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 گفتار شيپ

 :اتيتمام كاركنان عمل يجلسه محرمانه برا صورت

 .ديپس از خواندن نابود كن بالفاصله

 محرمانه: محل

 محرمانه:خيتار

 

انها . داشتند شدحضوريكه به شدت از ان محافظت م ينيزم ريدوازده كشور پهناور بودند ، در ان اتاقك ز ندگانيمرد كه نما دوازده

متر از هم فاصله داشت ، نشسته بودند و با  يقرار گرفته بود و چند سانت ييشش تا يها فيكه به صورت رد يراحت يها يدر صندل

 .دادند يگوش م كرديبه انان صحبت م طابدقت به سخنان سخنران كه خ

 اتييجز ستين ياجياحت. در شرف بر طرف شدن است ميكه ما به شذت نگران ان بود يديبه اطالع شما برسانم كه تهد خوشوقتم«

و  ديداشته باش نانياطم. ديراجه به ان خواهند شن ندهيوچهار ساعت ا ستيامر را ذكر كنم چرا كه همه مردم جهان در عرض ب

 يكس اي؛ ا ميكنياكنون حراج را اغاز م. ماند يشد ، دروازه هاهمچنان گشوده باق واهدمانع نخ زيچ چيكه ه دياسوده خاطر باش

 يمتيق شنهاديهم پ نيباالتر از ا.  ارديليم د؟دويدار يباالتر شنهاديشما پ. د دالر  اريليم كي. دارد؟بله يا هياول متيق شنهاديپ

 »م؟يدار

كه ناگهان زوزه . ديلرز يو از باد سرد ماه دسامبر م رفتيراه م ديچهار راه از كاخ سف كي، به فاصله  ايلوانيپنس ابانيشتابان در خ او

 مايهواپ. بمب افكن بر فراز سرش به گوشش خورد يمايهواپ كيو سپس  ديرا شن ييحمله هوا ريگوشخراش و دلهره اور اژ ي

از وحشت قرار داشت،  يكه هراسان و مبهوت در احاطه مه قرمز رنگ ياو در حال. كند ياماده بود محموله مرگ خود را در هوا خال

 .دستاياز حركت باز ا

را محكم بست  شيچشم ها. و گوش خراش فروافتادن بمب ها را بشنود زيت يزوزه  توانستيبازگشته بود ، و م وويبه سارا ناگهان
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 يسالح ها كيشل يپارچه اتش بود و صدا كياسمان . اطرافش را از ذهن خود پاك كند عيوقا ري، اما امكان نداشت بتواند تصو

منهدم  كينزد يساختمان ها.كرديرا كر م شيمرگبار گوش ها يومپ انفجار خمپاره ها يصداغران ، و  يماهايخودركار، هواپ

كردند از چنگال  يم يو سع دنديدو يمردم وحشتزده به هر سو م. ختنديرياجر و غبار فرو م مانياز س يو همچون ابشار شدنديم

 .زنديمرگ بگر

 »حالت خوب است؟«:گفت  يكه م ديرس يبه گوش م يمرد يدور دست ، صدا يليدور دست ، خ از

 يمايبود و به غرش هواپ يو در پرتو افتاب سرد زمستان ايلوانيپنس ابانيدر خ گريبار د. را گشود شيچشم ها اطياهسته و با احت او

ر كه ان خاطرات شوم را د ييصداها داد،يگوش م شديمحو م شانيكه هر دو در حال دور شدن بودند و صدا يامبوالنس ريجت و اژ

 .ذهن او زنده كرده بود

 »حالتان خوب است؟ خانم«

 »حالم خوب است، ممنونم-حالم. بله«. به زمان حال بازگشت او

هر شب در . من از تماشاگران پر و پا قرص اخبار شما هستم . ديهست وانزيشما دنا ا. ببنم ديصبر كن« :ماند ه بود رهيبه او خ مرد

 »ام دهيد يوگوسالويرا از  تانيوهمه گزارش ها. كنمياشا مان برنامه تان را تم يت ويكانال دبل

 »بوده باشد، دست است؟ زيانگ جانيه تانيبرا لييخ ديجنگ، حتما با عيارسال گزارش از وقا«:زديموج م شيدر صدا اقياشت

انداختند و تكه  يكه به چاه م يياجساد بچه ها دنيشدند، د يكه د تكه م يمشاهده اشخاص. خشك شده بود وانزيدنا ا يگلو »بله«

 .بود زيانگ جانيه ميبرا يليبرد ، خ يسرخ از خون انسان ها ان را با خودش م ياب رودخانه ا انيبدن انسان كه جر يها

 .زد و با عجله دور شد يچخ» بروم دي، با خواهميمعذرت م«:احساس تهوع كرد ناگهان

 

 يم يواقع ريبه نظرش غ. تازه بودند يليخاطرات هنوز در ذهنش خ. بازگشته بود يوگسالوياز  شيدرست سه ماه پ وانزيا دنا

. اواز پرندگان و خنده مردم را بشنود يها قدم بزند و صدا ابانيدر روز روشن ، اسوده و بدون احساس ترس در خ يكه كس ديرس

 .شديم دهيدرد الود و عذاب اور شن يان ضجه ها يانفجار خمپاره ها و در پ يتنها صدا ديرسيبه گوش نم يخنده ا چيه وويدر سارا

 دهديروح رخ م كي يانچه برا. ستين رهيجز يانسان چيه. گفتيراست م)  يسيليانگ يكيزيشاعر متا ف( ، جان دان  ديشياند دنا
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از زمان را با هم  يلحظات مشابه. ميشده ا ليتشك ياسمان يافتد ، چرا كه همه ما از گل رس و غبار ها يهمه ما اتفاق م يبرا

 :كند يبعد اغاز م قهيدق يخود را به سو ريگردش تند و بازگشت ناپذ المشمار ع هيعقربه ثان. ميهست كيشر

 ...شوديم يو جسم يتوسط پدر بزرگش شكنجه روح ي؛ دختر ده ساله ا اگويسانت در

 ...بوسند يرا م گريشمع همد ريدو دلداده جوان در ز ورك،يويشهر ن در

 ...خون مادرس مسموم شده است نيياورد كه از كوكا يم ايبه دن ينوزاد يندرز ، دختر هفده ساله افال در

 ...اندازد يبه خطر م قيساختمان دچار حر كياز داخل  ينجات گربه ا يجان خود را برا يمامور اتش نشان كي كاگويش در

 ...دهنديروند و جان خود رااز دست م ياوار م ريسكوها به ز ختنيسائوپولو، صدها تن از تماشاگران مسابقه فوتبال با فرو ر در

 ...دهديسر م يشاد اديفر دارديخود را بر م يگام ها نيطفلش كه اول دنياز د يمادر زا،يپ در

 رونديتاك كنان به جلو م كيساعت ت يو سپس عقربه ها.  هيدر عرض شصت ثان نهاياز ا شيو بدون شك ب نهاي، همه ا ديشياند دنا

 .ناشناخته روانه كنند تيان ابد يتا سر انجام ما را به سو

 

 يشب ، چشم ها مهيهمچون ن اهيس سواني، گ كيبار يبود ، با اندام يو دوست داشتن بايز يو هفت سالگ ستيدر ب وانزيا دنا

 يفرد نظام كيدنا به صورت كودك جسور . كننده تيگرم و سرا يشكل و خنده ها يصورت قلب رك،يدرشت و ز يخاكستر

 ينوع زندگ نيو ا كديسفر م گريد گاهيبه پا يگاهياز پا نيسنگ يها حسال يكه به عنوان مرب يبزرگ شده بود ، دختر سرهنگ

 .بود دهيرا در وجود او افر ييعشق به ماجرا جو

كه دنا اخبار مربوط  يلسا يط. بود يو دوست داشتن زيدو صفت وسوسه انگ نيا بيو ترك. حال نترس بود نيو در ع ريپذ بياس او

وجوان ، پر احساس و پر شور شدند چراكه در  بايزن ز نيمردم سراسر جهان مسحور ا كرد،يو ارسال م هيرا ته يوگسالويبه جنگ 

اكنون دنا هر كجا . افتاد گزارش كند يرا كه در اطرافش اتفاق م يمرگبار يدادهايتا رو داختان ينبرد جانش رابه خطر م انهيم

 .شدياز شهرت خود كالفه م وانزيدنا ا. از شناخته شدنش توسط مردم بود يكه حاك شنبديم يي، نجواها رفتيم

كرد و به خود  ياش نگاه يگذشت به ساعت مچ يم ديو از مقابل كاخ سف كرديم يراباعجله ط ايلوانيپنس ابانيكه خ يدر حال او

 .رسميبه جلسه م ريگفت ، د
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موسسات  نيا. كنديرا پر م يششم شمال غرب ابانيچهار ساختمان جداگانه حد فاصل دو تقاطع از خ با ونيبيتر نگتنيواش موسسات

. شديم ونيزيپخش اخبار تلو يبرا يمجموعه ا ،ويبرج ادار كيروزنامه، دفاتر كاركنان روزنامه ، يچاپخانه برا كيشامل 

ان محل از شدت تكاپو و . كردندي، طبقه ششم ساختمان شماره چهار را اشغال م ونيبيرت نگتنيشبكه واش ونيزيتلو يوهاياستود

و جنب و جوش  تيفعال ياهويبه شكل چهر گوش بود ، ه كيمختلف ان كه هر  يدر حال فوران بود و در قطعه ها ييتحرك گو

اخبار روز  يخبر سياز شش سرو يره امخاب ينسخه بردار. شديقطع نم يمشغول كار بودند لحظه ا شانيها انهيكاركنان كه با را

او  جانيو از ه. اورديم جانيو به ه ركديزده م رتيها دنا را ح تيشدت و حدت فعال. كرديوقفه منتشر م ياز سراسر جهان را ب

 .شديهرگز كاسته نم

ستار ه درخشان  يباز يحادثه اسك كيدر  شيبازو دنيد بياز اس شيجف كه تا پ. انجا بود كه دنا جف كانرز را مالقات كرد  در

در ستون  نيو همچن كرديان گزارش م يت ويشكه دبل يرا برا يبود ، اكنون اخبار ورزش يباز نيو توپ انداز زم سباليب يباز

پسرانه و  يو چند ساله و بلند باال و الغر بود و چهره ا ياو س. نوشت يمقاله م»  ونيبيتر نگتنيواش هياتحاد« يروزنامه  يورزش

 ييجف و دنا عاشق هم شده بودند و درباره ازدواج صحبتها. مردم جذب او شوند شديغل و غش داشت كه باعث م يب يظرافت

 .كرده بودند

 ياستوارت صاحب قبل يلسل. رخ داده بود عيسر يليخ گنيدر واشن عيبازگشته وبد وقا وويكه دنا از سارا يعرض سه ماه در

مطبوعات  يالملل نيغول ب كيشركت بزرگ توسط  نيشده بود و ا ديموسسات را فروخته و ناپد ونيبيتر نگتنيموسسات واش

 .شده بود يداريكرامول خر وتيموسوم به ال

 

جذاب و  اريالسمن دست ي، اب ديكه ئنا از راه رس يهنگام. كرامول در حال اغاز بود وتيو ال كريبا حضور مت ب يصبحگاه جلسه

 .مقدم گفت ريبه او خ يه گرمخوشگل و مو قرمز مت ب

 »منتظر شما هستند انياقا«:گفت ياَب

 »...وتيال...مت«:قدم گذاشت  يدنا به اتاق كنار »ي؛ اَب ممنون«

 »يكرد ريد«:غر غر كنان گفت كريب مت



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني–فرو مي ريزدآسمان                              

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦

داشت كه ازسرشت باهوش و  بايتند و ناشك يو پنجاه و دو سه سال سن بود، و رفتار يخاكستر يكوتاه قد و با موها يمرد كريب

كه واقعا هم  زديو دنا حدس م د؛يخوابيكت وشلوار به تن م ييبود گو دهيپوش ياو كت وشلوار چروك. او نشات گرفته بود قراريب

 .كرديرا اداره م ونيبيتر نگتنيموسسات واش يونيزيتلو يهابرنامه كريب. طور باشد نيا ديبا

 اردريليم كياو . بر لب داشت شهيكه هم يو دوستانه و لبخند اير يب يبود ؛ بار فتار خود يشصت سالگ نيكرامول در سن وتيال

اصال  زين اتياز ان روا يبرخ. وجود داشت يمتعدد اتيكه ثروت هنگفتش را چكونه به دستاورده بود روا نيبود؛ اما در مورد ا

 .بزرگ بود ستانيچ كيكرامول  وتياست ال يكه هدف اطالع رسان يروزنامه نگار حرفهدر . و تملق نداشت يجنبه چاپلوس

دائما باال  نندگانيتعداد ب. ميكنيرقبا رااز صحنه خارج م ارهيدو ميكه ما دار ديگو يمت م«:به دنا انداخت و گفت ينگاه وتيال

 ».روديم

 »خبر خوشحالم نيا دني،من از شن وتيال«

از  يچرا،ول ستميمطمئن ن قايدق. متفاوتاست هي،اما اخبار تو از بق كنمياخبار گوش مپخش  يبرنامه  نيمن هر شب به چند دنا،«

 »دياياخبارت خوشم م

و واكنش انها  زدنديها نفر تماشاگر حرف م ونيليم يفقط برا يخبر انيمجر ريسا.  ديان را به كرامول بگو ليدل دانستيم دنا

او در . كند ليتبد يموضوع شخص كيرا به  نيگرفته بود ا ميكه دنا تصم يدر صورت كردنديمهم نبود،تنها اخبار را اعالم م شانيبرا

 دهيتختش دراز كش يمحبوس در اتاق كه درمانده رو ماريب كيشب بعد با  كرد،يكس صحبت م يب يا وهيشب با ب كيذهن خود 

و دوستانه به نظر  مانهياو صم يخبر يگارش ها.دور از خانه و خانوده اش بود ييفروشنده تنها كه جا كيبود،و شب بعد با 

 .دادنديمو نسبت به ان گزارش ها واكنش نشان  دنديپسند يم نندگانيو ب. ديرسيم

 »يبا او مصاحبه كن يخواهيو م يمهمان جالب دار كيام امشب  دهيشن«:گفت كريب مت

 »نترپيو يبله ،گر«:سر تكان داد ديينشانه تا دنابه

 .و پر جاذبه بود افهيكشور ،وجوان و خوش ق يخانوده ها نياز متشخص تر يكياو عضو . بود كايامر حيشاهزاده مل نترپيو يگر

 »؟يچطور موافقتش را جلب كرد. ديا ياو از شهرت خوشش نم«:گفت كرامول

 »ميدار يما صفت مشترك«:به او كفت دنا
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 »؟يراست«:ابروانش در هم كرد كرامول

به كنار، من  يالبته شوخ. مونه و ونگوگ هستم، و او دوست دارد انها را بخرد يتابلوها يماشامن عاشق ت. بله«:تبسم كنان گفت دنا

پخش  شوديم هياو كه امروز بعد از ظهر ته ياز كنفرانش مطبوعات ياول نوار. ميقبال با او مصاحبه كرده ام و ما با هم دوست شده ا

 ».است يبه دنبال ان نوار كنفرانس مطبوعات نخواهد شد، مصاحبه م

 »است يعال«:كرامول شكفت چهره

 .گذراندند ديديكه شبكه تداركش را م يتازه ا شيرا به صحبت راجه به نما يساعت انها

كه انجام  يياصالح قضاوتها:هدف دوگانه بود. را داشت شيو اجرا هيبود كه دنا قصد ته يساعته ا كي ي، برنامه تخقق تيجنا خط

 .فراموش شده انيعالقه به حل مساله جنا ختنيشده بود و برانگ

 يفعل يبرنامه ها نيبهتر از ا ديبرنامه ما با نيبنابرا. انتن هست  يدر حال حاضر رو يئاقع شينما ياديتعداد ز«:هشدار داد مت

را به خود جلب  نندگانيكه توجه ب يزيچ. ميكنجلب كند اغاز  يليكه توجه مردم را خ زيبرنامه اول را با چ خواهديدلم م.باشد

 »- .كند

 »چرا؟.يرا وصل نكن يبه تو گفتم كه تلفن«:اورد نييرا پا يكلد يو مالم عيبا ضربه سر كريمت ب. زنگ زد يداخل تلفن

مثل . زنندياز مدرسه كمال تلفنن م. است وانزيا زهيدوش يتلفن برا نيا. متاسفم قربان«.پخش شد ياز دستگاه تلفن داخل ياب يصدا

 »است يضرور نكهيا

 »كي خط«ستيبه دنا نگر كريب مت

 نيمتوجه هستم ، هم...بله...بله«گوش داد  يلحظه ا ياوبرا»حال كمال چطوره؟...سالم«:زديگوش تلفن را برداشت قلبش تند م دنا

 .گذاشت شيتلفن را سر جا يگوش و»مياياالن ب انجا م

 »ه؟يموضوع چ«:ديپرس مت

 »از من خواسته اند به مدرسه دنبال كمال بروم«:گفت دنا

 »؟يبا خودت اورده ا ووياست كه از سارا ياو همان پسر«:كرد وگفت يكرامول اخم وتيال

 »بله«
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 »است ييخودش ماجرا يهم برا نيا«

 »بله«:با اكراه گفت دنا

 »؟ينكرد دايپ كرديم يزندگ يخشك و خال نيقطعه زم كيكه در  يتو او را در حال مگر«

 »طور است نيهم«:گفت دنا

 »قبل؟ نياز ا يزيچ ايبود  ضيمر«

 نيا. را از دست داده است شيبازو كيكمال «:افزود. از صحبت راجع به ان روزها نفرت داشت يحت« ...نه«:محكم گفت يبا لحن دنا

 »اتفاق افتاد شيبمب برا كيحادثه در انفجار 

 »؟يرفتيپذ يدتو او را به فرزن و«

 »او هستم ميدر حال حاضر من ق. كار را بكنم نياما قصد دارم ا. وتينه ، ال يبه طور رسم هنوز«

 »كرد ميصحبت خواه تيبعدا اجع به برنامه خط جنا. پس برو دنبالش/ خوب  اريبس«

 .به دفتر ناظم مدرسه رفت مايمستق د،يتئودور روزولت رس ييكه دنا به مدرسه راهنما يهنگام

او . شده بود يبود كه زودتر از موعد خاكستر ييو موها دهيرنج كش يا افهيپنجاه و چند ساله با ق يناظم ، وراكوستوف ، زن خانم

كوچكتر از سنش به نظر  ياو دوازده سالهبود ول. نشسته بود يصندل كي يرو زيم يكمال هم ان سو. نشسته بود زيپشت م

 يخال نيراستش فقط است يبازو  يبه جا. امده داشت شيپ يو چانه ا دهيژول ييطال ييابود و موه دهيغر و رنگ پرال د،يرسيم

 .كرديان اتاق كوتاهتر از انچه بود جلوه م ياو به خاطر بزرگ فيو نح كياندام بار. قرار داشت راهنشيپ

 .وسرد بود نيسنگ اريكه دنا پا به اتاق گذاشت،جو دفتر بس يهنگام

 »حالت چطور ه كمال؟. سالم،خانم كوستوف«:گفت ييبا خوشرو او

 .كردينگاه م شيبه كفشها كمال

 »امده؟ نه؟ شيپ يمشكل نكهيمثل ا«:افزورد دنا

 .به دست دنا داد ياو ورقه ا »ونزيا زهيامده ،دوش شيپ يمشكل نايقي،  بله«

 .، تپك ياُتروك ، اُمترت ،ي، نزاكونسك ي،فوكاتيزبوست زدا،يوجا ، پ :وقه نوشته شده بود يرو. به ان نگاه كرد ريمتح دنا
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 »ست؟ين نطوريهستند ا يكلمات به زبان صرب نيا. شوميمن متوجه نم...من «:سرش را باال اورد و گفت او

هستند كه كمال در  يكلمات نهايا. كمال من هم صرب هستم ياز بدشانس. البته كه هستند«:گفت يكوستوف با لحن محكم خانم

 »برديمدرسه به كار م

 نيكه چن دهمي، و من اجازه نم وانزيا زهي، دوش زنندير حرف نم.نطيصرب هم ا يها ونيراننده كام«. از خشم سرخ شد صورتش

 »خطاب كرد زدايكمال من را پ. ديايب رونيپسر بچه ب نياز دهان ا يكلمات

 »-زيپ يمعن«:پرسد دنا

است  زيرفتار او واقعا اهانت ام–امار فتار . كرده ام مراعات حالش را بكنم يكه كمال در كشور ما تازه وارد است و من سع دانميم«

 »واقعا خجالت اور است. كرد نياو به من هم توه-كردم او خشيتوب يو امروز صبح وقت. كنديدائما با بچه ها دعوا م

را پشت سر گذاشته است  يسخت ياو چه روزها نديدا يخانم كوستوف مطمئنم كه شما م«:گفت يا دهيبا نزاكت و با لحن سنج دنا

 »...و

 »كرده زياما او كاسه صبرم را لبر كنميحالش را م تيطور كه خدمتتان عرض كردم، من رعا همان«

 .هم و عبوس بودانداخته و چهره اش در  رياو هنوز هم سر به ز. به كمال انداخت  يدنا نگاه» متوجه ام بله«

 »بار احرش باشد نيا دوراميام«:كوستوف گفت خانم

 »طور نيمن هم هم«:از جابرخاست دنا

 .اورد و به دست دنا داد رونيرااز ان ب يرا گشود، كارت ييخانم كوستوف كشو»هم كارنامه كمال نيا«

 »متشكرم«:گفت دنا

 

 .در راه خانه ساكت بود كمال

 »؟يو چرا ان كلمه ها را گفت ،يكن يبا بچه ها دعوا م شهيكار كنم؟ چرا هماخر من با تو چه «:ديپرس دنا

 »بلد است يدانستم او زبان صرب ينم«

 »؟يترس يكه نم يتنها بمان نجايا. برگردم ويبه استود ديكمال، من حاال با«:، او گفت دنديكه به اپارتمان دنا رس يهنگام
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 »قول«

بود كه  افتهياست ، اما به سرعت در دهيكلمه را گفته بود؛ دنا فكر كرده وبد كه كمال حرف او را نفهم نيكه كمال ا يبار نينخست

 .شودياست كه توسط جوانان به كار برده م ياز زبان رمز الود يبخش نيا

 اي نيريش ايخنك بود  اي يزيهر چ. زيداغ و وسوسه انگ يليخ: كرديم فييافراد جنس مخالف را توص» phat». بله بود يبه معنا قول

 .خورديرا دوست نداشتند ، حالشان از ان به هم م يزياگر چ. ياساس

 خينمره تار. انداخت و لبانش رابه هم فشرد يبه ان نگاه. اورد رونيب فشيرا كه خانم كوستوف به او داده بود از ك يكارنامه ا دنا

 .هجده  ياضيصفر ، نمره ر ياجتماع ماتيتك، نمره علوم تك ، نمره تعل يسيتك؛ نمره انگل

 بكنم؟ ديمن چه كار با ا،ي، اوه ، خدا ديشيبا نگاه كردن به كارنامه اند او

 »شد رميبروم كه د. كرد ميصحبت خواه نيبعدا راجع به ا«:گفت

 

. بود نيهوشمند و دلنشو  يدوست داشتن كرد،يخوب رفتار م يليكه انها با هم بودند ، كمل خ يهنگام. دنا بود يبرا ييمعما كمال

، كه  مرفتندي يب هم به باغ وحش مل. كردندياو مبدل م يبرا يحگاهياخر هفته ، دنا و جف شهر واشنگتن رابه تفر التيدر تعط

 دنيهوا و فضا د يانها از موزه مل. ماندند يم رهيو شگفت انگبزخ بايز يبود؛ و به خرس پاندا يوحش واناتيح ييانواع تماشا يدارا

 ييفضا شگاهيو سپس قدم زنان در ازما د،يبود د زانيرا كه از سقف او تيبرادران را يمايهواپ نيدر انجا كمال نخست. ندكرد

بار كمال را  نياول يبرا. رفتند)  يريصحنه درگ(  جياست نايو ار يكندانها به مركز . كره ماه را لمس كرد يگردش كرد و سنگ ها

به سبك  يبراونز با جوجه سوخار ايتاكوس ، و رد رستوران جورج ي، در رستوران مكس تك با غذا تزايدر رستوران تام تام با پ

 .بوداو عاشق بودن با دناو جف . برديلذت م التيكمال از هر لحظه تعط. اشنا كردند يجنوب

گرفت و با همه  يم شير پتوزانه د نهيك يرفتار. شديم ليتبد يگريكمال به شخص د رفت،يكه دنا به سر كار م يهنگام...اما

كه نزد  ييهم درباره شبها يساعت يها ياستخدام كند و بچه نگه دار يميخدمتكار دا كيممكن بود كه  ريدنا غ يبرا. شديرميدرگ

 .كردنديم فيتعر يكوحشتنا يماندند داستان ها يكمال م

بهتر باشد اورا  ديد،شايشيدنا اند. نداشت يريتاث شاني، اما حرفها اورندياو را سر عقل ب يسخنان منطق ايداشتند  يو دنا سع جف
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 .خبر نداشت چيه داديكه در دل كمال بود و او را ازار م يوحشتناك ياز ترس ها يو. دكتر ببرم شيپ

 

 .دنا و جف كانرز در دو طرف اونشسته بودند افهيملتون همكار جذاب و خوش ق چاردير. شديپخش م» ان يت ويدبل« يشامگاه اخبار

 يجنوب گاو يماري، فرانسه و انگلستان هنوز بوق و كرنا دستشان گرفته اند و راجع به ب يدر اخبار خارج...«:گفت يم وانزينااد

 .دهدياز شهر رنس گزارش م نويرنه ل نجايدر ا. جنجال به راه انداخته اند

 »ديارتباط راه دور برقرار كن«:مان دستور داد اياتاق كنترل ، كارگردان اناستاز در

 .شد انينما زونيپرده تلو يفرانسه رو القاتييدر  يا صحنه

 .امدند يمجر زيم كيمرد داخل شدند و نزد يباز شد و گروه وياستود در

 يرا م نترپيو يگر يدنا،اقا«:گفت يكننده جوان و جاه طلب اخبار شامگاه هي، ته نزيتام هاك. سر را باالاوردند و نگاه كردند همه

 »يشناس

 »البته«

گرم و  يبراق و لبخند ياو چهل و چند ساله بود و چشماناب. بود شيتر از عكس ها افهيخوش ق يحت كياز نزد نترپيو يگر

 .فراوان داشت يمالحت

 »يمتشكرم كه دعوتم كرد. ار مالقات دوباره ات خوشحالم دنا«

 »دياورد فيكه تشر ديلطف كرد واقعا«

او در دل . كرده بودند دايپ يضرور ليضبط وال يويحضور در استود يناگهان برا يپنج ششش نفر منش. به اطراف نگاه كرد دنا

 .موضوعات عادت دارد نيبه ا نتپيو ي، گر ديشيئ اند ديخند

دو مرد باهم »ملتون هستند چاردير ياقا شانيا د؟ينيكنار من بنش نجايا ديفرما يچرانم. شودينوبت برنامه شما م گريد قهيدق چند«

 »نه؟ د؟يشناسيجف كانرز را هم كه م ياقا«.دست دادند

 »يفقط صحبت كن يكه دربازه باز ني،نه ا يندازيو توپ ب يباش نيدر زم ديجف ، تو االن با. شناسم  ياست كه م معلوم«

 »توانستم باشم يكاش م« :با حسرت گفت جف
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ها راتماشا  ينشست و اگه يصندل يرو نترپيو يگر. را پخش كردند يبازرگان يو اگه ديرس انيراه دور از فرانسه به پا ارتباط

 كرد تا پخششان تمام شد

« :او خاموش با انگشت سبابه اش شروع به شمارش معكوس كرد »ميكنيضبط م. دياماده باش«:ااز اتاق كنترل گفت اياناستار

 »...كي...دو...سه

 يدر دستش داشت ، شجاعانه در هوا يكروفونيگزارشگر م كي. شد انيموزه هنر جورج تاون نما يخارج ينما شگريصفحه نما در

 .ميبود ستادهيسرد ا

كمك  يكهبه مناسبت اهدا يدر مراسم نترپيو يگر يدر داخل موزه اقا م،يا ستادهيجورج تاون ا يموزه هنر يما جلو اكنون«

 »مياكنون به داخل برو. به موزه برپا شده است ،حضور دارند شانيا يدالر ونيليپنجاه م

و انجمن شهر ،  ياز مقامات شهردار يتعداد. كرد رييبزرگ و باشگوه موزه هنر تغ يداخل ي، به فضا شيصفحه نما يرو صحنه

 يموزه ، لوحه بزرگ سييد رمورگان اُرمون. جمع شده بودند نترپيو يدر اطراف گر ونيزيافراد متشخص و برجسته و كاركنان تلو

 .داد يبه دست گر

 نيبه خاطر ا ميخواهي، م نديا يم نجايكه به ا يدكنندگانيشماربازد يان و تعداد ب يامنا اتيموزه و ه ي، از سو نترپيو ياقا«

 »نميمساعدت سخاوتمندانه از شما تشكر ك

 .ها فالش زدند نيدورب

استعداد  شيابراز وجود و نما يبرا يشترينه تنها شانس ب لهيوس نيبه ا ييكه نقاشان جوان امركا دوراميام«:گفت نترپيو يگر

 »انان در سراسر جهان شود يبلكه كمك من باعث شناخته شدن استعداد ها. كنند دايپ شانيها

 .به افتخارش دست زدند يهمگ يو انياطراف

 »دنا؟. ميگرديباز م ويبه استود. وزه هنر جورج تاونتولند، از م ليب«:گفت يبود م لميكه در ف يگزارشگر

 .روشن شد نيقرمز دورب چراغ

تا درباره هدف كمك . ميدر كنار خودداشته باش نجايرا ا نترپيو يگر ياقا ميبود كه توانست اريبخت با ما .ليمتشكرم،ب«

 »ميصحبت كن شانيسخاوتمندانه ا
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 .نشسته بود اشكار ساخت ويرا كه در استود نترپيو يبازتر شد ، و گر هيعقب تر رفت وزاو ريتصو

 »د؟يموزه خواهد رس يبرا ينقاش يتابلوها دنيبه مصرف خر اي، ا يدالر ونيليپنجاه م يكمك نقد ني، ا نترپيو ياقا«:گفت دنا

كه  ينقاشان. افتياختصاص خواهد  ييكاياست كه به نقاشان جوان امر يفعل يجنب بنا ياحداث ساختمان تازه ا يبرا نيا.  نه«

كمك  ياهدا يبرا ينقد نكمكياز ا يقسمت. بگذارند شيو استعداد شان را به نما ييمقدور نبوده كه توان شانيتا به حالبرا ديشا

كه درباره  نيبدون ا شوندياز بچه ها بزرگ م يليخ. محروم و كم بضاعت مصرف خواهد شد يرهابه فرزندان بااستعداد شه نهيهز

از  خواهديبشنوند، اما من دلم م ييزهايچ يفرانسو ستيونيانها ممكن است درباره نقاشان امپرس. كنند دايدست پ يهنر به شناخت

. ، اطالعات داشته باشند نگتونيچون سارجنت ، هومر ، و رم زين ييكايداشته باشند ، و درباره نقاشان امر يخودشان هم اگاه راثيم

جوانان به هنز صرف خواهد  ريعالقه مند كردن سا يو برا شانياستعدادها ييهت شكوفانقاشان جوان در ج شيتشو يپول برا نيا

 »شد

 »دارد؟ قتيحق يزيچ نيچن ايا. ديدر انتخابت مجلس سنا شركت كن ديشده كه شماقصد دار عي، شا نترپيو ياقا«:گفت دنا

 »كنميم يرا بررس ياسيس يها انيدارم جر«:لبخند زد نترپيو يگر

 »ديهمه هست شيشاپيپ م،شمايا دهيكه ما د ييها يدر نظرسنج خواند؟يخود م يواقعا شما را به سو انهايجر نيا«

كشورم  ياگر من بتوانم برا.دارند يسابقه طوالن يافراد خانواده من در خدمات دولت«:سر تكان داد دييبه نشانه تا نترپيو يگر

 »را كه از من بخواهند انجام خواهم داد يواقع شوم هر كار ديمف

 »ددي، از شما متشكرمكه با ما بو نترپيو ياقا«

 »هم از شما متشكرم من«

 .راترك كرد ويكرد واستود يباهمه خداحافظ نترپيو يقطع شد، گر يبازرگان يپخش اگه يبرنامه برا يوقت

 »ميدار ازياو ن رينظ يشتريدر كنگره به افراد ب«كانرز كه در كنار دنا نشسته بود گفت جف

 » نيام«

 »كمال چطور است؟- يراست. ميكن جاديا ياهياو را با روش قلمه زدن گ هيشب ييادمها ميبتوان ديشا«

 »كنم يم دايپ ياحساس بد. اورين انينام كمال را به م يزنيدرباره قلمه زدن حرف م يوقت كنميخواهش م - جف«:كرد ياخم دنا
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 »ه حل شد؟امروز صبح در مدرس مشكل«

 »- فردا. امروز بود ني، اما ا بله»

 »..كي....دو ...سه .  ميگرديبر م«:مان گفت اياناستار

 »همكارم جف كانرز است يبا اجرا ياكنون زمان پخش اخبار ورزش«. دنا به دستگاه تله پرامپتر نگاه كرد. قرمز روشن شد چراغ

 يجووان هوارد جادو. بود بيغا نگتنيواش يروزنامه ها يورزش يجادوگر امشب از گزارش ها نيمرل«:نگاه كرد نيبه دورب جف

بود، و باالخره وجبور شدند ان را به  يابجو را هم زدند، اما معجون تلخ سيوال ديخودش راامتحان كرد و گئورگ مورسان و رش

 »...همراه غرورشان هورت كشدند

 

؛ دو مرددر حال بداشتن  نگتنيشهر واش يشمال غرب نينش انيدر محله اع نترپيو يگر يبامداد در خانه شهر يساعت دو راس

،  تيدنايم تانيصورتك كاپ يگرياز انان صورتك لون رنجر قهرمان كارتن بچه ها و د يكي. بودند منيرنش واياز د ينقاش يتابلو ها

و  دنديبر يم شانيرااز قاب ها ري، تصاو كردنديكار م يانها با تان. رابرچهره داشتند كودكان ياز قهرمانان كارتن ها گريد يكي

 .دادنديبزرگ قرار م يها يگون سهيخود را در ك ميغنا

 »خواهد شد؟ نجاردياز ا يدومرتبه ك سيگشت پل«:ديرنجر پرس لون

 »ساعت چهار صبح«:پاسخ داد تيدنايم تانيكاپ

 »ست؟ير ن نطويا. ق برنامه عمل كنند به ما لطف دارند كه طب واقعا«

 »اره»

 يبلند يكف از جنس چوب بلوط اتاق پرت كرد تا صدا يبرداشت و ان رارو واريد يرااز رو ينقاش يتابلو كي تيدنايم تانيكاپ

 .سكوت. وگوش دادند دنديدو مرد دست از كار كش. كند

 »شتريب يبا صدا. تكررا كن«:رنجر گفت اون

 »افتديم يچه اتفاق مينيحاال بگذار بب«. انداخت  نيرا برداشت و ان را محكم به زم گريد ينقاش يتابلو كي تيدنايم تانيكاپ

 دهيكه خواب د نياايبود،  دهيشن ييواقعا صدا ايا. در تختخوابش نشست. شد داريدر اتاق خواب طبقه باال، از صدا ب نترپيو يگر
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 يباق كيراهرو تار. مئن از جا برخاست وبه راهرو رفت و چراغ راروشن كرداو نامط. شكوت. گوش داد يشتريمدت ب يبود؟ برا

 .ماند

 »انجاست؟ يكس سالم«

به دو مرد نقاب زده  يو با ناباور ستادياز حركت ا. ديرس منيتا به رد اتاق نش موديرفت و سرسرا راپ نييبه طبقه پا. دينينش يپاسخ

 .شد رهيخ

 »د؟يكنيم يچه غلط نجايشماا«

با صداخفه كن  رتاياسلحه ب كي» راحت بخواب.  ميكرد دارتيكه از خواب ب ميمتاسف. يگر. سالم« :رنجر روبه او كرد و گفت لون

. ديجه رونيشد و خون قرمز از ان ب دهيدر نترپيو يگر نهيو مالحضه كرد كه س دياو ماشه را دوبار كش. در دستانش ظاهر شد

و خوشحال كارشان را از سر گرفتند و به برداشتن تابلو  يراض. تماشا كردند نيزم ياو را رو دنافتا تيدنايم تانيلون رنجر و كاپ

 .ادامه دادند واريها از د

 زيم يوبا چشمان خواب الود به ساعت رو. به زحمت خودش را در بستر بلند كرد. شد داريوقفه تلفن ب ياز زنگ ب وانزيا دنا

 »الو؟«تلفن را برداشت يگوش. صبح بود 5ساعت . كنارتختش نگاه كرد

 »دنا؟«

 »مت؟«

 »وبرسانيچه زودتر خوت رو به استود هر«

 »افتاده؟ ياتفاق چه«

 »ميگويبهت م ينجاامديا يوقت«

 »افتمياالن راه م نيهم«

 .اش را زد يبغل هيبعد در اپارتمان خانواده وارتون ، همسا قهيپس از ان كه به شتاب لباس تنش كرد ، پانزده دق دنا«

 »افتاده؟ يدنا چه اتفاق«. به اونگاه كرد يبا نگران. رابه تن داشت درراگشود يكه روبدوشامبر يوارتون در حال يدوروت

تو كمال را به  شوديم. شدماحضار  ويبه استود يكار ضرور كياالن به خاطر  نيواقعا شرمنده ام كه مزاحمت شدم، اما هم يدوروت«
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 »؟يمدرسه برسان

 »شوميشحال م.خ.كنميكار رام نيالبته كه ا بله،«

 »هم بخورد يصبحانه ا ديو قبل از رفتن با. ربع به هشت انجاباشد كيساعت  دياو با. ممنونم يليخ ازت»

 »زودباش برو. نباش ؛حواسم به او هست نگران«

 »ممنونم«:گفت يبا سپاسگذر دنا

 

 »منتظر توست سيير«:در دفترش بود ديرسيالسمن هم كه خواب الود به نظر م ياَب

 .وارد دفتر مت شد دنا

 »ديبه قتل رس نترپيو يچند ساعت قبل گر. دارم تيبرا يخبر وحشتناك«:گفت مت

 »؟ي؟كيچ«ولوشد يمات و مبهوت در صندل دنا

 »را كشته اند.شده ، او ريكه با دزد ها درگ يوقت. به خانه اش دستبرد زده اند ظاهرا«

 .كرد ينديو احساس ناخوشا. و جذاب رابه خاطراورد كوكاريدنا رفتار دوستانه و گرم ان انسان ن» بود يچه مردخوب! نه اوه«

 »غمنامه است نيپنجم نيا. من يخدا«:تكان داد  يسرش رابا ناباور مت

 »ست؟يغمنامه چ نيمنظورت ا زپنجم«:بود ريمتح دنا

با  سهيدر مقا كنميفكر م.  يبود وويبله، تو ان موقعدر سار. دميحاال فهم«:با تعجب به او نگاه كرد سپس ناگهان متوجه شد مت

مطمئنم كه تو راجع به . نبوده است يمهم لييرخ داد اخبار خ نترپيخانوده و يكه سال گذشته برا ياتفاقات نيان جنگ خون عيوقا

 ».يا دهيشن ييزهايچ نترپيو لوريت ،يپدر گر

 »جان باختند ياوو همسرش سال گذشته ذر اتش سوز. بود هيما در روس ريسف او«

 كيدر  يو شش هفته بعد ، دخترشان به نام ژول. كشته شد ليحادثه اتومب كيدوماه بعد ، پل پسر بزرگشان در . است درست«

 »ديعضو خانواده به قتل رس ني، اخر يبامداد امروز، گر ساعات نيو حاال، در اول«مكث كرد يلحظاا يمتبا» جان باخت يحادثه اسك

 .وساكت بود ريمتح دنا
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تاج و  اقتيخانواده بودند كه ل نيكشور خاندان سلطنت وجود داشت افرد ا نياگر در ا. وستيپ خيبه تار نترپي، نام خانواده و دنا«

شان در سراسر جهان شناخته شده  يبشر دوستانه و خدمات دولت يبه خاطر كارها. انها به كلمه جذبه معنا دادند. تخت راداشتند

همه دوستش . امد يربر م نكايپدرش بگذارد و در انتخابات سنا شركت كند، و واقعااز پس ا يپا يجاقصد داشت پا  يگر. بودند

 »از صحنه روزگار محو شد يكلجهانبه يخانواده ها نيسال برجسته تر كيدر عرض كمتر از . مارفته است  نيحاال او از ب. داشتند

 »ميچه بگو دانميمن نم – من«

 »يبرنامه اجرا كن ديبا گريد قهيدق ستيتا ب. يبكن يبهتر است فكر«:گفت يبا چابك مت

 

ارسال شد و درصفحه  تيتسل يها اميرهبران دولتها پ ياز سو. ختيو اندوه مردم جهان رابر انگ ريتح نترپيو يمرگ گر اخبار

 .ظاهر گشت ايسراسر دن يها  ونيزيتلو

 »...است يونانيغمنامه  كيمثل  نيا«

 »تينس يكردن باور«

 »..است ريتقد بيعج يباز«

 »..رااز دست داد يخانوده بزرگ جهان«

 »...بودند و همه شان رفتند نيو بهتر نيتر باهوش«

. موج غم و اندوه سراسر كشور را فرا گرت. نديگو يباشد كه مردم راجعبه ان سخن م يزيتنها چ نترپيو يقتل گر رسدينظر م به

 .در خانوده او را در اذهان زنده كرد زيغم انگ يقتله ها ريخاطره سا نترپيو يمرگ گر

 »بودند يو نقص بيع يخارق العاده و ب اريافارد بس نخانوادهيا يهمه اعضا. است يبه نظر من باور نكردن نيا«:جف گفت دنابه

باور كردنش «:تكان داد يجف سرش راباناراحت. ورزشكاران بود يو حام يفرد ورزش دوست واقع كي يگر. خوب بودند يليخ«

 »رااز صحنه روزگار محوكنند يادم فوق العاده ا نيسر و پا چن يمشكل است كه چند دزد ب

 

 »راشل در شهر است ،يراست«:گفت رانديم وياستود يبه سو ليكه بااتومب يروز بعد جف در حال صبح

 .تفاوت يب لييخ. زنديحرف م يتفاوت يباچه لحن ب ؟ي، راست ديشيندا دنا
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 يورو ونيزيتلو يها ياورا در اگه ريدنا تصو. مانكن متشخص ومشهور ، ازدواج كرده بود كي،  ونزيدر گذشته باراشل است جف

كه  ستين يسلول مغز چيگرفت، امابه طور قطع در سرش ه جهيدنانت. كه او چقدر خوشگل بود دانديخدا م. بود دهيجلو مجالت د

 .به مغز ندارد ياجياصال احت امبه عالوه با ان چهره و اند. كار كند

 »شماافتاد؟ ييزناشو يبرا يچه اتفاق«:ديدرباره راشل از جف پرس دنا

نفرت داشت، اما به مسابقه  سباليرچه از بگ. مهربان و مشوق من بود يليراشل خ. فوق العاده بود زيدر اغاز همه چ«:به او گفت جف

 »ميداشت ياديعالوه بر ان ماصفات مشترك ز. مند قيمراتشو يامد تا باز يم

 .ديبندم كه داشت يم شرط

رفتند ،  يبه خارج شهر م يعكس بردر يبرا يوقت. است يعاشق اشپز. اصال تباه نشده است. است يزن فوق العاده ا يبه راست او«

 ».پخت نيمانكنن هاغذا  ريسا ياشل برا

 .افتادنديم نيبه زم يكي يكيانها حتما مثل مگس . خالص شدن از شررقباست يبرا يراه خوب

 »؟يچ»

 »نگفتم يزيچ من«

 »ديسال طول كش 5ما  ييهر حال ، زناشو به«

 »بعد؟ و«

. كرديسفر م ايدن يو به خاطر كارش به همه جا. فراوان بود شيكاربرا شهيهم. موفق بود لييدر كارش خ راشل«

و در  كردميم يباز سباليحال ، من در سراسر كشور ب نيدر هم. يهرجا كه فكرش را بكن...ژاپن... لنديتا.انگلستان....ايتاليا

 »كم كم ان جادومحو شد. مياغلب اوقات باهم نبود. كردميمسابقات شركت م

 »د؟يچرابچه دار نشد«:چون جف عاشق بچه بود ديرسيبه نظر م يمنطق يبعد سوال

 نيرا بهتر يكيمارشال،  كيروز رودر كيبعد . ستيخوب ن ياندام مانكن حاملگ يبرا«:زد و گفت ينيلبخند اندوهگ جف

ن زد هفته بعد به من تلف كي« :كرد، سپس افزود يمكث نجايدر ا» رفت ووديراشل به هال. دنبال راشل فرستاد  ودييكارگردانان هال

مدت . طالقش دادم. من هم مجبور شدم موافقت كنم. مياز هم درو وجدا هست يليما خ هك گردياحساس م. خواهديطالق م ديكه بگو



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني–فرو مي ريزدآسمان                              

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٩

 ».شكست ميبد بازو يكوتاه

 »نكرد؟ يباز يلميدر ف ؟يراشل چ ؟يشد يتو مفسر ورزش و«

 »خوب است يليهم خ يطور نيوضعش هم يول. نداشت يگريبه باز ياو واقعا عالقه ا« :تكان داد يسرش را به عالمت نف جف

 . يسوال انحراف كي »د؟يهست يميشماهنوز باهم صم و«

 »رامالقات كند خواهدتويم. به من تلفن زد درباره خودمان به او گفتم يدر واقع، امروز وقت بله،«

 »..كنم يجف ، فكر نم«:اخم كرد دنا

 »از او خوشت خواهدد امد. ميبا هم بخور يبگذار فردا ناهار را سه نفر. است ي؛ او واقعا دختر خوب دلبندم«

 .بله مطمئنم كه خوشم خواهد امد«:موافق كرد دنا

 .ديا يم رياما فرصت صحبت با كله پوكها كم گ. در جهنم ي، گلوله برف ديشياند باخود

براق و  ييطال يموها ي، دراا كيقدبلند و بار ونزيراشل است. ديشياند يبود كه دنابا وحشت به ان م ياز ان باتريز يكله پوك حت ان

 .از او متنفر شد دنشيدنا به محض د. بابوديچهره فوق العاده ز يبلند ، و پوستبرنزه بدون لك واجزا

 »هستند ونزيراشل است شاني، ا وانزيدناا«

 هستند؟ وانزيدنا ا شاني، ا ونزيدر دل گفت ، چرا نگفت، راشل است دنا

 يما م. فوق العاده بودند. كردميتماشا م كردمي، هر جاكه بودم و فرصتم وويشما رااز سارا يخبر يگزارش ها...«:گفت راشل

 »ميو باشماهمدرد باش ميشكستن قلب شما را احساس كن ميتوانست

 »متشكرم«:گفت  يحال ي؟ دنا با ب يدهيم يچه پاسخ مانهيصم ديتمج كي به

 »م؟ياهار ار كجابخورن ديدوست دار«:ديپرس جف

او » دوپون است دانيسراغ دارم كه فقط دو تقاطع دور تر ا زم ايماال يرستوران فوق العاده به نام تنگه ها كي«:كرد شنهاديپ راشل

 »؟يدوست دار يلنديتا يغذا«:ديرو به دنا كرد و پرس

 »بله«. نداشته باشد ايمهم است كه اوان غذا را دوست داشته باشد  شيان كه واقعا برا مثل

 »ميبكذار امتحان كن. خوب  اريبس«:تبسم كرد جف
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 »م؟يبرو ادهيپ شوديم. فاصله دارد  نجايفقط چند چهار راه تاا«:گفت راشل

 .زند يقدم م انياحتماال در برف هم لخت و عر» بله ، حتما«:دنا با شجاعت گفت خبندان؟ي يهوا نيدرا

بود  رفتهيكه دعوت را پذ نياز ا. نا از همان لحظه مالقاتش با راشل احساس كرد زشت استد. دوپون رفتند دانيبه طرف م انها

 .كرديواقعا احساس تاسف م

مباشر . بودند يخال زيو منتظر م.عرضه مشروبات نشسته بودند شخانيو حدود ده نفر هم در پ. زد يموج م تياز جمع رستوران

 .جلو امد يرستوران با چاالك

 »ميخواه يسه نفر م يبرا يزيم«:گفت جف

 »د؟يكرده ا رهيقبل جا ذخ از«

 »...ما ي، ول نه»

افتخار  هيواقعا ما وانز،يا زهيدوش« ستياوبه دنا نگر» كانرز چقدر از مالقاتتان خوشوقتم ياقا«. اوجف را شناخت» ...؛ اما متاسفم«

 »ديصبر كن ديبا يمتاسفم ول«:كرد و گفت ياخم كوچك» ماست

 »ديهست نيكارتان در چ يدر مجله خواندم كه شما برا!  ونزياست زهيدوش« :ل افتادو چهره اش شكفتبه راش نگاهش

 »بودم اما برگشتم نيبله در چ ؟يسومچا يچطور«

درمركز سالن رستوران  يزيم ياو انها رابه سو »ميشما دار يبرا يزيالبته كه م«.مباشر رستوران روبه دنا و جف كرد» است يعال«

 ديايواقعا از او بدم م. ديايراشل بدم م ني، چقدر از ا ديشيدنا اند. دكر تيهدا

 »سازد يمعلوم است بهت م يكنيكه م يهر كار. يراشل ، چقدر خوشگل شده ا« :قرار گرفتند جف گفت شانيكه در جا يهنگام

 .كندياوچه م ميحدس بزن ميتوان يهمه ما م و

ان شب  ايا«:شد رهياو در چشما ن جف خ »ميگياسانتر ب يرا كم يزندگ يستيبا يمدت يبرا كنميفكر م. روميبه مسافرت م يليخ«

 »..كه من و تو ديايم ادتي

 »ست؟ياودانگ گورنگ چ« :فهرست غذاها نگاهش را باال اورد ياز رو دنا

 ».كننديخوب درست م يليخ نجايغذا ررا ا نيا. است لينارگ ريدر ش گويم« :به او انداخت و گفت ينگاه راشل
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 »...كه ميگرفت ميكه من و تو تصم يان شب«:رو به جف كرد  دوباره

 »ست؟يالسكاچ«

 »... يخواهيكه م يتو گفت«:دوباره رو به جف گفت»دار است هيادو شليسوپ ورم« :صبورانه گفت  راشل

 »ا؟يپوه پ و«

 »ها تفت داده اند يكماست كه ان راباانواع سبز يه نيا«:گفت ييو با خوشرو ستيبه دنا نگر راشل

 ست؟يكما چ يگرفت كه نپرسد ه ميدنا تصم »؟يراست«

او . اش كم كم از راشل خوشش امده است يباطن ليرغم م يدنا تعجب كرد كه چطور عل شديم ييرايغذا پذ شيهمچنان كه پ اما

و . خود كامال غافل است يبايكه از ظاهر ز رسدي، راشل به نظر م ايسراسر دن انيبارويبرخالف اكثر ز. داشت حيگرم و مل يتيشخص

داد  يم شخدمتيبه پ يلنديكه دستور ناهار رابه زبان تا يو خوش سر وزبان بود، و وقت اهوشاو ب. ندارد يوتكبر يخودپسند چيه

ز خودش را ا يزن نيچطور جف دلش امد چن«:ديپرس يدنااز خودش م. در رفتارش نبود يو فخر فروش ينيگونه خود بزگ ب چي، ه

 »دور كند؟

 »؟يمان يم نگتنيچند وقت در واش«:ديپرس دنا

 »بروم ديبا فردا«

 »؟يرويبار به كجا م نيا«:خواست بداند  يم جف

 »سفر را لغو كنم نيبه فكرش بودم كه برنامه ا يحت. جف. كنميم يبار واقعا احساس خستگ نياماا.  ييهاوا«:با مكث گفت راشل

 »كرد ينخواه نياما تو كه چن«:دانست گفت يكه م ييگو جف

 »كار را نخواهم كرد نينه ، ا«: ديكش ياه راشل

 »؟ يگرد يبر م يك«: ديپرس دنا

تو وجف با هم  دوادميام. باز گردم نگتنيبه واش گريكه د كنميدنا ، فكر نم« :گفت  يو سپس با مهربان ستيبه او نگر يمدت راشل

 .ناگفته وجود داشت يامياو پدر سخنان  »ديخوشبخت بشو يليخ
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 »ديشما دوتا باهم برو. كار دارم يمن كم« :رستوران گفت رونيپس از صرف ناهار درب دنا

 »ميديرا د گريخوشحال شدم كه همد يليخ«:دست او را ددر دستانش گرفت راشل

 /گفتيرا از ته دل م نيو در كمال تعجب ا» طور نيمن هم هم«:گفت  دنا

 نديا يچقدر به هم م. يا يچه زوج دوست داشتن ديشياند. رفتند يم نييپا ابانيجف و راشل را تماشا كرد كه از خ او

نوئل  ديع يباچراغ ها تختيپا يها ابانيخ. كردياماده م التيموسم تعط يخودش رابرا نگتنيماه دسامبر بود ، واش ليانجا كه اوا از

بودند ، و  ستادهيا هيريخ يها تيجمع يبابا نوئل ها يدر هر گوشه ا بايو تقر. شده بود نييكاج تز يدرخت ها يو تاج گلها بر رو

 .دادند يسكه تكان م يجمع اور يرا برا شانيزنگوله ها

. فكر كرد ديخريم سمسيكر هيهد شانيبرا يستيكه با يكنم ، او به كسان ديخر يكه من هم كم دهيبه خود گفت ، وقت ان رس دنا

 يفروشگاه ها نياز بزرگتر يكيو رهسپار هكتس ،  ديپر يتاكس كيدر . زيمت ، و صدالبته جف عز سييمادرش ، كمال ، ر

را به تنه زدن  دارانيخر ريو سا. گرفتند يراجشن م سمسيبود كه روح كر ياشخاص انبوهانجا انباشته از . شد نگتنيواش يا رهيزنج

 .زنديادبانه از سر راهشان كنار م يب يو ارنج زدن ها

 

 يكال ورت، در منطقه ا ابانياپارتمان او در خ. را در انجا بگذارد ايتاهدا. راتمام كرد، روانه اپارتمانش شد دشيكه دنا خر يهنگام

 كيانه ، حمام و ، اشپزخ ييراياتاق پذ كياتاق خواب،  كيمبله شده بود شامل  ييانجا كه به طرز زبا. واقع بود يارام و مسكون

 .ديخوابيدر انجا م الكتابخانه بود كه كم

، هر وقت من و جف با همازدواج  ديشياند يوبا خوشحال ستيبه اطراف ان اپارتمان كوچك نگر. گذاشت يرا در گنجه ا ايهدا دنا

 يگوش.  يزد، قانون مورف باز گردد تلفن زنگ ويتابه استود رفتيكه به طرف در م يهنگام. ميريبگ يبزرگتر يجا ديبا م،يكرد

 »الو«:رابرداشت 

 »زميعز دنا«

 »...داشتم در  ناانيهم. سالم مادر«. بود مادرش

 »يهست يخوب يواقعا مجر. ميبرنامه اخبار تو را تماشاكرد شبيو دوستانم د من«
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 »ممنونم«

 »يشاد كن يكم كيتو خبرها را  شديكاش م ميچند كه ما فكر كرد هر«

 »خبر ها راشاد كنم؟«:ديپرس دويكش ياه دنا

 يداكنيخوشحال كننده پ زيچ كيشود  ينم. و دلتنگ كننده بود زيغم انگ لييخ يكه درباره شان صحبت كرد ييزهايهمه چ.  بله«

 »؟يوراجع بهش بحث كن

 »مادر اديچه كار از دستم بر م نميبب. خوب اريبس«

 »؟يتوانيم ،يبه من بكن يكمك يتو بتوان ديفكركردم شا. ماه من پول كم اوردم ني؛ ا يشود ، راست يخوب م ليخ. بر تو نيافر«

. پول كم دارد شهيكه او هم ديرسيبه نظر م. در ان موقع ما در دنا به الس وگاس كوچ كرده بود. شده بود ديدنا سالها قبل ناپد پدر

 .كرديهرگز كفاف مخارجش را نم داديكه دخترش به او م يماهانه ا يمقرر

 »؟ي، بازهم قمار كرد مادر«

را  مبليدارم ك ؟دوستيزنيسر م نجايبه ا ي، ك يراست. است يگران يليالس وگاس شهر خ. البته كه نه« :با رنجش گفت وانزيا خانم

 »يارورينزدم ب نجابهياو راا ديبا. مالقات كنم 

 »كار دارم يليخ. ميايب شتيتوانم پ يبه هر حال فعال نم. كمال است مادر اسماو«

 يكه فقط روز يدار يكه شغل يهست يتو چه ادم خوشبخت نديگو يدوستانم م ؟ييايب يتوان ينم«:شد  يخط مكث كوتاه يانسو در

 »يكنيدو ساعت كار م يكي

 »هستم يكنم فقط ادم خوش شانس يفكرم«:گفت دنا

) يچند نفر( يكنفرانس يتلفن ها يطول روز راپا ترشيو ب رفتيم ونيزيتلو يويخبر ؛ هر روز نه صبح به استود يبه عنوان مجر او

 .گذرانديم يخارج يكشورها ري، وسا ايتالي، ا سياخبار از لندن ، پار نيگرفتن اخر ي، برا

و با  يبرنامه چه اخبار يموقع اجرا نكهيراجع به ا يريگ ميروز هم به حضور در جلسات ؛ در كنار هم قرار داد اخبار ، و تصم هيبق

 .كرديرا اجرا م يشامگاه ياو دو گزارش خبر. گذشتيپخش بكنند ، م يچه نظم

 » يدار يچقدر خوب است كه تو شغل سبك زميعز«
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 »مادر  ممنون«

 »، نه ؟ ييا يمن م دنيبه د زود«

 »مياي، م بله«

 »كشميرا م زريعز يان پسر كوچولو دنيانتظار د يصبر يب با«

، كمال  ميمن وجف با هم ازدواج كن يو و قت. شودياو صاحب مادربزرگ م. نديو را ببكمال هم خوب است كه ا يبا خودگفت برا دنا

 .خواهد شد يخانواده واقع كيدوباره صاحب 

 

 .شد شيدايگذاشت ،خانم وارتون پ يساختمان محل سكونتش قدم م يكه دنا به راهرو همچنان

 »واقعا ممنونم. به خاطرمراقبت از كمال در ان روز ازت شكر كنم خواستمي، م يدوروت«

 »نكردم يكار. كنميم خواهش«

زوج سر حال و  كيانها اهل كانادا بودند ، . وارتون و شوهرش هوارد، سال قبل به ان ساختمان نقل مكان كرده بودند يدوروت

 .انساليم

 .كرديرامرمت م يخيتار يبود كه بناها يوارتون مهندس هوارد

توانستم  يكجام. شوديدانميپ نكتنيبهتر زا واش يشهر چيكار من ه يبرا« :داد حيدنا توض يموقع صرف شام برا يشب وارتون

 »جا چيه« :و خودش به سوالش پاسخ داده بود» ؟.كنم دايپ نجايمثل ا ييفرصت ها

 »كرد ميرا ترك نخواه نجايهرگز ا. ميهست نگتنيمن و هوارد عاشق واش« :وارتون محرمانه به دناگفته بود خانم

 

كارش بود صفحه اول پر از داستا ها و  زيم يونرويترب نگتنينسخه روزنامه واش نيكه دنابه دفتر كارش بازگشت ، تازه تر يهنگام

، مغزش به سرعت كار كرد ، پنج نفر از انها در  ستيبه عكس ها نگر يطوالن يدنا مدت. بود  نترپيخانوده و ياز اعضا ييعكس ها

 .است ين باور نكردنيسال مرده اند ا كيكمتر از

 

 .زده شد يتلفن ونيترب نكتنيموسسات واش يدر برج ادار ميمستق يخط تلفن كي به
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 »ميكرد افتياالن دستورات را در نيهم«

 »چه كنند؟ ينقاش يبا تابلوها ديخواهيم. انها منتظر هستند. خوب اريبس«

 »را بسوزانند انها«

 »دالر ارزش دارند ونهايليشان را؟ ان تابلوها م همه«

 

 ».ديحاال همه رابسوزان نيهم. ميبه خرج بده يمسامحه ا نيكوچكتر ميتوان يما نم. رفته است شيخوب پ يليخ زيچ همه«

 

 »است كه امروز دوبار زنگ زده است يياقا. خط سه است يشما رو يبرا يتلفن« :بود يدنا ، پشت خط داخل يمنش نزيواتك ايويال

 »ست؟ياو ك ا،يويال«

 »يهنر ياقا«

 .تئودور روزولت بود ييمدرسه راهنما ريمد يهنر توماس

 ريعصر بخ«تلفن را برداشت يگوش. شروع شود برطرف گردد خواستيكه تازه م يتا بلكه سردر دياش كش يشانيبه پ يدست دنا

 »يهنر ياقا

 »د؟يبه مدرسه من بزن يامروز سر راهتان سر شوديم ايا نميبب خواستميم. وانزيا زهيدوش ريبخ عصر«

 »..فعال من . گريدوساعت د يكي. حتما .  بله«

 »اگر مقدور است  دييايكه حاالب كنميم شنهاديپ«

 »ميا ياالن م. باشد«

 سوم فصل

 

خجالت  نيكالس بود ، و از ا يجثه كوچكتر از سار بچه ها او ازنظر. كمال بود يقابل تحمل برا ريسخت و غ يازمون مدرسه

 ياز نظر درس. زدنديكوچولو صدا م يو ماه گوياو را باالقاب كوتوله و م. از دخترها همكوچك اندام تراست يكه حت ديكشيم

 كي. گرفتيدروس م نينمره كالس را در ا نيباالتر شهيهم رييداشت وبدون تغ القهع يوتريوعلوم كامپ ياضيهمكمال تنهابه ر
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 برديلذت م يليفوتبال خ يدر گذشته او از باز. كالس، باشگاه شطرنج بود كه كمال در ان رشته هم از همه سر بود يبچه ها حيتفر

. متاسفم«:كرده بود و گقفته بود  ياو نگاه يخال نياست به يمدرسه ابراز عالقه كرده بود مرب ياصل ميدر ت تيكه به عضو ياما هنگام

 .و نابود كننده بود بيمه يادا نشده بود اما ضربه ا يجمله باسنگدل نيا» توانم استفاده كنم يتو نم از

 يسالن ناهار خور ياز شاگردان مدرسه به جا يموقع زنگ ناهار برخ. اندروودبود يكي، ر داديكه كمال را در مدرسه ازار م يكس

كمال كجا نشسته و غذا  نديبب كردياندروود صبر م يكير. خوردنديبود غذا م شهياش از ش يجلو واريكه د دهيسرپوش يوانيدر ا

 .تا به او ملحق شود خورديم

 »برگرداند؟ يكه بود ييتو را به جا خواهديم يك دتيپل يچس ان نامادر. ميتيبچه  سالم«

 .به اونكرد يياعتنا كمال

چرا تو راباخودش  داننديخودش نگه دارد، نه؟ همه م شياو تو را پ يكنيتو كه فكر نم. وانهيد بي، ادم عج زنميبا تو حرف م داارم«

 ».خوب و انسان جلوه داد يليادم چالق خودش را خ كيمفسر جنگ است و بانجات  كيچون او . يشتر نجااورد،صورتيبا ا

 .ديپر يكير ياز جا برخاست و رو» فوكات«:زد اديفر كمال

 .افتاد نيزم ي ديچيپ يكه از درد به خود م يكمال در حال. در شكم كمال فرو روفت و سپس به صورت او برخورد كرد يكير مشت

 يام كه به زود دهيچون شن ييهر بار كه باز هم دلت كتك خواست ، فقط به من بگو وبهتره كه زود تر بگو«:اندروود گفت يكير

 »كننيردت م

داشت  قتياگر ان حرف ها حق... نيو با وجود ا. كردياندروود را باور نم يكير ياو حرف ها. ددر عذاب بو دياز شك و ترد كمال

چطور . هستم  يعاد ريوغ بيادم عج كيمن . ديگويراست م يكيچه؟ كمال با خود گفت اگر دنا مرابه وطنم برگرداند چه؟ ر

 د؟دنا مرا بخواه يبه خوب يممكن است ادم

 

درخارج شهر  يخانه ا ميتياو رابه . است دهيرس انيبه پا شيزندگ وويو خواهرش در سار نيبا كشته شدن والد كرديفكر م كمال

 .بود يكابوس شيفرستاده بودند وانجا برا سيپار

امدند و ممكن  يكه به انجا م ينيكردند تا والد يخانه رابه صف م ميتي يجمعه بعد ازطهر راس ساعت دو ، دخترها و پسرها هر
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كه روز جمعه فرا  يهنگام. و باخود به خانه ببرند ننديرابرگز يكيكنند و ي، انها رابررس رنديشان رابه عهده بگ يبود سرپرست

وهمچنان  دنديپوش يم فينظيو لباس ها  كردنديانها حمام م. ديرسيم يريبچه ها به حد تحمل ناپذ يو فشار روح جانيه ديرسيم

 .وديكه انتخا ب  كرديدر دلش دعا م يكردند هر بچه ا يمقابل صف عبور مكه بزگساالن از 

 .گذشتند ياو م يوازجلو» بازودارد كينگاه كن ،فقط «:كردندينجوا م دنديديكه كمال را م يهر زوج ريناپذ رييتغ ينحو به

شده را بررس  دهيتا بزرگساالن كودكان به صف كش ستاديا يبود و منتظر م دواريوضع بود ، اما كمال باز هم ام نيجمعه هم هر

قرار گرفته بود ، وجودش از  يياعتنا يو مورد ب ستادهيكمال كه انجا ا. كردنديرا انتخاب م گريد يبچه ها شهيانا انها هم. كنند

 .خواهديمرا نم يكس. كننديرا انتخاب م گرينفرد كي شهيهم ديشياند يم يدينو ام اب. شدياحساس حقارت اكنده م

 كي. بشود يزيچ نيتا چن كرديامتحان م ديرسيرا كه به نظرش م يخانواده باشد ، و هر كار كياز  يارزو داشت عضو دانهيام اونو

جمعه بعد تظاهر . است يو خوب يتابلكه انها بفهمند او چه پسر دوست داشتن زديبه بزرگساالن لبخند م ييروز جمعه باخوشرو

نه ؛ وانها واقعاشانس اورده اند  اي ننديندراد كه او را برگز يتيكه اصال اهم داديانها نشان م هشلوغ است ، ب يسرش به كار كرديم

انا . كه او رابا خود به خانه ببرند كردي، خاموش التماس م كرديملتمسانه به انها نگاه م گريدر مواقع د. رنديبپذ ياگر اورا به فرزند

خوب و راحت و به اغوش خانواده  يو به خانه ا شديبود كه انتخا ب م يگريد چهب مشهيشت ، وهگذ يم ياز پس هفته ا يهفته ا

 .شديخوشبخت برده م يا

پس از . وبد افتهي وويشهرسارا يها ابانيخانمان را در خ يبود كه كمال ب ياو كس. راعوض كرد زيدنا همه چ يزيطور اعجاب انگ به

خانه تلفن  ميتيدنا به  رتشيدر كمال ح. نوشت  يدنا نامه ا يخانه فرستاده شد ، برا ميتيسرخ به  بيصل يمايان كه كمال با هواپ

 يايرو نيا. كمال بود يزندگ يلحظه  نيخوشتر نيا. كند يزندگ كايوبااو در امر دياينزد او ب كمالاست  ليزد و گفت كه ما

 .مجسم كرده بود باالت ربود الشيدر خ بود كه از هز چه يو لذت وستيپ يم قتيناممكن بود كه به حق

نفر  كي. كس نبود يو ب اتنهايرد دن گريد. قبال او را انتخاب نكرده است ياكنون سپاس گذار بود كه كس. كرد رييكمال تغ يزندگ

 نياندروود به اوتلق يكيكه ر يان وحشت بزرگ شهياودنا را باتمام روح و قلبش دوست داشت اما دورنش هم. دوستش داشت 

كه از ان  يبه ان جهنم. خانه بفرستد ميتيعوض شود واورا دو باره به  مشيدناتصم يروز ديترس يم. كرده بود وجو د داشت

 ياز بزرگساالن در حال بررس يگروه. خانه بازگشته و روز جمعه است ميتيكه به :ديديرا در خواب م يياياو مرتبا رو. بود ختهيگر



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني–فرو مي ريزدآسمان                              

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨

وجلو . دست دارد كيزشت فقط  يكوچولو نپسري، ا ديگويو م اندازديبه كمال م ياو نگاه. استبچه ها هستند ودنا هم در انج

 .شديم داريكمال با چشمان اشك الود از خواب ب. نديگزياش را بر م يوپسر بغل دست روديم

اجتناب از دعوا  يبرا انديا زدستش بر م يكه او در مدرسه ه بچه ها دعوا كند ، و هركار ديايبدش م لييكه دنا خ دانستيم كمال

 تيبه محض ان كه انها متوجه حساس. كنند نيدوستانش به دنا توه اياندروود  يكيتوانست تحمل كند كه ر ياما نم داديانجام م

 .شد شتريطور جنگ و دعواب نيدادند، وهم شيرا افزا نابه د نيكمال شدند ، فحش وتوه

 ينه؟ در اخبار امروز صبح گفتند كه ان نامادر اي ي، چمدانت را بسته ا گويسالم ، م« : گفتيجمله به كمال خوش امد م نيبا ا يكير

 »برگرداند يوگوسالويتو را به  خواهديهرزه ات م

 »يزبوست«:زديم اديفر گمال

 ياما وقت گشتيبه تنش داشت به خانه باز م ياديز يها يشده بود و كبود اهيچشمانش س يكه پا يكمال در حال. شدياغاز م ودعوا

را به صورت كلمات  يمياگر ان ترس دا ديترسيچراكه م. ديرابه او بگو تيتوانست واقع يافتاده ، نم يكه چه اتفاق ديپرسيدنا او او م

 .وندديبپ قتيگفته بود به حق رووداند يكيادا كند انچه ر

دفعه چه كرده ام حتما مرا  نيگر او بفهمد من ادنا بود ، باخود گفت ا دنيمنتظر رس رمدرسهيهمچنان كه كمال در دفتر مد اكنون

 .زديانجا نشسته بود قلبش تند م چارهيدرمانده و ب. خانه پس خواهد فرستاد ميتيبه 

 

 كي يكمال رو. ديرسيو دلخور به نظر م ي، عصبان زديدر طول اتاق قدم م ريشد ، مد يكه دنا وارد دفتر توماس هنر يهنگام

 .اتاق نشسته بود يدر ان سو يصندل

 »دينيبنش دييبفرما وانزيا زهيدوش ريبخ صبح«

 .نشست يصدل كي يبه كمال انداخت و رو ينگاه دنا

كارد را از  نيمدرسه ا ياز معلم ها يكي«.برداشت و در هوا نگه داشت زشيم يرااز رو يگوشت بر زرگيكارد  كي يهنر توماس

 »كمال گرفته است 

 »؟يرا به مدرسه اورد نيا يچ يچرا؟برا«:ديپرس تيبا عصبان. بود نيخشمگ يليه كمال نگاه كند خو تاب ديچرخ يصندل يرو دنا
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 »اسلحه كه نداشتم«:گفت يبه دنا نگاه كرد وبابد اخم كمال

 »!كمال«

 »باشما تنها صحبت كنم؟ شوديم ،يهنر ياقا« :كرد و گفت ريرو به مد دنا

 »در راهرو منتظر بمان«. او به كمال نگاه كرد و ارواره اش را محكم به هم فشرد »بله«

 .رفت رونينگاهش را به كارد كرد و از ااق ب نياز جا برخاست، اخر كمال

انفجار بمب در گوشش  يكه صدا يدر حال شيزندگ يسالها شترياو ب. سال دارد 12، كمال  يهنر ياقا«:شروع به صحبت كرد  دنا

. خودش را قطع كرد ياز ان بمب ها بازو يكي. كه مادر و پدر و خواهرش را كشت ييبه خواب رفته است ، همان بمب ها بوده

صد پسر و دختر . كرد يم يزندگ يخشك وخال نيقطعه زم كيدر  ييمقوا يدر جعبه ا ردمك دايپ وويكه من كمال را در سارا يوقت

 شيصدا كرديم ياورد و سع يرقت بار رابه خاطر م يدنا صحنه ها »كردنديم يزندگ واناتيهم بودند كه مثل ح گريخانمان د يب

 .نلرزد

دفاع از خودشان در  يكه برا يتنها راه. خانمان و درمانده اند يافتد ، اما ان دختر ها و پسرها هنوز ب يبر سرشان نم گريها د بمب»

 ريگ يكيشانس داشته باشند كه  ياسلحه است، اگر به اندازه كاف كي اي تكه سنگ كي اايبرابر دشمنانشان دارند ، استفاده از چاقو 

كمال وحشتزده است، . بچه ها وحشت زده اند نيا« :ديكش يقيهم گذاشت و نفش عم يچشمانش را رو يلحظها يادنا بر »اورنديب

 گريكه او د دهميقول م. ميستيدشمناو ناز ما  چكداميامن است و ه شيجا نجايكه ا اموزديب ديفقط با. است ياماپسر خوب و مهربان

 »رانخواهد كرد نكاريا

 دايپ اجياحت ليبه وك ياگر زمان وانز،يا زهيدوش« :شروع به صحبت كرد گفت يكه توماس هنر يهنگام. برقرار شد يطوالن يسكوت

 »ديكردم دوست دارم شمااز من دفاع كن

 »دهميباشد ، قول م« :از سر ارامش بر لب اورد  يلبخند دنا

از او سر بزند متاسفانه مجبور خواهم شد  يكار نياگر دوباره چن. ديبا كمال حرف بزن. خوب  اريبس« : ديكش ياه يهنر توماس

 »..كه

 »يهنر يحرف خواهم زد ممنونم اقا بااو«
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 .در راهرو منتظر بود كمال

 »خانه ميبرو«:گفت يجد يبا لحن دنا

 »رانگه داشتند ؟ كاردم«

 .جوابش را نداد دنا

 »دنا ، مراببخش كه تو را به دردسر انداختم« :كمال گفت ليبازگشت به خانه با اتومب موقع

 »..كمال نيبب. نداختنديروننياز مدرسه ب يشانس اوردم كه مرا بااردنگ. نبود ي؛ دردسر اوه«

 »كارد يخوب ، كارد ب اريبس«

با هم حرف  يليمن و توامشب خ. رسديحاالاز راه م نيپرستارت هم. برگردم ويبه استود ديمن با« :به خانه رسدند دنا گفت  يوقت

 »ميدار

 »يرسينگران به نظر م زميعز« :؛ جف روبه دنا كرد و گفت ديرس انيبه پا يكه اخبار شامگاه يهنگام

و . مدرسه اش بروم ريمد دنيدمن امروز باز هم مجبور شدم به . چه كارش كنم جف دانمينم. به خاطر كمال . هستم نگران«

 »دوخدمتكار هم از دست او از كارشان استعفا داده اند

 »وفق دهد طيوقت داد تا خودش را با مح يبه او كم ديفقط با. است ياو بچه فوق العاده خوب« :گفت جف

 »جف؟. ديشا.  بله«

 »بله»

 »نجااوردمينشده باشم كه او را باخودم به ا يمرتكب اشتباه بزرگ دوراميام«

 .كه دنا به اپارتمان بازگشت كمال متظر بود يهنگام

 ديبا يكنيكه درمدرسه م ييدعواها نيو ا ،يكن يرويكم كم از مقررات پ يستيتو با. ميبا هم حرف بزن ديبا. نميب نيبنش«:گفت دنا

 يدعواها ادامه بده نياگر باز به ا. يهم برسبا انها به تفا يجور كي ديكنند ، اما با يم تتيپسر ها اذ ريدانم كه سا يم. تمام بشود

 ».مدرسه اخراج خواهد كرد ازتو را  يهنر ياقا

 »دهمينم يتياهم«
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 يهنر ياثا. ستين يدرس خواندن ممكن و انجام شدن نبدونيو ا يخوشبخت شو ندهيتو در ا خواهميمن م. يبده تياهم ديبا«

 »..به تو داده اما  يفرصت

 »بر پدرش  لعنت«

از  يحاك يماند ، نگاه رهيكمال به اوخ. شد مانينكارپشيبالفاصله از ا يول. به صورت كمال نواخت يليس كياختبار  يدنا ب »كمال«

 .و در را محكم پشت سرش بست دياز جابرخاست، به داخل اتاق مطالعه دو. ب چهره اش بود يناباور

 »دنا«:جف بود. را برداشت  يدنا گوش. زنگ زد  تلفن

 »هستم يعصبان يليصحبت كنم خ توانميمن حاال نم- نم زم،يعز«

 »شده؟ يچ«

 »ستيبشو ن تيواقعا ترب. كمال نيدست ا از«

 »....دنا«

 »بله؟«

 »او بگذار  يرا به حا خودت«

 »؟يچ«

 »ميكن يبعدا با هم صحبت م. دوستت دارم . دهيبرنامه ام رس يوقت اجرا . متاسفم. باره فكر كن نيا در«

بچه  كيدارد؟ من كه  يچطور بدانم كمال چه احساس. است يمعن يجمله كامال ب نياو بگذار ؟ ا يخودت رابه جا ديشياند دنا

سخت و دشوار را پشت سر گذاشته  طيرا از دست داده باشم ، و ان شرا ميشده و بازو ميتيكه در اثر جنگ  ستميدوازده ساله ن

 .او بگذار يخودت را جا. كرديم در ان جا نشست ، فكر يطوالن يمدت ياو برا. باشم

چند شب را در  يقبل از امدن كمال نزد او ، جف هفته ا. جابرخاست به اتاق خوابش رفت در را بست و در كمدش را گشود از

و پولوور  كيو كراوات  راهنيدر كمد لباس ، چند شلوار و پ. را انجا گذاشته بود شيگذراند و چند تكه از لباس ها ياپارتمان او م

 .ژاكت وجود داشت كي

و جوراب جف  يشلوار ريلباس رفت و ز يكشو كيسراغ . تخت گذاشت ياورد و رو رونيچند تكه از ان لباس ها را از كمد ب دنا
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تعادلش را از دست . ان كرد دنيجف را برداشت و شروع به پوش يشلور ريبا دست چپش ز. سپس كامل برهنه شد. اورد رونيرا ب

كه فقط  يدر حال. جف را برداشت يها راهنياز پ يكيسپس . كند تا باالخره ان را بپوشد شتال گريمجبور شد دو بار د. داد و افتاد

 تا ديطول كش گريد قهيدو دق. ان مشكل بود پيتا ان را بپوشد و بستن ز ديتمام طول كش قهيسه دق كردياز دست چپش استفاده م

 .پولوور جف را به تن كرد

تازه  نيو ا. داديانجام م ديبود كه هر زور صبح كمال با يكار نيا. تازه كند ينشست تا نفس ديكه سر انجام كامال لباس پوش يهنگام

ع به راج. زمان حال بود نيو ا. زديرا هم شانه م شيو موها زديرا مسواك م شيو دندان ها گرفتيحمام م يستياو با. اول كار بود

 .كه مادر و پدر و خواهر و دوستانش كشت شدند نيا دنيدر وحشت جنگ ، د يدگگفت؟زن شديگذشته چه م

 طيبا مح يسارگار ياو برا. زود است يليهنوز خ يتوقعات نيداشتن چن يبرا. از او توقع دارم يليمن خ. حق با جف بود. شدياند دنا

پدرم من و مادرم را ترك كرد و من هرگز او را به . توانم دست از او بكشم يمن هرگز نم. دارد اجياحت يشتريتازه اش به وقت ب

را كه دوستت دارند رها  ييانها ديتو نبا: ديگو يباشد كه م ليكتاب انج زدهميكنم فرمان س يم فكر. دميكارش نبخش نيخاطر ا

 .يكن

 يد يس. ديشياند داديكه كمال بارها و بارها گوش م ييعر ترانه هابه ش ديپوش يخودش را م يهمچنان كه اهسته لباس ها  دنا

فقط « »يكه مرا دوست دار يتا زمان»«خواهم تو را از دست بدهم ينم«. تيزكيب مپي، ل زيبو تي، بك استر رزياسپ يتنيبر يها

 »ارمد ازيب عشق ن» «با تو اشم خواهميم

 .بود ازيو ن ييان اشعار درباره تنها همه

 ارينمره بس ياضينمره تك گرفته بود ، اما در ر شيدرست بود كه او از اغلب درسها. كارنامه كمال را برداشت و به ان نگاه كرد دنا

 يما رو. دارد يا ندهيكه ا نجاستيا. رديگيم يشيكه او پ نجاستيدر ا. نمره خوب مهم است نيدنا با خود گفت، هم. داشت يخوب

 .كرد ميهخوا نيدرسها هم تمر ريسا

اش از قطره  دهيرا محكم بسته بود و صورت رنگ پر شيچشمها. كه دنا در اتاق مطالعه را گشود، كمال در رختخوابش بود يهنگام

،  خواميمعذرت م يليخ«:نجوا كرد. ديبه او نگاه كرد بعد خم شد و گونه اش را بوس يلحظه ا يدنا برا. اشك لك شده بود يها

 »كمال؛ مرا ببخش
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 .بود يروز بهتر فردا

**** 

تنها با دنا  لكاكسي، دكتر و نهيپس از معا. برد لكاكسيو انيليجراح مشهور ارتوپد به نام دكتر و كيروز بعد دنا كمال را نزد  صبح

 .صحبت كرد

كما . ردووجود دا زين يمشكل نجايو در ا. دارديهزار دالر خرج بر م ستياو ب يبرا يدست مصنوع كي، گذاشتن  وانزيا زهيدوش«

 يودست مصنوع كندياو ماه به ماه رشد م. كه او هفده هجده ساله بشود به رشد ادامه خواهد داد يبدنش تا زمان. سال دارد 12فقط 

 ».ستيمقرون به صرفه ن ياز نظر ما انهمتاسف. شوديزود براش كوچك م

 »دكتر ياقا. ممنونم. بله، متوجه هستم«.:كرد دايپ ياحساس بد دنا

 »ميكنيم دايپ يباالخره راه. نگان نباش  زم،يعز«:مطب او به كمال گفت رونيب

را  يگوش. پنج شش چهار راه ان طرف تر تلفن همراهش زنگ زد. شد ويكمال را به مدرسه رساند و سپس روانه استود دنا

 »الو؟«:برداشت

 يكه گزارش خواميم. شوديبرگزار م سيره پلدر ادا نترپيدر خصوص قتل و يكنفرانس مطبوعات كيامروز ظهر . من هستم. سالم«

 قهيهر دق. خودش را تكان نداده است ياصال ذره ا سيپل. فرستم يراب ه انجا م يلمبرداريف يبر و بچه ها. يكن هيراجع به ان ته

 »نكرده است دايپ ينخسر  سيو پل. داستان داغ تر مشود

 »روميبه انجا م مت،من«

 

 »شهردار پشت خط دو هستند ياقا«:اش گفت يكه نش. فترش مشغول صحبت با تلفن بود، دن برنت ، در د سيپل سييير

 .اش ادامه داد يو به مكالمه تلفن» در حل صحبت با فرماندار هستم كيخط  يبهش بگو من رو«:با حرص گفت برنت

 اريبس...به محض ان كه ما... ميتوان يمطمئنم كه ما م... كنميفكر م. بله ، قربان..دانميرا م نيا. فرماندار يجناب اقا بله»

 »خداحافظ قربان.خوب

 .ديدستگاه كوب يتلفن را محكم رو يگوش
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 »پشت خط چهار است ديكاخ سف يمطبوعات مشاوره«

 .منوال گذشت نيصبح به هم تمام

 يگروه يرسانه ها ي، از حضور اعضا نگتنيواقع در مركز شهر واش اناينديا ابانيدر خ سيظهر در اتق كنفرانس اداره پل موقع

 .اتاق رفت ييبرنت داخل شد و به طرف قسمت جلو سيپل سيير. ب پا بود يازدحام

 .او منتظر ماند تا سكوت برقرار شد »ديكن تيسكوت را رعا لطفا«

 نيا يبرا ينه تنها فقدان بزرگ نترپيو انهيقتل وحش. باشما بكنم يصحبت خواهمياز ان كه به سواالت شما جواب بدهم، م قبل«

را كه  يكسان ميكه بتوان نيتا ا. افتيما ادامه خواهد  قاتيو تحق. استيهمه دن يبرا ي، بلكه فقدان بزرگ شوديمملكت محسوب م

 »ديسواالتتان را مطرح كن دييحاال بفرما. ميبازداشت كن اندهولناك بوده  تيجنا نيمسوول ا

 »در دست دارد؟ يسرنخ چيه سيپل ايبرنت، ا سيير ياقا«:به پا خواست گزارشگر

 نترپيو يخانه گر يرو لياتومب ريكه در مس يدييسف ي دهيكه در وانت سر پوش دهينفر شاهد دو مرد را د كيسه بامداد ،  حدود«

 ليشماره اتومب. كردهاست ادداشتيرا  لينمره ان اتومب نيو بنابا دهيعمل انها به نظر مشكوك رس. گذاشتنديتوقف كرده وبد بار م

 »مسروقه است ونيكام كيمربوط به 

 »از خانه به سرقت رفته است؟ ييزهايچه چ دانديم سيپل ايا«

 »گرانبها را به سرق برده اند ينقاش يتابلو دوازده«

 »شده است؟ دهيدزد ينقاش ياز تابلوها ريهم غ يگريد زيچ ايا«

 »نه«

 »جواهر؟ ايپول نقد  مثال«

 »بوده اند ينقاش يدزدها فقط دنبال تابلوها. ت نخورده ماندهاستو پول نقد موجود در خانه دس جواهر«

 »روشن بوده است؟ ستميس ايندارد و اگر داشته ا يزنگ خطر ستميخانه س ايبرنت ، ا سيير ياقا«

هنوز . كرده اند دايقطع ان پ يبرا يسارقان راه. اند كردهيمنزل را هر شب روشن م ريخانه ، دزدگ شخدمتيطبق گفته سر پ بر«

 »چكونه ميدانينم قايدق
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 »چطور وارد خانه شده اند؟ سارقان«

ما هنوز . عالمت از شكستن درو پنجره و قفل درها وجود ندارد چيه. است يسوال جالب نيا«:كرد و سپس گفت يبرنت مكث سيير

 » م؟يا افتهيسوال ن نيا يبرا يپاسخ

 »اشد؟بوده ب ينفر خود كيممكن است سرقت كار  ايا«

 »خدمتكاران مرخص شدهبودند. بله.  ميانجا كه ما خبر دار تا«

 »د؟يسروقه در دست دار ينقاش ياز تابلوها يفهرست«:ديپرس دنا

. و مجموعه داران پخش شده است يموزه ها ، دالان هنر نيمسروقه ب يفهرست تابلوها. تمام ان تابلوها مشهور هستند. ميدار بله«

 »شود مساله حل خواهد شد داياز انها پ يكيبه محض ان كه 

 يدر فروختن تابلوها يجرات نخواهند كرد كه سع نيبدانند بنابر يرا به خوب نيا ديقاتالن با. نشست شيسر جا ريمات وتح دنا

سط و نيا يزيچ كيو چرا پول و جواهر با خود نبرده اند؟  ت؟يجنا كيپس هدف سرقت چه بوده است؟ و ارتكاب . بكنند ينقاش

 .ديايجور در نم

 

و  سكانسيو يها ابانيخ. بزرگ جهان برگزار شد يايكل ني، ششم يبزرگ مل يسايدر كل نترپيو يگر يخاكسپار مراسم

. بودند ستادهيها ا ابانيكامال مسلح در خ نگتنيواش سيو پل يمخف سيماموران سرو. بسته شده بودند كيماساچوست به خاطر تراف

و  نهيكاب ري، دو وز يدادگاه عال يقاض كيكنگره ؛  ي، ده نفر سناتور ، و اعضا همتحد االتيجمهور ا سيي؛ معاون ر سايداخل كل

 يو رسانه ها سيپل يكوپترهايهل. از سراسر جهان در انتظار شروع مراسم بودند يبرجسته كشور يها تياز شخص يتعداد 

 .صدها نظاره گر حضو ر داشتن سا،يكل رونيب يها ابانيدر خ. دندكرده بو يو اسمان را خلكوب. كردندي، در اسمان پرواز م يگروه

را از  سايبزرگ و مشهور داخل كل يها تيكه شخص نيا ايطلب مغفرت كنند  يمتوف يبرا ايبه انجا امده بودند كه  انها

احتران  يشوم داشتند ادا يريتقد يكه همگ نترپيخاندان و يبلكه به تمام اعضا نترپيو يمردم نه تنها به گر. نظربگذرانند

 .كردنديم

 .دعوت به سكوت شدند تيجمع سايدر داخل كل. داديجنازه گزارش م عياز مراسم تش لبرداريبه كمك دو نفر ف دنا
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خود رابا ساختن كاخ  يزندگ نترپيخانواده و. عمل كرد يزيبه طرق اسرارام ياله تيمش«:گفتياهنگ گونه م يبا گفتار شيكش

اما مهم تر ان كه به . خانمان و گرسنكان كمك كردند يو افراد ب ساهايدالر به مدارس و كل اردهايليانها م. كردنديم يسپر ديام يها

چرا افراد . كرديم يرويخانواده بزرگ پ نياز سنت ا نترپيو يگر. گذاشتند يكار م نيرابرسر ا ودشائبه وقت و توان خ يب يطرز

 كيما رفتند؟از  نيماند از ب يكه عقل از ان درعجب م يظالمانه طور نطوريا شانيها يها وسخاوتمند تيخانواده با تمام موفق نيا

ما را سرافراز  شهيما انجام داده اند هم يانچه انها برا. خواهد ماند يباق لهاتا ابد در د ادشانيلحاظ انها واقعا نمرده اند چرا كه 

 »..خواهد نمود

 .رنديبم يعيفج يمرگها نيبه چن يمردمان نيكه چن گذاشتيداوند نمكاش خ ديشيبا اندوه اند دنا

 نترپيدربار خانواده و يكه تو داشت يوقت. ميجنازه را تماشا كرد عيدنا،من و دوستانم گزارش تو از مراسم تش«:دنا تلفن زد مادر

 »يكن هيگر يخواهيلحظه فكر كردم م كي يكرديصحبت م

 »كردم هيگر. كردم مادر  هيگر«

 

از اتش و حوادث  يمخلوط درهم و برهم واشفته ا شياهايكه باالخره به خواب رفت، رو يهنگام. ان شب خوابش نمبرد دنا

 كيخانوده در كمتر از  كيپنج عضو . تخت نشست يشد و رو داريشب ؛ ناگهان از خواب ب يها مهين. بود يانداز ريو ت يرانندگ

 .ديا يمهست كه جور در ن يزيسال كشته شده اند؟ چ

 »؟ييبه من چه بگو يدار يتو سع دنا«

 »كرد يتلق يتوان تصادف يسال را نم كيخانواده در كمتر از  كيكه پنج مرگ راز الود در  ميكوي، من م مت«

اسمان  ديگويو م. در دفتر من است تليل كنيگفتم كه چ يو به او م كردميرا خبر م يشناختم ، روانپزشك ي، اگر تو را خوب نم دنا«

 يكاسترو؟ س آ دلياست؟ف انينجريپشت ا يكس م؟چهيمواجه هست يبا توطئه ا نجايما در ا يكنيتو فكر م. امده است نيبه زم

متفاوت راجع به  هي، صدها نظر شوديبرجسته كشته م تيشخص كيكه هر وقت  يدان يمگر نم ،استون؟ به خاطر خدا  وريال ؟يا

. را كشت نكلنيجانسون بود كه ابراهام ل ندونيثابت كند ل توانديو گفت كه م نجايامد ا يكس شيهفته پ شود؟ييتوطئه قتل مطرح م

 »توطئه است يها هيغرق در نظر شهيهم نگتنيواش
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ها  نندهيكه توجه ب ييزهايبرنامه را با چ نينخست يخواست يمگر نم. ميكنياماده م تيبرنامه خط جنا ياجرا ي، ما خودمان رابرا مت«

 »است ييهم برنامه استثنا نيخوب، اگر حق با من باشد ، ا اريبس م؟يجلب كند شروع كن يليراخ

 »يكنيوقتت را تلف م يدار«: كرديفقط نشسته بود و او رابرانداز م يلحظه ا يبرا كريب مت

 »مت ممنون«

****** 

 يخبر يمربوط به گزار ش ها يرير تصوو پر از صدها نوا. ساختمان قرار داشت نيزم ريدر طبقه ز ونيبيرواشنگتن تر يگانيبا

 .شده بود يو فهرست بند دهيو به دقت چ قهيگذشته شده بود كه همه با سل

به محض ورود دنا ، . كرديم ينشسته بود و نوارها راطبقه بند زيجذاب چهل وچند ساله ، پشت م يزن مو مشك كي ل،يه يل لورا

 .سرش را باال اورد

 »كارت محشر بود. جنازه تماشا كردم عييتو را از مراسم تش يگزارش خبر. دنا سالم«

 »متشكرم«

 »نبود؟ يغمنامه وحشتناك نيا ايا«

 »بله وحشتناك بود«:موافقت كرد دنا

 »بكنم؟ تيبرا توانميچه كار م–خوب . ماند  يادم واقعا در عجب م«:گفت يبا دلتنگ ليه يل لورا

 »ندازميب نترپيوط به خانواده ومرب يبه چند تا از نوارها يخواهم نگاه يم«

 »مد نظرت هست؟ يخاص زيچ«

 »بوده اند ييخانواده چه جور ادم ها نيا يبداانم اعضا خواهميفقط م.  نه«

 »بودند سيانها قد. بوده اند ييچه جور ادمها ميبه تو بگو توانميم من«

 »شنوم يم ياست كه من از هر كس يزيچ نيا«:گفت دنا

 »ميراجع به انها دار يچون ماخروارها گزارش خبر.  يوقت ازاد داشته باش يليخ دوراميام زم،يعز«:از جا برخاست ليه يل لورا

 »كنميم شانيبا حوصله تماشا. ندارم يمن عجله ا. خوب  اريبس«
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 قهيپنج دق »گردميحاال بر م نيهم«:گفت. كرد تيقرار داشت هدا يونيزيتلو شگرينما كيان  يكه رو يزيم ي، دنا را به سو يل لورا

هم  يگريد يالبته نوارها.يشروع كن نهايفعال كارت را با ا يتوانيم«:گفت. بازگشت يريتصو يبغل پر از نوار ها كيبعد ، او با 

 »هست

 ...اما اگر حق با من باشد. هستم وانهيد تليل كنيمن چ ديشا د؛يشينوارها كرد و اند ميبه توده عظ ينگاه دنا

او  يچهره ياجزا. ظاهر شد ونيزيصفحه تلو يرا رو يا افهيمرد فوق العده خوش ق ريرا در دستگاه گذاشت و تصو يرنوا دنا

امده  شيپ يو كم يقو ي، و چانه ا ريتزو يب يبر سر ، چشمان اب اهيپر پشت س يموها. متناسب و مردانه و خوش تراش بود

 .داشت

 ييصحرا يمحروم برپا كرده بود اردو يبچه ها يكه قبال برا ييبه اردوها نترپيو لوريت«گزارشگر گفت. بود يكنار او پسر جوان در

 لورياست كه ت ليقب نيارو از ا نيدهم نيا. شركت كند حيتفر نياماده است كه در ا. بااوست نجايپسرش پل، در ا. افزود ي گريد

 »كند جاديرا ا نجايمانند ا گريد ياردو 12او در نظر دارد حداقل . درست كرده است نترپيو

در حال دست  شيدر موها يخاكستر يمسن تر ، با رگه ها يا افهيبا ق نترپيو لوريت. كرد  رييرا فشرد و صحنه تغ يدكمه ا دنا

چند هفته  يو. رفتيهم اكنون انتصاب خود را به سمت مشاور ناتو پذ نترپيو لوريت«. برجسته بود يها تياز شخص يدادن باگروه

 »كشور را به قصد بروكسل ترك خواهد كرد گريد

جمهور  سييو ر. جمهور استاده بود سييدر كنار ر نترپيو لوريت. بود ديكاخ سف يچمن جلو نيصحنه در زم. نوار را عوض كرد دنا

حال توسعه در  يكمك به كشورها يبنگاه برا نيا. ام دهيفدارل برگز قاتيبنگاه تحق سييرابه عنوان ر شانيو من وا...«:گفت يم

 »..سازمان سراغ ندارم نياداره ا يبرا نترپيو لوريت يتر از اقا ستهيرا شا يمن كس و. شده ست سيدر سراسر جهان تاس

 ييمايشدن از هواپ ادهيدر حال پ نترپيو لوريدر رم، در انجا ت ينچيظاهر شد، فرودگاه لئوناردو داو يگريصحنه د شگرينما يرو

 انيم ياو به رم امده تا درباره معاهدات تجار. نديخوشامد بگو نترپيو لوريهستند تابه ت نجاياز سران كشور در ا يتعداد«.بود

مذاكرات انتخاب  نيانجام ا يبرا كايجمهور امر سيير ياز سو نترپيو يكه اقا قتيحق نيا. كند اكرهمتحده مذ االتيو ا ايتاليا

 »...قدر مهم استمذاكرات چ نيكه ا دهديشده است، نشان م

 .مرد همه كاره بود نيا د،يشياند دنا
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توافقنامه «:داديجمهور فرانسه دست م سييبا ر. بود سيدر پار يجمهور استيدر قصر ر نترپيو لوريت. نوار را عوض كرد او

 »..به امضا رسد نترپيو لوريبا دولت فرانسه ، هم اكنون توسط ت يتيبا اهم يتجار

امروز «.بود ستادهيا ياز پسران و دختران در مقابل ساختمان ي، به همراه گروه نترپيو لوري، همسر ت ني، مدل يگرينوار د در

 »...قرار گرفته اند افتتاح كرد و تيكه مورد ازار و اذ ييمراقبت از بچه ها يرابرا يمركز تازه ا نترپيو نيمدل

 .بودند يوجودداشت كه در مزرعه شان در منچستر ، ورمانت ، مشغول باز نترپيو ياز بچه ها ينوار

و  ياش گر افهي، همسرش دو پسر خوش ق يپشت نهيدر زم. بود ديدر كاخ سف نترپيو لوريت. رادر دستگاه گذاشت ينوار بعد دنا

و ..« :كرد ياعطا م يموسوم به مدال ازاد يمدال افتخار نترپيو لوريجمهور به ت سيير. استاده بودند يژول شيبايپل ريال و دختر ز

مدال  نيكسب كرده اند ؛ خوشوقتم كه باالتر نراهيكه در ا يبزرگ يها تيبه كشورشان و موفق شانيا بهيشا يبه خاطر خدمات ب

 »كنم ميتقد نترپيو لوريت يرابه اقا يمدال ازاد يعني- موجود ينظام ريافتخار غ

 .د داشتوجو ياز اسكس كردن ژول يگريد نوار

 ..تابه نقاشان جوان كمك كند كرديم يكمك مال ياديبه بن ي، گر يگريد لميف در

كامال به  شيكه حاال موها نترپيو لوريت. بودند ستادهيا رونيبه دست ب بنيخبر نگاران دور. ديشكل كاخ سف يضيباز هم سالن ب و

 دمانيجد ريرا به سمت سف نترپيو لوريت يمن اقا«:بودند ستادهيا كايجمهور امر سييبود باهمسرش در كنار ر دهييگرا يخاكستر

كشورشان انجام داده اند اشنا  يبرا نترپيو يكه اقا يشمار يشما باخدمات ب يكه همگ دانميم. منصوب كرده ام هيدر كشور روس

 ».است هرفتيسمت را پذ نيكند ا يگلف سپر  يرا به باز شيكهروزها نيو خوشحالم كه او در عوض ا. ديهست

 .دندينگاران خند خبر

 »ديا دهيگلف مرا ند يجمهور شما كه باز سيير ياقا«:گفت يبه شوخ نترپيو لوريت

 ...حاضران ياز سو يگريهم خنده د باز

 . اغاز شد عياز فجا يا رهيسپس زنچ و

 گي. داديكلرادو نشان م التيرادر اَسپن ا قيخانه كامال سوخته از حو كي رونيصحنه، ب. را در دستگاه گذاشت ينوار تازه ا دنا

همسر  نيو مدل نترپيو يكرده است كه اقا دييتا نياسپ سيپل سيير« :گفتيو م كرديشده اشاره م رانيگزارشگر زن به خانه و
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اطالع داده شد و ماموران بعد از  يصبح به اداره اتش نشان هيدر ساعات اول. جان باخته اند تناكو حش قيحر ني، هر دو در ا شانيا

بر اثر اتصال  يناگل ، اتش سوز ياقا سيپل سييبه گفته ر.شده بود ، و نجات انان ممكن نبود رياما د دنديبه محل رس قهيپانزده دق

 ين افرادشا يو خدمات دولت كوكارانهين يها تيجهان به خاطر فعال سراسردر  نترپيوخانم و ريسف ياقا. رخ داده است يكيالكتر

 »سرشناس و شناخته شده بودند

 يگزارشگر. در سواحل جنوب فرانسه بود »شيگران كورن«و خم  چيا زگرنه پر پ يصحنه ا. در دستگاه گذاشت يگرينوار د دنا

سقوط كرد بر طبق گزارش  يسر خورد و از جاده خارج شد و به دره كوهستان نترپيپل و ليبود كه اتومب چيپ نيسر ا« :گفت

درباره علت حادثه در حال  سيپل. نبود بلياز او در اتومب ريغ يگريد نيسرنش. باخت اناو بالفاصله بر اثر تصادم ج يقانون يكپزش

خانه شان در اسپن  يدر سانحه اتش سوز نترپيو وحشتناك ان است كه تنها دو ماه قبل پدر و مادر پل و بينكته عج. است قيتحق

 »كلرادو جان باختند

كه  يگزارشگر. شد انياز برف در جونو ، واقع در االسكا ، نما دهيپوش يكوره راه كوهستان كي. برد  يگريدست به نوار د دنا

بود ،  يكه قهرمان اسك نترپيو يجا صحنه است كه چرا ژول نيو ا...« :گفت يگرم پوشانده بود م يبا لباس ها يخودش را به خوب

در ماه . همچنان ادامه دارد قاتياما تحق. است كردهيم يباز ياتفاقا د ران ساعت بسته بودد اسك كهكوره راه  نيشبانه و تنها د را

 نشيامسال ، والد هييو د رماه ژو ديدر فرانسه به هالكت رس يحادثه رانندگ كيدر  يسپتامبر درست شش هفته قبل ، پل برادر ژول

خود  يو همدرد تيمراتب تسل يجمهور سير. جان باختند  يوزو همسرش در سانحه اتش س هيدر روس ريسف نترپيو وريتل

 »راابراز كرده است

 يجلو. دنديلول يدر هم م يياليخانه و رونيگزارشگران ب. يس يواشنگتن د يدر منطقه شمال غرب نتررپيو ي؛ خانه گر يبعد نوار

خانوده محبوب  ماندهيعضو باق نياخر پنتريو ي،گر عياز فجا يو باور نكردن زيغم انگ يريدر س« :گفت يم يخانه، گزارشگر

مامور گارد حفاظت متوجه شد كه زنگ خطر  كيصبح امروز ،  هيدر ساعات اول. ديگلوله به قتلرس كي، توسط سارقان باشل نترپيو

ظاهرا دزدها به دنبال . او دو بار مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود. كرد ايرا پ نترپيو يوارد خانه شد و جنازه اقا. خاموش است

عضو خانواده بود كه امسال به  نيو اخر نيپنجم نترپيو يگر. بودمزاحم كارشان شده  نترپيو يارزشمند بوده اند و اقا يتابوها

 »ديبه قتل رس يطرز خوشنت بار
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را از صحنه  يخوب نيبه ا يگرفتند خانواده ا ميتصم يچه كسان. در انجا نشست ينطوال يمدت يو برا.را خامو ش كرد ونيزيتلو دنا

 ؟ چرا؟ يروزگار محو كنند؟ چه كسان

 

 .وصادق و پر احساس بود يجد يساله و مرد 52لف . لف در ساختمان سنا گذاشت يباسناتور پر يقرار مالقات دنا

 »وانز؟يا زهيساخته است دوش ياز دست من چه كار« :برخاست  شياز جا يشد، و ييكه دنا به داخل اتاق راهنما يهنگام

 »د؟يداشته ا نترپيو لوريبات يگينزد يام كه شما ارتباط كار دهيسناتور ، شن ياقا«

 »ميمنصوب شد تهيخدمت مشترك در چند كم يجمهور برا سييماتوسط ر. بله«

 »بود؟ يخواهم بدانم چگونه انسان ياو اگاهم ، اما م يسناتور لف، من از وجهه اجتماع ياقا«

بود كه من در  ييادم ها نياز بهتر يكي نترپيو لوريت. ميگو يبه شما م ليبله؛ با كمال م«:دنا را بر انداز كرد يلحظه ا يبرا سناتور

 يش چشم ماز منافه خود. واقعا دلسوز و مهربان بود. خوبش بود يذكر او ، روابط اجتماع انيصفت شا كي. ام شناختم يزندگ

او وخانوده اش افتاد انقدر وحشتناك و  يكه برا يوان اتفاقات كنميم ادشي شهيهم. كند ليتبد يرابه مكان بهتر ايتا دن ديپوش

 »گنجد يدلخراش است كه در تصور نم

 

شصت و چند ساله بود كه چهره اش پر چروك و  يو زن نترپيو لوريت يها ياز منش يكي يو. كرديصحبت م نيپچ يبا نانس دنا

 .داشت نيچشمان غمگ

 »د؟يكرديكار م نترپيو ياقا يبرا يدراز امدتيا«

 »سال 15«

 »د؟يرا خوب شناخته ا نترپيو يكه اقا كنميمدت ، تصور م نيا در«

 »البته بله،«

 »؟-او يا. بود يجور ادم بدان چه خواهميكنم، مثال م جادياز او در ذهم ا يريتصو گوشميمن م«:گفت دنا

كه  ميبرد يما پ يوقت. واانزيا زهيدوش. بود يكه او چه جور ادم ميبه شما بگو قايدق دانمينم« :را قطع كرد  يحرف و نيپچ ينانس

 يوقت. اش راپرداخت يپزشك نهيخودش برد وهمه هز ياو رانزد دكترها نترپيو لوريمبتالست ، ت گيلو گر يماريپسرم به ب



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني–فرو مي ريزدآسمان                              

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٢

به  هياب و هواو بهتر شدن روح رييتغ يومرا برا. كفن و دفن را پرداخت كرد خارجتمام م نترپيو يپسرم فوت كرد اقا

 »اروپافرستاد

 »:ام شناخته ام يكه در زندگ يمرد نيو سخاوتمند تر نيبهتر. بود ييانسان واال نياوچن«. از اشك پر شد نيپچ چشمان

ان را بر عهده  استير نترپيو لوريت يفدرال ، كه زمان قاتيبوستر سرپرست بنگاه تحق كتوريرا با ژنرال و يمالقات بيترت دنا

با او صحبتكند قبول  خواهديم يدنا درباره چه كس افتيكه در يكرد ، اما هنگام يبوستر ابتدا از صحبت با دنا خوددار. داشت داد

 .نديكرد اورا بب

بنگاه در  ياداره مرگز. لند بود ، راند يدر مر ديفورت م كيفدرال كه نزد قاتيبنگاه تح يبه سو لياواسط صبح ، دنا با اتومب در

كه  يماهواره ا ياز جنگل انتن ها ينشان چيه. قرار داشت شديكه به شدت از ان محافظت م بيبه مساحت هشتاد و دو جر ينيزم

 .شدينم دهيپنهان شده بود د رختسبز و پرد اريدر پس منطقه بس

 نامهينامش را گفت و گواه. خاردار نصب شده بود راند ميان س يكه بر باال ينيگرفت و به طرف حصار بلند اهن شيرا پ ريمس دنا

بسته با  يبعد به دروازه ا يا قهيدق. شد رفتهيبود نشان داد و به داخل پذ يكه در باجه نگهبان ياش را به مامور مسلح يرانندگ

رو را تا ساختما ن  لياتومب ريسپس مس. نامش را به زبان اورد و دروازه به طور خودكار باز شد ارهدوب. ديمراقبت رس نيبيدور

 .كرد يط تيريمد ديبزرگ و سف

 »كنميم ييشما را به فتر ژنرال بوستر راهنما وانز،يا زهيدوش« :ساختمان به استقبال دنا امد رونيب ينظام ريبا لباس غ يمرد

رفتند تا به مجموعه دفاتر واقع در  شيپ يليطو يكوچك تا طبقه پنجم باال رفتند و در انجا در راهروو  ياسانسور شخص كيبا  انها

 .دنديسرسرا رس يانتها

 دييبفرما.  وانزيا زهيدوش. ژنرال منتظر شما هستند« :ها گفت ياز منش يكي. شدند يمنش يبرا زيبا دو م يبزرگ رشيدفتر پذ وارد

 .باز شد يكيكل يبا صدا يرا فشرد و در دفتر داخل يان دختر دگمه ا» داخل

. شده بود يبند قياز خروج صدا كامال عا يريجلوگ يكه برا ييوارهايبا سقف ها و د. افتيبزرگ و جادار  يخودش را در دفتر دنا

دنا دراز  يتش را به سومرد دس. امد و به او خوشامد گفت. چهل و چند ساله قد بلند و الغر اندام و فوق العاده جذاب جلو يمرد

 زيكه پشت م يمرد يمحترمانه به سو. او» معاون ژنرال بوستر. من سرگرد جك استون هستم«:گفت يميگرم و صم يكرد و با لحن
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 »ژنرال بوستر هستند شانيا«:نشسته بود اشاره كرد و گفت

سر . براق همچون سنگ محك جواهر ييو چشم ها بيچهره خوش ترك يبود، با اجزا اهپوستيس ييكاياكر كيبوستر  كتوريو

 .ديدرخش يسقف م ياش در نور چراغ ها دهيتراش

 .بم و خشن بود شيصدا »دينيبنش دييبفرما«:گفت او

 »متشكرم ديرفتيكه مرا به حضور پذ نيژنرل از ا«:نشست  يصندل كي يرو دنا

 »د؟يصحبت كن نترپيو لوريدرباره ت ديخواهيكه م ديگفت شما«

 

 »-خواستميمن م بله«

 »د؟يكن هيته يدرباره او گزارش ديخواهيم وانر،يا زهيدوش«

 »- ، من خوب»

در گورش راحت  ديو بگذار ديشده دست از سر ان مرده بردار نيشما روزنامه نگاران نفر شودينم«:گفتارش خشن تر شد لحن

 »ديكن يم هيكه از الشه ادم ها تغذ ديمشت گرگ مزور چرند باف هست كيبخوابد؟ شما 

 .شد يميعظ رتيدچار بهت و ح دنا

 .ديرسياستون شرمنده به نظر م جك

اشخاص  يو بردن ابرو يبه چرند باف يكه عالقه ا دهميم نانيژنرال استون ، به شما اطم ياقا«. كرد بر خشمش غلبه كند يسع دنا

من . خواهد ماند يباق خيخدماتش نامش در تار و به خاطر. در اجتماع بوده است ييچه وجهه باال يدارا نترپيو يدانم اقا يم. ندارم

 فيهمكار خاطراتتان را از او تعر كياگر به عنوان . بود ياز او در ذهنم داشته باشم و بدانم چگونه ادم يريفقط قصد دارم تصو

 »ممنون خواهم شد اريبس ديكن

توانم  يرا م يزيچ كي يول د،يهست يزيچه چ شمادنبال دانمينم« :بوستر همان طور كه نشسته بود به جلو خم شد و گفت ژنرال

 ريفدرال بود من ز قاتيبنگاه تحق سييد نترپيو لوريكه ت يهنگام. خواهد ماند يباق خيو خاطره او در دل تار ادي.  ميبهتان بگو

او وخانواده اش  يانچه برا.  كردنديم ششيهمه ستا. سازمان تا به حال داشته  نيبود كه ا يسيير نياو بهتر. كردمينظرش كار م
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عرض كنم، از  وانز،صادقانهيا زهيدوش«:صورتش در هم فشرده شد ياجزا» بزرگ بود كه من از درك ان عاجزم يرخ داد غمنامه ا

. تماشا كرده م ووييشما را از سار يگزارش ها. دياز كف داده ا راشما روزنامه نگارها ، عنان  كنميفكر م. ديا يمطبوعات خوشم نم

 »به ما نكرد يكمك چيشما ه يگلها –و  –قلب ها گزارش هاش 

ان  يكنم كه برا هيژنرال من انجانرفته بودم كه به شما كمك كنم رفته بودم گزارش ته«:خشمش را مهار كند كرديم يسع يليخ دنا

 »- يطفل معصوم چه اتفاق يبچه ها

 نيبود كه ا يمداران استيس نياز بزرگتر يكي نترپيو لوريكنم كه ت يجهت اطالعتان عرض م. ستيبوده مهم ن يهر چ خوب«

 يبرا يادي، دشمنان ز ديخاطره او را مخدوش كن دياگر قصد دار«چشمانش را در چشمان دنا دوخته بود » است دهيكشور به خود د

به شماقول . شد ديچون به ان دچا ر خواه ديدنبال دردسر نگرد. به شما بكنم يحتينص ديبگذار. كرد  ديخودتان دست و پا خواه

 »وانزيا زهيخداحافظ دوش. ديكنار بكش هيقض نيكه از ا دهميبه شما هشدار م. دهميم

 .از دفتر خارج شد نيو خشمگ» ممنون ژنرال يليخ« :ماند سپس بلند شد  رهيبه او خ يلحظه ا دنا

 » دهميراه را نشانتان م«:استون با عجله به دنبالش امد جك

 »طور است؟ نيا شهياقا هم نيا ايا«:گفت تيو با عصبان ديكش يقيدر راهرو نفس عم دنا

 »ندارد يمنظور. تند خو وخشن است ياو كم.  خواهمياز طرف او از شما معذرت م«:و گفت ديكش ياستون اه جك

 »دارد يكردم منظور ؟احساسيراست«:با حص گفت دنا

 .برگشت كه برود»  خواهميبه هر حال من از شما معذرت م«:استون گفت جك

با هم ناهار  ييجا كي شوديم. ساعت دوازده است . باشما صحت كنم خواهميم ديصبر كن«:لباسش را گرفت و گفت نياست دنا

 »م؟يبخور

ساعت  كي،  يك اباني، در خ اليشولزكلون يايكافه تر. خوب اريبس«:انداخت و گفت ياستون به طرف در دفتر ژنرال نگاه جك

 »گر؟يد

 »است ، متشگرم يعال«

 »دينياز من تشكر نك يزود ني، به ا وانزيا زهيدوش«
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 ستاديدر استانه در ا يلحظه ا يجك استون برا. ديكشيقدم گذاشت، دنا انتظارش را م يخال مهين يايكه استون به كافه تر يهنگام

 .كه دنا پشتش نشسته بود امد يزيم ي، سپس به سو ستيدر رستوران ن ييحاصل كند كه اشنا نانيتا اطم

دارد و در كارش  يشغل سخت و حساس. است  يمرد خوب. او. اورد يژنرال بوستر بفهمد كه با شكا صحبت كرده ام دخلم را م اگر«

 »متاسفانه خبر نگاران را دوست ندارد يول«:كردو سپس افزود يجك مكث» .خوب است يليخ يليخ

 »بله، متوجه شدم«:گفت يبا لحن خشك دنا

 »جا درج نشود چيمحرمانه بماند و ه ديما با يگفت و گو نيا. روشن كنم  تانيرا برا زيچ كي يستي، با وانزيا زهيدوش«

 »فهمم يم بله،«

نشستند جك استون  زيكه دوباره پشت م يموقع. مورد نظرشان را انتخاب كردند  يبرداشتند و غذاها ينيدو س انها

سازمان ملحق  نيبود كه به ا نيهم يبرا. ميهست يخوب يما ادمها. ديداشته باش ياز سازمان ما برداشت اشتباه خواهمينم«:گقت

 » ميكنيم ارك افتهيتوسعه ن يدر راه كمك به كشورها. ميشد

 »بگوبم؟ ديبه شما چه با نترپيو لوريت درباره»«كنميم ياز شما قد ردان«:گفت دنا

 »هم داشته است يوبيمرد باالخره ع نيا. درباره قداشت او بوده است ييام داستان ها دهيهر چه كه تا به حال شن« :گفت دنا

 يگرياز هر كس د شتريب نترپيو لوريت. ميبگو تانيخوب را برا يزهاياول چ دياما بگذار. طور است نيبله هم«:استون گفت جك

همه جشن تولدها و  يبرا. داديم تياست كه واقعا اهم نيمنظورم ا«:كرد سپس ادامه داد يمكث نجايدر ا »داديم تيبه مردم اهم

داشت و حالل مشكالت  حيهوشمند و صر يذهن. كرديم ششيستا كرديكار م شيكه برا يكسفرستاد و هر  يم ييايها هدا يعورس

عشق  شيبه همسر و بچه ها. و پر كار بود ، اما در قلبش مرد خانوواده بود قيدق يليخ داديكه انجام م يو گرچه در هر كار. .بود

 .شد نجاساكتيا در»ديورز يم

 »ست؟يقسمت بدماجرا چ«:گفت دنا

زنها تاب مقاومت . و ثروتمندو مقتدر افهيپر جذبه ، خوش ق اريمرد وحبوب زنها بود بس نترپيو لوريت« :استون با اكراه گفت جك

زن رابطه  ياو با تعداد. شديم يمرتكب لغزش..لوريبار ت كيهر چند وقت  نيبنابرا«:همچنان ادامه داد »در برابر او را نداشتند
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هگرگز .  داشتيمحرمانه نگه م يليو او انها را خ. نبود يكدام از ان روابط جد چيدهم كه ه يم نانياما به شما اطم. عاشقانه داشت

 »برسد يبيكه به خانواده اش اس كردينم يكار

 »و خانوده اش داسته باشد؟ نترپيو لوريكشتن ت يبرا يليممكن است دل يچه كس ديكنياستون، فكر م سرگرد«

 »؟يچ«:گذاشت نيياستون چنگالش را پا جك

 »مقام و وجهه او غبطه بخورند هيهم داشته كه  يحتما دشمنان يبا ان مقام و رتبه اجتماع نترپيمثل و يكس«

 »اند؟ دهيبه قتل رس نترپيخانوده و يكه اعضا دييگو يشما م ايا وانز،يا زهيدوش«

 »مطرح كردم يالفقط سو« :گفت دنا

هرگز  نترپيو لوريت. است يمعن يب نيا. نه« :تكان داد  يسپس سرش را به عالمت نف. به فكر فر رفت يلحظه ا ياستون برا جك

 »ديا دهيرا فهم نيا د،ياز دوستان با همكارانش صحبت كرده باش يكياگر شما با . نرسانده بود يازار يبه كس يدر زندگ

 »- نترپيو لوريت. برده ام يپ ييها يزيكه تا به حال به چه چ ميبه شما بگو ديبگذار«:گفت دنا

است كه از حلقه  نيمن ا يسع. من هر چهكمتر بدانم بهتر است وانز،يا زهيدوش« :دستش را باال گرفت و گفت كياستون  جك

 »ديفهم ياگر منظور م را م. توانم به شما كمك كنم يبهتر م بيترت نيبه ا. بمانم رونيب

 »فهمم ي، منظورتان راخوب نم ديببخش«:بود ريبه او انداخت متح ينگاه دنا

و از جا  »دي، پس مراقب باش ديخواه ياگر نم. ديبسپار يمساله را به فراموش نيبه صالح شماست كه كل ا ني، ا ميبگو صادقانه«

 .برخاست و رفت

من از  ديشا. نداشته است يدشمن نترپيو لوريت نيبنابرا. كرديبود فكر م دهيكه همان لحظه شن ييزهايانجا نشسته بود و به چ دنا

كار بچه  ديخودش درست كرده است؟ شا يبرا ينبوده كه دشمن جان نترپيو لوريت نيا ديشا. نگرم يم هيبه قض ياشتباه هيزاو

 همسرش؟ ايبوده است؟  شيها

 

 .كرد فيجف تعر يشت، برارا كه موقع ناهار بار سرگرد جك استون دا ييگفت و گو دنا

 »؟يحاال چ. است  جالب«
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. برك نامزد بوده است تيبه نام هر يبا دختر نترپيپل و. شناختند ، صحبت كنم  يم نتزپيكه فرزندان و يبا اشخاص خواهميم«

 »با هم بودند يسال كيبايانها تقر

 »تو هستم بانيكه من صد در صد پشت دانيم زم،يعز« :افزود دياو با ترد» راجع به شان خوانده بودم يزيچ ديا يم ادمي«:گفت جف

 »جف البته،«

 »؟يبكذار نكاريا يرو يخواهيچقدر وقت م. افتد ياتفاق م شهيسوانح هم ؟يچ يباره اشتباه كرده باش نياگر در ا اما«

 »كنم يبررس شتريب يكم خواهميفقط م. نخواهم گذاشت ياديوقت ز«:قول داد دنا

 

با  ييساله الغر و بلند باال يكيو  ياو دختر س. كرديم يزندگ نگتنيواش يدر شمال غرب يبرك در اپارتمان باشكوه دو طبقه ا تيهو

 .بر لب داشت شهيلبخند راهم نيبود و ا يعصب يو لبخند ييطال ييموها

 »مينيرا بب گريهمد ديممنونم كه قبول كرد«:گفت دنا

 »شوديمربوط به پل م ديشما گفت. است يچه منظور يقت برامال نيا دانمي، نم وانزيا زهيدوش«

 »بله«

 ديخواستيو م ديكنم، اما شما و پل با هم نامزد بود يشما كنجكاو يخصوص يقصد ندارم در زندگ«:ديكلماتش را با دقت برگز دنا

 »ديشناخت يم يگري، و مطمئنم كه شما او را بهتر از هر كس د ديازدواج كن

 »طور باشد نيكنم هم يفكرم«

 »بود؟ ياو واقعا چگونه ادم. راحع به او بدانم يدارم كم دوست«

. نبود يگريمرد د چيپل مثل ه« :و اهسته بود ميمال شيشروع به صحبت كرد ، صدا يوقت. خاموش بود يلحظه ا يبرك برا تيهو

با او . گرفت ينم يجد يليخودش را خ. شوخ باشد يليتوانست خ يم. بود گرانيمهربان و به فكر د د،يورز يعشق م ياوبه زندگ

پل در ان  يوقت«:بعد اضافه كرد . دست از صحبت برداشت »مياكتبر باهم ازدواج كن ماهدر  ميما قصد داشت. گذشت يخوش م يليخ

 »احساس را دارم نيهنوز هم هم« :گفت  يبه دنا انداخت به ارام ينگاه »دهيبه اخر رس ميابرايسانحه كشته شد، فكر كردم دن

 ينداشته ، كس ياو دشمن ايبدانم ا خواستميهستم اما م نيكنم دل چرك يموردسماجت م نيكه در ا نياز ا. واقعا متاسفم «:گفت دنا
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 »كشتن پل داشته باشد؟ يبرا يليكه دل

اگر «: گنگ و خفه بود شيصدا» كه بخواهد پل را بكشد؟ يكس«:به دنا انداخت و اشك در چشمانش حلقه بست يبرك نگاه تيهو

 »ديديپرس ينم يسوال نيهگز چن ديشناحت يشما پل را م

 

 يبا ظاهر انساليم يسيمرد انگل كياو . كرديكار م نترپيو يژول يكه برا يشخدمتيركسفورد بود ، پ ويدنا با است يبعد مصاحبه

 .متشخص بود

 »د؟ياياز من بر م ي، كمك وانزيا زهيدوش«

 »بپرسم نترپيو يخواستم از شما درباره ژول يم«

 »خانم بله،«

 »د؟يكرديكار م شيوقت بود برا چند«

 »سال و نه ماه چهار»

 »بود؟ ييچگونه كارفرما او«

 –و . از هر لحاظ يدوست داشتن يبانو كيبود،  نيفوق العاده دلنش«.خاطرات بر لب اورد ياور ادياز  يحاك يلبخند شخدمتيپ

 »توانستم باور كنم ينم دم،ياتفاق افتاد شن شيه را كه براخبر حادث يوقت

 »هم داشت؟ يدشمن نترپيو يژول ايا«

 »د؟يببخش«:كرد و گفت ياخم او

خانوده  ايبه او  خواستيكه م يكس ايقول و قرار ازدواجش را با او به هم زده باشد؟...شناخت مثال يرا م يكس نترپيو زهيدش ايا«

 »اش ضربه بزند؟

او . نه. ساند ينم يبياس يهرگز به كس. از ا جور ادمها نبود يژول زهيدوش«:تكان داد  يركسفورد اهسته سرش را به عالمت نف وياست

 »همه دوستش داشتند. نداشت يا قهياز وقت و پولش مضا

چه  نجايمن ا د،يپرس دنا از خودش. گفتند يهمه شان راست م. گفت يكه راست م نيمثل ا. ان مرد را برانداز كرد يلحظه ا دنا
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 .نميكه ان رابه چشم غول ب ستيدر كار ن يباد ابيفقط اس. شده ام شوتيمثل دن ك كنم؟يم يغلط

 

 .در فهرست دنابود يموزه هنر جورج تاون ، نفر بعد سيياُرموند ، ر مورگان

 »ديبپرس ياز من سواالت نترپيو يدرباره گر ديخواست يم ايگو«

 »- بدانم خواستميم بله،«

 »هنر را از دست داد انياز حام يكيملت ما . است ياو فقدان بزرگ مرگ«

 »تنگاتنگ است؟ يليدر عالم هنر رقابت خ نكهيارموند، مثل ا ياقا«

 »رقابت؟«

 »- متوسل شوند تا يقيبخصوص باشند و بخواهند به هر طر يكار هنر كيها دنبال  يافتد كه بعض يوقتها اتفاق نم يبعض ايا«

حال باموزه ها در كمال  نيو با ا. داشت يرينظ يب ياو مجموعه هنر. كند يورنترپ صدق نم ياصال در مورد اقا نيا اما البته،«

 ديبزرگ رادر معرض د يبود كه اثار هنر نيهدف او ا. سراسر جهان يموزه، بلكه موزه ها نينه فقط ا. كرديرفتار م يسخاوتمند

 »همگان قرار بدهد

 » -داشته است كه  يدشمن ديكه شا ديكنيفكر نم ايا«

 »؟ هرگز ، هرگز،هرگز نترپيو يگر«

 

او اكنون . كا ركرده بود نترپيو نيمنزل مدل يسال به عنوان خدمتكار شخص 15لوپز بود كه مدت  نديمالقات دنا با رزال نياخر

 .خوراك به منازل بود ليهمراه شوهرش در كار تحو

 »با شما صحبت كنم  نترپيو نيراجع به خانم مدل خواستميم. ديرفتيمرا پذ خانم لوپز، ممنونم كه درخواست«:گفت دنا

 »بود كه تا به حال شناخته ام يادم نياو بهتر –او .  چارهيزن ب ان«

 .نخواهم برد ييهم راه به جا قيتحق نياز ا نكهي، مثل ا ديشياند دنا

 »فوت كرد يعيواقعا به چه وضع فج و«

 »د؟ينزد او بود يدت درازشما م. بله«:موافقت كرد دنا
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 »بله خانم,اوه«

 »خودش درست كرده باشد؟ يبرا يدشمن ايرا رنجانده  يانجام داده باشد كه كس يكار نترپيممكن است خانم و ايا«

 »را دوست داشتند نترپيهمه خانم و. دشمن؟ نه خانم«. :ستيبه دنا نگر رتيلوپز با ح نديرزال

 .دينرس ييهم به جا قيتحق نيگرفت؛ ا جهينت دنا

بوده  يمرگ انها اتفاق دي، شا عيبودن وقا بيعج رغميعل. در اشتباه هستم كنميفكر م د،يشيدر راه بازگشت به دفترش اند دنا

 .است

 .كرد يالسمن شروع به اوحالپرس ياَب. كند يمالقات يرفت تابه و كريبه دفتر مت ب او

 »دنا سالم«

 »نم؟يمت را بب شوديم«

 »تو دييبفرما بله«

 »شرلوك هولمز ، امروز چطور است؟« :ديشد، مت نگاهش را باال اورد و پرس كريكه دنا وارد دفتر مت ب نيهم

 »وجود ندارد يمبهم زيچ. اشتباه كردم. زيپا افتاده ، دكتر واتسون عز شيپ يحرفها«

 پنجم فصل

 .كننده بود ريو غافلگ يمادر دنا ، ناگهان نيليا ياز سو تلفن

 »دارم تيبرا يزيانگ جانيره ايخبر بس.  زمي، عز دنا«

 »مادر؟ بله،«

 »كنميدارن ازدوا ج م من«

 »؟يچ«:ماتش برد دنا

 »كرد يمعرف يدوست داشتن يليخ يليمرد خ كيكات رفته بودم ، و ان خانم مرا به  يدوستم به وست پورت كانكت دنيد يبرا. بله«

 »فوق العاده است نيا. خوشحالم مادر تيواقعا برا-وا«

 »حتما از او خوشت خواهد امد. است زيبر انگ نياما واقعا تحس. كنم  فشيچطور توص مدانمي، ن-يلياوخ- او«: دياهسته خند مادرش
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 »؟يشناس يچند وقت است او را م«:محتاطانه گفت دنا

 »مشانس اورده ا يليخ كنميفكر م.  ميهم ساخته شده ا يما برا. زميعز ياندازه كاف به«

 »هم دارد؟ يا شهيكار و پ«:ديپرس دنا

 ترياسمش پ. فوق العاده موفق است مهيمامور ب كياو . دارد شهيكه كار و پ زميخوب معلوم است عز. پدرت رفتار نكن مثل«

 يم. ديو او را مالقات كن دييايبه شمال ب نجايا مبليكه تو و ك خواهديدر وست پورت دارد، و چقدر دلم م ييبايخانه ز. است نزيتامك

 »د؟ييا

 »مييا يكه م البته«

 »؟ييايما ب شيپ يتوانيكه م يمطمئن. يبه همه گفته چقد رمشهور هست. كشديانتظار مالقات تو را م يصبر يهم با ب تريپ«

 من و كمال«. مبود انيدر م يمشكل نيداشت، بنابرا يدنا اخر هفته ها مرخص »بله«

 »ميشما را دار داريد يارزو يصبر يب با

 

 »شد ميخواه يخانواده واقع كيما  زميعز.  ديد يمادر بزرگ را خواه يبه زود«:كه دنا به دنبال كمال به مدرسه رفت گفت يهنگام

 »خَبره«

 »خوبه يعنيخبره «:لبخند زد دنا

 

 .ديشياند يبه سفر به وست پورت م ياديز ينيدنا با خوش ب. كات شدند يكانكت يراه ليروز شنبه ، دنا و كمال با اتومب صبح

كه لوسشان  خواهنديمادربزرگ و پدر بزرگ ها نوه م. خوش خوهد گذشت يليسفر به ما خ نيدر ا«:خاطر داد نانيبه كمال اطم او

 » يبمان ششانيچند روز پ يگاه يتوانيو تو م. حسن بچه دار شدن است نيباالتر نيا. كنند

 »؟يمان يتو هم م«:گفت يعصب يباحالت كمال

 »مانم يالبته كه م«:دستش را فشرد و گفت دنا

 .بود يدر امتداد ان جار يو نهر كوچك. بروك بود نديزبا كنار جاده بال يميكلبه قد كي نزيتامك تريپ خانه

 »، عجب خنكه يه«:گفت  كمال
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 يدوران جوان ييباياز ز ييبود، نشانه ها يصورتش باق ييباياز ز يبود و اثار مبهم ستادهيانجا ا وانزيا نيليو ا.كلبه باز شد  ييجلو در

 .اثار وجاهت سابق را محو كرده بود ياز زندگ ياش ، اما ناخشنود

 .بود ستادهيكه بر لبان داشت ا يو لبخند پهن نيدلنش يبا صورت يانساليمرد م نيليا كنار

 »است مبليهم ك نيو ا!زميعز. دنا«:با عجله به طرفشان امد و دنا را دردر اغوش گرفت نيليا

 »...مادر«

بعد و به » كرده ام فيتعر انميهمه مشتر يهستند، اره؟ من درباره شما برا شانيمشهور ا وانزيپش خانم دنا ا«:گفت نزيتامك تريپ

 »كه او معلول است ينگفته بود ،تويه« :قطع شده پسرك انداخت و گفت يبه بازو ينگاه»است  يهم همان پسر نيو ا«:كمال كرد 

 .را در چهره كمال مشاهده كرد يحالت ضربه روح. دنا منجمد شد يدر رگها خون

پسر  كيبسته بود حاال  مهيحادثه با شركت ما قرار داد ب نياگز قبل از ا« :سرش را تكان داد و گفت يبا دلخور نزيتامك تريپ

 »ثروتمند بود

 »ديگرسنه باش ديبا. تو دييايب«:و افزود ديسمت دنا چرخ به

 »دميگريبر م نگتنيمن وكمال به واش. متاسفم مادر «:برگشت نيليبه طرف ا »ميستين گريد«:با حرص گفت دنا

 »..من. دنا متاسفم«

 »تان مبارك يعروس.  يمرتكب نشده باش ياشتباه بزرگ دوراميطور، ام نيهم هم من«

 »-دنا«

 .كرديانها را نظاره م وسانهيرفتند ما يو م شدنديم ليدنا همچنان كه دخترش و كمال سوار اتومب مادر

 »زدم؟ يمگر من حرف بد ؛يه«:تماشا كرد و گفت رتيدور شدن ان ها را با ح نزيتامك تريپ

 »؛ نه ترينه، پ« :و گفت ديكش ياه وانزيا نيليا

 

 .انداخت يبه او م ينگاه يدنا گه گاه. در راه بازگشت به خانه خاموش بود كمال

 »ادمها واقعا نادان هستند يبعض. متاسفم يليخ زميعز«
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 »معلول هستم كيمن . حق با اوست«:گفت يبه تلخ كمال

ادمها به وجودخودشان  يخوب. ستين شانيمردم كه به تعداد دست ها و پاها يو بد يخوب. يستيتو معلول ن«:گفت يبا ناراحت دنا

 »است

 »هستم؟ يو من چ ؟يراست«

حق داشت  زيچ كيخوش صورت در مورد  حيمل ي، ان اقا يدانيم. كنميو من به تو افتخار م.  يهست نيجنگ خون كيبازمانده  تو«

 »نميبيكم جلوتر م كيرستوران مك دونالد را  كيمهم نباشد ، اما من  تيبرا اديز كنميفكر م. من گرسنه ام –

 »اُبهته«:زد و گفت يلبخند كمال

 

را روشن كرد و شروع به  ونيزيتلو. فكر كند يشد و نشست تا كم ييراياتاق پذ از ان كه كمال به بستر رفت ؛ دنا داخل پس

 .گفتند يسخن م نترپيو يهمه به طور مستمر راجع به قتل گر. كرد يخبر يپرخاندن كانال ها

 »...قاتالن به دست دهد تياز هو يمسروقه سرنخ دهيوانت سر پوش روديانتظار م...«

 »..ها سر زده يبه همه اسلحه فروش سيپل. شده است كيشل رتايدو گلوله از اسلحه ب...«

 »...كس چيكه ه كنديشمال غرب شهر ثابت م نينش انيدر محله اع نترپيو يگر انهيو قتل وحش...«

كه از خواب برخاست ناگهاتن متوجه شد چه  يصبح وقت. ساعتها طول تا خوابش ببر.  داديبود كه ازارش م ياعماق ذهن دنا فكر در

 چرا قاتالن پول و جواهر را با خود نبرده اند. مانده بود يپول و جواهر دست نخورده باق. دهديازارش م زيچ

 .قهوه درست كرد كرديبرنت را در ذهنش مرور م سيپل سيير يكه گفته ها ياز جا برخاست و در حال دنا

 د؟يدار يمسروقه فهرست ياز تابلوها ايا

. ميو مجموعه داران پخش كرده ا يدالالن اثار هنر. موزه ها  نيفهرست را ب نيا. هشتند ياثار مشهور يان تالبوها همگ. ميدار بله

 .شود مساله حل خواهد شد داياز ان تابلوها پ يكيبه محض ان كه 

مجموعه دار نقشه سرقت توسط  يعني نيو ا. فروخت شودينم ياند كه ان تابلوها را به راحت دانستهي، دزدها حتما م ديشياند دنا

خودش را به دست دو قاتل  يادم نياما چطور چن. خودش نگه دارد يرا برا ينقاش يشده كه قصد دارد تالبلوها يطراح يثروتمند
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 سپارد؟ يتبهكار م

 

 .كه كمال از خواب برخاست دنا صبحانه درست كرد و او را به مدرسه رساند يروز دوشنبه ؛ هنگام صبح

 »يداشته باش يروز خوب عززم«

 »خداحافظ دنا فعال«

 .شد اينديا ابانيدر خ سيرهسپار اداره پل ليمدرسه داخل شد و سپس خودش با اتومب ييكمال را تماشا كرد كه از در جلو دنا

 .زديو به كنار م داديرا كه سر راهش بود تكان م يزيكه هر چ ديوز يم يو باد ازار دهنده ا ديبار يهم برف م باز

گذرانده بود و چند  يابانيرا به مبارزه با اشرار خ ي، عمر نترپيو يراجع به قتل گر يقيمامور تحق لسون،يو كسينيف سيپل كاراگاه

كه دنا وارد دفترش شد، سرش را باال  يهنگام. رفته است شيتا كجا پ فهيكه در راه انجام وظ داديصورتش نشان م يزخم رو يجا

 .اورد ونگاه كرد

خبرنگاران در  هيرا به همراه بق د،انيبه دستمان رس نترپيدرباره قتل و يهر وقت خبر تازه . نمكيمصاحبه نم«:گفت غرغركنان

 »ديشن ديخواه يكنفرانس مطبوعات

 »خصوص از شما سوال كنم نيام در ا امدهين«:گفت دنا

 »؟ياوه، راست« :ستيبه او نگر نانهيبد ب يپلس با حالت سيير

 »د؟ياز تابلوها دار يشما فهرست كنميفكر م. است كه به سرقت رفته اند ييعالقه من به ان تابلوها . يراست بله«

 »؟يكه چ خوب«

 »د؟ياز ان را به من بده ينسخه ا شوديم«

 »گذرد؟يچرا؟ در مغز شما چه م«:ديمشكوك پرس يبا حالت لسونيو كاراگاه

 »ميپخش كن ونيزيراجع به ان از تلو يشگزار ديشا. اند دهيدزد يادمكشان چ نميبب خواهميم«

ادمكش  فتد؛يسر زبانها ب شتريتابلوها نامشان ب نيهر چه قدر ا. ستين يفكر بد«:دنارا برانداز كرد ايلحظه  يبرا لسونيو كاراگاه

فكر . را گذاشته اند بماند يشتريب يليتابلو را برداشته اند و تعداد خ 12انها «.از جا برخاست» فروش دارند يبرا يها شانس كمتر
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 »كنميم هيته تانيبرا ياز ان گزارش نسخه ا. شوديم دايروزها حمال خوب كم پ نيا. همه را بردارند دهشان ام يتنبل كنميم

. است كه به سرق رفته اند  ييفهرست ها تابلوها نيا«:بازگشت و انها را به دست دنا داد يبعد كاراگاه با دو برگ فتو كپ قهيدق چند

 »فهرست دوم است نهميا

 »ست؟يچ گريفهرست دوم د«:به او نگاه كد رتيبا ح دنا

 »گذاشته اند يكه ادمكش ها باق يي، شمل تابلوها نترپيو يگر ينقاش يتمام تابلوها فهرست«

 »ديواقعا لطف كرد. متشكرم اوه«

قدم گذاشت و  رونيزده ب خيسرد و  يبه هوا. مبهوت كننده بود ديديانچه م. به دو فهرست كرد ياتاق در راهرو، دنا نگاه رونيب

 سمسيكر ديشده بود، و انبوه مردم خر دتريحاالبارش برف شد. شد يستيرهسپار حراج خانه بزرگ و مشهور جهان موسوم به كر

 .خانه ها و دفاتر گرم خود بازگردند هتا ب كردنديشان را با عجله تمام م

 زهيدوش. ما شد بينص يعجب افتخار! به به«:انجا بالفاصله او را شناخت ريقدم گذاشت ؛ مد يستيخانه كركه دنا به حراج  يهنگام

 »بدهم؟ تانيتوانم برا يم يچه كار. وانزيا

تابوها  نيارزش ا ديبه من بگو يكه كس شوميخوشحال م. دارم اريرا در اخت ينقاش يمن دو فهرست از تابلوها«:داد حيتوض دنا

 »چقدر است

  »دييايطرف ب نياز ا كنميخواهش م.باعث اقتخار ماست. البته  اما،«

 .بود كريساعت بعد دنا در دفتر مت ب دو

 »است يبيعج اريبس انيجر«:اغاز كرد نيچن و

 »نه؟ م،يبازنگشته ا تليل كنيجناب چ يتوطئه قتل فرض هيكه دوباره به نظر ما«

صورت تمام اثار  نيا«.داد كريتر رابه دست مت ب يطوالن يكه كاراگاه به او داده بود فهرست ياو از دو فهرست »گويبه من  خودت«

 »كردند متيتابلوها را دادن بر اورد ق نيا يستيفقط در حراج خانه كر. است نترپيو يمتعلق به گر يهنر

ونسان ونگوگ ، هالس، . نميب يم فهرست نيرا در ا يچه اثار مشهور ؛يه«:به فهرست انداخت و گفت ياجمال ينظر كريب مت

 »؟يخوب كه چ«:را باال اورد و گفت سرش»كاسو،مانهيپ س،يمات
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را كه به سرقت رفته  ييتابلوها يرا به دست مت داد، همان كه اسام يو فهرست كوتاه تر»  ندازينگاه ب يكي نيحاال به ا«:گفت دنا

 .بودند در خود داشت

 »نظرت را جلب كرده؟ يريالباسك، خوب چه چ يهنر لو،ياتر سيمور ،يپل كل سارو،يپ ليكام« :را بلند خواند  ياسام مت

 يمكث نجايدر ا» دارد متيدالر ق ونيلياز ده م شيب كيفهرست كامل، هر  ينقاش ياز تابلوها ياريبس«:اهسته و شمرده گفت دنا

 ايهزار دالر  ستيه سرقت رفته اند هر كدام دكه ب ييانها يعنيدر فهرست كوتاه تر،  ينقاش ياكثر تابلوها«:كردو سپس افزود

 »كمتر ارزش دارد

 »ارزان تر را برده اند؟ يسارقان تابلوها يعني«:يدو بار به هم زد و پرس يكيچشمانش را  كريمتب

 يپول و جواهر يستيبودند، با يمت، اگر انها سارقان حرفه ا«:دنا همان طور كه نشسته بود به جلو خم شد« . طور است نيهم. بله«

با ارزش را به سرقت  ينفر انها را استخدام كرده تا فقط اثار هنر كيكه  ميكرديقبال فرض م. دنديدزد يرا هم كه در خانه بود م

 يپس واقعا به چه منظور استخدام شده بوند؟ گر . شدهياز هنر سرشان نم يزيكه انها چ شوديها معلوم م تفهرس نياما از ا. ببرند

 »چه او را كشتند؟ يه مسلح نبود براك نترپيو

 »بوده است؟ تيورود به خانه ارتكاب جنا يكه از سرقت به عنوان سرپوش استفاده كرده اند، و علت واقع ييگو يتو م يعني«

 »رسديبه نظر م يمنطق حيتنها توض نيا«

رغم تمام اظهارات،  يعل نترپيو لوريكه ت ميفرض كن. ميكن يرا بررس هيفرض نيبگذار ا« :اب دهانش را فرو داد و گفت مت

 »همه افراد خانواده او رااز صحنه روزگار محو كنند؟ ديچرابا. دهيخودش درست كرده و به قتل رس يبرا يباالخره دشمن

 »بفهمم خواهمياست كه م يزيهمان چ نيا. دانمينم«:گفت دنا

 يشانيمتشخص و با ابهت ، و پ يهفتاد و چند ساله با ظاهر يبود، مرد نگتنيروانپزشكان واش نياز حاذق تر يكي چيارماند دو دكتر

 .دكتر با ورود دنا سرش را باالاورد و به او نگاه كرد. نافذ يو چشمان اب ضيعر

 »طرفها؟ نيچه عجب ا وانز؟يا دوشزه«

 »نمتانيبب خواستميم يمهم يليبه خاطر مساله خ. ديرفتيواقعا ممنونم كه مرا به حضور پذ. دكتر يبله،اقا«

 »ست؟يمهم چ يلي، ان مساله خ خوب«
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 »د؟يا دهيشن ييزهايچ نرپيدرباره مرگ افراد خانواده و ايا«

 »خانوداه اتفاقات مرگبار رخ داده است نيا يچقدر برا. بود يبزرگ يها بتيمص. ام دهيكه شن البت«

 »؟ينبوده باشد چ يو اگر ان مرگها اتفاق«:گفت دنا

 »؟ييگويچه م ؟يچ«

 »باشند دهيبه قتل رس يتمال وجود دارد كه همگاح نيا«

 »است ديبع يليخ.  وانزيا زهيدوش. رسديبه نظر م ديبع يليخ نيباشند؟ ا دهيبه قتل رس نترپيخانوده و ياعضا«

 »محتمل است اما«

 »اند؟ دهيانها به قتل رس يباعث شده كه تو فكر كن ييزهايج چه«

 »حدس است كيفقط  نيا-نيا«:اعتراف كرد دنا

 »يزنيحدس م.  دميفهم اها«

 »يهست يگزارشگر ماهر. كردميتماشا م وويتورا از سارا يخبر يمن گزارش ها«:كرديانجا نشسته بود ، او را برانداز م چيو دكتر

 »ممنونم«

مدت نه  نيبنابرا« :قرار داده بود به جلو خم شد و چشمانش را به چشمان دنا دوخت زيم يرا رو شيكه ارنج ها يدر حال چيو دكتر

 »بله؟ ،يبوده ا ينيجنگ خون ري، تو درگ شيپ ياديچندان ز

 »بله«

 »...كرده  هيگزارش ته. اند  دهيكه به قتل رس ييبچه ها. كه مورد تجاوز قرار گرفته اند ، كشته شده اند ياشخاص درباره«

 .و پكر بود داديگوش م دنا

 »يبوده ا ياديز يقرار تحت تنش روح از«

 »بله«:گفت دنا

 »شش ماه؟ ايپنج =يوقت است كه به وطن برگشته ا چند«

 »سه ماه«:گفت دنا
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نه؟ حتما . ستين ياديمدت ز يارام شهر يمجدد با زندگ يسازگار يمدت برا نيا« :تكان داد تيرا به عالمت رضا دكترسرش

 »..كنديو ذهن ناخود اگاه تو تصور م. ينيب يهنوز هم كابوس م يكه شاهد شان بود يوحشتناك يها تيراجع به جنا

معتقدم مرگ  يلياما به دال. در دست ندارم يمن مدرك. ستميمبتال به سوءظن ن ماريمن كه ب. دكتر ياقا«:حرف دكتر را قطع كرد دنا

 »ديبودن شما به من كمك كن دواريشما امدم چون ام دنيبه د. نبوده يتصادف نترپيخانواده و ياعضا

 »؟يكنم؟ چه جور كمك«

 »از صحنه روزگار محو كند؟ يخانواده را به كل كي ياعضا يتوانست باعث شود كس يم ي زهيچه انگ.  گردميم زهيدنبال انگ من«

در  ييها نهيشيپ انهيوحش يتهاجم ها نينالبته، چ«:به دنا انداخت و انگشتان و مچ دستش را در هوا چرخاند ينگاه چيدو دكتر

 اي. خاندان است كيكشتن همه افراد  يبخصوص طيدر شرا ايسنت ماف ايناليدر ا. انتقام..يقوم اي يخصومت خانوادگ. دارد خيتار

. بوده كه ان خانواده موجبش شده است يبزرگ بتيهم گرفتن انتقام به خاطر مص ديشا. باشد خدرمربوط به قاچاق مواد م توانديم

 »- ندارد تا يمنطق زهيانك چيباشد كه ه يا وانهياست قاتل د اممكني

 »مورد صدق كند نيدر ا يزيچ نيچن كنميفكر نم«:گفت دنا

 »پول. خانواده نام برد كيقتل عام  يدر جهان برا زهيانگ نيتر يمياز قد توانياز موارد فوق م ريغ پس،«

 .قبال به ان فكر كرده بوددنا هم . پول

 

او مرد مسن و . بود نترپيخانوده و ليو پنج سال وك ستياز ب شيمدت ب يو اندرسن ، برا لوري، ت نيدفتر كاك سيي، ر نيكاك والتر

 .كرديكار م انهيو نزار بود؛ مغزش مثل را فياما با ان كه بدنش ضع رفت،يالتهاب مفاصل لنگان لناگن راه م ليبود كه به دل يموقر

 »د؟يبا من صحبت كن نترپيدرباره اموال خانوده و ديخواهيكه م ديمن گفت يشما به منش«:دنا را برانداز كرد و گفت يلحظه ا او

 »بله»

 »يباور نكردن. چه امد نياست كه بر سر ان خانواده نازن يواقع باور نكردن« :گفت. و ديكش ياه نيكاك

 »ديكرديم يدگيانها رس يو مال يامور حقوقام شما به  دهيكه شن نطوريا« :گفت دنا

 »بله«
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 »د؟يمشاهده نكرد يعاد ريغ زيامور چ نيدر ا ايسال گذشته ا كي ي، ط نيكاك ياقا»

 »از چه لحاظ؟ يعاد ريغ«:ستيبه دنا نگر يكنجكاو ابايوك

 ياخاذ..خانواده  ياز اعضا كيوجود داشت كه از هر  ياگر كس - به نظر برسد؛ اما بيعج ديموضوع شا نيا«:محتاطانه گفت دنا

 »د؟يشديباخبر م اشمايا كرديم

 شدميمن باخبر م كردنديپول پرداخت م يهنگفت ريمرتبا مقاد ياست كه اگر انها به كس نيمنظورتان ا«سكوت برقرار شد  يا لحظه

 »ا نه؟

 »بله«

 »شدميكنم بله، باخبر م يم فكر«

 »وجوداشت؟ نيا هيشب يمورد ايو ا« :ديباسماجت پرس دنا

 نيكه من ا ميبه شما بگو ديبوده است بله؟ با تيجنا ينوع نترپيخانواده و يكه مرگ اعضا ديدار دهيشماعق كنمينه و فكر م مطقا«

 »دانميرا كامال مسخره م هينظر

كه به من  شوميممنون م لييخ. دالر ارزش داشته باشد اردهايليم يستيخانواده با نياموال ا. اما همه انها فوت كرده اند« :گفت دنا

 »رسديبه ارث م يهمه پول به چه كس نيا دييبگو

 زهيدوش«:اب فرو داد ياورد و ان را با جرعه ا رونيقرص از ان ب كيقرص را گشود ،  يحاو يكوچك يدر قوط ليكه وك ديد دنا

 كنميمورد فكر م نيبه هر حال، در ا« :كرد سپس ادامه داد يمكث »ميكنيصحبت نم يما هرگز درباره امور موكالنمان با كس.  وانزيا

 »موضوع فردا صبح در روزنامه ها اعالم خواهد شد نيچون ا م،يرا بگو قتينداشته باشد كه حق ياشكال

 .پول- خانواده نامبرد ميقتل عام  يد ر جهان برا زهيانگ نيتر يميتوان از قد يبه جز موارد فوق م پس،

 »- عضو بازمانده خانواده  ني، اخر نترپيو يبا مرگ گر«:به دناانداخت و گفت ينگاه نيكاك والتر

 .دنا بند امد نفس»بله؟«

 »خواهد شد هيريصرف امور خ نترپيثروت خانواده و تمام«

 ششم فصل
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 .شدنديم ياماده پخش اخبار شامگاه كاركنان

 يخبر يگزارش ها.كرديدر خبرها را مرور م قيدقا نياخر راتييبرنامه اخبار تشسته بود، تغ ياجرا زيپشت م »آ«ويدر استود دنا

 .شديرد م ايو انتخاب  يبررس. بود  دهيدر تمام طول روز رس سيها و منابع پل يكه از خبرگزار

مان شروع به شمارش معكوس كرد و وبا  اياناستاز. نشسته بودند لتونيم چارديپخش خبر ، جف كانرز و ر زيكنار دنا پشت م در

 .روشن شد نيبيچراغ قرمز دور 3-2-1بردن انگشت سبابه اش و اعالم  نييپاباال و 

.  »وانزيدنا ا يان، بااجرا يت ويشب از شبكه دبل ازردهيساعت  ياخبار زنده شامگاه«. ديبا ابهت اعالم كننده خبر به گوش رس يصدا

 .ملتون چارديو ر –. ديخند نيبيدنا در دور

. رسانند ياب و هوا رابه اطالع شما م تيوضع ريگر نيو مارو يجف كانرز اخبار ورزش«. نگاه كرد و سر تكان داد نيدر دورب ملتون

 »وشدياكنون اغاز م ازدهيساعت  ياخبار شامگاه

 ».هستم وانزيمن دنا ا. زيعز ندگاني، ب ريشب بخ«:نگاه كرد نيدر دورب دنا

 »هستم ملتون چارديو من ر« :ملتون لبخند زد  چاردير

 شيپ يامشب ساعات سيتعاقب پل اتيعمل. ميدار تانيبر يحانيداستان پره«:دستگاه تله پرامپتر شروع به خواندن كرد ياز رو دنا

 »در مركز شهر صورت گرفت يمشروب فروش كياز  يبه دنبال سرقت مسلحانه ا اتيعمل نيا. اغتي انيپا

 :»اول را بگذار نوار«

 يرويان، نورمن برانسون ، خلبان سابق ن يت ويدبل كوپتريهل تيدر قسمت هدا. شد انينما كوپتريهل كيو داخل . عوض شد صحنه

چهار  يخودرو سيپل ليانها سه اتومب يپا نييكرد، پا رييتغ نيدورب هيزاو. باكر قرار داشت سينشسته بود، و در كنار او ال ييايدر

 .ودندكرده بود محاصره كرده ب رددرخت برخو كيرا كه به  يدر

 ديكردند با تهد يو سع اشدنديپنسلون ابانيدر خ يليه ياغاز شد كه دو مرد وارد مشروب فروش يهنگام بيتعق«:باركر گفت سيال

. را فشرد سيپل يان كارمند مقاومت كرد و دكمه زنگ خطر فراخوان. مسلحانه كارمند فروشگاه ، دخل مغازه را تصاحب كنند

 »به درخت برخورد نمود و متوقف شد ليكرد تا ان كه اتومب بيتعق لومتريانها را به مسافت شش ك سياما پل ختنديسارقان گر

 يكار ني، بهتر ديشياند كردينگاه م ريدنا كه به تصاو. شده بود يلمبرداريف يخبر ستگاهيا كوپتريتوسط هل زيو گر بيان تعق از
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تا  نيما زم يتازه پوشش خبر كوپتريهل نيبه كمك ا. را بخرد كوپتريلرا وادار كرد ان ه وتيبود كه ال نيكه مت توانست بكند ا

 .اسمان فرق كرده است

دوباره نزدتان باز  يبازرگان يامهايپس از پ«:دنا گفت. استراحت عالمت داد يهم بود و كارگزدان برا گريد يگزارش خبر سه

 »گشت ميخواه

 .ظاهر شد ونيزيصفحه تلو يرو يبازرگان ياگه كي

 »هوا افتضاح است نداز؟يب رونيبه  ينگاه«:ملتون رو به دنا گفت چاردير

 »دياش خواهد د انهيدر را تيگله و شكا يامهايپ يما كل يگزارشگر وضع اب و هوا چارهيب.  دانميم«: ديخند دنا

دنا شروع به . كرد  دنيسپس شروع به چرخ. بود  ديسف يلحظه ا يدستگاه تله پرامپتر برا. روشن شد نيبيقرمز دور چراغ

 كرديدستگاه نگاه م يكلمات رو هياو دست از خواندن برداشت همچنان كه به بق»- خواهديامسال شب نو ؛ من دلم م«:خواندن كرد

شب سال نو را به دو  شهيبه بعد هم نياز ا. ميكه هان شب ازدواج كن خواهديدلم م..«:نوشته شده بود. مانده بود ريمات و متح

 »گرفت ميمناسبت جشن خواه

 .ديخنديدر كنار دستگاه تله پرامپتر بود و م جف

چراغ قرمز » بود ميدر خدمتتان خوااه گريكوتاه د يبازرگان ياگه كيپس از  –پس «:گفت ينگاه كرد و با شرمندگ نيبيدر دور دنا

 .شد

 »!جف«:جا برخاست دنااز

 »؟ييگويخوب، چه م«:ديجف پرس. را در اغوش گرفتند گريبه طرف هم رفتند و همد انها

 »بله ميگويم«:جف را محكم در بر خود نگه داشت و نجوا كرد او

 .كاركنان به لرزه در امد يشاد اديفر نياز طن وياستود

 ايبزرگ و مفصل ،  يمراسم عروس ؟يدوست دار يدلبندم، چ« :و انهابا هم تنها شدند جف گفت ديرس انيكه اخبار به پا يهنگام

 »متوسط؟ ايمراسم كوچك، 

 ديسپ ياو خودش را در لباس عروس. در سر داشت ييارزوها كردياش فكر م يبود به مراسم عروس يكه دختر كوچك ياز وقت دنا
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 ...ازدواج داشت يبرا زيجنون ام يجانيه شهيبود هم دهيكه د ييلمهايدر ف. كرديبا دنباله بلند مجسم م ييبايو ز يتور

همه ....سايكل...ساقدوش هاس عروس... كند نيعروس را تام يكه غذا يخاب رستورانانت... نيكردن فهرست مدعو اماده

خواهد بود و حاال ازدواج اوبه  شيروز زندگ نيتر يو عال نيبهتر نيا. دوستانش در ان مراسم شركت كند، به عالوه مادرش

 .وستيپ يم تيواقع

 .اوبود ياز سو يمنتظر پاسخ» دنا؟«:گفت جف

سر كمال  ييبال نيچن توانمينم. مادرم و شوهرش را دعوت كنم ديدر كار بود ؛ ناچار با يمفصل ي، اگر جشن عروس ديشياند دنا

 . اورميب

 »نميبه قصد ازدواج با هم فرار ك ايب«:گفت دنا

 »، پس من هم با ان موافقم يخواهياست كه تو م يزيچ نياگر ا«:زده سر تكان داد رتيح جف

 

 »خواهد كرد؟ ياست جف با مازندگ نيمنظورت ا«.خوشحال شد يليخ رنخبيا دنياز شن كمال

 »شد يخواه يخانواده واقع كيتو صاحب  زميعز. بود ميپس با هم خواه نياز ا.  نطورهيهم«

خواهند كرد ، با هم به  يان سه نفر با هم زندگ. كرديشان صحبت م ندهيدرباره ا جانيكنار تخت كمال نشست، با ه يساعت دنا

 .هم اي ييكلمه جادو نيبا هم خواهندبود ، ا شهيخواند رفت، و هم التيتعط

 

اپارتمان دو خوابه ،  كياپارتمان ، اپارتمان ، ما به . اش را روشن كرد انهيو را. ؛ دنا به اتاق خوابش رفت ديكه كمال خواب يهنگام

 دايپ. داشت ميخواه اجياتاق مطالعه احت كيدفت رو  كيهم  دي، و شا ي، اشپرخانه ، اتاق غذاخور ييراياتاق پذ كيبادو حمام ؛ 

 .دشوار باشد يليخ دينبا يناپارتما نيكردن چن

در ان شب واقعا چه . و فكرش دوباره مشغول به گردش كرد. مانده بود يكه خال ديشياند نترپيو يباشگوه گر يياليبه خانه و دنا

از شكستن قفل در و پنجره وجود ندارد پس چطور  يكرده بود؟ اگر نشانزنگ خطر خانه را خاموش  يافتاده بود؟ و چه كس ياتفاق

لعنت . كرد نيماش انهيرا يدهايصفحه كل يرا رو »نترپيو«به طور نا خود اگاه انگشتانش كلمه  بايرسارقان داخل منزل شده اند؟ تق

 .مشاهده كرد شگريصفحه نما يبود رو دهيدنا همان اطالعات را كه قبال د شود؟يمرا چه م. بر من 
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 فدرال قاتيبنگاه تحق.استيس. دولت . يس يواشنگتن د.كايمتحده امر االتيا. يمحل

 ...به امضا رساند ايتاليمهم را با ا يمعاهده تجار كيخدمت كرد و  هيبه روس كايامر ياعزام ريبه عنوان سف– لورينترپ،تيو*

 ...ش را وقف خدمت به كشورش كردكه وجود  نترپيو لوريخودساخته ت اردريليم– لورينترپ،تيو* 

كمك  يو برنامه ها. كردند سيكمك به مدارس و كتابخانه ها تاس يبرا يكوكارين يصندوق ها نترپيخانواده و– لورينترپ،تيو* 

 ...بردند شيبه مناطق محروم كشور را به پ

 يبرود كه ورود اتفاق ياگه يبه جست و جو خواستيدنا م. وجود داشت نترپيخانواده و يبرا يا انهيرا گاهيو چهار جا پنجاه

 .توجهش را جلب كرد يگاهيجا

و مدت . ثبت شد يحقوق يدعوا كيكه به عنوان .  نترپيو لوريسابق ت ي، منش يسينيبا جون س يحقوق يدعوا– لورينترپ،تيو* 

 .ديبعد از ان صرف نظر گرد يكم

 

 ؟يحقوق يعواچه نوع د دياز خودش پرس. دوباره ان سطرها را خواند او

دنا . وجود نداشت يگريد يحقوق ياز دعوا يگريذكر د چياما ه. را گشود نترپيمربوط به خانواده و گريد يا انهيرا گاهيچند جا او

 .موجود نبود يراجع به و ياطالعات. كرد نيرا ماش يسينينام جون س

 

 »است؟ يخصوص يخط اطالع رسان كي نيا ديببخش«

 »بله«

 »خواهميشان كردم م يكه بررس يا انهيرا يها گاهيدرباره جا يگزارش«

 »كرد ميمخابره خواه تانيبرا بالفاصله«

 

 چيه. رفت نگتنيتلفن واش يان روز دنا پس از رساندن كمال به مدرسه به دفترش امد، و بالفاصله سراغ دفتر راهنما يفردا صبح

گرفت حتما از  جهياو نت. حاصل نشد يتيموفق چيه...اينيرجيو..را امتحان كرد لنديتلفن مر يراهنما. ديند يسينياز جون س يجا نام

 .استمنطقه نقل مكان كرده  نيا
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 »ميباز هم از همه رقبا جلو افتاد شبيد«. كنند اخبار به دفتر دنا امد هي، ته كنزيها تام

 »؟يدر شركت تلفن اشنا دار ايتام ، ا«:در فكر بود يلحظه ا يدنا بر »يعال چه«

 »؟يدار اجيبه خط تلفن احت. بله«

را  نيا يبتوان يكنيممكن است كس شماره تلفن داشته باشد كه در دفتر راهنما ثبت نشده باشد؟فكر م ايا نميبب خواهميم. نه«

 »؟يكن يبررس

 »ست؟يچ نامش«

 »يسينيجون س. يسينيس«

 »د؟ياياسم به نظرم اشنا م نيچرا ا. بهيعج«:ديكرد و پرس ياخم تام

 »بود نترپيو لوريبا ت يحقوق يدعوا ريدرگ او«

به  يلياما خ. باشد يدنيداغ و شن يداستان كردميفكر م. يبود يوگوسالويتو در . بود شيسال پ كي. حاال به خاطراوردم. بله. اه«

 »كه بفهمم كجاست كنميم ياما سع. كنديم يدر اروپا زندگ ييخانم حاال احتماال در جا نيا. را خواباندند شيسرعت سر و صدا

 »تام پشت خط است«:گفت نزيوانك ايويبعد ال قهيدق پانزده

 »تام؟«

 »؟يخواهيان را م. كردم دايپ تيشماره تلفتش را كه در دفتر ثبت نشده است برا. كنديم يزندگ نگتنيهنوز در واش يسينيس جون«

 »خوب بگو«:برداشت يقلم» حتما. بله«:گفت دنا

 »صفر. نه. شش.دو . پنج. پنج. پنج «

 »متشكرم«

 »مهمانمان كن يالاقل ناهار. ندارد  يا دهيكه فا يلفظ تشكر«

 «ستين يمسئله ا. باشد«

داخل  كردنديكار م ونيزيكه در بخش اخبار تلو يا سندهيتابوسو ، سه نو ايو مار ك،ي، رابرت فن و چيالر نيد. دفتر باز شد  در

 .شدند



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني–فرو مي ريزدآسمان                              

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٥

 »زلزله بزرگ كيو  ما،يسقوط هواپ كيدو حادثه خارج شدن قطار از خط،. ميدار يامشب اخبار خونبار«:گفت كيفن و رابرت

را كه  يافت دنا تكه كاغذ انيكه جلسه پا يدو ساعت بعد وقت. واصله كردند يخبر يشروع به خواندن گزارش ها ينفر چهار

 .ان نوشته شده بود برداشت و شماره گرفت يرو يسينيشماره تلفن جون س

 »يسينيس زهيمنزل دوش«:جواب دادبه تلفن  يزن

 »هستم وانزيصحبت كنم؟ من دنا ا يسينيس زهيممكن است با دوش ديبخش«

 »ديلحظه منتظر بمان كيلطفا . نه ايوقت دارند  شانيا نميبب«:گفت زن

 »..الو«:اهسته و مردد بود شيصدا ديدر تلفن به گوش رس يگريزن د يصدا. منتظر ماند دنا

 »؟يسينيس زهيدوش«

 »بله«

 »- ايكه ا نميبب خواستميم. هستم وانزيدنا ا من«

 »معروف؟ وانزيدنا ا همان«

 »بله. اه«

 »از طرفداران پر و پا قرص شما هستم. كنميمن اخبار شما را هر شب تماشا م اوه«

 زهيدوش. ديمن بگذار اريوقتتان را در اخت قهيممكن است چند دق ايا نميبب خواستميم. ديكنيواقعا شرمنده ام م. ممنونم«:گفت دنا

 »با شما صحت كنم خواستميم ؟يسينيس

 .شدياحساس م شيو تعجب در صدا يخوشجال »د؟يبا من صحبت كن ديخواهيم شما«

 »م؟ينيرا بب گريهمد ييجا شوديم. بله«

 »د؟ييايبه منزل من ب خواهديحتما و دلتان م. بله«

 »مناسب است؟ ياز نظر شما ك. است يعال. بله«

 »من تمام طول روز در خانه هستم. هر وقت شما دوست داشته باشد«:امد شيپ يكوتاه مكث

 »ساعت دو بعد از ظهر؟ يبعد از ظهر چطور است؟ مثال حوال فردا«
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 .منزلش را به دنا داد ياو نشان»خوب اريبس«

 التميتخ يبرا يانيپا نيا ديخوب، شا اريبس كنم؟يكاررا م نيچه ا يبرا. تلفن را گذاشت  يو گوش» .نمتانيب يفردا م«:گفت دنا

 .باشد

 

در ان واقع بود  يسينيكه اپارتمان جون س نسيپر ابانيدر خ يبه مقابل برج بلند لشيدو بعدازظهر روز بعد ، دنا سوار اتومب ساعت

 كي، چطور  ديشيو با ابهت نگاه كرد و اند بايدنا به ان ساختمان ز. بود ستادهيساختمان ا يپش جلو فورمينگهبان اون كي. ديرس

 .نشسته بود زشيپشت م يمامور. مجتمع شد يرا پارك كرد و داخل سرسرا لشيكند؟اتومب يزندگ نجايدر ا توانديم يمنش

 »د؟يكار داشت يبا ك دييبفرما«

 »هستم وانزيدنا ا. دارم يسينيس زهيبا دوش يمالقات قرار«

 »اپارتمان آ. ديو دكمه مربوط به بام ساختمان را فشار ده ديسوار اسانسور شو. منتظر شما هستند شانيا. وانزيا زهيدوش. بله«

 بام؟ يرو اپارتمان

 فورمياون يمستخدمه ا. ، از اسانسور خارج شد و زنگ اپارتمان آ را به صدا در اورد ديكه دنا به طبقه اخر ساختمان رس يهنگام

 .پوش در را باز كرد

 »ز؟وانيا زهيدوش«

 »بله«

 »تو دييبفرما كنميم خواهش«

 يراهرو كيمستخدمه دنا را از . كرديم يكه مشرف به شهر بود زندگ ياپارتمان دوازده اتاقه با تراس بزرگ كيدر  يسينيس جون

 يزن. ودمبله شده ب ييبايز اريبود و به طرز بس ديان به رنگ سف ليكرد كه همه اسباب و وسا تيهدا يبزرگ منيبه اتاق نش ليطو

 .برخاست شينشسته بود و به محض ورود دنا از جا ياكاناپه  ياندام و الغر رو زير

كه بلند شد تا به او خوشامد  يداشته باشد، اما ان زن ديرا با يتوقع چه جور ادم دانستياو نم. دنا شده بود رتيح هيما يسينيس جون

و . نمك بود يزشت و ب يا افهيق يكوچك اندام و دارا يسينيجون س. ديگنج يدر تصور دنا نم دنشيبود كه د ي، تنها كس ديبگو
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قابل  ريغ بايخجوالنه و تقر شيصدا. شده بود يمخف يته استكان نكيداشت كه پشت ع يرنگ يقهوه ا يو گود افتاده  زيچشمان ر

 .بود دنيشن

 ».نمتانيب يم كيخوشحالم كه از نزد. از مالقات شما واقعا خوشحالم. وانزيا زهيدوش«

 .تراس نشست كينزد يبزرگ ديكاناپه سف يرو يسينياو در كنار س»  د،يرفتيرا پذ ميمن هم خوشحالم كه تقاضا«:گفت دنا

 »د؟يكن يم ليشما هم كه م. بدهم يدستور چا خواستميحاال م نيهم«

 »متشكرم. بله«

 »؟ياوريب يچا مانيبرا شوديگرتا، م« :گفت ييرو به مستخدمه اش كرد و با كمرو يسينيس جون

 »خانم بله«

 »گرتا.  ممنونم«

. ديا يبام جور در نم يخانه باشكوه رو نياصال با ا يسيني، جون س ديشياو اند. است يواقع رياحساس كرد سراسر ان صحنه غ دنا

 بر سر چه بود؟ يحقوق يكرده است؟ و ان دعوا نترپيو لوريبات يرا دارد؟ چه توافق نجايدر ا يچطور استطاعت زندگ

 »ديشما فوق العاده ا كنميفكر م. كنمياخبار شما را فراموش نم يو من هرگز تماشا...«:گفتيم يميمال يصدا اي يسينيس جون

 »متشكرم«

از انجا گزارش  شديم كيكه شل ييوحشتناك و گلوله ها يو با وجود تمام ان بمب ها ديبود وويدر سارا يكه شما زمان ديايم ادمي«

 »فتديب تانيبرا يمبادا اتفاق دميترس يم شهيهم. ديكرديم ارسال

 »دميترسيخودم هم م م،يبگو صادقانه«

 »بوده است يتجربه وحشتناك تانيبرا حتما«

 »بله يبه لحاظ بله،«

 .دوزن قرار داد يجلو زيم يو كلوچه داخل شد، و ان را رو يچا ينيس كيبا  گرتا

 »زميريخودم م«:گفت يسينيس جون

 .كرديتماشا م ختير يم ياو را كه در فنجان چا دنا
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 »د؟يدار ليم كلوچه«

 »ممنون. نه«

همان طور كه گفتم واقعا از مالقات «. ختيخودش ر يهم برا ييبه دست دنا داد، سپس فنجان چا يفنجان چا كي يسينيس جون

 »ديبا من صحبت كن ديخواستيتوانم حدس بزنم كه راجع به چه م يمن نم- شما خوشحالم، اما من

 »شما صحبت كنم اي نترپيو لوريراجع به ت خواستميم«

 .دييگرا يديرنگ صورتش به سف. ختير شيپا ياز فنجان رو يچا يخورد و كم يزن تكان ان

 »خوب است؟ حالتان«

در  ديخواهيكه شما م نستمداينم- ينم«. را پاك كرد يو اثرات چا ديرا اهسته به دامنش مال ياو تكه پارچه ا» من خوبم –من  بله،«

 .كالمش ناتمام ماند»..مورد نيا

 »ست؟ين نطوري، ا ديبود نترپيو لوريت يمنش يشما زمان«دنا گفت. كرد ريياتاق ناگهان تغ جو

 يتوانم به شما كمك يمتاسفم كه نم. خارج شدم نترپيو ياز استخدام اقا شيسال پ كيبله اما «:محتاطانه گفت يسينيس جون

 .ديلرز يم بايزن تقر» .بكنم

شما هم  ديبه خودم گفتم شا. ام دهيشن زهايچ يليخ نترپيو لوريت ياقا يها يمن درباره خوب« :بخش گفت نيبا لحن تسك دنا

 »ديمطالب اضافه كن نيبه ا يزيچ ديبتوان

 »بود يمرد بزرگ نترپيو ياقا. توانم ياوه، بله البته كه م« :راحت شد يكم الشيخ يسينيكه جون س دينظر رس به

 »د؟يكرديكار م شيچند وقت برا شما«

 »سه سال بايتقر«

 »بوده است يتجربه فوق العاده ا تانيحتما برا«:زد يلبخند دنا

 .ديرسياسوده خاطر تر به نظر م يليحاال او خ »وانزيا زهيدوش. طور است نيكامال هم بله،بله،«

 «ديمطرح كرد يحقوق يدعوا كياو  هيشما عل اما«

كار من اشتباه بود، من اشتباه  نيا د،يدان ياما م. است كه بله نيمنظورم ا. نه«:بازگشت يسينيدوباره به چشمان جون س وحشت
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 »كردم

 »؟ينوع اشتباه چه«

احمقانه رفتار  يليخ. دميگفته بود اشتباه فهم يبه كس نترپيو يرا كه اقا يمن حرف -من« :با دهانش را فرو داد يسينيس جون

 »از خودم شرمنده ام. كردم

 »د؟ياما به او به دادگاه نرفت د،يكرد تيشكا شانياز ا شما«

 »نبود يمهم زيچ. ميديما با هم به توافق رس - او. نه«

 »د؟يديكه چطور با هم به توافق رس دييبگو شوديم.  نطوريكه ا« :و گفت. ستيبام نگر ياطراف ان اپارتمان مجلل رو دنابه

 »محرمانه است يليخ نيا. ميتوانم بگو يمتاسفم نم. نه«:گفت زن

اقامه دعوا  ترپيون لوريچون ت يرومنديمرد ن هيعل يبزدل يزن كم رو نيباعث شده چن يكه چه مساله ا ديپرس يلز خودش م دنا

 »د؟يترس يزن انقدر از حرف زدن وحشت داشت؟از چه م نيو چرا ا. كند

 .ديبگو يبه و يزيچ خواهدياو م كرديو دنا احساس م كرد،يدنا را نظاره م يسينيجون س. برقرار شد يطوالن يسكوت

 »- يسينيس زهيدوش«

 »..ديبا من ندار يكار گري، د وانزيا زهيدوش–ندارم بزنم  يشتريمتاسفم كه حرف ب« :از جا برخاست يسينيس جون

 »فهمم يم. بله«:گفت دنا

 .دميفهم يم كاش

 .نوار را در دستگاه ضبط صوت گذاشت و دكمه را فشار داد او

 »از خودم شرمنده ام. احمقانه رفتار كردم يليخ. دميگفته بود اشتباه فهم يبه كس نترپيو يرا كه اقا يمن حرف - من« :

 »د؟ياما به او به دادگاه نرفت د،يكرد تيشكا شانياز ا شما«

 »نبود يمهم زيچ. ميديما با هم به توافق رس - او. نه«

 »د؟يديكه چطور با هم به توافق رس دييبگو شوديم.  نطوريكه ا «

 »محرمانه است يليخ نيا. ميتوانم بگو يمتاسفم نم. نه«
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 »- يسينيس زهيدوش«

 »..ديبا من ندار يكار گري، د وانزيا زهيدوش–ندارم بزنم  يشتريمتاسفم كه حرف ب «

 »فهمم يم. بله«

 .شوديتمام م نوار

 .شروع شده بود يباز

او و ان دالل بنگاه . گذشت هودهيرا به او نشان بدهد ، اما همه صبحش ب ييكه اپارتمان ها.قرار داشت يدالل معامالت ملك كيبا  دنا

 يليكوچك ، با خ يليخ اياپارتمان ها . پا گذاشتند ريمورگن راز–دوپون ، و منطقه ادامز  دانيمعامالت ، محالت جورج تاون ، م

 .شده بود دياز عوض كردن خانه اش كامال نا ام گريدنا موقع ظهر د. از حد گران بودند شيب اي،  بزرگ

 »خواهسم كرد دايرا كه مورد نظرتان هست پ يزيهمان چ قايدق. دينگران نباش« :بخش گفت نانياطم يمعامالت امالك با لحن دالل

 .و هر چه زودتر» .دوارميام«:گفت دنا

در دست داشته و باعث شده  نترپيو لوريان گزك چه بوده كه او از ت. كند رونيرا از سرش ب يسينيتوانست فكر جون س ينم دنا

ان زن  د،يشيرا بپردازد؟ دنا اند يگريد يزهايپول چه چ دانديبام و خدا م يدر قبال سكوت او پول ان خانه مجلل رو نترپياست و

 .دوباره با او صحبت كنم يباد. بت مطمئنمبا نياز ا. ديبه من بگو يزيچ خواستيم

 »ريعصر بخ«:را برداشت يگرتا گوش. تلفن زد يسينيدوباره به اپارتمان جون س يو

 »كنميخواهش م. صحبت كنم يسينيس زهيبا دوش خواهميم.  وانزي، من هستم، دنا ا گرتا«

 »دهند يپاشخ نم يتلفن چيبه ه يسينيس زهي، دوش متاسفم«

 »- خواستميتلفن زد؛ من م وانزياگر ممكن است به او بگو كه دنا ا. خوب  اريبس«

 .خط قطع شد »ستنديدر دسترس ن يسينيس زهيدوش. وانزيا زهي، دوش متاسفم«

 

 رونيابرها ب ياز ال به ال كرديتالش م يزده ، افتاب كم رنگ خيدر اسمان سرد و . ان روز دنا كمال را به مدرسه اش برد يفردا

 يكمك ها افتيدر ياعانه را برا يجمع اور يزنگوله ها نيدورغ يها در همه جا ،همان پاپانوئل ها ابانيدر گوشه و كنار خ. بتابد
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 .نداورد يبه صدا در م يمردم

 .داشته باشد يكاف يهر سه نفرمان جا يكه برا. كنم دايمناسب پ يتا قبل از سال نو اپارتمان يستيبا ديشياند دنا

را عنوان  يكه چه مطالب كردنديانها بحث م. با كاركنان اخبار گذراند ياوقات صبح را در جلسه ا د،يرس ويكه او به استود يهنگام

ان  يكه معما انهيوحش اريقتل بس كي يماجرا. گفتند يسخن م كردنديم يلمبردارياز انجا ف يستيكه با يراجع به مناطق زيكنند و ن

 .انداخت نترپيدنا را باد خانواده و نيا حل نشده بود جزو اخبار بود و

 .را گرفت يسينيشماره تلفن جون س گريبار د او

 »ريبخ عصر«

 »- وانزيبه او بگو كه دنا ا. صحبت كنم يسينيس زهيمهم است كه با دوش يلي، خ گرتا«

 .و خط قطع شد »كننديبا شما صحبت نم شاني، ا وانزيا زهيدوش«

 افتاده؟ يچه اتفا:دياز خودش پرس دنا

 .كرد  يالسمن با او سالم و احوالپرس ياَب. نديرا بب يرفت تا و كريبه دفتر مت ب او

 »ام كه قرار ازدواج گذاشته شده است دهيشن!ميگويم كيتبر«

 »بله«:لبخند زد دنا

 »يعاشقانه ا شنهاديچه پ«:و گفت ديكش ياه ياَب

 »مرد محبوب من است او«

كنسرو و مواد  يقوط يحاو سهيو چند ك يبرو رونيبهتر است ب ياست كه تو پس از عروس نينامه اروز »يعشق ينيطالع ب«نظر دنا،«

 »يبگذار لتيو انها را در صندوق عقب اتومب يبخر يفاسد نشدن ييغذا

 »..حرفها نياز ا منظورت«

به خانه  رتريو د يفوق برنامه داشته باش حيتفر يكم يريبگ ميتصم ابانيممكن است در خ يروز كيكه  ديگويم نيطالع ب خانم«

 »- او هم »كردميم ديخر« : ييو بگو يرا به او نشان بده سهياست ان ك ي؛ فقط كاف يجف از تو بپرسد كه كجا بوده ا يوقت. يبرو

 »مت در دفترش است؟. زميعز ياَب.  ممنونم«
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 »يينجايكه ا ميگويم بهش«

 .بود كريبعد دنا در دفتر مت ب يلحظات

 نيتر نندهيدوباره در صدر پر ب شبيما د. ديحاال به دستمان رس نيهم ينظر سنج نياخر. دارم تيبرا يخوب يخبرها. دنا نينشب«

 »ميبه در كرد دانيو رقبا را از م. ميقرار گرفت يخبر يبرنامه ها 

 »-صحبت كردم و او  نترپيو لوريسابق ت يمن با منش. مت  هيعال«

 »-گريكه د يتو كه گفت ست؟ين نطوري، ا ديشو ينم ديهرگز نا ام) وريشهر( برج سنبله  نيشما متولد«:ديخند مت

 نيا ياو مطرح كرد، ول هيعل يحقوق يدعوا كي كرد،يكار م نترپير و لويت يخانم برا نيكه ا يوقت. را گوش كن نياما ا. دانميم«

حاال  يخانم منش. صرفنظر كرد تيو او هم از شكا. دياش به توافق رس يبا منش نترپيچون و ديدعوا هرگز به مرحله محاكمه نرس

 يليخ يستيتوافق انها با نيبنابرا كند،يم يتوانسته بخرد زندگ ينم يگر يبام كه قطعا با حقوق منش ياپارتمان مجلل رو كيدر 

 يوحشت كرد ، تمام بدنش م يليخ چارهيرا به زبان اوردم ، زن ب نترپيو لورينام ت نكهيبه محض ا. بوده باشد نهيسخت و پرهز

 »بدهد دستجانش را از  ديترس يم نكهيمثل ا كرديرفتار م ير.طو. ديلرز

 »ترسد جانش را از دست بدهد؟ يخودش گفت كه م ايا« :صبورانه گفت كريب مت

 »نه«

 »ترسد؟ يم نترپيو لوريگفت از ت ايا«

 »-اما. نه«

در  يمدرك چيتو ه. باشد دهيشده اند ترس يتختش مخف ريكه ز ينيسارق اي زنديكه او را كتك م ياو از دوست پسر ديشا پس«

 »ست؟ين نطوريا ،يكن بيكه موضوع را تعق يدست ندار

 »در دست ندارم يدر واقع مدرك«:دنا حالت چهره مت را مشاهده كرد و ادامه داد» - ، من خوب«

 »..كه  ميبگو ديبا يخوب ؛ درباره نظر سنج اريبس«

 زانيگزارش ها ، م ني، بر طبق اخر يو در اخبار محل..«:گفتيدنا م. كرديان را تماشا م يت ويشبكه دبل ياخبار شامگاه يسينيس جون

مربوط به  تيكاهش جناا نيا شتريب. و هفت درصد كاهش داشته است ستيدوازده ماه گذشته ب يمتحده ط االتيدر ا تيجنا
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 »...بوده است تيترويو د سكو،يلوس انجلس، سان فرانس يشهرها

او همه برنامه اخبار را تا .  رديبگ يميتصم كرديم يشده بود سع رهيبه چشمان او خ ست،ينگر يبا دقت به چهره دنا م يسينيس جون

 . را گرفته بود مشيتصم ديرس انيكه برنامه به پا ياخر تماشا كرد و هنگام

 7 فصل

است كه  يزن ياز سو اميپ. دارم تيبرا يتلفن اميسه پ ر،يصبح بخ«:گت ايويكه دنا به دفترش پا گذاشت ال يروز دوشنبه هنگام صبح

 »ديگو ينامش را نم

 »داد؟ يتلفن شماره«

 »گفت خودش تلفن خواهد زد.نه«

 »؟يبا او صحبت كن يخواهيم. ان زن دوباره پشت خط است« :گفت ايويبعد ال قهيدق يس

 »-يهستم ، ك وانزيمن دنا ا. سالم «:را برداشت يدنا گوش »اه«

 »هستم يسينيمن جون س وانز،يا خانم«

 »..دييبفرما يسينيس زهيدوش. بله« :ديدنا تند تر تپ قبل

 .بود يلحن گفتارش عصب »د؟يبامن صحبت كن ديليهنوز ما ايا«

 »لميما اريبس بله،«

 »خوب اريبس«

 »-مثال ساعت م،يايبه اپارتمان شما ب توانميم من«

 »مراقب من هستند يعده ا –عده . مينيرا بب گريهمد يگريد يجا  ديمابا«. زديموج م شيوحشت رد صدا» !نه«

 »خوب كجا؟.  دييچه شما بگو هر«

 »د؟يانجا باش گريساعت د كي شوديم. پرندگان در قسمت باغ وحش پارك گاهيجا«

 »انجا خواهم بود. بله«

********8 
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 تيجمع كرديرا جا به جا م زيو همه چ ديوز يماه دسامبر كه در شهر م يمنجمد كننده  يبادها. از گردشگر بود يعمال خال پارك

به  يبعد از مدت. ديلرز ياز سرما م. ستاديا يسينيپرندگان منتظر جون س گاهيجا يدنا جلو. را از پارك دور نگه داشته بو يشگيهم

 .مانم يهم منتظرش م گريربع د كي. كه انجا بود شديم ساعت كيحدود . ساعتش نگاه كرد

! بعد به خودش گفت ، لعنت قهيدق يس. روميمانم و بعد م يهم منتظرش م گريساعت د ميربع بعد ، دنا به خودش گفت، ن كي

 !را عوض كرده مشيحتما تصم

 »تلفن نزد؟ يكس« :ديپرس ايوياز ال دوارانهيام. زده به دفترش بازگشت خيو  سياوخ

 »گذاشته ام زتيم ياسمشان را رو. شش نفر تلفن زدند پنج«

به تلفن گوش داد كه ده بار بوق . تلفن زد يسينياو به منزل جون س. نبود ياسام نيب يسينينام جون س. به فهرست كرد ينگاه دنا

. را عوض كرده و به پارك رفته است مشيدوباره تصم ديشا. را بر نداشت و عاقبت او تلفن را قطع كرد يگوش يازاد زد و كس

اما . بهتر باشد به اپارتمان او برود ديدر دلش مردد بود كه شا. داده نشد يجواب چيزد و ه لفنت يسينيهم به منزل س گريدوبار د

 .ديايصبر كنم تا خودش به سراغم ب يستيبا. نكند يكار نيگرفت كه چن جهيسر انجام نت

 .دينشن يخبر يسينياز جون س گريد اما

درچچن بدتر  تيو وضع...«:كرديتماشا م ونيزياخبار را از تلو ديپوش يكه لباس م يان روز دنا در حال يشش صبح فردا ساعت

 انيكه شورش نيبر ا يمبن هيدولت روس ديتاك رغميشده است ، و عل داياز ده جنازه متعلق به سربازان روس پ شيب. شده است

پرت كرد  نييبه پا يام ساختمان يخودش را از طبقه س يزن. ميگرديباز م يبه اخبار داخل...سركوب شده اند ، نبرد هنوز ادامه دارد

سابق  ينشنام داشت، م يسينيكه جون س يقربان. كرديم يزندگ يمجتمع مسكون نيبام ا يدر اپارتمان رو يو. و در دم كشته شد

 »است زيحادثه غم انگ نيدر خصوص ا قيمشغول تحق سيپل. بود نترپيو لوري، ت ريسف

 .حركت نداشت يارايبودو  ستادهيا شيسر جا دنا

********** 

 لوريسابق ت ي، منش يسينيجون س= نمشيبب خواهميبا تو صحبت كردم و گفتم كه م يكه راجع به زن ياور ي، به خاطر م مت«

 »نترپ؟يو
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 »از او چه خبر؟ يرا ست. بله«

 »او مرده است. گفتند يصبح، در اخبار راجع به او م امروز«

 »؟يچ«

. ديبه من بگو ديدارد كه با يمهم يليگفت كه مطلب خ. گذاشت يو ضرور يقرار مالقات فور كيصبح به من تلفن زد و  روزيد«

 »نشد شيداياما پ. در باغ وحش منظرش ماندم  كساعتياز  شتريب

 .مانده بود رهيبه او خ مت

 »مراقبش هستند يعده ا كندي، گفت گمان م كردميبا او صحبت م يكه تلفن يموقع«

 »چه خبر است؟ يعنيمن ،  يخدا«:خاراند  يانجا نشسته بود ، چانه اش را م كريب مت

 »صحبت كنم يسينيبا مستخدمه جون س خواهميم. دانمينم«

 »..دنا«

 »بله؟«

 »مراقب باش يليخ. باش مراقب«

 

 .در بود يجلو يگريمرتفع قدم گذاشت ، نگهبان د يان مجتمع مسكون يكه دنا به راهرو يهنگام

 »د؟يكار داشت ي، با ك ديببخش«

 »بود يچه حادثه دلخراش. امده ام نجايبه ا يسينيس زهيبه خاطر فوت دوش. وانزهستميدنا ا من«

. سر وصدا يارام و ب شهيهم. بود يدوست داشتن يبانو كياو . طور است نيبله ، واقعا هم«. بود نيدر غمگ ينگهبان جلو چهره

 »سرش به كار خودش بود

 »امد؟ يم شانيبرا ياديمهمان ز« :تفاوت پرسد يو ب يمعمول يبا حالت دنا

 »اصال اهل رفت و امد نبود. نه چندان. نه«

 »ان حادثه اتفاق افتاد؟« :گفت يگريو كلمه د ديدنا زبانش را گز» - كه يموقع. شما بود ينوبت نگهبان روزيد ايا«
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 »خانم رينخ«

 »داده؟يم ينگهبان يگريحتما كس د اما«

 »خودش را پرت كرد يسينيس زهيكه طفلك دوش. رفته بود رونيب يكار ياو پ. كرد يياز او بازجو سيپل. سيدن. ، بله اوه«

 »صحبت كنم يسينيس زهيبا گرتا مستخدمه دوش خواستيم دلم«

 »ستين ريامكان پذ متاسفانه«

 »چرا؟ ست؟ين ريپذ امكان«

 »او رفته است چون«

 »كجا؟ به«

 »ناراحت بود يليخ. روديكه به خانه اش م گفت«

 »اش كجاست؟ خانه»

 »من از كجا بدانم« :تكان داد يسرش را به عالمت نف نگهبان

 »در اپارتمان هست؟ يحاال كس ايا«

 »خانم نه،«

 هيان ته يت ويشبكه دبل يبرا يسينيس زهيراجع به مرگ دوش ياز من خواسته كه گزارش سميير« :ديبه خاطرش رس يفورا فكر دنا

 »امده بودم نجايبه ا شيمن چند روز پ ندازم؟يبه اپارتمان ب يشد دوباره نگاه.يم ايا. كنم

 دياما من هم با. ندارد يباشد، اشكال« :را باال انداخت و گفت شيشانه ها يياعتنا يب يفكر كرد ، سپس از رو يلحظه ا يبرا دربان

 »ميايهمراهتان باال ب

 »خوب يليخ« :گفت دنا

اورد و در  رونيب بشياز ج يدي، دربان شاه كل دنديام رس يكه به طبقه س يهنگام. با اسانسور تا طبقه بام باال رفتند يدر خاموش انها

 .را گشود» آ«اپارتمان 

وجود  گريد يسينيتفاوت كه جون س نيبا ا. بود دهيد شيبود كه او دفعه پ يهمان شكل قاياپارتمان دق. قدم گذاشت به داخل دنا
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 .ندارد

 »د؟يرا ببن يبه خصوص زيچ ديخواستيم اي، ا وانزيا زهيدوش»

 »خاطراتم را زنده كنم خواستميفقط م. نه« :به دورغ گفت دنا

 .و از انجا به تراس رفت ديرس ييراياز راهرو گذشت تا به اتاق پذ او

 »سقوط كرد نييبه پا چارهيجا بود كه ان زن ب نياز هم«:گفت دربان

شده  دهيمتر كش يسانت 120به ارتفاع  يمنيا واريد كيدور تا دور تراس . به لبه تراس رفت. و. به تراس بزرگ قدم گذاشت دنا

 .پرت شده باشد نييبه پا يدفاز انجا به طور تصا يوجه امكان نداشت كه كس چيبه ه. بود

و . شلوغ بود ارينوئل بس ديبه ع كينزد يها در روزها لياز رفت و امدد انبوه اتومب ابانيخ. كرد نيريز ابانيبه خ ينگاه دنا

 .ديكرده است؟ به خود لرز يكار نيسنگ دل بوده كه چن نقدريا ي،چه كس ديشياند

 »حالتان خوب است؟«:بود ستادهيدر كنارش ا دربان

 »ممنونم. خوبم . بله«:و گفت ديكش يقينفس عم دنا

 »د؟ينيبب ديخواستيرا هم م يگريد زيچ ايا«

 »دميد ي، به اندازه كاف نه«

طرز  هيشان  يبيپول ج فيكه ك يشهر ، از تبهكاران ، مست ها ، فواحش ، و گردشگران وامانده ا نييپا سياداره پل يسرسرا

 .مفقود شده بود، پر بود يزياسراار ام

 ».نميرا بب برامزيامده ام كاراگاه ماركوس ا« :نشسته بود ، گفت زيكه پشت م يبه گروهبان دنا

 »سوم، دست راست در«

 .كرد يدنا راهرو را ط »متشكرم«

 .باز بود برامزياتاق كار اگاه ا در

 »برامز؟يكاراگاه ا جناب«

به دنا  ينگاه. بود يبه رنگ قهوه ا يبزرگ و چشمان خسته ا يدرشت اندام با شكم يبود ، مرد ستادهيا يگانيقفسه با كيمقابل  او
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 »از دست من ساخته است؟ يچه كار.  وانزيبه به، خانم دنا ا«:را بالفاصله شناخت ياام و» بله؟«:انداخت و گفت

 »ديكنيم يدگيرس يسينيجون س هيمن گفته اند كه شما به قض به«

 »ان اتفاق«=شد ان كلمه را به كار ببرد دوباره مجبور-

 »طور است ني، هم بله«

 »شده است؟ رتانيدستگ يزيچ ايا«

. يخودكش اي، تصادف بوده  ريهنوز كه خ«. رفت و نشست زيپشت م كرديكاغذ را با خود حمل م يكه مشت يدر حال كاراگاه

 »دينيبنش دييبفرما

 »هم نزد او بود؟ ياتفاق افتاد كس نيكه ا يهنگام ايا«.نشست يصندل كي يرو دنا

 »در خانه نبوده است يگريبه گفته او كس د. در ان لحظه او در اشپزخانه بود. همان مستخدمه فقط«

 »رم؟يبا ان مستخدمه تماس بگ توانميچطور م ديدانيم ايا«:ديپرس دنا

 »نه؟،  دياو را در اخبار پش كن ريامشب تصو ديخواهيم«:فكر كرد ياگاه لحظه ا كار

 »بله«:زد و گفت يلبخند دنا

گرتا . جاست  نيهم« :اورد و گفت رونيرا ب يكارت. كاغذها جست و جو كرد انيرفت و در م يگانيبه طرف قفسه با برامزيا كاراگاه

 »است؟ يكاف نيهم. 1180كات ، خانه شماره  يكانكت ابانيخ. لريم

: كرديو به شماره خانه ها نگاه م رفت،يم شيكات پ يكانكت ابانيدر خ ليبعد دنا با اتومب قهيدق ستيب

1170...1172...1174...1176...1178111 

 .بود نگيمحوطه پارك كي 1180 شماره

 »پرت كرده باشند؟ نييرااز تراس خانه اش به پا يسينيكه خانم س يكنيواقعا فكر م ايا«:ديپرس جف

واقعا . ديخواسته او حرفش را به من بگو ينفر نم كي. كند يبعدش خودكشگذارد و  ينم يفور يكه اول قرار مالقات زادي، ادم جف«

 »مداندين يزيكس چ چيه. دهيپار شگ را نشن يكس صدا چيه. است ليسگ درنده باسكرو يماجرا. كننده است شانيكه پر

 »يخصوص ادامه بده نيدر ا قاتتيدرست نباشد كه به تحق كنميفكر م. شوديترسناك م ياوضاع دارد ك« :گفت جف
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 ».را بفهمم قتيحق يستيبا. توانم دستاز كار بكشم ينم گريد حاال«

 »اند دهيشش نفذ به قتل رس. دنا . با توست  حق«

 »دانميم«:اب دهانش را قورت داد و گفت دنا

حرف  يسينيجون سكه با يوقت. شد  ديداده و خودش ناپد سيبه پل يادرس عوض كيو ان مستخدمه ..«:گفتيم كريبه مت ب دنا

 »پرتكرده است نيينفر او را از باال به پا كي. داشته باشد نبود يكه قصد خوكش يمثل ادم نايقياما . ديرسيبه نظر م يعصب زدميم

 »ميدر دست ندار يما مدرك اما«

خوب بود و با من  يليرا مالقات كردم، حالش خ يسينيكه در وهله اول جونس يوقت. دانم كه حق با من است  ياما من م. ميندار نه،«

. ديبار يوحشت م شياز چشم ها. رابه زبان اوردم حالش دگرگون شد نترپيو لورينام ت نكهياما به محض ا. خوش و بش كرد يكل

 يم يو تَرك از خودش بنا كرده؛ شكاف نترپيو لوريكه ت يريماندگار و دلپذ يان كاخ خاطره ها راست كه من د يبار نينخست نيا

گزك فوق العاده بزرگ از او رد دست داشته  كي يدهد مگر ان كه ان منش يپول گزاف نم يمنش كيبه  نترپيمثل و يمرد. نميب

كار  نترپيو لوريكه با ت يشناس يرا م يكس ايمت ، ا. است هافتاد بيعج يلياتفاق خ كيمثل حق السكوت بوده،  يزيچ نيا. باشد

 »كه از حرف زدن نترسد؟ يداشته؛ كس يو با او مشكل. كردهيم

سنا  تياكثر ياو قبل از ان كه بازنشسته بشود رهبر. يبد نباشد با راجر هادسن، مالقات كن ديشا«:ديشياند يلحظه ا يبرا كريب مت

 »ترسد ينم ياست كه از كس ياو مرد. بداند يزيچ ديشا. كرديرو سازمان كار م يكي يبرا نترپيو لوريبا ت يبود ، و مدت

 »؟يبده بيترت ميبا اوبرا يمالقات شوديم«

 »دياياز دستم بر م يچه كار نميبب«

 »يقرار شد كه راجر هادسن را ظهر پنج شنبه در خانه اش در جورج تاون مالقات كن« .:خط بود يرو كريساعت بعد مت ب كي

 »يواقعا لطف كرد. مت ممنونم«

 »..بدهم يبه تو هشدار يستي، با دنا«

 »بله؟«

 »است ييادم بدخلق و اخمو هادسن«
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 »نشوم كيبه او نزد يليخ كنميم يسع«

******** 

 .كرامول داخل شد وتيدر حال ترك دفترش بود كه ال كريب مت

 »راجع به دنا با توصحبت كنم خواستميم«

 »امده؟ شيپ يمشكل«

 »..كنديم قيكه راجع به او تحق نترپيو لوريت يماجرا نيا. ديايب شيخواهم پ يو اصال هم نم نه،«

 »بله«

همه . شناختم  يو خانواده اش را م لوريمن ت.  كنديوقتش را تلف م كنميو فكر م كند،يرو م رويرا ز اناتيجر يكه ك نميب يم«

 »بودند يخوب اريبس يادمها

 »دندارد كه دنا به كارش ادامه بده يطور بوده پس اشكال نياگر ا. خوب اريبس«:گفت كريب مت

 »بگذار انيپس مرا هم در جر«را باال انداخت  شيبه مت نگاه كرد و سپس شانه ها يلحظه ا يكرامول برا وتيال

 

 »است؟ يخصوص يخط اطالع رسان نيا ايا«

 »؛ اقا بله«

 »اطالعات شما قابل اعتماد است؟ ايا.  خواستميان م يت ويدرباره شبكه دبل يخوب، اطالعات مبسوط اريبس«

 ».رسديشبكه به دستمان م ياز برج ادار مايمستق.  نايقي. بله«

 هشتم فصل

 رونيبه ب ياز پنجره نگاه. ديشن رونياز ب يبلند يسر و صدا كرد،يروز چهار شنبه همان طور كه دنا صبحانه را اماده م صبح

اثاث را به داخل ان  يردانساختمان است ، و م يمخصوص حمل بار جلو دهيسر پوش ونيكام كيانداخت و با تعجب مشاده كرد كه 

 .گذارند يم

مدت اجاره  يمدت طوالن يمجتمع همه اشغال بودند ، و همه هم برا ياپارتمان ها كند؟يم ياسباب كش يك: دياز خودش پرس دنا
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 .شده بودند

وارتون بود  يدوروت. ديبه در خانه اش به گوشش رس يضربه دست يبود كه صدا زيم يرو) غالت(عسل نيريدر حال گذاشتن ش دنا

 .زديكه در را م

 »ميرويمن و هوارد امروز به رم م. دارم تيبر يدنا خبر« :گفت جانيبا ه يدوروت

 »رم؟ امروز؟«:شد رهيبه او خ رتيباح دنا

 يزيچ يهوارد به من گفت كه به كس. محرمانه بود يليموضوع صحبتشان خ. هوارد امد دنيبه د يياقا شيهفته پ ست؟ين يعال نيا«

سه برابر  يكرد، با حقوق شنهاديبه هوارد پ ايتاليرا در شركتش در ا ي، ان اقا دوباره تلفن زد و شغل شبيخوب ، د اريبس. مينگو

 »هوارد يحقوق فعل

 .ديدرخش يم ياز خوشحال يه دوروت چهر

 »شوديتنگ م تانيدلمان برا. فوق العاده است نيا – نيخوب، ا« :گفت دنا

 »شما تنگ خواهد شد يهم دلمان برا ما«

 »خبر را بهت داده باشد؟ يبه نظرم دوروت«. دم در امد هوارد

 »- و ناگهان. ديشويماندگار م نجايا شهيهم يشمابرا كردمياما فكر م. خوشحالم  تانيواقعا برا. بله«

 نويستيپرير ييايتاليبه نام ا .است يهم شركت بزرگ يكي نيا. امد شيدفعه پ كيواقعا . شود يباورم نم« :زديحرف م نقطعيال هوارد

دانم از  ينم. است يباستان يدارند كه در كار مرمت خرابه ها يانها شعبه ا. استيتاليدر ا يديتول يمجتمع ها نياز بزرگتر يكي. 

در رم  ياديز يخيتار يبناها. كار بكنند شنهاديسراغم فرستادند تا به من پ ماينفر را مستق كي ايتالي، اما از ا دنديكجا نام مرا شن

مان را از صاحبخانه پس  عهيسال خواهند پرداخت و ما پول ود انياجاره خانه را تا پا هيبق يانها حت. به مرمت دارد  اجيهست كه احت

 »ميكن ياپارتمان را خال ديامروز با نيهم يعني نيو ا. ميتا فردا خودمان را به رم برسان ديبااست كه  نيتنها مساله ا. ميريگ يم

 »ست؟ين نطوريا. است يعاد  ريغ يكم نيا«:مشكوك گفت يبا حالت دنا

 »عجله دارند يليخ كنميم فكر«

 »د؟يبه كمك ندار اجيبستن اثاثتان احت يبرا«



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني–فرو مي ريزدآسمان                              

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٢

با . ميفرست يم لياثاثه مان را به گودو شتريب. ميبود داريتمام وقت ب شبينه ، د« :تكان داد و گفت يسرش را به عالمت منف يدوروت

 »ميخريم يتازه هوارد اثاث بهترو قشنگ ترحقوق 

 »با من در تماس باش يدوروت«ديخند دنا

 .ساعت بعد خانواده وارتون اپارتمانشان را ترك كرده و در راه رم بودند كي

 ؟ميكن يمن بررس يشركت را برا كيسابقه  شوديم«:گفت ايوياش ال يبه منش ديكه دنا به دفترش رس يهنگام

 »حتما بله،«

 »اش در رم باشد يدفتر مركز كنميفكر م. است نويستيپريو انويتاليا نامش«

 »خوب اريبس«

 يشركت ها نياز بزرگتر يكي يكه نامش را به من داد يشركت. دييبفرما«:را به دست دنا داد يورق كاغذ ايويبعد ال قهيدق يس

 »اروپاست

 »يخبر خوشحالم كرد نيبا ا. خوب«:حس كرد يبيارامش عج دنا

 »ستين يشركت خصوص كيانجا . يراست«:گفت ايويال

 »اوه؟«

 »استيتاليشركت متعلق به دولت ا نيا. بله«

 

به اپارتمان خانواده وارتون نقل مكان  ينكيو ع انساليم يكه دنا كمال را از مدرسه به خانه اورد ؛ مرد يروز بعد از ظهر هنگام ان

 .كرديم

 .بد اغاز شد يليالقات داشت خكه دنا با راجر هادسن قرار م ي، روز پنجشنبه

 »ميمواجه هست يدر اخبار امشبمان با مشكل رسديكه به نظر م نطوريا«:گفت كيان روز ، رابرت فنو يجلسه كار نياول در

 »است يبگو چه مشكل«:گفت دنا

 »ميرا پخش كن لمشانيهست؟ قرار بود امشب ف ادتي ميفرستاد رلنديرا كه به ا يگروه گزارشگر ان«
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 »خوب؟«

 »مصادره شده است زاتشانيتمام تجه. كرده اند ريرا دستگ انها«

 »ييگويم راست»

 »ندارم يها شوخ يرلنديوقت درباره ا چيه م؟منيدورغ بگو چرا«

است كه به خاطر اختالس  ينگتنيما درباره ان بانكدار واش بيرق يهم داستان داغ و ب نيا«:را به دست دنا داد يبرگ كاغذ رابرت

 »شد ريدستگ

 »است نيامشب ما هم ييبرنامه استثنا. است يموضوع خوب« :گفت دنا

 »ما پخش ان را ممنوع اعالم كرده يحقوق بخش«

 »؟يچ«

 »كند تيطرف ازشان به دادگاه شكا ترسديم«

 »شد يعال«:گفت يدگيبا رنج دنا

 »- ميبا او داشته باش يامشب مصاحبه زنده ا ميقتل كه قرار گذاشته بود كي ياو ضاع چگونه است؟ ان شاهد ماجرا ينيب يم«

 »..بله«

 »پخش شود ونيزياز تلو رشيرا عوض كرده ، دوست ندارد تصو مشيتصم اروي«

 يصبر يكه در ان روز با ب يزيتنها چ. امده بود شيپ شيبرا يهمه گرفتار نيهنوز ساعت ده صبح نشده بود و ا. كرد يناله ا دنا

 .راجر هادسن بود ، مالقات ديكشيانتظارش را م

 يافتضاح فكر م يهوا نيبا ا. است ازدهي، ساعت  وانزيا زهيدوش« :گفت ايويكه دنا از جلسه اخبار به دفترش بازگشت ، ال يهنگام

 »يفتيهادسن كم كم راه ب يمالقات با اقا يكنم بهتر باشد برا

و  ديكتش را پوش.  ديبار يدوباره برف م. انداخت  رونيبه ب يدنا از پنجره نگاه». گردميبر م گريسه ساعت د ايدو . ايوي، ال ممنون«

 .تلفن زنگ زد. به سر كرد و به طرف در راه افتاد يروسر

 »..وانزيا زهيدوش«
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 .ديچرخ دنا

 »خط سه. شما كار دارند با«

 »بروم ديبا. تلفن وصل نكن گريحاال د«:گفت دنا

 »نفر از مدرسه كمال است كي«

 »؟يچ«

 »الو؟«:بازگشت زشيمبا عجله به  دنا

 »وانز؟يا زهيدوش«

 »بله«

 »يتوماس هنر. هستم من«

 »؟ افتادهيكمال ن يكه برا يحال شما چطور است؟ اتفاق بد يهنر ياقا. بله«

كه كمال از مدرسه اخراج  ميبگو دياما با. از دادن خبر واقعا متاسف هستم. سوال شما جواب بدهم نيدانم چطور به ا ينم واقعا«

 »شده است

 »انجام داده است؟ ياخراج شده؟ چرا ؟ مگر چه كار خالف«:بود ستادهيبا حالت شوك همان جا ا دنا

 »ديو او را با خودتان ببر ديياينجابيكه شما به ا شوميممنون م. ميصحبت كن يبهتر باشد راجع به ان حضور ديشا«

 »-يهنر ياقا«

 »متشكرم. خواهم داد ديامد نجايكه به ا يرا وقت شتريب حاتيتوض.  وانزيا زهيدوش«

 ممكن است افتاده باشد؟ يچه اتفاق. گذاشت شيرا سر جا يگوش ريمات و متح دنا

 »اوضاع رو به راهه؟«:ديپرس ايويال

 »را كم داشتم كه ان هم جور شد يكي نيامروز صبح فقط هم. هيعال«:دينال دنا

 »د؟ياياز دست من بر م يكار«

 »دعا كن ميبرا«
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دور شد  ليدست تكان داده بود و با اتومب شيبرا يكه دنا كمال را به مدرسه رسانده بود ، و به نشانه خداحافظ يصبح ، هنگام اول

 .كرديم شانياندروود تماشا يكيبود ، ر

 يردست دا كيتو فقط . پكر است  يليمادرت حتما خ. سالم،قهرمان جنگ«:گفت يكي، ر شديرد م يكيكه كمال از كنار ر يوقت

 »- يكنينوازشش م يوقت نيهم ي،برا

و دوال  ديكش اديفر يكيكه ر نيخورد و هم يكيمحكم به كشاله ران ر شيپا. نشد تيفرزو چابك بود كه رو يكمال بهقدر حركات

 .شد دهيخون به هوا پاش. او را شكست ينيچپ كمال باال امدو ب يشد،زانو

 »كشمت يدفعه بعد م«:افتاده بود خم شدو گفت نيزم يناالن كه رو كليان ه يرو كمال

 

ممكن  يچه اتفاق ديپرسيتئودور روزولت راند، در دل از خودش م ييمدرسه راهنما يتوانست به سو يكه م يسرعت نيشتريبا ب دنا

 .را متقاعد كنم كه كمال را در مدرسه نگه دارد يهنر ديكه افتاده باشد، با يهر اتفاق. است افتاده باشد

دنا به داخل قدم گذاشت، با ان كه بار  يوقت. نشسته بود يصندل يرو يو كمال مقابل و. در دفترش منتظر او بود يهنر استوم

 .است دهيان صحنه را قبال هم د كرديامد اما احساس م يم شياتفاق پ نيبود كه ا ينخست

 »وانزيا زهيدوش«

 »چه شده است؟«:گفت دنا

 »امبوالنس امد و او را به بخش اورژانس برد. را شكسته است يسرو استخوان گونه پ ينيشما ب پسر«

 »دست دارد كيافتاد؟ كمال فقط  ياتفاق نيچطور چن–چطور «:به او نگاه كرد يبا ناباور دنا

 »شكست شيان پسر را با زانو ينيب. اما دو پا دارد. بله«:گفت يبا دلخور يهنر توماس

 .كرديسقف را نگاه م كمال

 »؟يكار را بكن نيا يكمال؛ چطور توانست« :رو به او كردو گفت دنا

 »يبه اسان« :اورد  نيينگاهش را پا كمال

 گريمتاسفانه ما د. كنم فيچطور توص دانمينم- ينم–اقا پسر را  نيرفتار ا د؟ييفرما ي؛ مالحظه م وانزيا زهيدوش«:گفت يهنر توماس



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني–فرو مي ريزدآسمان                              

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٦

 »ديكن داياو مناسب تر باشد پ يكه برا يگريمدرسه د كنميم شنهاديپبه شما . ميرفتار كمال را تحمل كن ميتوانينم

 يخوب ليبشود، دل ييدعوا ريمطمئنم كه اگر در گ. كه اهل دعوا باشد ستين يكمال اصوال پسر ،يهنر ياقا«:گفت يجد يبا لحن دنا

 »-ديتوان يشما نم. ان دارد يبرا

 .در لحن كالمش وجود داشت يتيقطع» است كه گرفته شده  يميتصم نيا وانز،يا زهيدوش«:با تشدد گفت يهنر ياقا

پاشو , كمال. كمال را بهتر درك كنند طيان شرا انيكه مرب ميگرد يم يما دنبال مدرسه ا. خوب اريبس«:ديكش يقينفس عم دنا

 »ميبرو

 ابانيانها در سكوت به طرف جدول كنار خ. انداخت و به دنبال دنا از دفتر خارج شد يهنر يبه اقا ينگاه.از جا برخاست كمال

 ينم يكيرا هم در ان نزد ييجا. كرده است ريقرار مالقاتش د يكه برا ديو فهم. اش انداخت يبه ساعت مچ يدنا نگاه. رفتند

 .را همراه خودم ببرم او يستيبا. شناخت كه كمال را بگذارد

 »افتاد؟ يبگو چه اتفاق. خوب،كمال«:شدند ، دنا گفت لير اتومبكه سوا يهنگام

 »من بود ريتقص. ، دنا خواهميمعذرت م«.اندروود چه گفته است ؛ اصال وجود نداشت  يكير ديان كه كمال به دنا بگو امكان

 .يحرف كيشد  ني، ا ديشياند دنا

قابل  ريغ ابانيخانه ، كه از خ. از جورج تاون واقع بود ييبايو ز رينظ يدر منظقه ب بيبه مساحت پنج جر ينيهادسن در زم ملك

و خم  چيپ ريمس كي. بود ديان سف يرونيب يبنا شده و نما يتپه ا يبود كه رو ييايعمارت سه طبقه به سبك جورج كيبود  تيرو

 .افتي يمنزل امتداد م ييجلو يتا ورود

 »ييا يتو هم همراه من م« :و گفت  ستيبه كمال نگر. خانه متوقف كرد يرا جلو لياتوم دنا

 »چرا؟«

 »فتيراه ب. سرد است رونيب يهوا چون«

 .به طرف در خانه رفت و كمال با اكراه او را دنبال كرد  دنا

،  يخواهم ساكت و مودب باش يم. مهم انجام بدهم يليمصاحبه خ كيام تا  نجاامدهيگمال، من به ا« :رو به كمال كرد و گفت او

 »خوب؟
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 »خوب«

شما «. به تن داشت ، باز شد يخوش صورت كه جامه مستخدم كريمرد غول پ كيدر توسط . زنگ در خانه را به صدا در اورد  دنا

 »د؟يهست وانزيا زهيدوش

 »بله«

 رونيكتتان را ب ديليما«. ستيبه كمال انداخت سپس دوباره به دنا نگر ياو نگاه» هادسن منتظرتان هستند ياقا. سزار هستم من«

كمال به . داد يجا ييجلو يو در كمد مهمان راهرو ختياو زيان دو را به رخت او يبعد او كتها يلحظه  »د؟يو به من بده دياوريب

 .مانده بود رهياو قرار داشت ، خ سربر فراز  يسزار كه مثل برج

 »چقدره؟ قدت«

 »مودب باش! كمال« :گفت دنا

 »سوال كامال عادت دارم نيا من به.  وانزيا زهيندارد ، دوش ي، اشكال اوه«

 »؟يجوردن هم قد بلندتر كليتو از ما ايا«:ديپرس كمال

 »دييطرف بفرما نيلطفا از ا. متر است يسانت 212قد من «:زد و ادامه داد يخدمتكار لبخند» بله متاسفانه«

 هيبا رو ييزهايو م قهيعت يبا قاب ها ييها نهياز جنس چوب سخت، كه ا يبا كف يطوالن يراهرو كيبود،  بايز يليمنزل خ يورود

با نشان سلسله  ينيچ يكوچك و گرانبها يها كرهيكه در انها پ.نصب بود ييقفسه ها واريد يرو. خورديدر ان به چشم م نيمرمر

 .شده بود دهيچ يهوليبا نشان چ يقهوه ا گبه رن يا شهيش يو مجسمه ها نگيم

تر قرار  نييپله پا كيكه سطح ان  دنديرس ييراياتاق پذ كيدنبال كردند و به  ليطو يراهرو يو كمال و مستخدم را تا انتها دنا

 يكنار مبل يزهايراحت، م ياتاق با كاناپه ها. بود واريد يرو ديسف يبه رنگ زرد روشن و چوبكار ييوارهايد يو دارا. داشت

 .به رنگ زرد روشن شده بود يشميابر هيبا رو تونيسبك شر هيرايپ يساده و ب يها يندلنشان ملكه ان، و ص يدارا فيظر

نشسته بودند و به محض ان كه سزار ورود دنا و كمال را  يتخت نرد زيراجر هادسن و همسرش پامال مقابل هم پشت م سناتور

 .برخاستند ياعالم كرد از جا

داشت و  يياعتنا يرنگ سرد و ب ياو چشمان خاكستر. و خشن و پنجاه و هشت نه ساله بود يعبو افهيبا ق يهادسن مرد راجر
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 .و محتاطانه بود نانهيرفتارش سرد و بدب. بر لبانش بود  يتصنع يلبخند

 يطوس– ييبع رنگ طال شيموها. بود يو رك و خودمان يمياو گرم و صم. جوانتر از شوهرش بود ي، كم ييبايهادسن زن ز پامال

 .داشت كه زحمت پوشاندن ان را به خود نداده بود يخاكستر ياز موها يبود و رگه ا

 »هم پسر من كمال است نيا. هستم وانزيمن دنا ا. كردم ريكه د ديببخش يليخ« :كرد يشروع به عذر خواه دنا

 »هم همسرم پامال هستند شانيا. راجر هادسن هستم من«

 عيبه نام صنا يكارخانه كوچك فوالد ساز كيصاحب پدر هادسن . جست و جو كرده بود نترنتيسابقه راجر هادسن را در ا دنا

بود  اردريلياو م. كرده بود ليدر سراسر جهان داشت تبد يكه شعبات ميعظ يديمجتمع تول كيو راجر هادسن ان را به . هادسن بود

از تجارت دست  نكيا. مسلح را بر عهده داشت يروهايخدمات ن تهيكم استيهم ر يزمانمجلس سنا بود و  تيرهبر اكثر يمدت

موسوم به پامال  كايو سرشناس در محافل امر بايز يسال قبل با دختر 25يو . بود ديكاخ سف ياسياز مشاوران س يكيو  دهيكش

 .نفوذ بودند يدارا ياسيصاحب نام و در امور س ييچهره ها نكتنيهر دو انان در محافل واش. ازدواج كرده بود يدانل

 »- كه كمال را با خودم اوردم ، اما ديمراببخش« :ستيبه راجر نگر» و خانم هادسن هستنداقا  شانيكمال، ا« :گفت دنا

 »ميشنا س يما كمال را خو ب م. ندارد  ياشكال چيه«:هادسن گفت پامال

 »د؟ييگويراست م« :از تعجب به او كرد  يحاك ينگاه دنا

و از ان جنگ  ديكرد دايپ وويشما كمال را در سارا. نوشته اند ياديز يزهايدر روزنامه ها درباره شما چ.  وانزيا زهي، دوش بله«

 »بود يزيبر انگ نيبزرگ و تحس نكاريا. دينجاتش داد نيخون

 .زدينم يبود و حرف ستادهيهادسن همانطور ا راجر

 »اورم؟يب تانيبرا ديدار ليم يچ«:ديهادسن پرس پامال

 »، ممنون خورمينم يزيمن كه چ«:گفت دنا

 .تكان داد يكمال سرش رابه عالمت منف.  ستنديبه كمال نگر انها

 .مقابل انها قرار گرفتند يراحت يدو صندل يو دنا و كمال رو. كاناپه نشستند يراجر هادسن و همسرش رو »دينيبنش دييبفرما«

از من خواست كه  كريمت ب. دانمينم قيبه طور دق نجايمن علت امدن شما را به ا وانز،يا زهيدوش« :گفت يجد يهادسن با لحن راجر
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 »ساخته است؟ ياز دست من چه كار. با شما مالقات كنم

 »با شما صحبت كنم نترپيو لوريدرباره ت خواستميم«

 »د؟يبدان ديخواهيدرباره او چه م«:كرد يهادسن اخم راجر

 »ديشناخت يام شما او را م دهيكه شن نطوريا«

رفتم تا  هيبه روس. مسلح بودم  يروهاين تهيكم سييدر ان موقع منر. بود ريسف هيدر روساشناشدم كه او  يوقت لوريمن با ت. بله«

 »ما گذراند تهيرابا كم يدو سه روز لوريت. كنم  يابيرا ارز هيروس يحاتيتسل يها تيقابل

 »بود؟ يهادسن ؛ به نظر شما او چگونه ادم ياقا«

ان همه خوش  ريمن چندان تحت تاث مي،صاف و پوست كنده بگو وانزيا زهيدوش«:سپس گفت . به نشانه تفكر كرد يمكث هادسن

 »به نظرم امد يقيال اريكه مرد بس ميرا هم بگو نياما ا. او قرار نگرفتم يرفتار

 .رفت ي، از جا برخاست و سرگردان به اتاق كنار ستي، خسته و پكر به اطراف نگر كمال

 »شده باشد؟ يمشكل ريبود درگ هيوسدر ر نترپيو يكه اقا يكه هنگام ديمطلع نشد ايا«

 »؟يچه نوع مشكل. شوميمتوجه نم قايحرفتان را دق«:به دنا انداخت و گفت يريهادسن نگاه متح راجر

 »است نيمنظورم، دشمنان واقعا مرگ افر. درست كند يدشمنان شيكه برا يزيچ..يزيچ«

افتاد نه تنها من بلكه همه عالم از ان  يم ياتفاق ني، اگر چن وانزيا زهيدوش« :اهسته تكان داد يهادسن سرش را به عالمت نف راجر

 شوديم. شديثبت م يگروه يحركاتش توسط رسانه ها نيدر جامعه بود و كوچكتر يچهره سرشناس نترپيو لوريت. شدند يمطلع م

 »د؟يدار يمنظور چهسوالها  نيا دنياز پرس دييبگو

كشتن او و  يبرا يا زهيانقدر بد كه انگ يياورده است، بال يسر كس ييبال نترپيو لوريت ديفكر كردم شا« :گفت ديبا ترد دنا

 »خانواده اش شده است

 .ستندينگر يبه دنا م رهيخ رهيهادسن هر دو خ يو اقا خانم

در  عيفج يبه مرگ ها نترپيخانواده و ي، اما مردن اعضا رسديبه نظر م بيعج يليحرف خ نيدانم كه ا يم«:به سرعت ادامه داد او

 »است بيعج يليسال هم خ كيعرض كمتر از 
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ممكن است، اما  يزيعمر كرده ام كه بدانم هر چ يمن به اندازه كاف وانز،يا زهيدوش«:گفت يخشن و ناگهان يهادسن با لحن راجر

 »د؟يزنيحرف را م نيا يچه اساس يرو- نيا

 »ندارم يمدرك چيمنظورتان مدرك قابل اثبات است، من ه اگر«

 »...ام كه دهيشن«:كرد ؛ سپس افزود  يهادسن درنگ» كنم ينم يبتعج«

 »ستيمهم ن«:را نا تمام گذاشت  حرفش

 .ستندينگر يزن به او م دو

 »؟ييبگو يخواستيچه م.. رفتار نكن نطوريا وانزيا زهيبا دوش زم،يعز«:گفت متيبا مال پمال

 عيشا نيدر مسكو بودم چن يوقت« :سپس رو به دنا كرد »ستين يمهم زيچ« :باال انداخت و گفت يياعتنا يرا با ب شيشانه ها هادسن

،  ديكنيو مطمئنم كه شما هم توجه نم. كنمينم يتوجه عاتياما من به شا. با روسها بود يمعامله پنهان ينوع ريدرگ نترپيشد كه و

 .بود زيسرزنش ام بايش تقريلحن صدا »وانزيا زهيدوش

 .شد دهياز اتاق مطالعه كه جنب ان اتاق بود شن نيبر زم يبلند سقوط جسم يبدهد ، صدا ياز انكه دنا بتواند پاسخ قبل

در . انها در استانه در متوقف شدند. راجر و دنا هم به دنبالش رفتند. هادسن از جا برخاست و با عجله به طرف منبع صدا رفت پامال

 .بود ستادهيكمال كنار ان ا. فتاده و شكسته بودا نيبه زم نگيرنگ با نشان م ياب ينيگلدان چ كيان كتابخانه 

 »-يكمال،چطور توانست. خواهميمعذرت م يليخ. من ياوه، خدا«:با وحشت گفت دنا

 »-خواستميبه ان خورد ، نم ياتفاق دستم«

 »-من. دازمپر يرا م متشيالبته ق. متاسفم  يليخ يليخ«:هادسن كرد ، صورتش از خجالت سرخ شده بود  يرو به خانم و اقا دنا

 »كنديبدتر م نهميما از ا يسگ ها.  ديعصه اش را نخور. كنميخواهش م«:بر لب داشت گفت يحيكه لبخند مل يهادسن در حال پامال

 .كه همسرش به او انداخت خاموشش كرد ياما نگاه ديبگو يزياو خواست چ. راجر هادسن گرفته و در هم بود چهره

 .احتماال به اندازه ده سال حقوق من ارزش دارد. ديشيو اند ستيننگريزم يرو ينيگلدان چ يبه تكه ها دنا

 »ييرايبه اتاق پذ ميبرگرد«:كرد شنهاديهادسن پ پامال

انها » از كنار من جنب نخور«:لب با خشم به او گفت ريز. هادسن را دنبال كرد يكه كمال در كنارش بود خانم و اقا يدر حال دنا
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 .نشستند شانيدوباره سر جا

 »؟يرا چطور از دست داد تيپسر جان ، بازو«:ديبه كمال انداخت و پرس يهادسن نگاه اجرر

 .پاسخ داد يسوال تعجب كرد ، اما كمال به سادگ نيا دنيدر پرس يمالحظگ ياز ب دنا

 »را از تنم جدا كرد ميبمب بازو كي«

 »چطور شدند؟ نتيكمال ، والد. نطوريا كه«

 »كشته شدند ييحمله هوا كيدو و خواهرم در  ان«

 »جنگها نيلعنت بر ا«:هادسن خرناس كشان گفت راجر

 »ناهار اماده است«:ان لحظه سزار داخل اتاق شد و اعالم كرد  در

 

 .داد صيو كم حرف تشخ ريو راجر هادسن را گشوه گ افتي حيگرم و مل ييدنا ؛ پامال را بانو. بود  يخوشمزه ا يغذا

 »؟يكنيكار م يچ يحاال رو«:ديهادسن از دنا پرس پامال

شده و از چنگ قانون و  تيرا كه مرتكب جنا يدست كسان ميخواهيم. نام دارد تيكه خط جنا. مينيب يتازه تدارك م يبرنامه ا ما«

 »ميكه گوشه زندان ها افتاده اند كمك كن يگناه يب يبه ادمها ميكنيم يو به عالوه سع. مياند رو كن ختهيمجازات گر

باال  ياست كه در مقام ها يخودپسند بانياز عوام فر نجاپريا. كار است نيشروع ا يبرا يخوب يجا نكتنيواش«:هادسن گفت راجر

 ».گردنديدغدغه م يو ازاد و ب. انجام داده اند ديرا كه فكرش را بكن يتيهستند و هر جنا

 »كنديخدمت م يدولت يبازرس اتيراجر در ه« :هادسن باغرور گفت پامال

روزها مردم فرق خوب و بد سرشان  نيا. انجام داده اند ياريبس ستهيها اتفاقا خدمات شا اتيه نيو ا« :شوهرش با غرولند گفت و

 »دهندينم اديرا  زهايجور چ نيمدارس ما قطعا ا. در خانه به بچه ها اموخت ديرا با زهايچ نيا. شودينم

كه ما را سر  ديوقت دار ايا.ميداده ا بيكوچك ترت ينيشب نش كيمن و راجر شنبه شب  يراست«: ستيهادسن به دنا نگر پامال

 »د؟يافراز كن

 »شوميخوشحال م يليخ. متشكرم. چرا كه نه. بله«لبخند زد  دنا
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 »د؟ينامزد دار ايا«

 »جف كانرز. بله«

 »شبكه خبرتان يهمان مفسر ورزش«:هادسن گفت راجر

 »بله«

 »مالقاتش كنم كيدوست دارم از نزد. كنميرا تماشا م شيوقتها گزارش ها يبعض. ستيدك نكار او هم ب« :گفت هادسن

 »با شما خوشحال خواهد شد ييمطمئنم كه جف هم از اشنا« :كرد و گفت يتبسم دنا

************* 

، صادقانه  وانزيا زهيدوش« :و گفت ديكش ي؛ راجر هادسن او را به كنار  كرديكه دنا منزل هادسن را همراه كمال ترك م يهنگام

اما به خاطر مت . دانميم اليپندار و خ دهييكامال زا ديكنيمطرح م نترپيتوطئه قتل را كه شما درباره خانواده و هيعرض كنم، من نظر

 »كنم داياثبات ان پ يبرا يبلكه بتوانم مدرك كنميم قيو تحق دهمياب م ياست سر و گوش نكه دوست محترم م كريب

 »متشكرم«

پندار و  دهييكامال زا ديكنيمطرح م نترپيتوطئه قتل را كه شما درباره خانواده و هي، صادقانه عرض كنم، من نظر وانزيا زهيدوش

 يبرا يبلكه بتوانم مدرك كنميم قيو تحق دهمياب م يكه دوست محترم من است سر و گوش كرياما به خاطر مت ب. دانميم اليخ

 .كنم داياثبات ان پ

 .متشكرم

 .تمام شده بود ارنو

 نه فصل

در اتاق  يونيزيبود و دنا با پنج نفر از گزارشگران و محققان شبكه تلو دهيرس انهيبه م تيدرباره برنامه خط جنا يصبحگاه جلسه

 .برديكنفرانس به سر م

 »ننديشما را بب خواهنديم كريب ياقا« :در داخل كرد و گفت يسرش را از ال ايالو

 »ميا يم گريد قهيدق كيبگو تا  بهش«



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني–فرو مي ريزدآسمان                              

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٣

 

 »منتظرت است سيير«

 »يرسيسرحال به نظر م.  يممنون،اَب«

 »-بود كه يچند روز. توانستم بخوابم شبيباالخره د«:تكان داد دييسرش را به عالمت تا ياب

 »اتويدنا؟ب«:بلند گفت ياز اتاقش به صدا مت

 »داستان در قسمت بعد نيدنباله ا« :گفت ياب

 »رفت؟ شيبا راجر هادسن چطور پ داريد«.داخل دفتر مت شد دنا

 »و باطل است هودهيمن ب هينظر كنديفكر م. ستيبه موضوع عالقه مند ن اديكردم كه ز احساس«

 »ستين يگفتم كه ادم گرم بهت«

 ينگوايرا درباره د شيو صحبتها يبود ديبا. است يخوب يلياما همسرش خانم خ. رفتارش عادت كنم نيبگذرد تا به ا يكم ديبا اره«

 »گفتيم زهاياز رذالت ها و شرارت ها چه چ. يديشن يم نگتنيمحافل واش

 »است يفوق العاده ا ياو بانو دانميم«

 .كرامول رفت وتيبه طرف ال ارياخت يب رانيمد يدر سالن غذا خور دنا

 »نيمن بش شيپ ايب«:كرامول گفت وتيال

 .دنا نشست »ممنونم«

 »كمال چطور است؟ حال«

 »وجود دارد يدر حال حاضر ، متاسفانه مشكل« :پاسخ داد ديباترد دنا

 »؟ي؟ چه نوع مشكل يراست«

 »را از مدرسه اخراج كرده اند كمال«

 »چرا؟«

 »كرده مارستانيب يرا راه يكرده و پسر دعوا«
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 »كه اخراجش كرده اند ستين خوديب«

 »گذارند يسربه سرش م يليدست دارد خ كيچون او فقط . كمال نبوده است ريمطمئنم نزاعشان تقص«:گفت يتدافع يبا حالت دنا

 »مشكل باشد يليخ شيبرا ديبا كنميفكر م«:كرامول گفت وتيال

 »دارد يهم مشكالت نياما ا. بخرم يدست مصنوع كي شيدر نظر دارم برا. هست نطورهمي، هم بله«

 »كالس چهارم است؟ كمال«

 »هفتم«

 »به گوشت خورده است؟ نكلنيل ياسم مدرسه مل ايا«:كرامول فكرش را به زبان اورد وتيال

 »ستيباال ن يليكمال خ يو متاسفانه نمره ها. مشكل است يليام ثبت نام در انجا خ دهياما شن. اوه،بله«

 »راجع به او با انها صحبت كنم؟ يخواه يم. در انجا دارم يانياشنا من«

 »ديكن يواقعا لطف م -من«

 »شما را ندارد قابل«

********** 

 .كرامول دنبال دنا فرستاد وتيكه ال دينكش يروز طول همان

در انجا ثبت نام  يشيحرف زدم و ان خانم موافقت كرد كمال به طور ازما نكلنيل يمدرسه مل رهيبا مد. دارم تيبرا يخوش خبر«

 »؟يفردا صبح او را به انجا ببر يتوان يم. شود

دست شما . خوشحالم يليخ. است يواقعا عال نياوه، ا«. كرامول را درك كند يتا دنا همه گفته ها ديطول كش يلحظه ا» -من . البته«

 »ديلطف كرد يليخ وت،يال. واقعا ممنونم. درد نكند

كه كمال را با  يم دادانجا يزيبر انگ نيچه كار بزرگ و تحس كنميدنا ، فكر م. دانم  يقَدرت را م يليكه من خ يخواستم بدان يم«

 »يهست يتو انسان فوق العاده ا. يمملكت اورد نيخودن به ا

 »متشكرم-من«

 .و مهربان يو چقدر سخ. چقدر با نفوذ. ديشيكرد ، اند يكه دنا دفتر كرامول را ترك م يهنگام
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سه . شاخته شده بود ياردساختمان بزرگ كه به سبك ادو كيان مجموعه از . با ابهت بود يمجموعه ا نكلنيل يمل مدرسه

مختلف اراسته و  يكه متناسب با ورزش ها يبزرگ باز يها نيو چمن و گل ، و زم عيوس ي، محوطه ها يساختمان كوچكتر الحاق

 .شد يم ليشده بود ، تشك راستهيپ

 يليخ يتوان يم نجايا. است نگتنيمدرسه واش نيبهتر نجايكمال، ا« :بود گفت ستادهيمدرسه ا يدر ورود يكه جلو يدر حال دنا

 »؟يديفهم. يمدرسه داشته باش نينسبت به ا يمثبت دگاهيحاال د نياز هم دياما با. يريبگ ادي زهايچ

 »نهيريش«

 »دعوا يدعوا هم ب و«

 .گرم و دوستانه بود يجذاب با رفتار ياو زن. رفتند ييمدرسه راهنما رهيو كمال به دفتر روانا ترات مد دنا

 »ميديكش يانتظارت را م يصبر يمرد جوان، ما با ب. ام دهيشن زهايچ يليراجع به تو خ«:رو به كمال گفت »ديخوش امد«:گفت او

 »بود نجايمشتاق امدن به ا يصبر يكمال هم با ب«:او ساكت است ، گفت ديكه د يوقت. ديبگو يزيمنتظر شد تا كمال چ دنا

 »يكن دايپ يخوب يلين خدر مدرسه ما دوستا كنميفكر م. است خوب«

 .بود ستادهيبدهد انجا ا يبدون ان كه جواب كمال

دور و بر را به كمال نشان  نيچرا ا. ، با كمال اشنا شو يبِك. هستند يبِك شانيا« :خانم ترات گفت. داخل دفتر شد يمسن تر زن

 »اشنا شود شياو را به كالس ها ببر تا با چند تا از معلم ها ؟يدهينم

 »طرف نياز ا. خانم بله،«

 .از دفتر خارج شد يو به دنبال بك ديبه دنا كرد، بعد چرخ ينگاه عاجزانه ا كمال

 »-او. بدهم حيرا توض يزيخواستم درباره كمال چ يم«:شروع به صحبت كرد دنا

شرح داده  ميكمال و سابقه او را برا يفعل تيكرامول موقع وتيال. ستين حيبه توض ياجياحت وانز،يا زهيدوش« :ترات گفت خانم

 »كرد ميرا پشت سر گذاشته و ما مراعات حالش را از هر جهت خواه يسخت اريبس يدانم كه با وجود سن كمش روزها يم. است

 »ممنونم«:گفت دنا
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 »بهتر شود شينمره ها ميكن يكار ميبتوان ديشا. رونوشت نمراتش را از مدرسه تئودور روزولت دارم من«

 »است يبا استعداد يليكمال پسر خ«:سرش را تكان داد دييبه عالمت تا دنا

كه در تمام  ميبده زهيو به او انگ ميكن قشيتشو ميكن يم يسع. كند يرا ثابت م نياو ا ياضير ينمره ها. است نطوريكه هم مطمئنم«

 »رديموفق شود و نمره خوب بگ شيدرس ها

مشكلش را به  نيبتوانم ا دوراميمن ام. وارد كرده است يديشد يدست دارد به او ضربه روح كيكه فقط  قتيحق نيا«:گفت دنا

 »حل كنم ينحو

 »بله؛ البته «:سر تكان داد يترات با همدرد خانم

از  كنميفكر م«:گشتند ، دنا گفت يبر م ليكه او و دنا به طرف اتومب يكه كمال گردشش را در مدرسه تمام كرد و در حال يهنگام

 »ديايخوشت ب نجايا

 .ساكت بود كمال

 »است ، نه ييبايجا مدرسه ز نيا«

 »رديگ يحالم را م« :گفت كمال

 »چرا؟«:ستادياز حركت ا دنا

 .چشم هانش از اشك پر شد» -توانم يفوتبال دارند و نم نيو زم سيتن يها نيانها زم«:كمال را گرفته بود يگل بغض

 .بكنم يكار كي يستيو به خودش گفت، با »زميمتاسفم ، عز«:را دور بدن او حلقه كرد شيبازو دنا

 تياز شخص ياديتعداد ز. شب بود يرسم يبا لباس ها يبا شكوه يشام در منزل هادسن كه شنبه شب برگزارشد ، مهمان يمهمان

 يدر ان اتاق ها كايالمان در امر ريو سف يركزبان م سييكنگره ر يدفاع ، چند تن از اعضا ي؛ از جمله وز تختيبرجسته پا يا

 .مجلل حضور داشتند

 .كرد يدنا جف را معرف. بودند ستادهيدر ا يراجر و پامال جلو دنديكه دنا و جف از راه رس يهنگام

 ».برميتان لذت م يورزش يرهايتفس يشما در روزنامه و تماشا يمن از خواندن ستون ورزش«:هادسن گفت راجر

 »متشكرم«
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 »از مهمانانمان اشنا كنم يشما را با عده ا دياجازه بده«:گفت پامال

جف و  ايطرفدار دنا  ايكه اكثر مهمانان  ديرس يبه نظر م. بود يميها گرم و صم ياز چهره ها اشنا بودند و سالم و احوالپرس ياريبس

 .هر دوشان بودند اي

دعوت  يمهمان نيهر چه ادم سرشناس در شهر بوده به ا. من يخدا« :فتبا هم تنها شدند ، دنا به جف گ يلحظه ا يكه برا يهنگام

 »شده است

 »يچهره هست نيسرشناس تر  نجايتو در ا. زميعز«:دستش را گرفت و گفت جف

 »-من فقط. دست بردار «:گفت دنا

 »ژنرال ريشب بخ«:دنا گفت. نديا يبوستر و جك استون به طرفشان م كتوريكه ژنرال و ديهمان لحظه دنا د در

 »؟ين يم يچه غلط نجايتو ا«:گفت يادب يبه او انداخت و با ب ينگاه بوستر

 .از خشم سرخ شد دنا

 »هم دعوت شده اند يگروه يرسانه ها ندگانيدانستم كه نما ينم ست؟يمحفل دوستانه ن كي نيمگر ا« :باحرص گفت ژنرال

 »-كه ميما همان قد رحق دار. نمي، صبر كن بب يه« :به ژنرال بوستر انداخت و گفت ينينگاه خشمگ جف

بهت دادم، دنبال دردسر  يباشد كه چه قول ادتي«:شد و سرش را خم كرد و گفت كيبه دنا نزد. به او نكرد يبوستر توجه ژنرال

 .و از انها دور شد» نگرد

 »من، موضوع از چه قراره؟ يخدا«:دور شدن او را تماشا كرد يبا ناباور جف

با  شهيهم.  شوديم نطوريوقتها ا يژنرال بعض. من واقعا متاسفم  - من«:بود ستادهيبا چهره سرخ شده از خجالت انجا ااستون  جك

 »ستينزاكت ن

 »ميديبله، د:گفت خي يبه سرد جف

ان باخط خوش و با دست نوشته  يقرار داشت كه رو ييمقابل هر زوج فهرست غذا. بود ييايو رو ييهم به نوبه خود استثنا شام

 :بودند
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 اريبا خاو يكوچك و برشته روس نان

 خوابانده شده يخامه ا ريخزر و پن يايدر

 نييپا يبا درجه الكل يودكا در

 

 و مارچوبه سبز يقرقاول با قارچ كوه سوپ

 

 دهيبا فلفل تازه كوب ي، گوجه فرنگ اريكاهو، خ ساالد

 سس ساالد و سركه و

 

 ينيشده برشته با سس شامپا ديتازه ص خرچنگ

 

 سرخ كرده و ينيزم بيگوساله با س لهيف

 آب پز تفت داده شده يها يسبز

 كره در

 

 يلقمه ا يشكالت گرم با طعم پرتغال و شكالت ها سوفله

 .شود يم ييرايپذ يبا بادام عسل كه

 

 .سرداران روم باستان بود يافتهايشاهانه مثل ض يافتي، ض يمهمان ان

 

 .با خود گفت ، كار پامالست. با كمال تعجب متوجهشد كه در كنار راجر هادسن نشسته است دنا

 »يثبت نام كرده ا نكلنيل يبه من گفت كه كمال را در مدرسه مل پامال«

 »است ياو مرد با نفوذ. را داد بشيكرامول ترت وتيال. بله«:لبخند زد  دنا
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 »ام دهيرا شن فشيتعر«:سر را تكان داد دييهادسن به عالمت تا راجر

 ريكه سق نياز ا شيپ يكم نترپيو لوريت ايگو يبه نظر برسد ، ول يمعن يب ديشا« :مردد ماند ، سپس گفت يلحظه ا يبرا هادسن

 نكارهايبه ا يكار گريكرده و د يريكناره گ يبه كل يگفته بود كه از خدمات دولت كشيبشود، به دوستان نزد هيدر روس كايامر

 »ندارد

 »رفت؟يرا پذ هيو بعد از ان مقام سفارت در روس« :اخم كرد  دنا

 »بله«

 .است بيعج

 

 »؟يخودت جور كرد يمثل ژنرال بوستر برا يكه طرفدار يچه كار كرد« :ديراه بازگشت به خانه، جف از دنا پرس در

 »كنم قيتحق نترپيخواهد من درباره مرگ افراد خانواده و يدلش نم او«

 »چرا؟«

 »كنديفقط مثل سگ پارس م. دهد يباره نم نيدر ا يحيتوض«

 »باشد يدشمن بد توانديبدتر از ان است كه فقط پارس كند او م رديدنا ، اگر گاز بگ«:اهسته گفت  جف

 »چرا؟«:ستيبه جف نگر يبا كنجكاو دنا

 »فدرال است قاتيبنگاه تحق سيير او«

 يكشورها بتوانند با روشها نيهستند تا ا افتهيتوسعه ن يكمك به كشورها يبرا يبرتر يانها در حال ابداع تكنولوژ. دانميم«

 »-كاشت و برداشت كنند و  يكشاورز يامروز

 »وارد معركه شده يپاپانوئل وااقع كيپس « :گفت يبا لحن خشك جف

 »؟يزنيحرف م يراجع به چ«:ستيبه او نگر رتيبا ح دنا

و مسدود كردن  يخارج يجاسوس يدرباره سازمان ها يبگاه تحققات فدرال جاسوس يلكار اص. سرپوش است كيبنگاه  نيا«

 يم يكند، همه را حساب تياز ضعفا حما خواهديبرادر بزرگ كه به ظاهر م نياما ا د،يايب بيبه نظرت عج ديشا. ارتباطات انهاست
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 »است گريد يسازمان جاسوس رانها محرمانه تر از ه يها تيمامور. ديپا

 »جالب است يليخ. فدرال بوده سات قاتيبنگاه تحق سيير يهم زمان نترپيو لوريت« :فكر كرد و گفت يكم دنا

 »يكه تا انجا كه ممكن است فاصله ات را با ژنرال بوستر حفظ كن كنميم حتيتو نص به«

 »را هم دارم اليخ نيهم«

 »-يزودتر به خانه برگرد دياگر با نينابرا، ب يمراقبت از كمال پرستارگرفته ا يدانم كه امشب برا يم زم،يعز«

 »خانه تو ميبرو. توانم يمن نم. كنديصبر م يپرستار بچه كم. ندارد ياشكال« :خودش را به او چسباند و گفت دنا

 »ييگو يرا نم نيهرگز ا كردميفكر م«:ديخند جف

 .كرد يياو دنا را به اتاق خواب راهنما. كرديم يزندگ سنيمد ابانيچهار طبقه در خ يدر ساختمان يدر اپارتمان كوچك جف

 »- چرا ما. اتاق خواهد داشت كيخودش  ي، كمال برا مينقل مكان كن يكه به اپارتمان بزرگتر يخوشحالم كه وقت« :گفت جف

 »ميداريبر نم يچرا ما دست از پر حرف« :كرد شنهاديپ دنا

 »است يفكر خوب«:او را در اغوش گرفت جف

 ..بود ، مهربان و با محبت شهيعاشق پ يجف مرد. او احساس گرما كرد در حرارت بازوان دنا

 »دوستت دارم يليخ« :نجوا كرد دنا

 »دوستت دارم يليمن هم خ زم،يعز«

 .زنگ زد يهمراه تلفن

 »من؟ ايتوست  تلفن«

 .تلفن دوباره زنگ زد. دنديدو خند هر

 »بگذار زنگ بزند. تلفن من است« :گفت جف

 »باشد يموضوع مهم ديشا« :گفت دنا

نه، مهم « :كرد رييتغ شيلحن صدا» الو؟« :تلفن را برداشت. جف دلخور از بستر برخاست» خوب اريبس اوه،«

 »بوده  يروح ياحتماال به علت فشارها. ستين ينگران يمطمئنم كه اصال جا...بله...بگو...ستين
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دكمه  يتلفن همراه رارو» ، راشل ريشب بخ...خوب يليخ.. ريپس سخت نگ..خوب اريبس«:ديطول انجام قهيپنج دق يو گو برا گفت

 .خاموش گذاشت

 »امده؟ شيپ يجف ، مشكل« زند؟يوقت شب راشل زنگ م نيكه ا ستين بيعج

او دنا را در اغوش » حالش خوب خواهد شد. به استراحت دارد اجيفقط احت. كار كرده است يادياواخر ز نيراشل ا. انچنان  نه،«

 .و جادو اغاز شد »م؟يخوب ، كجا بود«:گفت يربانگرفت و با مه

 يبه جشن يسپرد و زندگ يو ژنرال ها و كلفت ها و كمال و مدرسه را به فراموش يسينيو جون س نترپيمشكالت مربوط به و دنا

 .بخش و پر احساس و پر شور بدل شد يشاد

 »شود ليبه كدو تنبل تبد ندرااليكه س دهيمتاسفم وقت ان رس زم،يعز« :بعد دنا با اكراه گفت يكم

 »كنمياالن كالسكه ام را اماده م!  يكدو تنبل عجب«

 

تا  ديكش يانتظارش را م يصبر يفرستاده شده بود با ب يشركت خدمات پرستار يكه ازسو ي،زن ديكه دنا به خانه رس يهنگام

 .باامدن او برود

 »شبه ميو ن كيخانم ، ساعت «:گفت  يبا دلخور پرستر

 يفردا شب م. خطرناك است ادهيپ. برو يبا تاكس« :به او داد و گفت ياضاف يدنا مبلغ »ديطول كش يليخ يمهمان.. خواهميم رتمعذ«

 »نمتيب

 »..ميرا به شما بگو يزيچ ديبا كنمي، فكر م وانزيا زهيدوش«:گفت پرستار

 »بله؟«

 »كنديم ينا امن ياحسا يليبچه خ نيا.  دييا يبه خانه م يشما ك ديكمال مرا به ستوه اورد ، از بس كه پرس امشب«

 »ريشب بخ.  ممنون«

 .كرديم يوتريكامپ يبا. بود دارياو ب. به اتاق كمال رفت دنا

 »، دنا سالم«
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 »يباش دهيخواب ديتو حاال با قيرف«

 »خوش گذشت؟.  ييايبودم تو به خانه ب منتظر«

 »تو تنگ شد  يدلم برا زميبود اما عز يعال يليخ«

 »؟يرويم رونيبه بعد هر شب ب نياز ا«:را خاموش كرد وتريكامپ كمال

را با تو  يشتريبه بعد وقت ب نياز ا كنميم يسع زم،يعز« :و گفت ديشينهفته بود اند نسواليكه در پشت ا يبه تمام ان احساسات دنا

 »بگذرانم

 ده فصل

 

 .منتظره به دنا تلفن زد ريبه طور غ يروز دوشنبه ، شخص صبح

 »وانز؟يا دنا«

 »بله«

 »كنميكودكان كار م اديدر بن. هستم  رشبرگيدكتر جوئل ه من«

 »بله؟«:داد يگوش م رتيح دنابا

 »ديدار يپسرتان مشكل يبرا يمصنوع يدر رابطه با گذاشتن بازو ديگفت كه شما به او گفته ا يكرامول م وتيال«

 »را گفته باشم نيهم كنميفكر م. بله«:فكر كند يناچارشد لحظه ا دنا

از . در حال جنگ برپا شده است ياز كشورها ختهيگر يكمك به بچه ها يبرا اديبن نيا. گفت ميكرامول سابقه كمال را برا ي اقا«

 دياورياو را نزد من ب ديليما ايا دانمينم. دسته است نيجزو هم نايقيشما هم  شودپسريگفته است معلوم م ميكرامول برا وتيانچه ال

 »نه؟ ايبكنم  يهتا نگا

 .بعد در همان روز گذاشتند يكم يقرار مالقات را برا» ، من ، خوب ، بله، البته خوب«

 يتازه ا يتا بلكه بتواند بازو ميدكتر برو دنيمن و تو قرار است به د« :گفت جانيكه كمال از مدرسه به خانه امد ، دنا با ه يهنگام

 »؟يدوست دار. ميتو جور كن يبرا
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 »شودينم يواقع يكه مثل بازو نيا. دانمينم« :ديشيدرباره ان اند كمال

 »ق؟يخوب، رف. ميكن دايپ يواقع يبازو كينزد ييبازو ميكن يم يسع«

 »خُنكه«

 

 .كامل تيو صالح اقتيل يو باوقار با نشانه ها افهيخوش ق يبوود، مرد يچهل سالگ نيدر اواخر سن رشبرگيجوئل ه دكتر

 يرا خدمتتان عرض كنم؛ برا نياز اول ا خواستميدكتر م ياقا« :كردند دنا گفت يل با او سالم و اوحالپرسكه دنا و كما يهنگام

كه به صورت اقساط پرداخت شود چون به من گفته اند كه از انجا كه كمال در حال رشد  نميتوافق ك يستيها با نهيپرداخت هز

 »- شوديقابل مصرف م ريغ بار كيتازه هر چند مدت  ياست؛ بازو

 يكودكان به خصوص برا ادي، همان طور كه در تلفن به شما گفتم،بن وانزيا زهيدوش« :كالم او را قطع كرد و گفت رسبرگيه دكتر

 »كرد ميها را ما خودمان پرداخت خواه نهيهمه هز. در حال جنگ به وجود امده است ياز كشورها ختهيگر يكمك به بچه ها

 .بدهد ريكرامول را خ وتيخدا ال. دعا كرد وتيال يدر دل برا» است يعال ليخ نيا«:رداز ارامش را احساس ك يموج دنا

 »مرد جوان  ندازميبه تو ب يحاال بگذار نگاه« :ديدوباره به طرف كمال چرخ رشبرگيه دكتر

را كه به  ياو طومار »ميكار بگذار شينوع بازو را برا نيو بهتر نيتازه تر كنميفكرم« :شبرگ به دنا گفت ريبعد دكتر ه قهيدق يس

=  ي، عضالن ميدار يمصنوع يما دو نوع بازو« . شد انينما واريان بر د يرو يباز كرد و جدول دنشيكش نيينصب بود با پا واريد

همان . كنديكه با كابل كار م ييساخته شده است و بازو يو هنر يعلم يروش ها نيكه مطابق با بهتر) كيالكتر ويم.( يكيالكتر

دكتر »دست پوشانده شده است يپوش هيساخته شده و با روكش شب كياز پالست يكيالكتر – يعضالن يبازو دينيب يم نجايا طور كه

 »رسديم ربه نظ يدست واقع كيدرست مثل «:به كمال زد و افزود يلبخند

 »خورد؟يتكان هم م ايا«:ديپرس كمال

 »وجود ندارد؟ گرياست كه د يمنظورم دست ؟يهرگز به فكر حركت دادن دستت افتاده ا ايكمال، ا« :گفت رشبرگيه دكتر

 »بله«:گفت  كمال

 ياليبه بعد هر بار كه تو به ان دست خ نيخوب، از ا« :نشسته بود به جلو خم شد و گفت شيهمان طور كه در جا رشبرگيه دكتر
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به . خواهند كرد جاديا يكيالكتر=يعضالت اميشوند و به طور خودكار پ يكه سابقا در انجا فعال بودند منقبض م يعضالت ،يفكر كن

 »يتوانست دستت را باز و بسته كن يراجع به ان خواه نتو تنها با فكر كرد گريد انيب

 »ان بازو را نصب و جا كنم؟ ديچطور با –توانم؟ چطور  يم يراست« :شكفت يكمال از خوشحال چهره

استر نازك  كي. شود يبا حالت مكش نصب م. يچسبان يم تيتازه را به ته بازو يتو فقط بازو. اسان است يليواقعا خ نكاريا, كمال»

درست .يبازو انجام بده نيبا ا يتوان يم يكه بخواه يگري، اما هر كار د يشنا بكن يتوان يبا ان نم. رديگ يبازو قرار م يرو لونينا

 »اش يپوش يم و صبح ها ياور يدرش م بهاش.  مانديمثل كفش م

 »بازو چقدر وزن دارد؟ نيا« :ديپرس ديپرس دنا

 »حدود صد تا چهار صد گرم يزيچ«

 »؟يامتحانش كن يدوست دار ؟يكنيفكر م يورزشكار، چ« :ديبه طرف كمال چرخ دنا

 »رسد؟يهم به نظر م يواقع« :را پنهان كند جانشيه كرديم يسع كمال

 »رسديبه نظر م يواقع. بله« :شبرگ تبسم كنان گفت ريه دكتر

 »هيزيچ عجب«

ما . گرديكار وقت م نيكمال، ا. يعادتت را به فراموش بسپار نيا يستيبه بعد با نياما از ا. يبا دست چپ كار كن يمجبور شد تو«

 يكه چطور ان را بخش يريبگ اديتا  ينزد درمانگر برو يمدت يبرا يستياما تو با مينصب كن تيحاال بازو را برا نياز هم ميتوان يم

 »يكن دايتسلط پ يكيالكتر – يعضالن يها اميپ برو  يكن ياز وجودت تلق

 »خنك باشم يباست« :ديكش يقينفس عم كمال

 .رديرا بگ شياشكها زشير يجلو كرديم يسع» روبه راه خواهد شد تيوضع« :و گفت ديكمال را در اغوش كش دنا

 »سر كارمان  ميبرو« :و گفت ديان ها را تماشا كرد سپس خند يلحظه ا يشبرگ برا ريه دكتر

 .كرامول رفت وتيال دنيكه دنا به دفترش بازگشت به د يهنگام

 »ميا يشبرگ م ريدكتر ه شياالن از پ ني، هم وتيال«

 »كند يتوانسته باشد به كمال كمك دوراميام. است خوب«
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 »لطف تو ممنون و متشكرم نيچقدر ، چقدر از ا يدانينم. ديا يبه نظر م نطوريا.  بله«

بكذار كه كار  انيفقط مرا در جر. واقع شوم ديخوشحالم كه توانسته ام مف. به تشكر داشته باشد ازينكرده ام كه ن يمن كار دنا،«

 »رود يم شيچگونه پ

 .بدهد رتيخدا خ »حتما«

 

 .گ گل به دفتر قدم گذاشتسبد بزر كيبا  ايويال» !يخوشگل ياه، چه گل ها «

 »!قشنگند يليخ« :گفت يبا خوشحال دنا

پارس كردن دوست ما بدتر از گاز .  زيعز وانزيا زهيدوش«. را كه به سبد نصب بود گشود و كارت را خواند  يپاكت كوچك او

 »ارادتمند شما، جك استون. دياياز گل ها خوشتان ب دوراميام. گرفتنش بود

. جف گفت كه گاز گزفتن ژنرال بدتر از پارس كردنش است. جالب است يلي؛ خ ديشياند. شد رهيبه كارت خ يلحظه ا يبرا دنا

را به  نيا. متنفر است سشيياحساس را داشت كه جك استون از شغلش نفرت دارد، و از ر نيدنا ا ند؟يگو يدرست م كيكدام 

 .خاطر خواهم سپرد

 .تلفن زدفدرال  قاتيجك استون در بنگاه تحق دنابه

 »-استون ؟ فقط خواستم از شما تشكر كنم به خاطر ان  ياقا«

 »د؟يدفترتان هست در«

 »بله«

 .بوق ازاد تلفن» بهتان تلفن خواهم زد من«

 .بعد جك استون تلفن زد قهيدق سه

من . نفهمد يزيچ ميكن يبا هم صحبت م يكه ما گه گاه نيما بهتر است كه دوست مان راجع به ا يهر دو يبرا وانزيا زهيدوش«

است كه اگرواقعا  نيمنظورم ا – ديداشت اجياگر به من احت. است ينظر او را نسبت به شما عوض كنم ، اما او ادم كله شق كنميم يسع

با  ديتوان يم يهر زمان. ديريدهم با من تماس بگ يمن كه االن به شما م يتلفن همراه و خصوص اشمارهب -ديكرد دايپ اجيبه من احت
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 »و من پاسخگو خواهم بود ديريشماره تماس بگ نيا

 .كرد ادداشتي ييدنا شماره را جا »ممنون«

 »-وانزيا زهيدوش«

 »بله«

 »ديمراقب خودتان باش.  يچيه«

 

 .كه جك استون وارد دفترش شد ، ژترال بوستر منتظرش بود يروز صبح هنگام ان

و تحت نظرش داشته  يباز كن شيبرا يپرونده ا خواهميم. است نيدردسر افر وانزيزنكه ا نياحساس را دارم كه ا ني، من ا جك«

 »يبگذار انيو مرا در جر. يباش

 .دنا فرستاد يو سپس ان گلها را برا. نخواهم گذاشت انيتفاوت كه تو را در جر نيتنها با ا» را خواهم داد بشيترت«

 

 .زدنديكمال حرف م ينشسته بوددو درباره دست مصنوع يونيزيشبكه تلو يياجرا رانيبخش مد يو جف در سالن غذا خور دنا

جو و پرخاشگر است كه  زهيست ليدل نيكمال به ا. عوض خواهد شد  ياوضاع به كل. زده ام جانيه يليمن خ زم،يعز« :گفت  دنا

 »را عوض خواهد كرد زيدست همه چ نياما ا. كندياحساس حقارت م

 »امده ام جانيخود من هم به ه. است زيانگ جايه يليحتما او هم خ« :گفت جف

 »-مياگر ما بتوان. كنديرا پرداخت م نهيكودكان همه هز اديموضوع فوق العاده ان است كه بن و«

« :به دنا انداخت  ينگاه» ..اوه..الو؟ «:او دگمه تلفن را فشرد و شروع به صحبت كرد » مرا ببخش دلبندم«. همراه جف زنگ زد تلفن

 »..حرف بزن..ندارم يكار..نه

 .گوش ندهد كرديم يانجا نشسته بود ، سع دنا

انجا هم  ل؟يبرز ؟يحاال كجا هست ،يبهتر باشد كه به دكتر مراحعه كن دياماشا ست،ين يمهم زياحتماال چ..خوب . نطوريكه ا..بله«

خوب ، « :باالخره جف گفت. كند داين ادامه پهمچنا خواستيگفت و گو م ايگو» ..نه.. فهمم يم.. بله... البته. دارند  يخوب يدكترها

 .گذاشت نييتلفن را پا »حافظخدا. مراقب خودت باش
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 »راشل بود؟« :گفت دنا

 »بكند يكار نينيسابقه نداشت چ. را لغو كرده است ويعكس گرفتن در ر.كرده  دايپ يمثل ان كه مشكل جسمان. بله«

 »زند؟يبه تو تلفن م نقدريچرا ا جف،«

 »كس است يتنها و ب. را ندارد يگريچون كس د نم،يريش«

 

 »حافظ جف خدا«

در ) كله قند( و به گوه شوگرلوف  رونياز پنجره بهب. دادن به مكالمه نفرت داشت انياز پا. گذاشت نييرا پا يبا اكراه گوش راشل

 عيوقا. ديتخت دراز كش يت و خسته روبه اتاق خوابش رف. قرار داشت نگاه كرد شيپا نييكه دورتر و پا پانمايدور دست و ساحل ا

 هينشر يبرا يبازرگان ياگه كي يان روز صبح او برا. روز خوب اغاز شده بود. گذشتند يم رابرچشمانشان روز به طو ر محو از ب

 .اكسپرس ، كنار ژست گرفته و عكس انداخته بود كنيامر

 »ميريهم عكس بگ گريژست د كيار از امابگذ. بود يعال يراشل؛ ان ژست اخر«:ظهر كارگردان گفت يحوال

 »توانم ينم گريد. نه متاسفم« :كه گفت ديخودش را شن يو سپس صدا ديخواست بله بگو راشل

 »؟يچ«: ستيبا تعجب به او نگر كارگردان

او . اتاقش پناه ببرد تياز سرسرا گذشته بود تا به امن. بود و به طرف هتل راه افتاده بود دهيچرخ »يمرا ببخش ديبا. خست ام يليخ«

 .اش تب الود بود يشانيچه مرگم شده؟ پ. كرديو احساس تهوع م ديلرز يم

خدا حفظش . ارام و مردانه جف؛ باعث شده بود حالش بهتر شود يصدا دنيشن. تلفن را برداشته و به جف تلفن زده بود يگوش او

بود و  دهيبود راشل در بستر دراز كش افتهي انيكه مكالمه پا يهنگام. من است ياتيرگ ح. بدهد يهست كه به من تسل شهيهم. كند

 .به فكر فرو رفته بود

 نيو چقدر از ا. ميداديانجام م ميرا كه هر دو دوست داشت يي، كارها ميرفت يبا همبه گردش م. ميبا هم داشت يخوش يروزها چه

 .بود رفتهيپذ انيشان چطور پا ييبه خاطر اورد كه زناشو يچطور شد كه او را از دست دادم؟ با دلخور. ميبرد يتفاهم لذت م

 .تلفن اغاز شده بود كيبا  زيچ همه
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 »ونز؟يراشل است خانم«

 »بله«

 .ووديدر هال نمايكارگردانان س نياز مهم تر يكي» با شما صحبت كنند لنديمارشال ما كيرودر ي، اقا سالم«

 »ونز؟ياست زهيدوش« :خط بود يبعد مارشال رو اي لحظه

 »بله؟«

 »د؟يشناس يمرا م ايا. مارشال هستم  كيرودر من«

 »مارشال ياقا. شناسم يالبته كه م. بله«. بود دهياو د يبه كارگردان لميچند ف راشل

تا  ييبا ووديبه هال يهست ليما ايا. ميدار اجيفاكس به شما احت يلمسازيف يدر كمپان نجايما ا.  كردمينگاه م تيبه عكس ها داشتم«

 » ؟يشو شيازما يگريباز يبرا

 »-وقت چيه.داشته باشم يشگياستعداد هنر پ ستمياست كه مطمئن ن نيمنظورم ا. دانم  ينم« :مردد ماند يلحظه ا راشل

 يم يك. اورم يبه عمل م شيخودم ازت ازما. ميكن يسفرت را البته تقبل م نهيما همه هز. دهميرا م بشيخودم ترت. نباش  نگران«

 »؟يبرسان نجايخودت را به ا يتوان

 »گريسه هفته د« :ديشياش اند يكار يبه برنامه ها راشل

 »را خواهد داد زيهمه چ بيترت وياستود.خوب  اريبس«

، او ناراحت  ديشياند. باره با جف مشور ت نكرده است نيگذاشت متوجه شد كه اصال در ا نييرا پا يكه راشل گوش يهنگام

 »ميكم با هم هست يليچون ما خ. نخواهد شد 

 

 »وود؟يهال«: تكرار كرده بود جف

 »است يشيكار ازما ني، ا جف«

 »شد يخواه يمشهور شهياحتماال هنرپ. خوب برو اريبس« :تكان داد و گفت دييسرش را به نشانه تا جف

 »؟ييايهمراهم ب شوديم«
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در برنامه  گريد يباز چند باز. ميرو يم كاگويو از انجا به ش نگتنيبعد هم به واش م،يدار يباز ولندي، ما روز دوشنبه در كل دلبندم«

تمام  ميشود و مسابقات به ضرر ت يدلخور م ميت ينباشد ، مرب يمهاجم در باز ياز گلزن ها يكيكنم اگر  يفكر م. ميمان دار

 »خواهد شد

 »جف؟ ستين نطوريا. شود ينم يهم سپرما اصال با  يزندگ نكهيمثل ا« :تفاوت به نظر برسد يكرد ب يراشل سع» بد شد يليخ«

 »ست؟ين يكاف ميهمه كه با هم هست نيا زميعز«

 .ستي، فعال وقتش ن ديشياما اند ديبگو يشتريب ييزهايخواست چ راشل

 

 .راشل به فرودگاه لوس انجلس امد يبه جست جو ليو طو دهيكش نيموزيل كيبا  وياستود كارمند

 يمرا هنك صدا م. ندارم يفورد مشهور نسبت يالبته با ان هنر. فورد است ياسم من هنر«:گفت ديخند يم زيكه ر يدر حال كارمند

 »زنند

 .راشل شرح داد يرا برا يدر راه راننده اوضاع جار. ها شد  ليعبور و مرور اتومب انيوارد جر نيموزيل

 »د؟ييا يم ووديبار است كه به هال نياول ونزياست زهيدوش»

 »بود شيبار دو سال پ نياخر. امده ام انجيبه ا ادي، ز نه«

 نجاياز ا ديهست ييباياگر شما عاشق شكوه و ز. بزرگتر و بهتر از سابق شده . فرق كرده  يليتا حاال شهر خ شياز دو سال پ خوب«

 »خوشتان خواهد امد

 .باشم ييبايعاشق شكوه وز اگر

 

 ».كننديمشهور و سرشناس اقامت م ياست كه ادم ها يانجا محل. كرده است رهيدر هتل شاتو مارمون ذخ ييشما جا يبرا وياستود«

 »؟يراست«:قرار گرفته است ريوانمود كرد كه تحت تاث نيچن راشل

 »از حد مواد مخدر ادهي، بعد از استعمال ز ديدانيم. انجافوت كرد يجان بلوش. ،بله اوه«

 »من يخدا«

 »مونر نيليمر ومن،ين پل. كرديهم اغلب انجا اقامت م بليگ كالرك«
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 .دادياو گوش نم يبه حرفها گريراشل د. كرديم فيرا پشت سر هم ر ياسام نطوريهم

 .ديرس يبه نظر م لميف كيدر صحنه  يمثل قصر. قرار داشت پيمارمون درست در سمت شمال سان ست استر شاتو

 »مارشال انجا منتظرتان است كيرودر. ببرم ويتا شما را به استود ميايساعت دو بعد ازظهر دنبالتان م« :فورد گفت يهنر

 »شومياماده م.  باشد«

 

 يبا اترژ ،يچهل و چند ساله بود ؛ كوچك و خوش اندام و عضالن يمارشال مرد. مارشال بود كيساعت بعد راشل در دفتر رودر دو

 .موتور محركه كي

 يلمبرداريازت ف يشيفردا صبح به طور ازما. مبدل كنم يتو را به ستاره بزرگ خواهميم. شد ينخواه مانياز امدنت پش« :گفت او

از  يكيصحنه از  كيتو در . انتخاب كند تيبرا بايز زيچ كيتو را به قسمت لباس ببرد تا  ارانمياز دست يكي خواهميم. كرد ميخواه

فردا ساعت هفت صبح موها و صورتت . ايرو كي انيبه نام پا يلميداد، ف يات را انجام خواه يگريباز نما ازمو يلمهايف نيبزرگتر

 »نداشته باشد ها؟ يتازگ تيبرا زهايچ نيا كنميفكر م. خواهند كرد شيرا ارا

 »نه« :منگ گفت يبا حالت راشل

 »؟يتنها امده ا راشل«

 »بله«

 »م؟يچرا امشب شام را با هم نخور پس«

 »خوب اريبس«:و بعد گفت ديشياند يلحظه ا راشل

 »ميا يهشت شب دنبالت م ساعت«

 

 .شديدر شهر هم م جانيداغ و پر ه يشد دعوت شام ، شامل گردش معلوم

 يباشگاه ها نيداغ تر يتورا به ان مكان ها راه بدهند ، ال ا –و  يبرو يتوانيكجا م ياگر بدان« :مارشال به راشل گفت كيرودر

 »رادارد نيكره زم يرو

همچنان كه انها . واقع در بلوار سان ست بود يسالن بار ، رستوران و هتل پر تردد  كي، كه شبانه از استاندارد شروع شد  گردش
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 اريبس يمات، زن شهياز ش ينيتريپشت و زيكنار م. كند يتا نگاه ستاديگذشتند ، راشل از حركت ا يمباشر رستوران م زياز مقابل م

 .بودنشسته و ژست گرفته  بايز

 »ست؟ين يعال«

 »ستا ينكردن باور«

 .شبانه سر زدند و تا اخر شب راشل كامال خسته شده بود يشلوغ و پر سر وصدا ياز باشگاه ها يبه تعداد انها

 »تو عوض خواهد شد يفردا زندگ. خوب بخواب«:مارشال او ا به هتلش رساند و گفت كيرودر

 

« :به او نگاه كرد و گفت  ني، با عالقه و تحس يچهره پرداز يباب ون دوسن، متصد. بود يصبح راشل در اتاق چهر پرداز 7 ساعت

 »چه بكنم؟ يخداداد ييبايز نيكه با ا دهنديبه من پول م

 .ديخند راشل

 »دهيخودش زحمت كش عتيمادر طب. يندار اجياحت ياديز شيجان، تو كه به ارا زيعز«

 »متشكرم«

در نظر گرفته و اندازه كرده  شيبعد ا ظهر برا روزيرا كه د يزن جامه دار به او كمك كرد تا لباس كيكه راشل اماده شد  يوقت

 .شده بود ، برد يبزرگ طراح اريرا به صحنه كه بس.كارگردان او اريدست كي. بودند ، بپوشد

،  زيراشل عز. است يعال«:راشل را بر انداز كرد و گفت يلحظه ا يكارگردان برا. ماشال و گرو كاركنانش منتظر بودند كيرودر

 نيكه خارج از كادر دورب يو من در حال ينيبنش يصندل نيا يرو يستيتو با. ميبه عمل اور يدو قسمت يشياز تو ازما ميخواهيم

 »يرفتار كن يو ت خد امكان عاد يكن خودت باش يفقط سع. سمپر ياستاده ام از تو چند سوال م

 »ست؟يچ شيقسمت دوم ازما. خوب  اريبس«

 »يكن يم فاير ان نقش اكه تو د يصحنه كوتاه همان«

 ستادهيا نيمارشال خارج از چهار چوب دورب كيرودر. كرد نشيدورب ميشروع به تنظ نيدورب ينشست و متصد يصندليرو  راشل

 .بود
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 »؟يهست اماده«

 »بله«

 »ريحركت صبح بخ. اماده  نيبيدور. كرد يخواه فايا يتو نقشت را عال. راحت باش خوب،«

 » ريبخ صبح«

 »يهست يام تو مدل عكاس دهيشن«

 »بله«:لبخند زد راشل

 »؟ياورد يحرفه رو نيشد كه به ا چطور«

جلو امد و با او شروع به صحبت كرد وچند روز . ديبه همراه مادرم د يمرا در رستوران يغاتيبنگاه تبل كيصاحب . سالم بود پانزده«

 »شده بودم يبعد من مدل عكاس

 .قرار داد ريذكاوت و متانت راشل همه را تحت تاث. بدون تنش و راحت بود  يليو خ افتيدامه ا گريد قهيپانزده دق يبرا مصاحبه

استراحت  يحاال كم«.رابه او داد لميف كياز  يچند سطر مربوط به صحنه كوتاه يحاو يمارشال كاغذ كيرودر» !بود يعال!قطع«

 »راشل ، كار با تو واقعا اسان است. ميرا شروع كن يبردار لميبه من بگو تا ف ياماده شد يوقت. را بخوان نيلطفا ا. ميكنيم

 .راشل دوباره خواند. كرديبود كه از شوهرش درخواست طالق م يدرباره زن. مربوط به ان صحنه را خواند  يسطرها راشل

 »اماده ام من«

 .ووديهال يها لميدر قالب ف يا افهيمرد جوان خوش ق–كند  يشد، كه قرار بود نقش مقاب او را باز يمعرف ستريو نيبه كو راشل

 »حركت.اماده  نيدورب. ميريبگ لميبكذار از صحنه ف. خوب اريبس« :مارشال گفت كيرودر

 »صحبت كردم يليطالق با وك يتقاضا يامروز صبح برا ف،يـ كل»وبستر نگاه كرد نيبه كو راشل

 »؟يكرديبهتر نبود اول با خودم صحبت م. دمي، شن اره«

اما جف، تو . ميكه ما دار ستين ييزناشو نيا. زنميمورد با تو حرف م نيازپارسال دارم در ا. صحبت كرده ام يليبا تو خ من«

 »يدهيمن گوش نم يبه حرفها چوقتيه

 »است فيقطع، راشل، اسم او كل« :گفت كيرودر
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 »خواهميعذر م يليخ« :گفت يبا شرمندگ راشل

 »دو نيدورب. ميدوباره شروع كن بگذار«

امكان دارد؟ ما هر  يزيچ نيچطور چن. ميكه مادار ستين ييزناشو نيا. صحنه واقعا درباره من و جف است ني؛ ا ديشيندا راشل

اما به  ميشويجذاب و دلچسب اشنا م يبا ادمها يهر كدام در زندگ. مينيب يرا م گريبه ندرت همد. ميدار يجداگانه ا يكدام زندگ

 .ميبه انها دل ببند ميتوان يگر معنا ندارد ؛ نميكه د ييزناشو ونديپ نيخاطر ا

 »!راشل«

 »ديببخش«

 .از نو اغاز شد يلمبرداريف

 .تعلق ندارد وودياول انكه به هال: رديبگ ميرا تمام كرد موفق شد دو تصم يگريكه راشل ازمون باز يهنگام

 .خواهديدوم ان كه طالق م و

 

, كردم يچه اشتباه ديشياند. كرد يم يو خستگ يبود احساس ناخوش دهيبستر دراز كش يرو ويكه در شهر ر يراشل در حال اكنون

 .گرفتم ياز جف طالق م ستيبا يهرگز نم

 

. تازه اش كار كند يكمال و بازو يبرد كه قرار بود رو يكه ساعات مدرسه كمال تمام شد، دنا او را نزد درمانگر يشنبه هنگام سه

مشكل بود كه به ان  يو چه از نظر روح يكمال چه از نظر جسم ياما برا. كرديو خوب كار م ديرس يبه نظر م يواقع يمصنوع يبازو

 .عادت كند

 مياست كه به او بقبوالن نيشغل ما ا. به وصل شده باشد گانهيب يش كيكه  ديطور خواهد رس يبه نظر ا« :داد حيبه دنا توض درمانگر

 يدو تا سه ماه طول م يريادگيمعموال دوره . دوباره به داشتن دو دست عادت كند يستيبا. ردياز بدنش بپذ يرا به عنوان بخش نيا

 »باشد يدشوار اريدوران بس توانديمدت م نيبدهم كه ا ربه شما هشدا ديبا.كشد

 »امد مياز عهده اش بر خواه« :داد نانيبه او اطم دنا

 »من امادهام« :امد رونياز كتابخانه كه محل كارش بود ب يان روز ، كمال بدون دست مصنوع يصبح فردا . هم نبود يبه ان اسان كار
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 »كمال ؛ پس دستت كجاست؟«.:ستيبه او نگر رتيبا ح دنا

 »نجاستيا« :با غرور دست چپش را باال اورد و گفت كمال

 »ات كجاست؟ يدست مصنوع. ستيمنظور چ يدانيم تو«

 »بپوشمش خواهدينم دلم. بود يبيمزخرف و عج زيچ«

 »-تا كنميمن به تو كمك م. يبهش بده يفرصت ديبا.  دهميقول م. يكنيبه ان عادت م زم،يعز«

 »شده هستم نيمعلول نفر كيمن . تواند به من كمك كند يكس نم چيه«

قرار داشت و غرق  زشيپشت م برامزيكه به دفتر او قدم گذاشت ا يهنگام. رفت برامزيكاراگاه ماركوس ا دنيدوباره به د دنا

 .رفت يسرش را باال اورد و چشم غره ا. بود شينوشتن گزارش ها

بروم و با  ابانيبه خ شديكاش م. نياز ا« :كاراگاه به توده كاغذها اشاره كرد و افزود » متنفرم؟ يكار لعنت نيا زيكه از چه چ يدانيم«

 »يرا نبر مينه ؟ ابرو ؟يخبر نگار كيفراموش كردم تو . او. فتاده اما ريگ نجاياما ا. كنم حيها تفر يبه سارقان و جان يانداز ريت

 »يگفت ريد متاسفانه«

 »وانز؟يا زهي؛ دوش ديا يبر م يامروز از دست من چه كار و«

 »انجام گرفته؟ يكالبد شكاف ايا. شوم اياز شما جو يسينيس هيام راجع به قض امده«

 .اورد رونيب رشيتحر زيم ياو چند برگ كاغذ از كشو» به روال معمول. بله«

 »وجود دارد؟ يمشكوك زيچ يقانون يدر گزارش پزشك ايا«

طور  نيا« :سرش را باال اورد» نه..مواد مخدر مصرف نكرده بود... بود دهيالكل ننوش يمتوف« :كرديكه كاارگاه كاغذ را مرور م ديد دنا

 »د؟يبدان ديخواستيرا م نيهم. بدهد انيپا شيگرفته به زندگ ميافسرده بوده و فقط تصم يليخانم خان  رسديكه به نظر م

 »بدانم خواستميرا م نيهم. بله« گفتك دنا

 

 .بود لسونيو كسينيدنا در دفتر كاراگاه ف يبعد توقف

 »لسونيكاراگاه و ريبخ صبح«
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 »شما را به دفتر محقر من كشانده؟ زيچه چ و«

 »نه ايبه دست امده  ياطالعات تازه ا نترپيو يدرباره قتل گر ايبدانم ا خواستميم«

 ستيبا يم ينقاش يتابلوها ازيكيكه  كردميفكر م. امدهيبه دست ن زيچ چيه«. را خاراند اشينيو كنار ب ديكش ياه لسونيو كاراگاه

 »ميكرد يحساب م نيهم يما رو. شو دايپ ييتا حاال در جا

به دست  يسرنخ چيه«:زبانش را گرفت ياما جلو. كردميحساب نم يزيچ نيچن يشما بودم رو يمن اگرجا د؛يبگو خواستيم دنا

 »امده؟ين

 شهي، اما روش عمل هم ميدار اديز يهنر ايماسارق اش. نگذاشتند يبرجا يان جانورها مثل زوزه باد امدند و رفتند و اثر.  يچيه«

 »است بيعج نقدريسرقت ا نيعلت ا نيبه هم. است كساني

 »ر؟.او اعجاب«

 »كند يفرق م هيبا بق يكي نيا بله«

 »چطور؟..كنديم فرق«

را  ترپيون يدزدها وجود نداشت كه انطور ددمنشانه گر نيا يبرا يليدل جيو ه. كشند يمسلح را نم ريافراد غ ياثار هنر سارقان«

 »هدف گلوله قرار بدهند

 »د؟يقدر عالقه مند هست نيموضوع ا نيبه ا يخاص ليشما به دل« :يكرد سپس پرس يكاراگاه مكث نجايا در

 »- من. فقط كنجكاو هستم. اصال. نه«:به دورغ گفت دنا

 »ديبا من در تماس باش. خوب اريبس« :گفت لسونيو كاراگاه

 

« :ديپرس. جك استون كرد  فدرال ، ژنرال رو به قاتيدر دفتر ژنرال بوستر در مقر دور افتاده و پرت بنگاه تحق يجلسه ا انيپا در

 »چه خبر؟ وانزيزنكه ا نياز ا

 »رسدينم ييبه جا. ضرر باشد يب كنميپرسد اما فكر م يم يو سواالت روديطرف و ان طرف م نيا او«

 »ديندازيب رونشيماجرا ب نيبا رمز سه با لگد از ا. بكند يبه گوشه و كنار سرك بكشد و فضول ديا ينم خوشم«
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 »م؟يكار را شروع كن نيا ديخواهيم يك«

 »روزيد«

 

 .ولو شد يصندل كي يوارد دفترش شد و رو كريبود كه مت ب يپخش اخبار بعد يو دار اماده كردن خودش برا ريدر گ دنا

 »راجع به تو به من شد يحاال تلفن نيهم«

 »ست؟ين نطوريشوند ؛ ا ينم ريطرفدارن از من س«:اسوده گفت يبا خاطر دنا

 »رشدهياز تو س يحساب نكهيمثل ا يكي نيا«

 »اوه؟»

 يرسم يتقاضا كي نيالبته ا. يرا متوقف كن نترپيو لوريراجع به ت قاتيكه تو تحق خواهنديانها م. فدرال بود قاياز بنگاه تحق تلفن«

توسرت  دخواهنيكه م رسديبه نظر م نطوريا. دوستانه است هيتوص كيفقط  نيبه قول خودشان ا. مطرح شد يرسم رينبود به طور غ

 »به كار خودت باشد

 »مگر نه؟. طور هم هست نيهم« :گفت دنا

 يدرخواست نياز من چن يسازمان دولت كيكه  ليدل ني، نه؟ اما من تنها به ا يكنيم دتعجبيشا«:را به چشمان مت دوخت  چشمانش

اول به . جان دادند قيو همسرش در حر نترپيو لوريماجرا از اَسپن شروع شد، همان جا كه ت. كشم يكنار نم هيقض ني، از ا كنديم

 تيخط جنا يشروع سلسله برنامه ها يبرا يدر انجا وجود داشته باشد ؛ خودش داستان فوق العاده ا يو اگر نكته ا. وميانجا م

 »است

 »رد؟يگيكار چقدر وقتت را م نيا«

 »كشديطول نم شتريدو روز ب يكي«

 »رياش را بگ يخوب ؛ پ اريبس«

 ازدهي فصل

به شدت او را خسته  دايدر خانه اش در فلور گريبه اتاق د يفتن از اتاق يحت. حركت كند شيدشوار بود كه از جا يليراشل خ يبرا
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جف . دچاره شده ام يسرماخوردگ ياحتماال به نوع.اورديخسته شد ه بود به خاطر ب نقدريرا كه ا يبار نياخر توانستياو نم. كرديم

 ...اورد يحمام وان داغ حالم را جا م كي. بروم كترد شيپ ستيبا يم. حق دارد

 .را احساس كرد ياش خورد و توده ا نهيدستش به س يبود كه به طور اتفاق دهيبخش دراز كش نيدر وان اب داغ و تسك راشل

و از  .كنم يورزش م. كشم  ينم گاريمن كه س. ستيسرطان ن. ستين يمهم زيچ. سپس انكار. واكنش او حالت شوك بود  نينخست

به  يخواهم كه نگاه يم ياز دكتر. حالم خوب است. در خانواده ام سابقه سرطان وجود نداشته است. كنميمراقبت م يبدنم حساب

 .ستيسرطان ن ني، اما ا ندازديان ب

 .زد يامد خودش راخشك كرد و تلفن رونياز وان ب راشل

 »ديي، بفرما چمنير يبت غاتيتبل بنگاه«

 »پشت خط است ونزيراشل است دييبفرما شانيبه ا. صحبت كنم چمنير يبا خانم بت خواستميم. سالم«

 »حالت خوبه؟. خوشحالم تيصدا دنيچقدر از شن! راشل«:خط بود يرو چمنير يبعد بت يا لحظه

 »؟يپرس يرا م نيچرا ا. كه خوبم. البته«

 »- ديدم كه شاو من فكر كر يرا زودتر از موعود تمام كرد ويدر ر يتو عكسبردار خوب،«

 ».مشغول كار بشوم لميدوباره ما. يخسته بودم ، بت يفقط كم. نه ، نه«: ديخند راشل

 »كند غيمثل تو هستند كه محصوالتشان را تبل يهمه دنبال مانكن.  نيخوش تر از ا يچه خبر «

 »برنامه چگونه است؟. من اماده ام خوب،«

 »لحظه صبر كن كي«

اغاز  گرياز هفته د)  بييدر كارا يا رهيجز. ( در آروباست يبعد يعكسبردار«. دوباره پشت تلفنبود چمنير يبعد، بت يا قهيدق

 »محصوالتشان تو را از من تقاضا كرده اند غيتبل يانها برا. يبده يرا سر و سامان تيكه كارها دنديم يبه تو وقت كاف نيهم. شوديم

 »بگذار ميبرنامه ش را برا. عاشق آروبا هستم من«

 »خوشحالم كه حالت بهتر است. قرارمان گذاشته شد. خوب اريبس«

 »است يعال حالم«
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 »خواهم فرستاد تيكار را برا اتييجز«

 .داشت نيبا دكتر گراهام الج يدو بعد از ظهر روز بعد ؛ راشل وعده مالقات ساعت

 »نيدكتر الج ياقا ريبخ عصر«

 »از دست من ساخته است؟ يچه كار نميبب دييخوب بگو. ريبخ عصر«

 »- راستم دارم و نهيدر س يكوچك ستيك من»

 »را دكتر بهت گفته؟ ني؛ ا اوه«

 ياگر ممكن است با جراح خواهميم. شناسم يبدنم را خوب م. كوچك است ستيك كيفقط . ستيكه چ دانمياما م نه«

 »دياوريب رونيان را ب يكروسكوپيم

ان  توانميلكه كوچك باشد ، خوب ، م كياگز . زخم بماند يتنم جا يرو دينبا. مانكن هستم كياخر من « :لبخند زد و افزود  راشل

پس  ايفردا  ياگر مقدور باشد برنامه عمل را برا نيبنابرا كنم،يرا به مقصد آروبا ترك م نجايهفته بعد ، ا. را با كرم پودر بپوشانم

 »ديفردا بكذار

 نهيپس بگذار اول معا« :ديرسيارام به نظر م يعاد ري، راشل به طرز غ تيبا توجه به ان موقع. كرديبه دقت به او نگاه م نيالج دكتر

 »ميهفته البته اگر الزم باشد ، بگذار نيهم يبرنامه عمل را برا ميتوانياما بله، ما م. نمونه بافت را بردارم يستيبعد با. ات بكنم

 »است يعال«:گفت يبا خوشحال راشل

 »اورديب تيبرا يمارستانيلباس ب كي ميگوي؛ خوب؟ ب پرستار م ياتاق كنار ميبرو« :از جا برخاست  نيالج دكتر

 .راشل وجود داشت، بود نهيكه در س يدر حال لمس توده ا يدر حضور پرستار نيبعد ؛ دكتر الج قهيدق پانزده

 »است ستيك كيفقط  نيدكتر ، ا يشما كه گفتم، اقا به«

 »كار را انجام بدهم نيتوانم ا يحاال م نيهم. كنم يبافت نمونه بردار نياز ا خواهميم نز،ياستو زهيدوش ناني، جهت اطم خوب«

 .كرد اخم نكند يبكشد ، راشل سع رونيتا بافت را ب بردياش فرو م نهيرا در كنار س يفيسوزن ظر نيكه دكتر الج يهنگام

 »ازار دهنده كه نبود؟ يليخ. ، تمام شد  خوب«

 »؟..يك.  نه«
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 »رسد يبه دستم م يسلول شناس هيفرستم و فردا صبح گزارش اول يم شكاهينمونه را به ازما نيا من«

 »سفر به آروبا ببندم يتا چمدانم را برا روميپس من به خانه م. خوب است« :لبخند زد راشل

 شيبه سراغ گنجه لباس ها. تخت كذاشت ياورد و رو رونيبود كه دو چمدان ب نيراشل در بازگشت به خانه كرد، ا يكار نينخست

 .بردن به آروبا كرد يرفت و شروع به انتخاب لباس برا

 .اش به اتاق خواب او امد يرودس، زن نظافتچ ژانت

 »د؟يرو يباز هم به سفر م اي، ا ونزياست زهيدوش«

 »بله«

 »د؟يرويدفعه به كجا م نيا«

 »آروبا به«

 »كجاست؟ گريجا د نيا«

 »فوق العاده يقشنگ و غذا ي، هتل ها بايسواحل ز. است يبهشت.درست رد شمال ونزوئال. است بييكارا ياير درد ييبايز رهيجز«

 »يعال چه«

 »يو نظافت كن ييايب نجايسه روز به ا يهفته ا خواهميكه من در سفر هستم م يژانت ، وقت يراست«

 »چشم يرو به«

 ************** 

 .نه صبح فردا تلفن زنگ زد ساعت

 »ونز؟ياست زهيدوش«

 »بله«

 »نيهستم، دكتر الج من«

 »د؟يگذاشت يك يبرنامه عمل را برا. دكتر ياقا سالم«

 »-ميتا بتوان دييايشما به دفترم ب خواهديدلم م. كردم  افتيرا در يحاال گزارش سلول شناس ني، هم ونزياست زهيدوش«
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 »را بدانم شيحاال جواب ازما نيهم خواهميم. دكتر ياقا نه«

كه  ميبگو دياما متاسفانه با. صحبت كنم يتلفن زهايجور چ نيدوست ندارن راجع به ا« :مردد ماند سپس گفت ايلحظه  يبرا دكتر

 »ديكه شما مبتال به سرطان هست دهدينشان م هيگزارش اول

 

 »الو؟«:را برداشت يگوش. اش بود كه تلفن زنگ زد ينوشتن ستون ورزش انهيدر م جف

 .كرديم هياو گر» ..جف«

 »افتاده؟ يچه اتفاق ه؟يمووضع چ ؟ييتو راشل،«

 »شده ام نهيمن دچار سرطان س-من»

 »است؟ ميمن چقدر وخ ياوه،خدا«

است  يكه در خواست بزرگ دانميم. مساله مواجه شوم  نيتوانم با ا ينم ييجف ، من تنها. رميبگ يمامو گراف يستيبا. دانمينم هنوز«

 »؟ييايب نجايبه جنوب به ا شودياما م

 »-متاسفانه من- من راشل،«

 ». رميقرار بگ تميوضع انيدر جر..كه  يفقط تا زمان. روز  كي يبرا فقط«

 .كرديم هيدوباره گر راشل

 »بعدا به تو تلفن خواهم زد.چه خواهد شد نميبب.  كنميم يسع«. دل جف به رحم امد» ..راشل«

 .ديبگو يتوانست كلمه ا يكه نم ستيگر يچنان هق هق م راشل

********* 

هم  ياتاق. كن رهيذخ ميبرا ييفردا به مقصذ اَسپن كلرادو جا يمايهواپ ي، برا ايويال«:بازگشت ، گفت ديكه دنا از جلسه تول يهنگام

 »خواهميهم م يا هيكرا لياتومب كياوه، در ضمن . كن دايپ ميهتل برا كيدر 

 »كانرز در دفترتان منتظر شما هستند ياقا.خوب اريبس«

 »زميسالم عز« :دنا گفت. كردينگاه م رونيبود و از پنجره به ب ستادهيجف انجا ا. دنا وارد دفترش شد »ممنون«
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 »سالم دنا«:ديچرخ جف

 »حالت خوبه ؟«:ستيبه او نگر يدنا با نگران. در چهره ا ش بود يبيعج حالت

 »بله و نه. ل دوگانه استسوا نيجواب ا« :گفت يبا دلخور جف

 »ست؟يمشكل چ« :نشست يصندل يخودش هم مقابل جف رو »نيبنش« :گفت دنا

 »دارد نهيراشل سزطان س«:و گفت ديكش يقينفس عم جف

 »حالش خوب خواهد شد؟. من متاسفم - من«:تكان خورد يكم دنا

. كنديم يراشل از وحشت دارد قالب ته. د گذاشتاش خواه يماريوخامت ب انياو را در جر يدكتر به زود. صبح تلفن زد امروز«

خواستم اول با تو . شنود من در كنارش باشم يخبر را از پزشكش م نيكه ا يبروم تا موقع دايمن به نزدش به فلور خواهديم

 »مشورت كنم

را كه با راشل ناهار خورده بود و متوجه  يدنا روز »يبرو ديالبته كه با«:به طرف جف رفت و بازوانش را دور بدن او حلقه كرد دنا

 .است ريال به خاطر اورد يشده بود او چه زن فوق العاده ا

 »گردميبر م گريدو روز د يكي تا«

 

 .بود كريدر دفتر مت ب جف

 »بروم يبه مرخص يچند روز ديبا. مواجه شده ام ياضطرار تيوضع كيبا  مت،«

 »، حالت خوب است؟ جف«

 »است مارياما راشل ب بله«

 »سابقت؟ همسر«

 »كه سرطان دارد دهيحاال فهم نيهم« :تكان داد دييسرش رابه عالمت تا جف

 »متاسفم«

 »بروم دايبه فلور مايدر نظر دارم امروز بعد از ظهر با هواپ. دارد احياجت يروح تيو حما يدلگرم يهر حال ؛ او به كم به«
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 »با من در تماس باش. را اجرا كند يتو اخبار ورزش يكه به جا خواهميم نيفالست ياز مور. خوب برو اريبس«

 »ممنون، مت حتما،«

 .بود ياميبه مقصد م ييمايساغت بعد جف سوار هواپ دو

 

به  توانميادم مورد اعتماد كه از كمال مراقبت كند ، نم كيبدون داشتن  ديشياو اند. مشكل دنا در ان موقع ، كمال بود نيبزرگتر

 د؟يايبر ب ايدن يپسر كوچول نياز بدقلق تر يو نگهدار يياز پس كار نظافت و رختشو توانديم يما چه كسا. اسپن بروم

دارم  اجينفر احت كيو به . شهر را ترك كنم  يچند روز دياما من با. كه مزاحمت شدم ديپامال، ببخش« :به پامال هادسن تلفن زد دنا

 »نه؟ اي يسراغ دار سيقد كيرا با صبر و حوصله  يه داردست بر قضا خانم خان ايا. كمال بماند شيكه پ

 ياو گنج با ارزش. كرديما كار م يبرا شيو سالها پ. است يليد نيرو ياسم او مر. اتفاقا سراغ دارم« :سسكوت برقرار شد يا لحظه

 »به تو تلفن بزند ميبكنم و به او بگو شيدايبگذار پ. است

 »ممنون«:گفت دنا

 

 »تلفن است يپا يليد يبه نام مر يدنا ، خانم« :گفت ايويساعت بعد ال كي

 »؟يليخانم د« :رابرداشت  يگوش دنا

از  ينگه دار يشما برا ايخانم هادسن گفتند كه گو«. بود يرلنديا نديو خوشا ظيلهجه غل يگرم او دارا يدا» خودم هستم بله»

 »ديدار اجياحت يپسرتان به كس

مثال ساعت –فردا صبح زود  ديشما بتوان ديفكر كردم شا. شهر را ترك كنم يدو روز يكي ديبامن . طور اشت نيهم. بله«:گفت دنا

 »م؟يتا با هم صحبت كن دييايب نجايبه ا -هفت

 »كارميدست بر قضا من در حال حاضر ب. توانم  ياست كه م معلوم«

 .داد يليمنزلش را به خانم د ينشان دنا

 »من انجا خواهم بود وانزيا زهيدوش«
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، كه  يزن خپل و كوتاه مثل كوفته قلقل كي. او پنجاه و چند ساله بود . ديصبح روز بعد راس ساعت هفت از راه رس يليد يمر خانم

 .او با دنا دست داد. بر لب داشت نيريش يخوش و لبخند يرفتار

 »كنميماشا مت ونيزيهر بار كه بتوانم اخبار شما را از تلو. ، از مالقاتتان خوشحالم وانزيا زهيدوش«

 »متشكرم«

 »پسر جوان خانه كجاست؟ و«

 »كمال«:صدا زد دنا

نكر ه  بي، چه زن عج گفتيكه حالت چهره اش م نيانداخت مثل ا يليبه خانم د ينگاه. امد رونيبعد كمال از اتاقش ب يا لحظه

 .يا

 »؟يچطور طانيش يكوچولو.خوردياسم به گوشم م نياست كه ا يبار نياول م؟يكويكمال؟درست م« :لبخندزد يليد خانم

گذراند  ميرا با هم خواه يما اوقات خوش. هستم يمن اشپز خوب. يدوست دار ييچه غذا ييبه من بگو يستيبا«:طرف كمال رفت به

 »...، كمال

 يلحظه ا و ديكمال بمان شيپ نجايكه من در سفر هستم ا ي، ممكن است در مدت يليخانم د«. دوارميدر دل دعا كرد، من هم ام دنا

 »د؟ينگذار شيتنها

 »وانزيا زهيحتما ، دوش بله«

 »- لحاف و تشك در . ستيبزرگ ن اديكه خانه ما ز ديببخش. است يعال« :سپاسگذار گفت يبا حالت دنا

 »من است يبرا يكامال راحت يان كاناپه تخت خواب شو جا.  دينگران نباش« :لبخند زد  يليد خانم

 م؟يتا كمال را به مدرسه اش برسان دييا يچرا همراه من نم« :اش انداخت يبه ساعت كچ ينگاه. از سر ارامش بر اورد ينفس دنا

 »ديربع به دو او رااز مدرسه به خانه بازگردان كيساعت  ديتوان يبعد شما م

 »خوب اريبس«

 »، نه؟ يگرديدنا، تو كه بر م«:به طرف دنا برگشت كمال

 »گردم يبر م شتيالبته كه پ. زميعز« :ر او حلقه كرد و گفتبازوانش را دو دنا
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 »؟يك«

 .ميسوال ها يپاسخ برا يبا تعداد »گريروز د چند«

 

به ان نگاه كرد و بسته را  ياو با كنجكاو. بود زشيم يرو يكوچك باويشده ز يبسته بند هيهد ديرس ويكه دنا به استود يهنگام

داشته  شيدر پ يسفر امن زيعز يدنا« :كارت نوشته شده بود يرو. بود يقشنك و دوست داشتن ييقلم صال كيداخل جعبه . گشود

 .طرف بر و بچه ها زامضا كرده بودند ، ا رشيو ز »يباش

 .گذارد فشيدنا قلم را در ك ست؟يچ يبرا گريد نيا

ر اپارتمان سابق خانواده وارتون را به صدا بود زنگ د دهيكه لباس كار پوش ي، مرد شديم يمايكه دنا سوار هواپ يهمان لحظه ا در

مرد به طرف در اپارتمان دنا رفت و زنگ . تكان داد و در را بست يسر. به ان مرد نگاه كرد ديدر باز شد و مستاجر جد. در اورد

 .در را به صدا در اورد

 

 »بله؟«:در را گشود يليد خانم

 »كنم يرا تعم ونيزيفرستاده اند تا تلو نجايمراا وانزيا خانم«

 »تو دييخوب ، بفرما اريبس«

 .رفت و شروع به كار كرد ونيزيكه مرد به سراغ تلو ديد يليد خانم

 دوازدهم فصل

 .به استقبال جف امده بود ياميم يالملل نيدر فرودگاه ب نزياستو راشل

 .كه ناخوش است شوديباورم نم. باستيمن ؛ او چقدر ز ي، خدا ديشياند جف

 »يمتشكرم كه امد! اوه ، جف« :را دور او حلقه كرد بازوانش راشل

 .كه منتظرشان بود ، رفتند يموزنيو انها به طرف ل »يرسيتو فوق العاده به نظر م« :خاطر داد نانيبه او اطم جف

 »ديد يخواه.نباشد تيزيچ كنميم فكر«

 » البته«
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 »دنا چطوره؟«:راه خانه ، راشل گفت در

 »خوبه«:بكشد يخودش را به رخ و يخوشبخت خواستيبود، او نم ماريب نقدريكه راشل ا نيبا در نظر گرفتن ا. مردد مان جف

 »رم؟يدر آروبا عكس بگ ندهيكه من قرار است هفته ا يدانست يم. يكه او را دار يواقعا خوشبخت تو«

 »آروبا؟«

 ميكه در ان جا اقامت كرد ينام هتل. ميكار را قبول كردم؟ چون ما ماه عسلمان را در انجا گذراند نيچرا ا يدانيم«راشل افزود  »بله«

 »چه بود؟

 »اُرنجستد«

 »چه بود؟ ميكه از ان باال رفت يبود نه؟ و اسم كوه ييبايز يجا چه«

 »برگ ييهو«

 »نه؟ يرا فراموش نكرده ا زيچ چيتو ه« :گفت متيكردو با مال يتبسم راشل

 »راشل كنديمعموال ماه عسلش را فراموش نم ادم«

 »بودم دهيند ييبايو ز يديبود نه؟ در عمرم ساخل به ان سف يچه بهشت« :جف گذاشت يبازو يدستش را رو راشل

 »يديچيپ يدر لباس م ييايموم كيخودت رامثل . يديترس يو تو از حمام افتاب م«:لبخند زد جف

 »مانميدلم پش جف من از ته«سكوت برقرار شد  يا لحظه

 »؟يچ«:به او نگاه كرد ، متوجه حرفش نشده بود جف

 »خوش گذشت يليبا تو در آروبا بهم خ« :گفت  يراشل به جف نگاه كرد و به ارام »ستيمهم ن -كه صاحب نيا«

 ري، ز يموج سوار ،يريگيماه. است يفوق العاده ا يبله، واقعا جا« :از ادامه ان بحث طفره رود گفت كرديم يكه سع يدر حال جف

 »...گلف س،يشنا كردن با لوله هوا،تن ياب

 »، نه؟ ميكارها نداشت نياز ا چكداميه يبرا يما وقت و«

 »نه«: ديخند جف

 »؟ييا يتوهمراه من م. تنها باشم دهنديكار را انجام م نيكه انها ا يوقت خواهمينم. بروم يمامو گراف يبرا ديصبح با فردا«
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 »، راشل البته»

،  ييبايچه خانه ز« :بزرگ بردو به اطراف نگاه كرد ييرايجف بار و بار و بنه اش را به اتاق پذ دنديكه به خانه راشل رس يمهنگا

 »باستيز يليخ

 »جف.ممنونم «:بازوانش را دور او حلقه كرد  راشل

 .او را حس كند دنيتوانست لرز يم جف

 

 .صورت گرفت ياميدر جنوب شهر م ينگار ريدر برج تصو يگراف مامو

 نهيتنش كند و بعد او را تا اتاق معا مارستانيب راهنيتا پ. برد يراشل رابه اتاق يدر اتاق انتظار ماند و در ان حال پرستار جف

 .انجام بدهد يكرد تا پرتو نگار يهمراه

 »د؟ي، اماده هست كشديطول م قهيكار حدود پانزده دق ني، ا ونزياست زهيدوش«

 »رسد؟يستم مبه د يجواب ك. بله«

 »ديجواب فردا به دست او خواهد رس. دياز متخصص سرطات خودتان بپرس ديرا با نيا«

 .فردا

 

 .نشستند يصندل يجف و را شل وارد مطب او شدند و رو. بود انگيپزشك متخصص سرطان ، اسكات  نام

 »نزياستو زهيدوش. دارم تانيبرا يمتاسفانه خبر بد« :و گفت ستيبه راشل نگر يلحظه ا يبرا دكتر

 »اوه؟«:دست جف را محكم فشرد راشل

 »ديهست يبافت پوشش ميكه شما مبتال به سرطان بدخ دهديو مامو گرام شما نشان م ينمونه بردار جهينت«

 »دارد؟ ييچه معنا نيا-نيا« : دييگرا يديراشل به سف چهره

 »تان برداشته شود نهيس يستياست كه با نيان ا يمعن متاسفانه«

هم وجود داشته  يگريراه د دياست كه با ني، منظورم ا ديتوان يشما نم«. از دهانش خارج شد يعاد ريكلمه به نحو كامال غ نيا» !نه«

 »باشد
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 »رفته است شيپ يليسرطان خ. متاسفم« :گفت متيبا مال انگي دكتر

كرده اند  يزيبرنامه ر ميبرا د،يدان يم. عمل را انجام بدهم نيتوانم ا يمن حاال نم« :سپس گفت . سكوت كرد يمدت كوتاه راشل

 »كار را خواهم كرد نيبعدا ا. رندياز من عكس بگ غاتيتبل يدر آروبا برا ندهيكه هفته ا

 يعمل را ك نيراشل ا ديكن يم شنهادي، شما پ انگيدگتر « :ديكرد ، پرس يرا در چهره دكتر تماشا م ياز نگران يحاك ينگاه جف

 »م بدهد؟انجا

 »هر چه زودتر بهتر« :رو به جف كرد و گفت دكتر

 يگريبا دكتر د خواهميم«:ديلرز يم شيكه به سخن در امد صدا يوقت. نكند هيگر كرديم يسع يليراشل خ. ستيبه راشل نگر جف

 »مشورت كنم

 »البته«

 »كنم يم هيرا توص يماستكتوم. ديرس انگيكه دكتر  دميرس يا جهيمتاسفانه من هم به همان نت« :آرون كامرون گفت دكتر

نداشته  يگريچاره د كنميفكر م«:او دست جف را گرفت و انرا محكم فشرد » دكتر ياقا. ممنون«. :نلرزد شيكرد صدا يسع راشل

 »باشم ؛ نه؟

 

 .منتظرشان بود انگي ددكتر

 »- توانم يمن فقط نم. كه حق با شما بود نيمثل ا« :گفت راشل

 يكار ضرور نيكه ا -كه ديخوب، اگر شما مطمئن هست اريبس« :سرانجام راشل نجوا كرد. ا الود برقرار شدو حز يطوالن يسكوت

 »دياست، پس انجامش بده

را بر  كيجراح پالست كيقبل از عمل،. شما راحت باشد يتا انجا كه امكان دارد برا يعمل جراح ميكنيم يسع« :گفت انگي دكتر

 »ميده يانجام م ييمعجزه اسا يروزها ما دكترها كارها نيا. باش شماصحبت كند نهيس ياورم تا درباره باز ساز يم نتانيبال

 .و جف بازوانش را دور او حلقه كرد ستيگر راشل

 

ر انجا به مقصد دنور شد و د نزيراليدلتا ا يمايدناسوار هواپ. اسپن وجود نداشت يبه سو يس يد گتنياز واشن يميپرواز مستق جيه
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ذهن او پر از افكار . اورد ياز سفرش به خاطر نم يزيچ گريپس از ان د. اكسپرس عوض كند تديوناي يمايرابا هواپ شيمايهواپ

و دنا . او اسانتر كند يرا برا بتيمص نيخوشحالم كه جف انجاست تا تحمل ا.  ديكش يم نايقيكه  بود يمربوط به راشل وزجر و عذاب

 - يستيبا ؟ياو برود چ شيقبل از برگشتن من از پ يلياگر خانم د. نگران كمال هم بود

تان را  يمنيلطفا كمر بند ا. نشست ميخواه نيدر اسپن به زم گريد قهيتا چند دق« :دياز بلند گو به گوش رس مايمهماندار هواپ يصدا

 »ديدر اور يها را به حالت عمود يو صندل ديمحكم كن

 .رو داشت متمركز كرد شيانچه پ يافكارش را رو دنا

 .شد كريكرامول وارد دفتر مت ب وتيال

 »ستيخبر دنا ن يام كه امشب مجر دهيشن«

 »او به اسپن رفته است. طور است نيهم. بله«

 »كند؟يدنبال م نترپيو لوريخودش را در باره قتل ت هينظر«

 »اره«

 »يبگذار انيمرا در جر خواهميم«

 .كرده است داياو واقعا به دنا عالقه پ د،يشيرفتن كرامول را تماشا كرد و اند كريمت ب» خوب اريبس«

 

به كارمند پشت باجه  ي، دكتر كارل رمز انهيداخل پا. رفت هيكرا ليشد ، به طرف باجه اتوومب ادهيپ مايكه دنا از هواپ يهنگام

 »كرده بودم هريذخ يلياتومب شياما من ار هفته پ«:گفت

 رونيب. مياماده هم ندار لياتومب كي يحت. امده شيپ ي، اما متاسفانه اشكال يرمز ياقا دانميم« :گفت يبا عذر خواه كارمند

 »-خبر كنم يتاكس تانيتوانم برا يم دياگر بخواه اي. اوتوبوس فرودگاه هست

 .رفت رونيو شتابزده و دلخور ب» الزم نكرده«:گفت دكتر

 »وانزيكرده بودم به نام دنا ا رهيذخ يليمن اتومب« :رفت و گفت لياتومب هيكرا زيفرودگاه شد و به طرف م يوارد سرسرا دنا

« به دستش داد ديو سپس چند كل. به دنا داد تا امضا كند ياو ورقه ا »ميمنتظر شما بود. وانزيا زهيبله دوش« :لبخند زد و گفت كارمند
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 »كيشماره  نگينگ در پاركر ديلكسوس سف لياتومب كي

 »نل بروم؟ تليتوانم به هتل ل يچطور م دييممكن است بگ. متشكرم«

 »مطمئنم كه از انجا خوشتان خواهد امد. يدورانت شرق اباني، خ 6705شماره . درست وسط شهر است. ديكن يرا گم نم انجا«

 »يمرس« :گفت دنا

 چه خبر است؟ نجايا ديش پرساز خود. رفتن او را از در نظاره كرد رونيب كارمند

و خوش  ييتماشا باويو در دامنه كوهستان ز. با شكوه ساخته شده بود اريبس يول يكوهستان يچوب يلند به سبك كلبه ها تليل هتل

سوزان و  يبا اتش درياليرس يتا به سقف م نيكه ارتفاع ان از زم يواريد يبخار كيان،  يدر سرسرا. كرده بود انهيمنظره اسپن اش

 .وقفه برپا بود، وجود داشت يپر فروغ كه در فصل زمستان ب

 ياسك يمسافران در لباس ها. دادياز برف را نشان م دهيبا قلل پوش يراك ياز كوهها يبزرگ و تمام قد سرسرا مناظر يها پنجره

و  ستيدنا به اطراف نگر. كردندياب منشسته بودنند و تمدد اعص يبزرگ يليخ يراحت يكاناپه ها و مبل ها يدر ان دور و بر رو

 .مييايب نجايبه ا التيتعط يبرا ديشا. امد واهدجا خوشش خ ني، جف از ا ديشياند

 »كجاست؟ نترپيو لوريخانه ت ديدانيشما م ايا«:كه دنا كارت اقامت هتل را پر و امضا كرد ، به كارمند انجا گفت يهنگام

 »هم سوخته است نشيزم يحت. نمانده يباق يزياز ان خانه چ نترپ؟يو لوريخانه ت« :تعجب زده به او نگاه كرد و گفت يبا حالت مرد

 »نميبب خواستميفقط م دانميم«:گفت دنا

تا . ديبرو زيدره نهر اسرار ام يبه سمت شرق به سو ديبا دينيان را بب ديخواهياما اگر م. از خاكستر يمكر تل. ستين زيچ چيه انجا«

 »راه است لومتريانجا هشت ك

 »د؟يمرا به اتاقم ببر يساكها شوديم. ممنون«:گفت  دنا

 »وانزيا زهي، حتما دوش بله«

 .رفت لشيدوبار به طرف اتومب دنا

 ياليو كيان خانه سابقا . احاطه شده بود يبوستان جنگل يها نيتوسط زم ز،يدردره نهر اسرار ام نترپيو لوريسابق خانه ت محل

 يبركه ا. و خلوت قرار داشت يو دوست داشتن بايز يو در مكان. و چوب قرمز ساخته شده بود يمحل يطبقه بود كه از سنگها كي
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چشم . در ان ملك وجود داشت. روان يساخته بودند، و نهر ياب ريز ييبا راه ها ييها سده يكوچك اب يبزرگ كه در ان سگ ها

خانه سوخته از اتش قرار داشت  كي يها رانهيو و ايزخم زشت بقا يها ، مانند جا ييبايهمه ان ز انهيو در م. بود ييتماشا يانداز

 .كه در ان دو نفر جان باخته بودند

بود كه خانه  دايپ. كه در گذشته در انجا چه بوده است كرديخود مجسم م شياطراف گردش كرد، و در ان حال پ يها نيدر زم دنا

 .داشته است نيدر سطح زم ياديز يده و حتما درها و پنحره هابو يبزرگ اريطبقه بس كي

به  يبهتر است سر كنميفكر م. كدام از ان درها و پنجره ها نبوده اند چيه انيقادر به فرار از م نترپيو يخانم و اقا نيبا وجود ا و

 .بزنم ياداره اتش نشان

و چند ساله و قد بلند بود و چهره افتاب سوخته و  ياو س. امد  شكينزد يقدم گذاشت، مرد ياتش نشان ستگاهيكه دنا به ا يهنگام

 .كنديم يزندگ كننديم يحتما در دامنه كوهستان ها انجا كه گردشگران اسك ديشيدنا اند. ورزشكار داشت يا افهيق

 »د؟يا ياز دست من بر م يكمك خانم«

 »خواندم و راجع به ان كنجكاو شدم يزيشد چ قيكه طعمه حر نترپيو لوريدرباره خانه ت« :گفت دنا

 »شهر رخ داده است نياست كه در ا ياتفاق نياحتماال بدتر نيا. بود شيسال پ كي.  اره«

 »اتفاق افتاد؟ نياز روز ا يچه ساعت در«

. ساعت سه بامداد ما را خبر كردند. شب بود مهين يحوال«:اورديخودش ن يبه رو يزيبود چ افتهي بياگر مرد سوال دنا را عج يحت

 يكس ميدانست ينم. سوخت  يم يخانه مثل مشعل. شده بود ريد يلياما خ دنديبه محل رس قهيماساعت سه و پانزده دق يها ونيكام

 »بود يكه واقعا صحنه دلخراش ميبه شما بگو توانميم. ميكرد دايبعد از فرو نشاندن اتش تازه دو تا جنازه پ نكهيداخل خانه است تاا

 »شد؟ يباعث به وجود امدن اتش سوز يزيكه چه چ ديدانيم ايا«

 »در كار بود يكيو نقص الكتر بيع كياوه بله، « :تكانن داد و گفت دييسرش را به عالمت تا مرد

 »؟يو نقص بيجور ع چه«

 »به خانه احضا ر كرده بودند تا ان نقص را برطرف كندنفر برقكار  كياماروز قبل از اتش گرفتن خانه،  ميدان ينم قايدق من«

 »كه ان نقص چه بوده؟ ديدان يشما نم اما«
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 »داشته راديا قيهشدار حر ستميس كنميم فكر«

اتفاقا نام او به  ايا- نفر برقكار را به خانه احضار كرده اند تا ان نقص را برطرف كند كي« :تفاوت به نظر برسد  يكرد ب يسع دنا

 »خاطرتان هست؟

 »بداند سيپل كنميفكر م يول نه،«

 »ممنون«

 »د؟يكرده ا دايموضوع عالقه پ نيچرا به ا«:ستيبه دنا نگر يبا كنجكاو ياتش نشان مامور

 »در سراسر كشور هستم ياسك يگاه ها حيدر تفر قيدرباره حر يچون من د رحال نوشتن مقاله ا« :گفت يجد يبا حالت دنا

 

 .اجر قرمز بود، كه شش چهار راه با هتل فاصله داشت يطبقه با نما كي ياسپن ساختمان سيپل اداره

 »خبر؟ يهمان مجر د،يهست وانزيشما دنا ا«:رد و با تعجب گفت.نشسته بود سرش را باال او زشيكهپشت م سيپل افسر

 »بله«

 »ساخته است؟ ي، تز دست من چه كار وانزيدوشبزه ا. سروان ترنر هستم من«

 »خواهميم يهمسرش در ان جان باختند اطالعات نترپيو لوريكه ت يقيدرباره حر من«

 »ساكنان ان اطرف هنوز در حالت شوك هستند. بود يبتيمن، چه مص يخدا«

 »فهمم ي، م بله«

 »واقعا بد شد كه نتوانستند انها را نجات بدهند! اخ«

 »شد؟ جاديا ينقص برق يبه علت نوع يام اتش سوز دهيكه شن نطوريا«

 »طور است نيهم.  بله«

 »بوده باشد؟ يعمد يممكن است اتش سوز ايا«

 »بود قيعامل حر يكياشكال الكتر كينه، نه  ؟يعمد ياتش سوز« :كرد و گفت يترنر اخم سروان

 »د؟يدان ينام او را م ايا. كه روز قبل از حادثه به ان خانه رفت صحبت كنم  يبا برقكار  لميما«



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني–فرو مي ريزدآسمان                              

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٣٢

 »ندازم؟يبه پرونده ها ب ينگاه ديخواهيم. باشد مانيار پرونده ها ييدجايكه اسمش با مطمئنم«

 »شوميم ممنون«

بار است كه به اسپن  نياول« :با تلف صحبت كرد سپس به سمت دنا برگشت  يتلفن را برداشت و مدت كوتاه يترنر گوش سروان

 »د؟ييا يم

 »بله«

 »د؟يكن ياسكس م. است يفوق العاده ا يجا«

 ....ميياينجابيبه ا التيتعط يكاش برا. اما جف بلد است »نه«

 يكيشركت الكتر: نوشته شده بود شيرو. اوهم ان كاغذ را به دنا داد. به دست سروان ترنر داد  يجلو امد و ورق كاغذ يكارمند

 .يكل ليب. اَل الرسن

 »است ابانيخ نيهم نييپا«

 »ممنونم جناب سروان ترنر يليخ«

 »كنميم خواهش«

 .و پشت به او كرد تا با تلفن همراه صحبت كند ديچرخ ابانيخ يدر ان سو يمرد كرد،يكه دنا ساختمان را ترك م هنچنان

 

به همان مامور اداره اتش  هيشب يمرد. واقع بود يبه رنگ خاكستر يمانيكوچك و س يال الرسن در ساختمان يكيالكتر شركت

 »ريصبح بخ« :او با ورود دنا از جا برخاست. نشسته بود زيورزشكار پشت م افهيو قبا چهره افتاب سوخته  ينشان

 »صحبت كنم يكل ليبا ب خواستميم. ريصبح بخ«:گفت  دنا

 »طور نيخود من هم هم« :مرد با غرولن گفت ان

 »د؟يچه گفت ديببخش«

 »زد بشيسال قبل غ كي ،يكل«

 »زد؟ بشيغ«
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 »ردينماند كه حقوقش را بگ. هم نكرد يخدا حافظ يحت. دفعه گذاشت و رفت كي بله،«

 »بود؟ يك ياورد يبه خاطر م قايدق«:اهسته گفت دنا

در  نترپيكه خانواده و ي؛ همان ديدانيبزرگ ، م قيان حر. بود قيصبح روز بعد از وقوع ان حر. اورم  ياست كه به خاطر م معلوم«

 »ان جان باختند

 »كجاست؟ ديدان يو شما اصال نم .فهمم يبله م« :احساس لر زكرد دنا

 »زد بشيدفعه غ كيهمان طور كه گفتم . نوچ«

******** 

 يجت سكوت و ارامش يماهايفرود هواپ ي، در تمام ساعات صبح از صدا يجنوب يركايدور افتاده واقع در نوك قاره ام رهيجز ان

نوساز كه توسط ماموران مسلح محافظت  ييدر ان بناو چند شركت كننده  ستيو ب. بود دهيجلسه رس ياكنون وقت برگزار. نداشت

 .اتاق قدم گذاشت يسخنران به قسمت جلو. قرار بود به محض اتمام جلسه ، ان بنا منهدم شود. نشسته بودند شديم

كه چند تن از دوستان تازه  نميب يبه عالوه م كنميمشاهده م نجايدر ا ياديز ياشنا يخوشحالم كه چهره ها. ديخوش امد دوستان«

 يكه به تازگ ديهست ياز شما نگران مشكل ي، با خبر شده ام كه برخ ميقبل از ان كه كارمان را شروع كن. قدم رنجه فرموده اند

اما به شما . ستيان شخص ك ميدانيهنوز نم. كه دست ما را رو خواهد كرد كنديم ديان ماست تهديدر م يانتكاريخ. امده  شيپ

 تواندينم زيچ چيو ه چكسيه. كرد و او به سرنوشت تمام خائنان دچار خواهد شد مياش خواه ييشناسا يكه بهزود دهميم نانياطم

 ».رديسر راه ما قرار بگ

 .برخاست تيو تعجب از جمع رتياز ح يحاك يينجواها

 كيرا با  دهيمزا ديبگذار. ميامروز شانزده بسته دار. مياغاز كن شوديسر و صدا برگزار م يرا كه ب دهيمزا دياجازه بده اكنون«

 »دهد؟ ينم يباالتر شنهاديپ يكس. دالر ارديليدو م. بله كند؟يم شنهاديپ يشتريب متيق يكس. ميشروع كن ارديليم

 زدهميس فصل

،  ديرس يابق به نظر ممثل س زيهمه چ. خشكش زد شيخورد و در جا كهيكه دنا به اتاقش بازگشت، ناگهان  يبعد ازظهر هنگام ان

 ديشياند ياو را جا به جا كرده اند؟ دنا با دلخور ليوسا ايا. تفاوت كرده است يزيكه چ كرديطور احساس م نياو ا..نيو با وجود ا
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 .تلفن را برداشت و به خانه اش تلفن زد يگوش. شوم تليكن ليوقت ان است كه كاراگاه چ

 »دييبفرما وانزيمنزل دنا ا«:تلفن را پاسخ داد يليد خانم

 »؟يليخانم د« .را شكر كرد كه او هنوز انجاست خدا

 »!وانزيا زهيدوش«

 »كمال چطور است؟.  ريبخ شب«

 »من هم مثل او بودند يپسرها. ميا ياما من از پسش بر م كنديم طنتيش ي، كم خوب«

 »رو به راه است؟..اوضاع  پس«

 »، بله اوه«

 »با او صحبت كنم؟ شوديم« :از سر ارامش و از ته دل بر اورد ياه دنا

 »تلفن است يمادرت پا ايكمال، ب« :گفت  يليكه خانم د ديدنا شن» حتما بله»

 »سالم دنا«:تلفن بود  يبعد كمال پا يا لحظه

 »ق؟يرف يكن يچه كار م. كمال سالم«

 »خُنكم«

 »چطوره؟ مدرسه«

 »خوبه«

 »؟يكن ينم تيرا هم كه اذ يليد وخانم«

 »هياساس.  نه«

 .او معجزه گر است.  يباالتر از اساس يزيچ ديشياند دنا

 »؟يگرديبه خانه بر م ي، ك دنا«

 »؟يشام خورد. خانه هستم فردا«

 »بد هم نبود. بله«
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 .به وجد امده بود يليدر او خ رييهمه تغ نياز ا ؟ييتو ني، كمال؛ ا ديوسوسه شده بود كه بگو بايتقر دنا

 »ريشب بخ. نمتيب يفردا صبح م. زميخوب عز اريبس«

 »دنا ريبخ شب«

 »الو« :انرا برداشت. شد تلفن همراهش زنگ زد  يطور كه دنا اماده رفتن به بستر م همان

 »دنا؟«

 .ستاددرود فر ديالملل را خر نيكه تلفن همراه ب يو بر ان روز» !اوه جف! جف«:كرد  يبياحساس لذت عج او

 »تنگ شده تيچقدر دلم برا ميكه بگو زدميبهت زنگ م ديبا»

 »؟يهست دايدر فلور. تنگ شده يليخ تيهم دلم برا من«

 »بله«

 »چطوره؟ اوضاع«

 »ستيخوب ن چندان«

قرار  نهيبرداشتن س يفردا قرار است راشل را تحت عمل جراح. در واقع كامال بد است«. جف حس كرد يرا در صدا ديترد دنا

 »رديبگ

 »نه اوه«

 »تواند باور كند ياو هم هنوز نم خود«

 »متاسفم يليخ«

 »رم؟يم يم تيبهت گفتم كه برا. تو برگردم شيمنتظرم پ يصبر يبا ب. زميعز. است ياريهم از بد ب نيا. دانميم«

 »رميم يتو م يمن هم برا. زميعز«

 »؟يدار اجياحت يزيبه چ دنا،«

 »زمينه عز«. به تو اره

 »چطوره؟ مالك«
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 »خانه دار استخدام كرده ام كه مورد پسند كمال واقع شه  يبانو كي. دهديخودش را با اوضاع وفق م. خوبه«

 »ميباز هم با هم باش خواهديدلم م يليخ. ستيخوب خبر«

 »نطوريهم هم من«

 »خودت باش مراقب«

 »راشل متاسف هستم يبرا يليرابدان كه خ نيو ا. باشه«

 »من يكوچولو  ريشب بخ. ميگو يم بهش«

 »ريبخ شب«

و به خود محكم  ديلباس خوابش پوش ريان را ز. اورد رونيجف را كه از خانه با خود اورده بود ب راهنيچمدانش را گشود و پ دنا

 .چسباند

 .زميعز ريبخ شب

 

 يبا رو يلياپارتمانش زد و خانم د به يقبل از رفتن به دفتر سر. بازگشت نكتنيبه واش مايان روز ، دنا با هواپ يزود فردا صبح

 .در امد يخندان به استقبالش جلو

 »پسرتان مرااز پا در اورد نيا. ديچه خوب شد كه امد وانزيا زهيدوش«

 .گفت يجمله را بازدن چشمك نيا اما

 »نكرده باشد تتانياذ يليكه خ دوارميام«

 »خوشحالم يليبابت خ نيو من از ا كشديتازه اش خوب كار م ياز بازو. اصال ت؟ياذ«

 »كند؟ياز بازو استفاده م« :ستيبا تعجب به او نگر دنا

 »روديبا ان به مدرسه م البته«

 »نميگردم كه كمال را بب يعصر بر م. بروم ويبه استود ديبا«. اش نگاه كرد يبهساعت مچ» .چقدر خوشحالم. است يعال«

را  تانيساك ها. ديبرس تانيبه كارها دييشما بفرما. تنگ شده تانيبرادلش  ديدان يم. شوديخوشحال م يليشما خ دنياز د كمال«
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 »دهميو لبا س ها را در كمد جا م كنميم يخال

 »يليخانم د متشكرم«

 .كسب كرده است يكه در اسپن چه اطالعات گفتيدر دفتر مت بود و به او م دنا

 »زده؟ بشيغ هويبرقكار  قيروز بعد از حر«. كرديبه او نگاه م يبا ناباور مت

 »رديانكه حقوق اخر ماهش را بگ بدون«

 »بوده است؟ نترپيدر خانه و يخود او روز قبل از وقوع اتش سوز و«

 »بله«

تر  بيتر و غر بيلحظه به لحظه عج. است بيعجا نيدر سرزم سيمثل داستان ال«. تكان داد يسرش را به عالمت نف كريب مت

 »شوديم

كشته  يكه او هم در فرانسه در حادثه ا ديچندان طول نكش. مرد يم ستيبا يخانواده بود كه م نياز ا ينفر بعد نترپي، پل و مت«

 »نه ايهم داشته  ياو شاهد ليبفهمم كه حادثه اتومب خواهميم. به انجا بروم خواهميم. شد

 » يگفت كه مراقب خودت باش. كرديكرامول راجع به تو سوال م وتيال«:سپس مت افزود » . خوب اريبس«

 »خواست خود من هم هست نيا« :گفت دنا

 

 يليامد كه او خ نيتازه اش رابه بر كرده بود و به نظر دنا چن ياو بازو. كه كمال از مدرسه به خانه امد دنا منتظرش بود يهنگام

 .ارامتر شده است

 .كمال خودش را در اغوش دنا انداخت »يبرگشت»

 »ه چطور است؟مدرس. تنگ شده بود تيدلم برا زم،يعز سالم«

 »سفر خوش گذشت؟. نست بدك«

 »اورده ام يتو سوغات يممنون برا. بله«

نرم از جنس پوست گوزن كه در اسپن  يجفت كفش چرم كيو كايامر يسرخ پوستها يدست عيبندار از صنا يرودوش فيك كيدنا
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 »روميچند روز به سفر م يكه باز هم برا ميبگو ديكمال، متاسفانه با« :شد يم يپس از ان روز كار دشوار. بود به كمال داد دهيخر

 »خوب اريبس« :بود نيكه كمال گفت ا يزيخودش را اماده واكنش تند و پرخاشگرانه كمال كرده بود ، اما تنها چ دنا

 .احساسات در كار نبود انياز غل ينشان چيه

 »اورم يقشنگ م هيهد تيانجا برا از«

 »ه؟يهد كي ،يهر روز كه از مندور هست يازا به«

 »رشته حقوق ي، نه دانشجو يپسرجان ، تو شاگرد كالس هفتم مدرسه ا« :لبخند زد و گفت دنا

 

مشروب اسكاچ در  وانيل كيكه روشنبود نشسته بود و  يونيزيمقابل تلو. لم داده بود يبه اسودگ يمبل راحت كي يمرد رو ان

خوراك  ينوع ديرس يرا كه به نظر م ييغذا يليشام نشسته بودند و خانم د زيدنا و كمال دور م ونيزيتلو ريدر تصو. دست داشت

 .كرديم ييرايپذ شانيباشد برا يرلنديا

 »خوشمزه است يليخ« :گفت دنا

 »ديغذا را دوست دار نيخوشحالم كه ا. ممنون«

 »است يبهت كه گفتم او اشپز خوب« :گفت كمال

 .كرديتماشا م يكه انها را از اپارتمان كنار يست در حالاتاق ا كيبا انها در  ييكه گو ديشيمرد اند ان

 »بگو مياز مدرسه برا« :گفت دنا

 »..خوشگل است يليام خ ياضيمعلم ر. تازه ام را دوست دارم يها معلم«

 »هيعال«

 »دست تازه من محشره كننديفكر م. هستند يخوب يمدرسه بر و بچه ها نيا يپسرها«

 »طور هم هست نيهم خوب،«

 »است يزياسمش ل. ديا ياز من خوشش م كنميفكر م. خوشكله يليكالسمان خ ياز دخترها يكي«

 »د؟يا يتو هم از او خوشت م زم،يعز«
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 »ستيبدك ن اره«

 .شود يكمال دارد بزرگ م ديشياند يبا احساس گناه دور از انتظار دنا

 .صحبت كند يليانه رفت تا با خانم د، او به بستر رفت و دنا هم به اشپرخ ديكه موقع خواب كمال فرا رس يوقت

 »چقد راز شما ممنونم ديدان ينم. رسدياسوده خاطر به نظر م يليخ...ارام يليكمال خ« :گفت او

 ياز بچه ها يكياست كه من به گذشته ام برگشته ام و  نيمثل ا. ديكرده ا يشما در حق من لطف« :تبسم كنان گفت يليد خانم

 »ميدار يكمال و من با هم اوقات خوش. انها حاال بزرگ شده اند دين يم. خودم را در كنارم دارم

 »خوشحالم«

كه جف چه  كرديو فكر م ديدر سترش دراز كش. زند به بستر رفت يجف تلفن نم ديد يو منتظر ماند و وقت داريشب ب مهيتا ن دنا

 .و از افكار خودش شرمنده شد شود،يبا راشل هم اغوش م ايا كند،يم

 »خانه ساكت است«:گزارش داد ياپارتمان كنارساكن  مرد

 

 .همراهش زنگ زد تلفن

 »؟ييكجا زمي؛ عز جف«

 شيمتخصص سرطان در حال انجام ازما. تمام شد نهيبرداشتن س يعمل جراح. هستم دايپزشكان در فلور مارستانيدر ب من«

 »هاست

 »سرطان پخش نشده باشد دوارميام!جف  اوه،«

 »- بپرسم كه از نظر تو خواستميم. كنارش بمانم ياز من خواسته چند روزراشل .  دوارميهم ام من«

 »ياو بمان شيپ يستيبا يتو م. كه نه البته«

 »انجا افتاده؟ يچند روزه اتفاق جالب نيا. ميگو يو به او م زنميبه مت تلفن م. كشد  يچند روز طول م فقط«

بعد فكر كرد . مشغول است  قاتيكه به انجام تحق ديكند و بگو فيجف تعر ياز اسپن را برا دارشيدنا وسوسه شد د ايلحظه  يبرا

 »سر و صداست ينه اوضاع اارم و ب« :پس گفت.  دارديمشغله فكر  ياو به اندازه كاف
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 »توست يعشقم هم برا هيبق. و عشق فراوان مرا به كمال برسان سالم«

 .مدا شيبه سو يپرستار. گذاشت نييتلفن را پا يجف گوش******

 »با شما صحبت كنند خواهنديم انگيكانرز ؟ دكتر  ياقا«

پس احساس خواهد كرد كه  نياز ا. دارد اجياحت ياديز يروح ياما او به پشتگرم.. رفت شيعمل خوب پ« :به جف گفت انگي دكتر

درست است كه از دست  دييو بگو ديبده يبه او دلدار يستيبا. وحشت خواهد كرد يليخ ديايبه هوش ب يوقت. ستيزن ن گريد

 »ماندن است دهاما مهم زن. تاسف است هياش ما نهيدادن س

 »بله متوجه ام«:گفت جف

 يروح تيبه وضع يليخ نيا. شودياز گسترش سرطان ، وحشت و اندوه او هم از نو اغاز م يريجلوگ يبرا يبا شروع اشعه درمان و«

 »زنديم بياش اس

 .راشل قرار دارد يرو شيپ ييزهايچه چ ديشياند يانجا نشسته بود ، م جف

 »را دارد كه از او مراقبت كند؟ يكس ايا»

 او تنها كس و كار راشل اس يمتوجه شد كه به راست گفتيرا م نيو همچنان كه جف ا» مرا دارد بله«

را كه تا ان زمان  يرا روشن كرد تا اطالعات اشي فيك وتريدنا كامپ. شد يسپر يبدون واقعه مهم سين يفرانس به سو ريا پرواز

 اجيمن به مدرك احت. جهيبدون نت نايقي، اما  يكننده كنجكاو ديو تشد زي، سوال بر انگ ديشياو اند. كرده بود مرور كند يجمع اور

 ...اگر بتوانم. تدارد يارزش كبدون مدر زيچ چيه. دارم 

 »است، نه؟ يريدلپذ پرواز«

 .كرديصحبت م يرا با لهجه فرانسو يسيو انگل افهيخوش ق. او قد بلند . ديكنارش نشسته بود چرخ كه يبه طرف مرد دنا

 »طور است نيهم بله«

 »د؟يقبال هم به فرانسه سفر كرده ا ايا«

 »نه بار اولم است«:گفت دنا

پراحساس  يو حالت ياو با مهربان» است زيسحر ام يجا كشور نيا. برد ديلذت خواه يلياه، پس از سفرتان خ«:زد  يلبخند مرد
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 »را نشانتان بدهند؟ يدنيد يكه جاها ديدار يدوستان ايا« :لبخند زد و به طرف او خم شد

 »شوهرم و سه بچه ام انجا منتظرم هستند«:كفت دنا

 ) فيچه ح( »دماژ«

 .شت و مشغول خواندن ان شدسوار خود را بردا-روزنامه فرانس كي. اش صاف نشست يصندل يتكان داد و رو يسر مرد

گذراندن اوقات  يكشته شده بود برا ليكه در حادثه اتومب نترپيپل و. نظر او را جلب كرد يمقاله ا. اش رفت انهيسراغ را دنا

 .داشت يسرگرم كيفراغتش 

 .داديمسابقه م ليبا اتومب او

 لياتومب هيدفتر كرا يپر ازدحام شد و به سو نهيدنا وارد پا. نشست نيزم هي سيفرانس در فرودگاه ن ريا يمايكه هواپ يهنگام

 »- كيمن . است وانزيسالم نام من دنا ا« :رفت

 «ديرا امضا كن نجايفقط ا«:داد ي.به دست  ياو برگه ا« . اماده است لتانياتومب.  وانزيا زهيدوش.اه«:نگاهش را باال اورد اورد  كارمند

 »-دست بر قضا شما ايا. دارم اجيمن به نقشه جنوب فرانسه احت. يخدمات درست و حساب نديگو يم نيبه ا« :گفت دنا

 )نجاستيا دييبفرما( »وواال «. ديرا برگز يباجه برد و نقشه ا نيريدست به قسمت ز. او» مادموازل م،يكه دار البته«

 .و رفتن دنا را تماشا كرد ستاديا انجا

 

 »مت، حاال دنا كجاست؟« :گفتيكرامول م وتيان، ال يت لويدب يبرج ادار در

 »فرانسه است در«

 »كرده است؟ يشرفتيپ كارش«

 »زود است يليخ هنوز«

 »روزها سفر خطرناك است نيا. كنديسفر م ياديز ديشا كنميفكر م. نگرانش هستم من«

 »خطرناك يليخ«:كرد سپس گفت يمكث

 

 لياو سوار اتومب. كشته شد هوا چگونه بوده است نترپيكه پل و يروز ديپرس يو دنا از خودش م. سرد و سوز دار بود سين يهوا
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و خوش منظره  ييكوچك و تماشا ييا زكنار دهكده ها رشيدر مس. راند شيگاند كورن يكه منظرش بود شد و به سو يتروئنيس

 .كرديعبور م

بود،رخ داده  ترانهيمد يايكه مشرف به در يحگاهيمارتَن ، تفر –كَپ  –، در ارتفاعات رسك برون  يدر سمت شمال بوسل حادثه

 .بود

تماشا كرد و  نييدار و مرتفع جاده رااز پا بيتند و ش يوخم ها چيكاست ، پ لشي؛ از سرعت اتومب ديكه دنا به دهكده رس همچنان

قات داشته است؟ قرار مال يبا كس كرده؟يچه م نجايپرتاب شده است؟ او ا نييبه پا چياز كدام پ نترپي؛ پل و دياز خودش پرس

 كار؟ يبرا ايبوده  نجاامدهيبه ا التيگذراندن تعط يبرا ند؟شركت ك يدر مسابقه ا خواستهيم

 

باشكوه و  يالهاي، و و خيمربوط به ما قبل تار ي، غارها ساي، كل يميقصر قد كيكهن با  اريبس يمارتن دهكده ا- كپ–برون  رك

 ستگاهيرا پارك كرد و دنبال ا لشيدنا به مركز دهكده راند، اتومب. شونديم دهيدر چشم انداز د يانياست كه به طور نما يمجلل

 :امد گرفت يم رونيرا كه از فروشگاه ب يمرد ياو جلو. گشت سيپل

 »كجاست؟ سياداره پل دييبه من بگو وديم ديببخش»

 »- كنم، امابه شما كمك  ستميمتاسفم كه قادر ن. دانم  ينم يسيمن انگل« :به ربان فرانسه گفت مرد

 »سيپل سيپل«

 »كوچه دوم سمت چپ«:اشاره كرد و باز به فرانسه گفت  ياو به نقطه ا) بله( »يي، و اه«

 »يمرس«

 »كنميم خواهش«

پوش پشت  فرميونيو  انساليم سيداخل ساختمان ، مامور پل. قرار داشت ديسف يبا نما انيو مهيكهنه و ن يدر ساختمان سيپل اداره

 .ستيبا ورود دنا ، سرش را باال اورد و به او نگر. نشسته بود يزيم

 »مادام بنژور«

 » بنژور«
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 »به شما كمك كنم؟ توانميچگونه م« :به فرانسخ گفت مرد

 »د؟يبلد يسي، شما انگل ديببخش«

 »بله« :بعد با اكراه گفت. فكر كرد  يلحظه ا سيپل ماور

 »اداره صحبتت كنم سييبا ر خواهميم«

 كي. ييو. هيفرماندار فراز. اه « :سپس ناگهان لبخند زد و گفت. داشت ريمتح ي، چهره اش حالت ستيبه دنا نگر يلحظه ا مرد ان

 »ديلحظه منتظر بمان

راهرو  نييبا انگشت به طرف پا.  ديداد و به طرف دنا چخ يسرش را تكان. تلفن را برداشت و شروع بع صحبت كرد يگوش او

 )د راول( »پورت ري يال پرم« :اشاره كرد و به فرانسه گفت

اندام و خوش پوش با  زير ياو مرد. بود فيكوچك و نظ هيدفتر فرمانده فراز. ديرفت تا به در اول رس نييدنا از راهرو پا »ممنون«

 .با ورود دنا از جا برخاست. كنجكاو بود يكوچك و چشمان قهوه ا ليبيس

 »رماندهف ريبخ عصر«

 »به شما كمك كنم؟ توانيم يژور مادموال، به چه صورت بن«

 يس يد نگتنيان كه مقر ان در واش يت ويدر شبكه دبل نترپيدرباره خانواده و يداستان هيمن در حال ته. است وانزيمن دنا ا اسم«

 »ها كشته شده ،بله؟ يكينرد نيدر هم ييدر حادثه اتومب نترپيام كه پل و دهيشن. ، هستم كاستيامر

در انجا  يرانندگ. مراقب باشد يليخ ديادم با شيو خم كورن چيدر گردنه پر پ يموقع رانندگ) وحشتناك ( بليتر!بليتر. ييو«

 »خطرناك باشد يليخ توانديم

 »- كشته شد و  داديمسابقه م يكه با كس يدر حال نترپيام كه پل و دهيشن«

 ». در كار نبود يادر ان روز مسابقه ) نه . (  نون«

 »نبود؟«

 »بودم فهيسانحه رخ داد در حال انجام وظ نيكه ا يمن خودم موقع. ماموازل نون«

 »تنها بود؟ لشيدر اتومب نترپيو ياقا.  نطوريا كه«
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 »ييو«

 »به عمل اوردند؟ ياز جسد او كالبد شكاف اي، ا هيفراز فرمانده«

 »البته.  ييو«

 »شد؟ دايالكل پ نترپيدر خون پل و ايا»

 »نون«:تكان داد  يسرش را به عالمت نف هيفراز فرمانده

 »مخدر؟ مواد«

 »نون«

 »ان روز هوا چه طور بود؟ ديايم ادتاني«

 »ديبار يباران م. ييو«

 »در كار باشد؟ يكنم شاهد يفكر نم« :ديان را پرس يديسوال هم داشت اما با نام كي دنا

 »اوه چرا بود» «آن اُوِه يليا ،ييو مه«

 »در كار بود ؟ يشاهد« :زديماند ، نبضش تند م رهيبه او خ دنا

 »و شاهد وقوع حادثه بوده است راندهيم نترپيو لياو پشت اتوب. نفر شاهد كي«

با او  خواهميم.  دييكه شما نام ان شاهد را به من بگو شوميم. ممنون يليخ« :به دنا دست داد و گفت يبيعج جانياحساس ه ناگهان

 »صحبت كنم

 »!الكساندر« :او صدا زد» ندارد ياشكال. باشد«:تكان داد دييسرش را به عالمت تا فرمانده

 .بعد معاونش باعجله به دفتر امد يلحظه ا و

 »، كماندان؟ ييو«

 »دياوريب ميرا برا نترپيپرونده حادثه و« :به فرانسه به او گفت فرمانده

 .خارج شد معاون با شتاب از اتاق» الساعه«

 »است) دارينا پا( فراژل  يليخ يزندگ.  يچه خانواده نگون بخت«:به طرف دنا برگشت  هيفراز فرمانده
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 نجايا ايمادموازل ا. چه مرد ، چه زن« :افزود  يو با نكته سنج» از ان لذت ببرد توانديتا م ديادم با«:به دنا زد و ادامه داد  يلبخند او

 »د؟يتنها هست

 »هم با من هستند ميبچه هاشوهرم و  نه«

 »)شد فيح...( دماژ«

تكان داد و انگاه سرش را  يسر. به كاغذ ها انداخت يسرسر يفرمانده نگاه. دسته كاغذ برگشت  كيبا  هيفرمانده فراز معاون

 .ستيباال اورد و به دنا نگر

 يرانندگ نترپيبر طبق اظهارات او ، او پشت سر پل و. بوده است نيبه نام رالف بنجام ييكايگردشگر امر كيسانحه  شاهد«

سر خورد  يبينخورد، اما به طرز عج وانيفرمان را چرخاند كه به ح نترپيو. ديدو نترپيو لياتومب يسگ جلو كي ديكه د كرديم

 »فاصله جان سپردبال نترپيو يقانون يبر طبق گزارش پزشك. سقوط كرد ايدرپرت شد و به  نييو از لبه صخرخ به پا

 »د؟يرا دار نيبنجام ياقا ينشان ايا« :ديشده بود پرس دواريكه ام دنا

 هيفرمانده فراز» 420ترك شماره  اباتيخ. وتاي. ديچفلي، ر كنديم يزندگ كاياو در امر»فرمانده دوباره به كاغد نگاه كرد  »ييو«

 .كاغذ نوشت و ان را به دست دنا داد يرا رو ينشان

 »متشكرم يليخ يليخ« :را مهار كند جانشيكرد ه يسع دنا

 )است يخوشوقت هيما( »ريپلز اَوِك«

 »و مادام؟« :از انگشتر بود نگاه كرد  يانشگت دنا كه خال به

 »بله؟«

 »ديبرسان تانيمرا به شوهر و بچه ها سالم«

 

 .به مت تلفن كرد دنا

 »با او مصاحبه كنم خواهميم. كرده ا م دايپ ترپ،يو ليحادثه اتومب نترپ،يحادثه پل و يبرا يمت، من شاهد« :گفت جانيبه ه او

 »ان شاهد كجاست؟. است  يعال«
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 »گردميبر م نگتنياز انجا به واش. لديچفير. وتاي در«

 »جف تلفن زد يراست. خوب اريبس«

 »بله؟«

 .مت دلخور بود ايگو»  داستيهمسر سابقش در فلور شيكه او پ يدانيم»

 »است ماريهمسر سابقش ب. دانميم«

 »رديبدون حقوق بگ ياز او بخواهم مرخص شوميبماند ؛ مجبور م يشتريجف مدت ب اگر«

 »گردديبر م يكه به زود مطمئنم«

 »ياورياز بابت شاهد شانس ب دوارميام. خوب  اريبس«

 »، مت ممنون«

********* 

 .را برداشت يگوش يليخانم د. از ان دنا به كمال تلفن زد پس

 »وانزيا زهيدوش منزل«

 .نفس دنا بند امده بود» او ضاع رو به راه است؟. يليخانم د ريبخ عصر«

« :دياو خند» به من كمك كند شام را حاضر كنم خواستيچون م. بود پسر شما اشپزخانه را به اتش بكشد كينرد شبي، د خوب«

 »حالش خوب است ميبگذر نياما از ا

 .كنديزن واقعا معجزه م ني، ا ديشياو اند »هيعال«. خواند تا خدا را شكر كند ييدر دل دعا دنا

 »-شام درست كنم و  توانمي، من م ديگرديبه خانه بر م اگر«

 »شود با كمال صحبت كنم؟ يم. ميا يبه خانه م گريدو روز د. هم كار دارم گريد يجا كي« :گفت دنا

 »كنم؟ دارشيب ديخواهي، م دهيخواب او«

 »زند؟يچرت م«. تازه ساعت چهار بعد از ظهر بود نگتنيدر واش. اش نگاه كرد يدنا به ساعت مچ» ، نه نه«

 »كرد يباز يدرس خواند و حساب يحساب. خسته شد يليخ يليما خ يامروز پسر كوچولو. بله« :ديرا شن يليخانم د يصدا او
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 » نمشيب يم يبه زود. ديو عشق مرا به او برسان سالم«

 

 .ميا يبه خانه م گريدو روز د. هم كار دارم گريد يجا كي

 شود با كمال صحبت كنم؟ يم

 كنم؟ دارشيب ديخواهي، م دهيخواب او

 زند؟يچرت م. نه  نه

 .كرد يباز يدرس خواند و حساب يحساب. خسته شد يليما خ يامروز پسر كوچولو. بله

 .نمشيب يم يبه زود. ديو عشق مرا به او برسان سالم

 .تمام شد نوار

************ 

دنا در . سلسله پبال مونرو قرار دارد انيدر م يگود نيو ارام بود كه در زم يمسكون ايمنطقه  وتا،ي التي، واقع در ا لديچلفير شهر

 .به او داده بود، از چند نفر پرس و جو كرد هياش كه فرمانده فراز ينشان افتني يتوقف كرد و برا ينيپمپ بنز

 .همشكل واقع شده بود ياز خانه ها يطبقه و در معرض باد و افتاب بود، و در وسط گروه كي يخانه ا نينجامرالف ب خانه

در گشوده شد و زن . خانه رفت و زنگ در را به صدا در اورد يمتوقف كرد ؛ به طرف در جلو ابانيرا كنار خ يا هيكرا لياتومب دنا

 »د؟ييبله، بفرما«:بسته بود ظاهر گشت  يبند شيكه پ يانساليم يمو ديسپ

 »نميرا بب نيرالف بنجام خواستميم« :گفت دنا

 »كشد؟ياو انتظار شما را م ايا« :دنا را نگاه كرد و گفت يبا كنجكاو زن

 »ارند؟د فيمنزل تشر. بزنم شانيبه ا يكنم و سر يو فكر كردم بد نباشد توقف شدم،يدور وبرها رد م نياز ا يفقط اتفاق- فقط نه،«

 »دييبفرما بله«

 .رفت ييرايو به دنبال ان زن به اتاق پذ. دنا به داخل قدم گذاشت »متشكرم«

 »امده دنتينفر به د كي رالف«
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 »شناسم؟ يمن شما را م. سالم« :برخاست و به طرف دنا امد ييننو يصندل ياز رو نيبنجام رالف

 .بود نايمرد نا ب كي نيرالف بنجام. بود و خشكش زده بود ستادهيانجا ا دنا

 چهاردهم فصل

 .ان بودند يت ويدبل يونيزيتلو ستگاهيدر سالن كنفرانس ا كريو مت ب دنا

روز بعد . شوديم ديچمدانش از اتاق هتل نا پد يروز. پسرش به فرانسه رفته بود دنيد يبرا نيرالف نجام« :داديم حيتوض دنا

 سيرا صاحب شد و به پل نيبنجام تيو هو ديكه ان چمدان را دزد يمت، مرد. نبود ياما از گذرنامه اش اثر شود،يم دايچمدان پ

 »را به قتل رساند نترپياست كه پل و يپرتگاه بوده است، همان مرد از ليگفت كه شاهد حادثه سقوط اتومب

اگر حق . يبگذار انيدر جررا  سيكه پل دهيدنا وقت ان رس« :به حرف در امد گفت يوقت. خاموش بود يطوالن يمدت يبرا كريمتب

خواهد تو نفر  يدلم نم. شش نفر را به قتل رسانده است يو در كمال سنگدل يكه با خونسرد ميگرد يم يبا تو باشد؛ ما دنبال كس

 »يماجرا كرده ا نيا رياز حد خدوت را درگ ادهيتوز كندياوفكر م. تهم نگران توس وتيال. يهفتم باش

. ميدر دست ندار يمدرك. بر قرائن است يصرفا مبتن زيهمه چ. ميرا به وسط بكش سيپل يپا ميتوان يما هنوز نم« :اعتراض كرد دنا

 ».او چه بوده است زهيگيو ان. ستيقاتل ك ميدان ياصال نم

 »دفتيتو ب يبرا يخواهد اتفاق يدلم نم. شوديموضوع دارد خطرناك ك. مورد دارم نيدر ا ياحساس بد من«

 »خواهد يمن هم دلم نم« :صادقانه گفت دنا

 »ست؟يچ يبعد گام«

 »افتاد نترپيو يژول يبرا ياست كه بفهمم واقعا چه اتفاق نيا«

*********** 

 »بود زيام تيموفق عمل»

 يچشمانش جف را به نحو مبهم. بود دهيارم يمارستانيشده ب يو ضد عفون دياو در تخت سف. اهسته چشمانش را گشود راشل

 »ان را برداشته اند؟«. داد صيتشخ

 »راشل«
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 »تواند مرا دوست داشته باشد ينم يمرد چيه. ستميزن ن گريمن د«نكند هيگر كرديم يسع يليخ» ترسم دست بزنم يم«

تو را . دوست نداشتم تيها نهيوقت تو را به خاطر س چيراشل؛ من ه. يكنياشتباه م« :لرزان او را در دستانش گرفت يدست ها جف

 »يبا محبت و مهربان و فوق العاده هست يتو را ، كه انسان. به خاطر خودت دوست داشتم

 »، مگر نه جف؟ ميرا دوست داشت كريما واقعا همد« :زد يبه زور لبخند محو راشل

 »بله«

 .صورتش از فرط اندوه در هم شد ياش نگاه كرد، و اجزا نهيبه قفسه س» -كه كاش«

 »ميكنيرا جع به ان صحبت م بعدا«

 كنميخواهشم م. وشميمرخص م مارستانيب نيكه از ا ينه تنها تا وقت. خواهم تنها باشم يجف نم« :دست جف را محكم تر فشرد او

 »نرو شمياز پ

 »-ديمن با راشل،«

 »من چه كار كنم؟ يبرو شمينه، اگر ازپ هنوز«

 »د؟يبكذاركانرز؛ ممكن است ما را تنها  ياقا« :شد مارستانيداخل اتاق ب يپرستار

 »نرو«:كردينم شيدست جف را همچنان در دست شگرفته بود ورها راشل

 »گردميو بر م روميم«

 

 .جف بود» دنا«. تا ان را بردارد مودياو شتابان طول اتاق را پ. بعد در همان شب؛ تلفن همراه دنا زنگ زد يكم

 »حالت چطوره؟ زم،يسالم عز« :ديجف دلش لرز يصدا دنيشن از

 »خوبم«

 »چطوره؟ راشل«

 »كند يترسم خودكش ياست كه م ديانجام شد ،اما راشل انقدر نا ام يبه خوب عمل«

 »-اي رديگ يمورد قضاوت قرار نم شيها نهيزن كه با توجه به س كي - جف«
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به اخر  شيبرا ايكه دن كنديحاال فكر م. جهان است يمانكن ها نياز پول سازتر يكياو . ستين يزن معمول كياما راشل  دانميم«

 »زنده ماندن ندارد يبرا يا يدلخوش گريد كنديفكر م. است يعاد ريو غ بيادم عج كي كنمياحساس م. دهيرس

 »؟يچه كار كن يخواهيم تو«

هاست كه  شيازما جيهنوز منتظر نتا. با دكتر صحبت كرده ام. برمش يبه خانه م مارستانيو از ب. مانم يم ششيپ گريروز د چند«

 »دنبال كنند يدرمان يميدرمان را با ش يستيبا كننديدكترها فكر م. نه ايرا برداشته اند  يهمه بافت سرطان ايا نديبب

 .افتي يگفتن نم يبرا يزيچ دنا

 »تنگ شده تيدلم برا« :گفت جف

 »ام دهيخر سمسيكر هيچند هد تيبرا. تو تنگ شده  يدل من هم برا نميتر زيعز«

 »دار تا برگردم نگهشان«

 »باشه«

 »تمام شده؟ تيسفرها«

 »نه هنوز«

 »چند تلفن گستاخانه به تو بزنم خواهميم. روشن بگذار شهيتلفن همراهت راهم« :گفت جف

 »؟يده يقول م« : ديخند دنا

 »مراقب خودت باش. زميعز.  دهميم قول«

به جف و راشل فكر . ماند يباق شيجا در يطوالن يمدت يگذاشت و برا نييرا پا يدنا گوش. مكالمه تمام شد» طور نيهم هم تو«

 .از جا برخاست و به اشپزخانه رفت. كرديم

 »؟يخواهيباز هم گلوچه م زجان،يعز« :به كمال گفت يليد خانم

 »ممنون بله«

او ارام و اسوده خاطر و . عوض شده بود يليانجا بود كمال خ يليكه خانم د يمدت كوتاه يط. كردي، ان دورا تماشا م ستاديانجا ا دنا

،  كرديكه احساس گناه م يدنا در حال. او نبوده ام يبرا يمن مادر مناسب ديشا. به دنا نست داد يبيحسادت عج. خوشحال بود
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 .رد.كرده بود به خاطر ا يسپر ونيزيتلو ويرا كه در استود يياو اخر شبه يطوالن يروزها

 .شود؟ كمال دوستم دارد يمرا چه م. كرد رونيفكر را از سرش ب نياما ا. كرديقبول م يا به فرزنداو ر يستيبا يليخانم د ديشا

 »؟يهست يهنوز از مدرسه تازه ات راض«. نشست زيم اوپشت

 »خنكه«

 »كمال، متاسفانه ناچارم دوباره به سفر بروم« :دست او را در دست گرفت دنا

 »ندارد يباشد اشكال« :اعتنا گفت يب يبا حالت كمال

 .از حسادت وجودش را فرا گرفت يموج باز

 »د؟يرو يبار به كجا م نيا وانز،يا زهيدوش« :ديپرس يليد خانم

 »االسكا به«

 »ديباش يخاكستر يمراقب ان خرس ها«:كرد حتيسپس نص. به فكر فرو رفت يلحظه ا يبرا يليد خانم

در فرودگاه جونو، دنا به طرف باجه . دي، نه ساعت به طو ل انجام اتليدر س يبه جونو واقع در االسكا، با توقف نگتنياز واش پرواز

 .رفت هيكرا لياتومب

 »-من. است وانزيمن دنا ا اسم«

 »ديرا امضا كن نجايفقط ا. شماره ده گاهيجا.  ميشما رد نظر گرفته ا يبرا ييبايما لندرور ز.  وانزيا زهيدوش. بله«

ده دوازده دستگاه . كه پشت ساختمان بود. رفت ليتوقف اتومب گاهيرا به دست او داد و دنا به جا لياتومب يدهايكارمند كل ان

زانو زده بود  نيزم يرو ليپشت اتومب يمرد. شماره ه رفت گاهيدنا به طرف جا. شماره دار متوقف بودند يگاههايدر جا لياتومب

 .ستيسرش را باال اورد و به او نگر شد كيدنا نزد يوقت. كرديكار م دياگزوز ان لندرور سف يرو

 .مرد از جا برخاست »ستيدر كار ن يگريمشكل د. خانم كردميداشتم لوله اگزوز را محكم م فقط«

 »متشكرم«:كفت دنا

 .ديشد و از انجا دور گرد ليتماشا كرد كه دنا سوار اتومب مرد

به سمت  ديكه لندرور سف دياو د. نگاه كرد انهيرا شگرياصفحه نم يرو يتاليجيبه نقشه د يمرد يساختمان دولت كي نيزم ريز در
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 .ديچيراست پ

 »روديم ليمورد نظر به طرف استاره شخص»

 

به ان شهر كه مركز  چيدر پ چيو پ كيبار يه ابانيامداما خ يبه نظر م يدر نگاه اول ، شهر بزرگ. جونو باعث تعجب دنا شد شهر

 .كرده باشد انهيبندان اش خيبرهوت در عصر  يابانيكه در وسط ب ديبخش يرا م يدهكده ا ياالسكا است، حال و هوا االتيا

 .خانه بود و در مركز شهر قرار داشت يكه در گذشته روسپ ياتاق گرفت، مكان» كنار اب يمهمانسرا«پر طرفدار  يدر مهمانسرا دنا

لوازم . ميدار يامسال زمستان پر برف. يكن ياسك يتا حساب يبه موقع امد« نشسته بود به او گفت زيهتل كه پشت م رشيپذ يمتصد

 »؟يات را همراه اورده ا ياسك

 »- من.  نه«

فراهم  تيبرا يرا الزم دار يا لهيتوانند هر نوع وس يمطمئنم كه م. هست يفروشگاه لوازم اسك كيبغل  نيهم. خوب  اريبس»

 »كنند

 .رفت ياو بار و بنه اش را گشود و به فروشگاه لوازم اسك. است يگرفتن اسك ادي يبرا يخوب يجا« ممنون «:گفت دنا

كه دنا پا به مغازه گذاشت او  نيبه محض ا. داشت يبر نم يدست از وراج يبود كه لحظه  يان فروشگاه ادمپر حرف فروشنده

 »ديامده ا ييكه خوب جا ديرا بدان نيخوب ا. من چاد دانوهو هستم. سالم «:گفت

طفلك ها واقعا از پس  نيا. را اورده ام درزيرا يها با نشان فر يچوب اسك نيتازه ا« :اشاره كرد و گفت ياسك چوب يبه تعداد او

نه  مياسكر -كسينشان ا يكه دارا نهايا= اي« :اشاره كرد يگريد ليسپس به وسا »نديا يها بر م يو بلند يدست اندازها و پست

تاب و  يفروشنده حالت ب »ميو در مغازه بفروش مياوريب شتريب ميو نتوانست. ميكم اورد نهاياز ا ارسالپ. پر طرفدارند يليخ. هستند

، ما وسكال  ديگروه بخر نياز ا ديتوانيم ديباش لياگر ما«از لوازم رفت  يگريو به طرف گروه د ديكم حوصله را در چهره دنا د

 »- يشما چ« :ديو پرس ستيظر به دنا نگرمنت يبا حالت دمر »ميهم دار يِ اتم ستيب –و ده  يس – يج گويورتا

 »رمياطالعات از شما بگ يام كم امده«

 «اطالعات؟« :چهره فروشنده راپوشاند اسياز  يحاك يحالت



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني–فرو مي ريزدآسمان                              

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥٣

 »كرد؟يم هيته نجايرااز ا ازشيلوازم اسكس موردن نترپيو يژول ايا.  بله«

عاشق . را داشت يولنت تا يعني ينوع لوازم اسك نيو مقاوم تر نيبله ، در واقع او بهتر« :كرديمرد با دقت به چهره دنا نگاه م حاال

 »رخ داد شيبار برا بتيعقاب بودكه ان حادثه مص غيان باال در ست چارهيطفلك ب. ان بود

 »بود؟ يبا زخوب ياسك نترپيو زهيدوش ايا«

 »و جام و مدال داشت زهيپر از جا يادگاريقفسه  كي. بود نياوبهتر خوب؟«

 »نه؟ ايتنها بود  نجاياو ا ايا«

است كه ا  نيانچه تعجب اور است ا«:تكان داد و افزود  يفروشنده سرش را به نشانه ناباور» تنها بود نجايانجا كه من خبر دارم ا تا«

حادثه  نيچن ديكن يشمافكر م. كند يعادت داشت كه هر سال در انجا اسك.. شناخت  يعقاب را مثل كف دستش م غيومنطقه ست

 »ست؟ين نطوري؛ ا افتاد ياو اتفاق م يبرا ديانب يا

 »كنميفكر م نطوريبله ، من ا« :گفت يبا فسردگ دنا

 

 .كنار اب فاصله داشت يجونو دو چهار راه با مهمانسرا سيپل اداره

ان قرار داشت،  متحده در االتياالسكا ، پرچم شهر جونو و پرچم راه راه و ستاره دار ا االتيكه پرچم ا يكوچك رشيبه دفتر پذ دنا

 زيرنگ ن ياب يصندل كيو . قرار داشت يبه همان رنگ در گوشه  يكاناپه ا. رنگ پهن بود يفرش اب كيدر انجا . قدم گذاشت

 .بود

 »ساخته است؟ يا زدست من كمك« :ديپرس يپوش فرميوني افسر

 »خواستميم نترپيو ياطالعات راجع به مرگ ژول من«

 شانيا. است يياينجات اسب در اتيعمل سيياو ر.  ديبه نام بروس بوئلر صحبت كن ييبا اقا ديشما با«:كرد  ياخم سيپل مامور

 ».ستين نجايدر طبقه باال دارد ما در حال حاضر خودش ا يدفتر

 »كنم؟ شيدايپ توانميكجا م ديدانيم«

تر  نييدو تقاطع پا. ديكن داياسكله پ زياو را در رستوران او ديتوان يلحظه ؛ شما م نيدر ا« :اش انداخت يبه ساعت مچ ينگاه افسر
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 »يو نيمارت ابانيدر خ

 »متشكرم يليخ«

 

 .زديموج م يمروزين انيمشتر تيبود كه از جمع ياسكله رستوران بزرگ زياو

 »- تا ديصبر من قهيدق ستيحدود ب يباست. ميندار يخال زيفعال م. متاسفم « :رستوران به دنا گفت مباشر

 »-شما ايا. گردميبروس بوئلر م يدنبال اقا من«

 »نشسته زيبروس؟ اوانجا پشت ان م«:تكان داد و گفت  يسر مباشر

 .تنها نسته بود ديرس يدوساله به نظر م يگيخشن كهچهل و  يخوش صورت با ظاهر يمرد. نگاه كرد دنا

 »بوئلر؟ ياقا«.رفت زيدنا به طرف ان م »ممنون»

 »بله«:سرش را باال اورد مرد

 »دارم اجيبه كمك شما احت. هستم وانزيدناا من«

 »زنميتلفن م ياالن به جود. ميدار ياتاق خال كيما .  يخوش شانس يليخ«:زد  يلبخند مرد

 »د؟يگفت ي، چ ديببخش« :شد ، تعجب كرده بود رهيبه او خ دنا

 »خواب و صبحانه دارد؟ يجا، مهمانخانه ا كهفقط  يپرس يالگ نم يراجع به كوز مگر«

 »با شما صحبت كنم نترپيو يراجع به ژول خواستمي، م نه«

فكر . ميكوچك در خارج از شهر هست يمهمانسرا كيو من صاحب يجود . دينيبنش دييبفرما. متاسفم« :شده بود نياو شرمگ »اوه«

 »د؟يناهار خورده ا. ديگرديكردم شما دنبال اتاق م

 »- من.  نه«

 .بر لب داشت يحيمل لبخند»ميخور يبا هم م پس«

 »ممنونم«:گفت دنا

 »د؟يبدان ديخواهيچه م نترپيو يدرباره ژول« :كه او غذا را سفارش داد بروس بوئلر گفت يهنگام
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 »نبوده باشد؟ ياحتمال وجود دارد كه مرگ او تصادف نيا يذره ا ايا. درباره مرگش بپرسم  خواستميم«

 »كرده باشد؟ ياو خودكش ديكه شا دييگو يشما م يعني« :كرد يئلر اخم.بو يبرو

 »اورابه قتل رسانده باشد يكس ديشا..ديشا ميگو يم.  نه«

 »مرگ او بر اثر حادثه بوده است. ممكن است ريغ نيرا به قتل رسانده باشد؟ نه ا يژول يكس«:چشمانش را به هم زد  مرد

 »افتاد؟ يكه چه اتفاق دييبه من بگو شوديم«

 يمتفاوت برا بيسه نوع ش نجايما در ا«از كجا شروع كند ديپرس يبه فكر فرو رفت از خودش م يلحظه ا يبروس بوئلر برا »البته«

 يدشوار تر يها ستيپ. ترش است ريباتالق، قبا و خم ينام ها يهاست كه دارا يسه گانه مبتد ستيپ يكي. ميكردن دار ياسك

،  وانهي، د نجايدر ا يدشوار اسك يليخ يليخ يها ستيو پ.. شوديم دهيمادر و رقص افتاب نام ي، رگه معدن ريهم هست كه ورطه ابگ

 ياسك يبرا بيش نيسخت تر ياخر نيا. است بداريش لييخ ستيو اخر سر هم پ.. صنوبرها ، و هنگ تن نام دارد بيپر ش ريمس

 »است

 »..اسكس ستيدر پ نترپيو يژول و«

 »كرديدار اسكس م بيش يلياسكس خ ستيدر پ او«

 »بود؟ يباز قابل ياسك پس«

 »رسديبه نظر م بيعج نقدريعلت ا نيبه هم: كرد  يبعد مكث» معلوم است كه بود«:بوئر گفت بروس

 »؟يچ«

 رونيباز ان ب ياسك ياديان شب عده ز. ميشبانه دار ي، ما هر پنجشنبه شب از ساعت چهار تا نه بعد از ظهر برنامه اسك خوب«

. ميكرد دايدار پ بيش لييخ ستيپ نييجنازه اش را در پا. ميما دنبالش گشت. ياز ژول ريهمه انها تا ساعت نه بازگشتند غ. بودند

 »احتماال در جا مرده بود. برخورد كرده بود  ياوبه درخت

حادثه اتفاق افتاد او  يوقت پس -پس« :ترس و درد ان حادثه را احساس كرد ييهم گذاشت گو يچشمانش را رو ايلحظه  يبرا دنا

 »تنها بود؟

 يمنطقه اسك نجايدر ا. با خودشان خلوت كنند خواهنديها م نيوقتها بهتر ياما بعض. رونديبازها معموال با هم به گردش م ياسك بله«
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 يطقه اسكمن نيا رونيب نترپيو يژول. خودش است يكند، خونش پا يشده است، و هر كس كه خارج از منطقه اسك يما مرزبند

 ».ميكرد دايتا جسدش را پ ديكشطول  يمدت. راههيب كيدر  كرديم

 »روند كارچگونه است؟ شوديباز گم م يكه اسك يبوئلر ، وقت ياقا«

 »ميده يانجام م هياول قيتحق كيگم شده است ما  يمحض ان كه گزارش شود كس به«

 »ه؟ياول قيتحق«

 نيا. ميزنيو با رتلفن م كدهيو به چند م. نه  اياصال ان شخص با انها بوده است  مينيبب ميريگ يباز تماس م يدوستان ان اسك با«

ادم مست كه مدهوش و  كيو انها به خاطر  مينفرست اهينخود س ياست كه افرادمان را پ نيا يبرا يو سرسر عيسر يجست و جو

 »و رو نكنند ريها و گردنه ها را ز بيش يخود ياست ب خانهيخبر در م يب

 »شده باشد؟ ديواقعا ناپد يو اگر كس« :ديپرس دنا

 يشده ، اطالعات دهيبار در انجا د نيكه اخر ياش ، و محل ياسك يها  تيشده، قابل ديباز نا پد ياسك يجسمان تيبه وضع راجع«

 »نه ايداشته  نيابا با خودش دورب ميپرس يم شهيهم. ميكن يم يجمع اور

 »چرا؟«

از مناطق خوش منظره  يمناظر و عكسبردار يتماشا ياست كه نكند او برا يما سرنخ يبرا ني؛ اداشته باشد  نياگر دورب چون«

 قاتياستفاده كند، اگر تحق يا هينقل لهيبازگشت به شهر از چه وس يباز در نظر داشته برا ياسك ميببن ميكن يم يبررس. رفته است

 ياالسكا خبر م التيا سيبه پل. است يمنطقه اسك رونيب ييكه ان شخص در جا ميكن يفرض م ،پسنرسد  يينقطه به جا نيما تا ا

و  شوديم ليهر گروه جست و جو از چهار نفر تشك. بع هوا بفرستند كوپتريجست و جو و نجات را اغاز كنند و هل اتيكه عمل ميده

 »شوديشهر هم به انها ملحق م ييگشت هوا

 »شوند يكار م نيا ريدرگ ياديعده ز پس«

به طور متوسط  اي، و  ميدار ياسك نيزم بيجر ياطراف ششصد و س نيكه ما در ا دياما به خاطر داشته باش. طور است نيهم بله«

و سالم  حيبازها صح يو اسك رسديم جهيجست و جوها به نت شتريب. ميدهيبازان انجام م ياسك افتني يچهل جست و جو را برا يسال

 »شودنديبازگرداند م
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را  يژول ميتوانست يو ما م ديرس يم تيتالش هم به موفق نيكاش ا«. ستينگر يو به اسمان سرد خاكستر رونيبوئلر به ب بروس

 يشدن باالبر ها در منطقه گشت ليگروه جست و جو هر روز بعد از تعط كيبه هر حال ؛ « :ديدناچرخ ياو به سو»  مينجات ده

 »زنديم

 »كند يعقاب اسك غيست يعادت داشت بر باال نترپيو يبه من گفته بودند كه ژول« :گفت  دنا

و تو  نديايب نييابرها ممكن است پا. وجود ندارد  يمنيتضم چياما ه. طور است نيهم. بله«:تكان داد دييسرش را به عالمت تا مرد

 »اورد يبدشانس چارهيب نترپيو زهيدوش.  ياوريب يكه صرفا بدشانس نيااي. يرا گم كن ريمس

 »د؟يكرد داياش را چطور پ جنازه«

»يم كرد شيدايپ يد« 

 »؟يد يم«

انها . است يسگ ها واقعا باور نكردن نيكار ا. و سگ چوپان است اهيالبردور س يشگ ها يدارا يگشت اسك. سگ ما رنيبهت. بله«

روند و به صورت شبكه  يكه بو را حس كرده اند باال م يمنطقه ا هيكنند تا حاش يانسان را حس م يروند بو يم شيدر جهت باد پ

 »-كه يو هنگام ميرا به منطقه حادثه فرستاد يما بمب انداز. نديا يم نييو پا كننديكار م يا

 »انداز؟ بمب«

النس با دستگاه سه مامور امبو. مياورد نييتخت روان پا كيرا با  نترپيو يببعد جنازه ژول. ميكو يبرف روبمان را م نيماش«

انها جنازه . خب كردند ياز جسدش عكس گرفتند و مامور كفن و دفن دنديند يكردند و چون اثر يقلب، ضربان اورا بررس توريمان

 »بردند بارتلت يمنطقه ا مارستانيرا به ب يژول

 »كه حادثه چگونه اتفاق افتاد؟ داندينميكس  و«

بزرگ رو در  يليشاخه درخت صنوبر نا مهربان و خ كياست كه او با نيا ميدان يكه م يزيتنها چ« :را باال انداخت شيشانه ها مرد

 »بود يمنظره دلخراش. دميمن ان درخت را د. رو شد

 »د؟يعقاب ببر غينقطه اوج ست دنيشما ممكن است مرا به د يبرا ايا«:ماند رهيبه بروس بوئلر خ يلحظه ا يبرا  دنا

 »برم يو من خودم شما را تا ان باال م مين را بخورناهارما ديكه نه؟ پس بگذار چرا«
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 .رفتند شيكوهستان پ نييدر پا يدو طبقه ا يشدند و تا خانه چوب پيج لياتومب كيسوار  انها

. ميشو ينجات دور هم جمع م اتيجست و جو و عمل يانجام طرح ها يساختمان است كه ما برا نيدر ا«:بوئلر به دنا گفت  بروس

 يكوه م يباال بر تا باال نيبا ا. ميدار يمرب رنديبگ ادي ياسك خواهنديانها كه م يو برا ميده يم هيكرا ياسك زاتيتجه نجايدر ا

 »ميرو

 .ديلرز يدنا از سرما م. عقاب باال رفتند غيشدند و به طرف ست رفتيم ديخروس سپ يكه به سو يدار يسوار باالبر صندل انها

لباس كلفت  هيبلند و چند ال يشلوار ري، ز نيپروپل گريباد يلباس ها يستيجور هوا، با نيا يبه شما هشدار داده بودم برا كاش«

 »ديبپوش

 »سپارم يرابه خاطر م نيا« :دگفتيلرز يكه م يدر حال دنا

 »اش را هم با خود داشت يكوله پشت. به كمك ان باال امد نترپيو ياست كه ژول يهمان باالبر  نيا«

 »اش؟ يپشت كوله«

 ركيد كيو  رسديم يچراغ چشمك زن كه نورش تا پنجاه متر كيبهمن ،  ريامدن از ز رونيب يبرا ليب يحاو يكوله پشت. بله«

 »كاوشگر

 »ديا يبه كار نم ديكنيبرخورد م يكه به درخت يوقت زهايچ نيكه البته ا« :و افزود ديكش ياه بروس

 شانيدر ان باال به ا يشدند مرد ادهيها پ يو شتابان از صندل دنديهمچنان كه به سكو رس. شدنديك كيانها به قله نزد اكنون

 :خوشامد گفت

 »گم شده؟ يباال؟ كس ييايباعث شده ب يبروس، چ سالم«

 »هستند وانزيا زهيدوش شانيا.  دهميمناظر را نشان م يفقط به دوست نه«

در  بايكنندگان وجود داشت كه تقر يگرم شدن اسك يبرا يدر انجا كلبه ا. دنا به اطراف نگاه كرد. و ان مرد به هم سالم كردند دنا

 يم بياو را تعق يكس ايبرود به ان كلبه رفته بود؟ و ا يقبل ازان كه به اسك نترپيو يژول ايا. شده بود ديناپد ميضخ يابرها انيم

 قصد داشت او را بكشد؟ يكرد؟ كس
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 »است يبيجا به بعد همه اش سراش نياز ا. نقطه كوه است نيباالتر ديخروس سپ«:بوئلر به طرف دنا برگشت بروس

 .ديادامه داشت نگاه كرد و به خود لرز نييطور تا دور دستها به سمت پا نيكه هم شيپا ريرحم ز يب نيبرگشت و به زم دنا

 ».ببرمتان نييبهتر است پا. سردتان شده  يلي، مثل انكه خ وانزيا زهيدوش«

 »متشكرم«

با صورت  يكليمرد درشت ه. او در را گشود . به در اتاقش خورد يكنار اب بازگشته بود كه دست يش در مهمانسراتازه به اتاق دنا

 .بود ستادهيانجا ا دهيرنگ پر

 »وانز؟يا زهيدوش«

 »بله»

 »ميايشما م شيجونو پ ياز روزنامه امپراتور. وردان هستم كالسيمن ن سالم«

 »بله؟«

 »ميمرود در روز نامه مان چاپ كن نيدر ا يداستان ميخواه يما م. ديكن يم قيتحق نترپيو يام شما در باره مرگ ژول دهيشن«

 »كنم ينم يقيتحق نجايمن در ا. ديمتاسفانه اشتباه متوجه شده ا« :در ذهن دنا به صدا در امد يخط زنگ

 »-ام دهيشن« :ستيبه او نگر ينيبا بد ب مرد

 »توقف من است نيتازه اول نيا. ميدر سراسر جهان هست يدرباره اسك يبرنامه ا هيدر حال ته ما«

 »كه مزاحمتان شدم ديببخش.  نطوريكه ا« :ستاديمردد ا يلحظه ا يبرا مرد

از  يكيبا  خواستميسالم م«. جونو تلفن زد يدنا به روزنامه امپراتور كنم؟يچه م نجايمن ا دهياواز كجا فهم. رفتن او را تماشا كرد  دنا

كه . دياسم در انجا ندار نيبه ا ياه، شما خبرنگار« :گوش داد يلحظه ا يبرا» ...وردان كالسيصحبت كنم، به ام ن تانيخبرنگارها

 »رممتشك.  نطوريا

. ناگهان به خاطر اورد. كنم دايپ يگريو هتل د. بروم نجايهر چه زودتر از ا ديبا. تا دنا چمدانش را ببندد ديطول كش قهيده دق حدود

اتاق  كيما ! ديخواب و صبحانه دارد؟شانس اورد يهمان مسافرخانه ما كه فقط جا د؛يديپرس يلگ نم يبه كوزمگر شما راجع 

 .ديكش شيبرا يمسافرخانه را به او داد و نقشه كوچك يكارمند نشان. حساب كند هيرفت تا تسو نييپادنا از سرسرا . ميدار يخال
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شهر را ترك  نييشخص مورد نظر دارد پا« نگاه كردو گفت انهيرا يرو يتاليجي، مرد به نقشه د يساختمان دولت نيرم ريز در

 »رودي، به طرف غرب م كنديم

************* 

 ميشهر جونو ن نييبود، كه از پا يياالسكا يطبقه به سبك كلبه ها كي يخانه چوب كيالگ  يكوز» صبحانه–و  –خواب « مسافرخانه

در را به  يو خندان مايو چند ساله خوش س يرا به صدا در اورد و زن س ييا زنگ در جلودن. شد يداشت و عال يفاصله زمان يساعت

 .گشود شيرو

 »از من ساخته است؟ يچه خدمت دييبفرما.  سالم«

 »ديدار ياتاق خال كيگفتند كه شما  شانيو ا/. دميمن شوهر شما را در شهر د. بله«

 »بوئلر هستم يمن جود. ميكه دار بله«

 »هستم وانزيهم دنا ا من«

 »تو دييبفرما«

اتاق غذا  كي؛  يسنگ يواريد يبزرگ و راحت با بخار ييرايسالن پذ كيمسافرخانه شمال .  ستيداخل شد و به ازاطرف نگر دنا

 .حمام بود يمخصوص ساكنان و دو ااق خواب دارا يخور

 »دستپختم هم خوب است. كنميم يخودم اشپز نجايمن ا« :بوئلر گفت يجود

 »منتظر خوردن دست پختتان هستم يصبر يبا ب« :گفت يبه گرم دنا

 .دنا لوازمش را گشود. خانه بود يو به راحت زهيپاك يبوئلر اتاق دنا را نشانش دد اتاق يجود

 .كدام از انها دنا را نشناختند چيه. پا افتاده بود شيو پ يمعمول شانيدر انجا اقامت داشتند و گفت و گوها يگريد روج

 

تمام كاركنان انجا چهره . سفارش داد يدنينوش كيهاوس شد و  فياو وارد بار كل. به شهر بازگشت لياز ناهار دنا ؛ با اتومب پس

 .البته. افتاب سوخته و بشاش داشتند

 »است يخوب يهوا« :بود گفت ييو مو طال مايخوش س يبار كه جوانك يبه متصد دنا
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 » ياسك يبرا دهديجان م اره«

 »د؟يكنيم اديز يم اسكه شما«

 »بشوم ميج نجايهر وقت كه بتوانم از ا«:زد  يابخند پسر

 »كشته شد نجايا شياز دوستان من چند ماه پ يكي.است  ياز نظر من ورزش خطرناك« :و گفت ديكش ياه دنا

 »كشته شد؟«:گذاشت و گفت نيزم كرديرا كه داشت پاك م يوانيل جوان

 »بود نترپيو ياسمش ژول بله«

 »بود يخانم خوب. امديم نجاياه، او معموال به ا« :جوان مكدر شد چهره

 »ام مرگ او در اثر حادثه نبوده دهيشن« :به طرف او خم شد دنا

 »ست؟يمنظورت چ« :پسرك گشاد شد چشمان

 »نفر او را به قتل رسانده  كيام  دهيشن«

 »و بر اثر حادثه بودمرگ ا. امكان ندارد  نيبه قتل رسانده؟ ا« :گفت يبا ناباور پسر

 .كرديبار در هتل پراسپكتور صحبت م يبعد دنا با متصد قهيد ق ستيب

 »هيعال هوا«

 »ياسك يبرا  دهديجان م«:بار گفت يمتصد

جا كشته  نيهم شياز دوستان من چند ماه پ يكي. است  يبه نظر من كه ورزش خطرناك« :تكان داد  يسرش را به عالمت نف دنا

 »نترپيو يژول. دياو ر ا بشناس دياحتماال با. شد

 »بود يو متواضع يادم خاك. گرفت يها خودش را نم ياست كه مثل بعض نيمنظورم ا. دوستش داشتم يليالبته، خ اوه«

 »نبوده است يام مرگ او تصادف دهيشن« :به جلو خم شد دنا

 »نبوده يبندم كه تصادف يشرط م يبخواه يسر هر چ«:اورد و گفت نييرا پا شيصدا. بار عوض شد يچهره متصد حالت

 »؟ييگو يراست م« :دنا تند زد قبل

 »..ها يخيمر نيامان از دست ا« :به جلو خم شد و گفت زياسرار ام يبا حالت »البته«
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به . احساس كند خوريرا كه به پوستش م يتوانست سوز سرد يبود و م ديكوه خروس سپ يبر باال يمجهز به لباس و لوازم اسك او

نفر از پشت هلش  كينه، و ناگهان احساس كرد  ايبهتر است بازگردد  ايكه ا رديبگ ميتصم كرديم ينگاه كرد، سع شيپا ريزدره 

. رفتيم شيپ يبه رف درخت بزرگ ماي، تند تر و تند تر، مستق ديلغز يم نيياز دامنه ها به پا رعتمتزلزل با س يداد ؛ و او با حالت

 .ديكشد و از خواب پر غيدرست قبل از ان كه به درخت برخورد كند ج

مرگ سوق  ياو را به سو يامد؟ چه كس نترپيو ياست كه سر ژول ييهمان بال نيا ايا. تخت نشست يرو ديلرز يكه م يدر حال دنا

 داد؟

 

 .شده بود زيكرامول لبر وتيصبر ال كاسه

 »ميدار اجياو احت به كردد؟يبر م يجف كانرز ك ني، پس ا مت«

 »ميبا هم درتماس. يزود به«

 »دنا چه خبر؟ از«

 »؟يپرس يچرا م. او به االسكا رفته وت،يال«

 »كم شده يليما خ ياخبار شامگاه يها نندهيتعداد ب. نميهر چه زودتر او را سر كارش بب خواهميم چون«

 كرامول است؟ وتيال ينگران يواقع ليدل نيا ايا ديو از خود پرس ستيبه او نگر كريمت ب و

 

 .شد وبه مركز شهر رفت لي، سوار اتومب ديكه شد دنا لباس پوش صبح

. انداخت يبه او م ينشسته بود و گه گاه نظر يشد كه در گوشه ا يكه منتظر اعالم پروازش بود، متوجه مرد يفرودگاه در حال در

و ناگهان به . انداخت يم يكس اديبود و دنا را به  دهيپوش يرنگ يستركت و شلوار خاك. ديرس ياشنا به نظر م يليان مرد خ افهيق

 يدر فرودگاه اسپن كلرادو، كه او هم كت و شلوار خاكستر يگريمرد د:كرديم يرا در ذهنش تداع ياورد كه ان مرد چه كس ادي

هر دو . در ظاهر ان دو مرد وجود داشت يگريد زيلباس نبود كه حافظه دنا را به كارانداخت بلكه چ نياماا. به تن داشت رهيت

 .ديدنا تنش لرز. ستينگر يبه او م زيام ريتحق بايتقر هاز نخوت و غرور داشتند ان مرد با نگا يحام ينديحالت ناخوشا
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 .شد، مرد با تلفن همراهش صحبت كرد و از فرودگاه خارج شد ماياز ان كه دناسوار هواپ بعد

 پانزدهم فصل

 .كرده بود نييو تز دهيخر يليكه خانم د افتي يسمسيكر يبايدرخت كوچك و ز د،يخانه رسكه دنا به  يهنگام

 ».كار كمال است.  ديدرخت نگاه كن نيا انتييبه تز« :با غرور گفت يليد خانم

 .كرديتماشا م ونيزيصحنه رااز تلو يخانه بغل مستاجر

 »يليخانم د. دوستتان دارم« :ديمسن را بوس يگونه بانو دنا

 »نكرده ام ياوه، من كه كار«:از خجالت سرخ شد يليد خانم

 »كجاست؟ كمال«

 زيم يشماره تلفن را رو. ديكه به خانم هادسن تلفن كن نياول ا. شما هست يبرا يتلفن اميدو پ وانز؛يا زهيدوش. اتاقش است در«

 »كه مادرتان زنگ زد نيو دوم ا. گذاشته ام  شتانيارا

 »متشكرم«

 .اش نشسته بود انهيداخل اتاق مطالعه شد كمال پشت راكه دنا  يهنگام

 »؟يسالم، باالخره برگشت« :سرش را باال اورد او

 »اره برگشتم«:گفت دنا

 »يباش نجايا سمسيكر يبرا كردميهمه اش خدا خدا م. خوب شد چه«

 »اواع و احوالت چطور است؟. كنميعوض نم ايدن كيرا با  نجايبودن در ا. هم شد نطوريخوب هم« او را محكم در اغوش فشرد دنا

 »ياساس«

 »؟يرا دوست دار يليخانم د«. خوب است يعني

 »خنكه « :اورد نييسرش را به عمالمت مثبت پا كمال

 »گردميبر م شتيزود پ. چند تلفن بزن يحاال بتست. دانميم« :لبخند زنان گفت دنا

با مادرش  گرياز زمان ان مواجهه در وست پورت ، د. مادرش را گرفتاو شماره تلفن منزل . بد را بشنوم ياول خبرها د،يشياند دنا
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ضبط  يازدواج كند؟ دنا گوش داد كه تلفن چند بار بوق ازاد زد، سپس صدا يمرد نيتواند با چن يچطور مادر م. صحبت نگرده بود

 .ديشده مادرش را شن

 »دييخود را بفرما اميبوق پ دنيلطفا پس از شن. زد ميبه شما تلفن خواه دييرا بگو امتانياما اگر پ.  ميستيما هم اكنون در منزل ن..

 .و تلفن را قطع كرد» مبارك سمسيمادر ، كر«:سپس گفت: منتظر ماند دنا

 .او به پامال بود يبعد تلفن

رت رفته، اما من و به مساف يمدت يكه جف برا دميدر اخبار شن. يدنا چقدر خوشحالم كه برگشته ا«:گفت يهادسن با شادمان پامال

كه تو و  ميمخواستي، و  ميرو يم سمسيدر واقع به استقبال كر.  ميفردا شب به صرف شام دعوت كرده ا يبرا رايراجر چندنفر

 »يدار يگريلطفا بهم نگو كه برنامه د. ميكمال را هم دعوت كن

 »متشكرم پامال.  مييايشما ب يمهمان كه به ميشو يخوشحال م يليما خ. ندارم  يبرنامه ا چينه در واقع ه: گفت دنا

 »چه خبرها؟«:ديكرد و سپس پرس ياو مكث» است يرسم ريلباس غ. بعد ازظهر منتظرتان هستم 5ساعت . شد يعال«

 »نه اي رسديم ييپرس و جوها اصال به جا نيا دانمينم. دانم ينم« :گفت يبه سادگ دنا

 »نميب يهر دوتان را فردا م.استراحت كن  يكم. را فراموش كن زيفعال همه چ خوب»

 

دنا گل از  دنيبه د. در به استقبالشان امد يسزار جلو دنديبه منزل خانواده هادسن رس سمسيكه دنا و كمال در روز كر يهنگام

 .گلش شكفت

 »مالك يشما اقا دنياز د نطوريو هم« :كمال لبخند زد يبه سو» خوشحالم دنتانيچقدر از د! وانزيا زهيدوش«

 »سالم سزار«:گفت كمال

 »مبارك سمستيسزار؛ كر«:شده بود به دست سزار داد  يبسته بند يرا كه با كاغذ براق يا هيهد دنا

غول مهربان  نيچهره ا ديشيدنا با خود اند »ديمهربان يليشما خ وانزيا زهيدوش -متاسفانه من«:سزار به لكنت افتاده بود» به  دانمينم«

 »اقا و خانم هادسن است يبرا ايهدا نيا« هم به دست سزار دادك گريد ياودو كادو. چقدر سرخ شده است

حركت  شيشاپيسزار پ» هستند ييرايهادسن در اتاق پذ يخانم و اقا. گذارميم سمسيدرخت كر ريانها را ز.  وانزيا زهي، دوش بله«
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 .كرد و راه را به او نشان داد

 »ديكه هر دو نفرتان امد ميچقدر خوشحال!ياه باالخره امد« :تگف پامال

 » نطوريما هم هم« :گفت دنا

 »فوق العاده است نيا -كيدنا ، كمال «:كرديراست كمال نگاه م يبه بازو پامال

 يكمال رابه كل يبازو زندگ نيگذاشتن ا كنميفكر م. است ياو واقعا ادم مهربان. است سميياز لطف ر د؟ييگويراست م«: ديخند دنا

 ».عوض كرده است

 »خوشحالم چقدر«

 »ميكويم كيكمال، تبر« :سر تكان داد راجر

 »هادسن ياقا ممنون«

 ديايم ادتاني. به شما خاطر نشان كنم ديهست كه با يزيمهمان ها از راه برسند ، چ ريكه سا نيقبل از ا« :هادسن به دنا گفت راجر

 ريدفعه سف كيباز نشسته شود ، و سپس  ياز مشاغل دولت خواهديبه دوستانش گفته بود كه م نترپيو لوريكه ان دفعه گفتم ت

 »شد؟ هيدر روس كايامر

 »- جمهور او را وادار كرد كه سيير كنمي، فكر م بله«

 كايجمهور را تحت فشار گذاشته تا او را به سمت سفارت امر سييبوده كه ر نترپيخود و اياما گو. كردميطور فكرم نيهم هم من«

 »است كه، چرا؟ نيسوال ا. منصوب كند هيدر روس

 .بود يو شاد مانهيببه صرف شام دعوت داشتند و محفل صم كرينفر د 12فقط . دندياز راه رس نيمدعو ريسا

ان  ريو در ز. بزرگ قرار داشت يليخ ليدرخت نو كي يواريد يبخار يجلو. بازگتشتند ييراياز صرف درسر، همه به اتاق پذ پس

پولوور،  كي ت،يكفش اسك ،يوتريكامپ يها يباز: گرفت هيهد شتريگذاشته بودند، اما كمال از همه ب ييايهمه كس هدا يبرا

 .ييويديو يدستكش و نوارها

فقط . فوق العاده لذت بخش بود ريپس از تنش ان چند روز اخ يميبودن اشخاص مهربان و صم. شديم يكه به سرعت سپر زمان

 .بود نجايكاش جف هم ا
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در كنار او همكارش ، . را اغاز كند ازدهيساعت  يبرنامه نشسته بود ، منتظر بود تا اخبار شامگاه ياجرا زيپشت م وانزيا نايد

 نيكرد به ا يدنا سع. نشسته بود شدياششغال مكه معموال توسط جف  يصندل يفالستن رو يمور. ملتون قرار داشت چاردير

 .موضوع فكر نكند

 »تنگ شد تيدلم برا ينبود يوقت« :گفتيملتون به دنا م چاردير

 »تنگ شده بود تيمن هم دلم برا چارد،يممنون، ر«:لبخند زد دنا

 »اوضاع رو به راهه؟. يكنيم بتياست كه همه اش غ يمدت«

 »كامال رو به راهه اره«

 »م؟يبخور ييو غذا ييجا ميبعد از برنامه با هم برو است چطور«

 »كنديكمال چه كار م نميبه خانه تلفن بزنم بب ديبا اول«

 »م؟يبا هم قرار بگذار ييجا يخواهيم«

 .پرندگان در باغ وحش گاهيوعده ما جا.مراقب من هستند كنميفكر م. مياز خانه با هم قرار مالقات بگذار رونيب ييدجايبا ما

 »؟يكن فيتعر ميبرا نبارهيدر ا يخواهيم.يداستان پر سر و صدا هست كيتو دنبال  نديگو يم«:ادامه داد ملتون

 »نشده كه راجع بهش صحبت كنم رميدستگ يزيهنوز چ چارد؛ير«

 »يبا او دچار مشكل نشو دوارميام. ستين يراض اديتو ز يبتهايام كه كرامول از غ دهيدر و ان در شن نيا از«

 يدنا متمركز كردم حواسش رو. دهميرا بهت قول م نيا. يشويدنبال دردسر نرو كه به ان دچار م. به تو بكنم خانم يحتينص بگذار

 .افتي يملتون را دشوار م چاردير يگفته ها

 »را اخراج كنند شيكارمند ها ديا يكرامول بدش نم نيا« :گفت  ملتون

 .طور گذاشت و رفت نياخر ماهش را وصول كند هم نماند حقوق يحت. زد بشيغ قيروز قبل از حر يكل ليب

 »اخبار را اجرا كنم يتازه ا يخداشاهده، من كه دوست ندارم باخانم مجر« :زديملتون مدام حرف م چاردير

 .مرد كور كي. بوده است نيبه نام رالف بنجام ييكاينفر گردشگر امر كيحادثه  شاهد

 .مان با انگشتانش به دنا اشاره كرد اياناستاز» ..دو-سه - چهار= پنج«
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 .روشن شد نيقرمز دورب چراغ

ملوتن  چارديو ر وانزيدنا ا يان با اجرا يت لوياز شب دب ازدهيساعت  ياخبار شامگاه«:افكند نيطن وياستود يدر فضا ندهيگو يصدا

 ».ميرسان يرا به سمع و نظر شما م

 »هستم وانزيامن دنا .  ريشب بخ« :لبخند زد نيرو به دورب دنا

 »ملتون هستم چارديمن ر و«

 .كردند يدوباره با هم برنامه اجرا م انها

انها در مدرسه ، چهار  ياز گنجه ها يدر بازرس سيپل.شدند ريدستگ لسونيو رستاني، سه دانش امور دب نگتونيدر ارل امروز«

 »دهديباره گزارش م نيراپ در ا يهول. افتيمسروقه  ياسلحه كمر كيمختلف از جمله  يجوانا و سالح ها يصدگرم مار

 .گزارش پخش شد نوار

 .كرديفرق م تيمورد وضع نيدر ا. است كساني شهياما روش كار هم ميندار يسارقان اثار هنر ياديتعداد ز ما

 

 .ستيملتون به دنا نگر چاردير. ديرس نياخبار به پاا پخش

 »رون؟يب ميبرو«

 »انجام بدهم دياهست كه ب يكار كي. ، امشب نه چاردير«

 يفردا م« :گفت يدر عوض و. راجع به جف از او بپرسد خواستيدنا حدس زد كه ملتون م» خوب اريبس« :از جا برخاست ملتون

 »نمتيب

 »يهمگ ريشب بخ« :از جا برخاست دنا

 انيم گريشد و بار د نترنتياش را روشن كرد، وار ا انهينشست، را يصندل يرو. و رهسپار دفترش شد رونرفتيب وياز استود او

؛  يا انهيرا يها گاهياز جا يكيدر . نوشته شده بود ، شروع به جست و جو كرد نترپيو لوريكه درباره ت يحد و حصر يمقاالت ب

كشورش به مقر پمان ناتو  ندهيدولت فرانسه كه به عنوان نما يمقام رسم كيافتاد،  فالكوندرباره مارسل  يچشمش به مقاله ا

اما در وسط مذاكرات ، . كرديمذاكره م نترپيو لوريبا ت يمعاهده تجار كي يگفت كه مارسل فالكون برا يمقاله م. بوداعزام شده 
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ممكن بود افتاده  يچه اتفاق يمذاركه رسم كيدر وسط . وداش صرفنظر كرده و بازنشسته شده ب يناگهان فالكون از مقام رسم

 باشد؟

 يليگرفت خ جهياو نت. افتيراجع به مارسل فالكون ن يشترياما اطالعات ب. را امتحان كرد نترنتيشبكه ا يها  گاهيجا ريسا دنا

 .كنم قيتحق شتريب يستيبا. است بيعج

 

به اپارتمانش ) همه در خواب بودند( بود زوديليخ. به اروپا تلفن كند شدينم. كارش را تمام كرد، ساعت دوبامداد بود يوقت

 .بازگشت

 .مانده بود دارياو ب در انتظار يليد خانم

 »-من. كردم ريد نقدريكه ا ديببخش«:گفت دنا

 »فوق العاده بود شهيشما مثل هم ياجرا كنميفكر م وانزيا زهيدوش. كردميامشب اخبار شما را تماشا م. ندارد ياشكال«

 »ممنونم«

 »م؟يكنيم يزندگ ييايما در چه دن. اسف بار نبود نقدريفقط ازرو داشتم كه همه خبرها ا«:و گفت  ديكش ياه يليد خانم

 »كمال چطوره؟. است يخوب سوال«

 »از من ببرد يرام يگذاشتم در باز. كوچولو حالش خوب است طونيش«

 »- دييايب رتريفردا د ديتوانيم ديلياگر ما. يليخانم د. ممنونم. خوب است« :كرد يتبسم دنا

 »تا شما دو نفر را روانه كار و مدرسه كنم گردمينفس بر م من فردا صبح زود سرحال و تازه. نه  نه«

تا به ان  ديبا عجله دو. تلفن همراهش زنگ زد. ريگوهر كم نظ كي،  ديشياند يبا سپاس گذار. را نظاره كرد يليرفتن خانم د دنا

 .ديپاسخ گو

 »جف؟»

 .صداش وجود او را به لرزه در اورد» مبارك سمستي، كر نيتر زيعز«

 »؟يبود دهيزنگ زدم؟خواب ريد يليخ«
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 »از راشل چه خبر؟. ستين ريوقت د چيه نه«

 »به خانه امده«

 .است كه راشل به خانه خودش بازگشته است نيجف ا منظور

 »اما راشل به او گفته فقط تافردا بماند. پرستار هم هست كي«

 »چه؟ گريد« :ديسوال نفرت داشت اما پرس نيباان كه از طرح ا دنا

 »كنم شيحال رها نيمن به ا خواهديها نشان داده كه سزطان به اطراف پخش شده است و راشل دلش نم شيازما جينتا«

 »- كه ستين يواقعا كس ايخودخواه جلوه كنم، اما ا خواهمينم. نطوريا كه«

. كنارش باشد يگريكس د خواهدينم. كنديم يتنهاست و دارد از وحشت قالب ته يليخ. ندارد ايدن نيكس را در ا چياو ه زميعز«

 »اورديسر خودش ب ييدانم اگر تركش كنم، ممكن است چه بال ينم وميصادقانه بگ

 .سر خودم خواهم اورد ييمن چه بال يراشل بمان شيدانم اگر تو باز هم پ يمن هم نم و

 »را شروع كنند يدرمان يميخواهند فورا ش يم انها«

 »كشد؟يكار طول م نيا چقدر«

 »ردير سه هفته به سه هفته ، تا مدت چهار ماه تحت درمان قرار بگه يستيبا او«

 .ماه چهار

 »متاسفم ايقضا نياز بابت همه ا. دلبندم. رميبدون حقوق بگ ياز من خواسته مرخص مت«

است  دهيما انطور از هم پاش يكه زندگ نياز ا اينگران شغلش است؟ نگران راشل است؟  ست؟يجمله چ نياو از گفتن ا منظور

 .رديم يزن دارد م نيخودخواه باشم؟ ا نقدريا توانمي؛ من چطور م ديدنااز خودش پرس. احساس تاسف دارد

رو به راه شود؟  يچه كس يبرا زيهمه چ« . روبه راه شود زيكه همه چ دوارميام. متاسفم يليمن هم خ زم،يعز«:دنا گفت سرانجام

 جف و من؟ يبرا ايراشل و جف؟  يبرا

 

 ياو لباس خواب و روبدو شامبر. است ستادهيراشل انجا ا ديگذاشت، سرش را باال اورد و د نييتلفن را پا يجف گوش كه يهنگام
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 .به خود گرفته بود يمقدس و نوران يچهره اش حالت ييگو د،يرس يبه نظر م يو دوست داشتن بايز اريبس. به تن داشت

 »بود؟ دنا«

 »بله«:گفت جف

 يمن بدون تو نم - اما من. شما دو نفر اسباب مزاحمت شده ام يدانم كه چقدر برا يم. چارهيطفلك ب«:شد كيبه او نزد راشل

 »دارم اجيهنوز هم بهت احت. داشتم اجيجف، بهت احت. وضع را تحمل كنم نيتوانستم ا

 

به  يمعن يقاالت به طور جداگانه بان م. دو مقاله نظرش را جلب كرد . رفت نترنتيو دوباره سراغ ا. زود دنا وارد دفترش شد صبح

 .كردنديرا مطرح م يياما هر دو با هم معما دنديرس ينظر م

عقد  يمتحده ؛ برا االتيا ندهينما نترپيو لوريكه با ت يمذاكرات يط ا،يتاليا يبازرگان ري، وز نويمانچ نچنتيو« :مقاله اول امده بود در

 »واله سمت او را عهده دار شد ووي، ا نويمعاون مانچ. از سمت خود استعفا كرد يناگهان يبه نحو داد،يانجام م يقرار داد تجار

شود و به خانه  نييتع شيبرا ينيمستشار مخصوص ناتو در بروكسل درخواست كرده جانش نترپيو لوريت«:مقاله دوم امده بود در

 »بازگشته است نگتنياش در واش

. كرده است يمنتظره از مقامش چشم پوش ريغ يبه شكل نترپيو لورياستعفا داده ، ت نويمانچ نتچنتيفالكون استعفا داده ، و مارسل

 ندارند؟ يصرفا به طور همزمان رخ داده و به هم ارتباط ايبا هم مرتبط بوده اند؟  عيوقا نيابا ا

 .است جالب

************* 

 .تلفن زد كرديكار م در رم» 1 ايتاليا« يونيزيشبكه تلو يرومانو كه برا كينيل دنا به دوم او

 »چه خبر؟. خوشحالم  تيصدا دنيچقدر از شن دنا«

 »ميبا هم حرف بزن خواهميو م. ميا يبه رم م دارم«

 »؟يدرباره چ! بِنه«

 »ميگو يموضوع را م دميرس يوقت«:مردد ماند دنا
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 »؟ييا يم يك«

 »انجا خواهم بود شنبه«

 »كنميرا اماده م ياسپاگت«

 

 .كرديكار م هيشاپل ابانيناتو واقع در خ يبود كه در بروكسل در دفتر مطبوعات ليدنا به ژان سومو يبعد تلفن

 »هستم وانزيسالم دنا ا ژان؟«

 »؟يرويباز هم به انجا م. بود ييچه روزها. دمتيتا حاال ند وويسارا ياز ماجرا! دنا«

 »خودم باشد، نه لياگر به م«:چهره دنا در هم فشردن شد ياجزا

 »بكنم؟ تيبرا توانميچه كار م)زميعز(  يشر«

 »؟يان طرفها هست.  ميا يبه بروكس م گريچند روز د من«

 »است؟ انيدر جر يواقعه خاص. تو؟ معلوم است كه هستم يبرا«

 »نه«:گفت يفور دنا

 .شد ياحساس م شياز صدا ينيبدب ينوع» هاه؟ ؛ييا يگشت و گذار م يپس فقط برا. خوب اريبس«

 »نيا هيشب يزيچ كي« :گفت دنا

 »)داريد ديبه ام( اُروواَر . هستم دارتيمنتظر د يصبر يبا ب« : ديخند ژان

 »اُروواَر «

 

 »نديتو را بب خواهديم كريب مت«

 »روميم ششيحال پ نيبه او بگو هم ايويال«

 .دفتر مت شد يزد و راه گريدو تلفن د دنا

 »باشد ميانچه دنبالش هست يبرا يسر نخ ديكه شا دميرا شن يداستان شبيد. ميبابت شانس اورد كياز «:بدون مقدمه گفت مت

 »بله؟«:زند ياحساس كرد ضربان قلبش تند تر م دنا
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 لورياو با ت. زاندر ؛ در دوسلدرف  تريبه نام د« -انداخت  يبودنگاه زشيم يكه رو يمت به تكه كاغذ»-هست به نام يمرد«

 »دادهيمعامالت انجام م يبه نوع نترپيو

 .داديبه دقت گوش م دنا

كردند، و زاندر قسم خورد  يجانانه ا يبا هم دعوا. رخ داده است يناگوار يليانها اتفاق خ نياما از قرار ب. دانم يماجرا را نم همه«

 »را داشته باشد يكه ارزش بررس ديا يبه نظر م. را خواهد كشت نترپيكه و

 »رميگياش را م ياالن پ نيمت، هم. است كه دارد معلوم«

 يزياو چ ديشا. فدرال افتاد قاتيجك استون و بنگاه تحق اديناگهان دنا به  اورم؟يبه دست ب يباره اطالعات نيدر ا توانميم چطور

 .كرد و ان را گرفت دايرا كه استون به او داده بود پ يشماره تلفن خصوص. بداند

 »جك استون هستم د،ييبفرما« :دياستون به گوش رس يصدا

 »هستم وانزيمن دنا ا.  سالم«

 »از دست من چه كارس ساخته است؟. وانزيا زهيدوش سالم«

 »اورميبه دست ب يبه نام زاندر در دوسلدورف اطالعات يراجع به مرد كنميم يدارم سع من«

 »زاندر؟ تريد«

 »د؟يشناس ي، او را م بله«

 »ميشناس يرا م مااو«

 »د؟ييبه من بگو ديدانيشود هر چه كه راجع به او م يم« :كلمه ما را به خاطر سپد دنا

 »شود؟يم نترپيو لوريمربوط به ت نيا ايا«

 »بله«

از سهام به زندان فرستاده شد، و  يزاندر به خاطر دستكار.بودند كيبا هم شر يمعامله تجار كيزاندر در  تريو د نترپيو لوريت«

را  نترپيو لورياو ت. شد، و همسر و سه فرزندش در اتش جان سپردند قيبرد ، خانه اش طعمه حر يكه در زندان به سر م يدر حال

 »دانستيبابت انچه اتفاق افتاد مقصر م
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 »زاندر هنوز هم در زندان است؟ ايا«:داديگوش م رتيدنا با ح. جان سپردند قيو همسرش هم در حر نترپيو لوريت و

 »د؟يهم دار يگريسوال د. پارسال از زندان ازاد شد كنميفكر م. نه«

 »ممنونم يليخ يليخ يلي، خ نه«

 »خودمان بماند نيموضوع ب نيا«

 »حواسم هست بله«

 .قطع شد خط

 .؛ حاال سه احتمال وجود دارد ديشياند دنا

 .زاندر در دوسلدرف تريد

 .در رم نويمانچ نتچنتيو

 .فالكون در بروكسل مارسل

 .روميسل مبه برك اول

 »خانم هادسن پشت خط سه هستند«:گفت ايويال

 »پامال؟«:را برداشت يدنا گوش »ممنون«

به افتخار او  ندهياز دوستان خوبمان تازه به شهرامده و من و راجر چهارشنبه ا يكيمترقبه است، اما  ريدعوت غ نيالبته ا. دنا سالم«

وقت . يكه تو ما را سرافراز كن ميشو يدانم كه جف هنوز در سفر است ، اما خوشحال م يم. ميده يم بيترت يكوچك يمهمان

 »؟يدار

 »روميامشب به دوسلدورف م. نه متاسفانه«

 »بد شد يليخ. اوه«

 »-ضمن، پامال در«

 »بله؟«

 »ها برنگردد يزود نيممكن اسن به ا جف«
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 »برگردد يمشكالت هر چه زودتر مرتفع شود و اوضاع به حال عاد دوراميام«. برقرار شد يسكوت

 .برطرف شود و اوضاع به حالت سابق برگردد ديمشكالت با» . است نيمن هم يارزو بله«

 شانزدهم فصل

ر او به اشتفان مولر كه در شبكه كابل كا. جت لوفت هانزا به مقصد دوسلدرف شد يمايدر فرودگاه دالس،دنا سوار هواپ انشب

اگز . زديبه او گفته بود دور م كريكه مت ب يافكار دنا تماما در خصوص مطالب. در راه المان است ديتلفن شد كه به او بگو كرديم

 - دانديم مقصررا  نترپيو لوريزاندر ت تريد

اسم من هومان .  ريشب بخ( »بزوخن؟ چلنديدو ياس داس ارستن مال داس ز ستيا.  شيهرمان فردر سهيها شيا. ابند گوتن«

 )د؟يكن ياست كه به المان سفر م ياول ارياسا . است شيفردر

 كيداشت و  يپر پشت ليسب. بود فيپنجاه و چند ساله و اراسته و ظر ياو مرد. اش نگاه كند يبرگشت تا به سمافر بغل دست دنا

 .چشم بند به چشمانش زده بود

 »ريشب بخ«:گفت دنا

 »د؟يهست ييكاي، شما امر اه«

 »بله«

 »است ييبايشهر ز.  كننديبه دوسلدورف سفر م ياديز يها ييكايامر«

 .كشته شدند يقيو خانواده او در حر» ام دهيشن يليرا خ فشيهم تعر من«

 »د؟يرو ياست كه به دوسلدرف م يبار نياول«

 صرفا اتفاقات همزمان بوده باشد؟ نهايبوده و ا يتصادف زهايچ نيدادن همه ا يممكن است رو ايا »بله«

تر در ساحل  يمي؛ قسمت قد شوديم ميبه دو قسمت تقس ني، دوسلدرف توسط رودخانه را ديدانيم. باستيز يليخ يليشهر خ نيا«

 »- راست است

 .به من بدهد يشتريزاندر اطالعات ب تريدرباره د توانديمولر م اشتفان

 كيبه دنا نزد يكم شيهرمان فردر» شوند يو قسمت توسط پنج پل به هم مرتبط مد نيا. در ساحل چپ است يو قسمت امروز -«
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 .تر شد

 »د؟يرو يدوستانتان در دوسلدرف م دنيبه د ديشا«

 .رنديگ يكم كم د ركنار هم قرار م ستانيچ يباز قطعات

 »-شناسم يرا م يخوب يمن جا د،ياگر تنها هست«:تر شد كيباز هم به دنا نزد شيفردر

 »روميشوهرم م دنيانجا به د. ،نه ؟اوهيچ«

 )است ياو مرد خوش شانس.  نطوريكه ا(  »شرمانيگلوكل نيا ستيگوت، ار ا«:محو شد شياز لبان هرمان فردر لبخند

 دنيها شد تا به برا ياز تاكس يكيدنا سوار . دوسلدرف قرار داشت يالملل نيساختمان فرودگاه ب يجلو رون،يها ب ياز تاكس يصف

 .با ابهت و مجلل بود ييبا سرسرا يميباشكوه و قد يباخرهف هتل دنيبرا. واقع در مركز شهر برود با خرهف

 »ديبه دوسلدرف خوش امد. ميديكش يانتظارتان را م وانز،يا زهيدوش« :هتل گفت رشيپذ زيپشت م كارمند

 .دنا كارت اقامت در هتل را امضا كرد »ممنون«

 )عجله كن. اماده شود دياتاق با( » هاست. نيزا تيبرا بزيدر رآوم زلنه بتر« :گفت نيتلفن را برداشت و چن يگوش كارمند

خواهش .  ستيمتاسفم و اتاق شما هنوز اماده ن يليخ)  زهيدوش(  نيفروال «ديگذاشت و به طرف دنا چرخ شيرا سر جا يگوش او

 »ستخدم نظافت اتاق را تمام كرد خبرتان خواهم كردو به محض ان كه م د،يكن ليم يزيرستوران به حساب ما چ دييبفرما كنميم

 »خوب اريبس«:تكان داد دييسرش را به عالمت تا دنا

 »را نشانتان بدهم يسالن غذاخور ديبده اجازه«

 .گذاشتند يكار م يار.يساعت د كيرا در  ينيدورب كيطبقه باال در اتاق دنا، دو كارشناس الكترون در

 

 .بود ياوب ه شبكه كابل يتماس تلفن نياول. گشود يبعد در اتاقش بود و اثاثش را م قهيدق يس دنا

 »دمياشتفان، من رس«:گفت دنا

 » ؟يكنيشام چه م يامشب برا. يكه واقعا امده ا شوديباورم نم!  دنا«

 »شام را با تو بخورم دوارميام«
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 »ساعت هشت خوبه؟. ميرو يم)كوچك  يدر كشت(  فشنيش ميبه رستوران ا. طور هم هست نيهم«

 »هيعال«

 .اورد رونيب فشيبا عجله ان را از ك. كه تلفن همراهش زنگ زد رفتيبود و به طرف در م دهيلباس پوش دنا

 »سالم؟«

 »؟يچطور.  زميعز سالم«

 »جف.  خوبم«

 »؟ييكجا االن«

 »رسميم ييباالخره به جا كنميفكر م. دوسلدرف. المان در«

 »تو بودم شي؛ كاش االن پ ايخدا. مراقب باش دنا«

 »حال راشل چطوره؟«.تو بودم شي، كاش من هم االن پ ديشياند دنا

 »سخت و طاقت فرساست يليخ. برده لياورا افسرده كرده و وجودش را تحل يدرمان يميش«

 .نتوانست جمله را تمام كند» ؟..خوب حلش«

 »وجود دارد ميموقت عال نيتسك يبرا ياديقع شود، احتمال زموثر وا يدرمان يمياگر ش. گفت يزيزود است كه بتوان چ هنوز«

 »متاسف هستم يليمن خ ميبه او بگو كنميخواهش م جف،«

 »انجام بدهم؟ تيهست كه بتوانم برا يكار. ميگويباشد،م«

 »ستين يزحمت. ممنون«

 

 »دلم زيكه چقدر دوستت دارم عز ميبگو خواستميفقط م. زنميبهت تلفن م فردا

 »خداحافظ. هم دوستت دارم، جف من«

 »حافظ خدا«

************* 
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 .بود دهيچيحوله دور سرش پ كيبه پا داشت و  يبود و دمپا دهياو روبدوشامبر پوش. امد رونياز اتاق خوابش ب راشل

 »چطوره؟ دنا«

 »چقدر متاسف است مياز من خواست كه بهت بگو. ، حال او خوب است راشل«

 »واقعاتو را دوست دارد او«

 »دوستش دارم يليهم خ من«

 »افتاد؟ يمگر نه، جف؟ چه اتفاق. ميمن و تو عاشق هم بود«.تر شد كيبه جف نزد راشل

 ».ميگذراند يرا م يجداگانه ا يها يما زندگ. ما يها يزندگ ميبگو ديبا اي.خواست نيچن يزندگ« :را باال انداخت شيشانه ها جف

 ينم گريخوب، من كه د اريبس«:كند يريجلوگ شياشك ها ختنيكرد از ر يراشل سع» گرم بود يسرم به شغل مانكن يليخ من«

 »شغل را داشته باشم، نه؟ نيتوانم ا

 »موثر واقع خواهد شد يدرمان يميش. شوديراشل ، حالت خوب م«:او حلقه كرد يبازوانش را دور شانه ها جف

 »دانم بدون تو چه كنم ينم. مساله مواجه شوم نيتوانستم با ا ينم ييبه تنها.  يمن ماند شيه پك نيممنون از ا. زميعز دانميم«

 .حرف او نداشت نيا يبرا يپاسخ جف

 

اشتفان مولر داخل رستوارن شد و به . شهر دوسلدرف بود نينش انيباشكوه در بخش اع يرستوران)كوچك يدر كشت(  فشنيش ميا

 .دنا لبخند زد دنيد

 »بودمت دهيتا به ند ووياز سارا) من  يخدا( گوت نيما! دنا«

 »ست؟ين نطوريان كه از ان زمان صد سال گذشته است، ا مثل«

 »؟يبه خاطر جشنواره امده ا ؟يكنيچه م نجايا تو«

 .ارش دادندسف يدنيامد و انها نوش زيسر م يشخدمتيپ» كنم، اشتفان قياز دوستانش تحق يكينفر از من خواسته درباره  كي.  نه«

 »ست؟يدوست ك ان«

 »؟يا دهينامش را شن. زاندر  تريد نامش«
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بزرگ  ييرسوا كي رياو درگ. است يخودش ادم مشهور يبرا. اند دهيهمه نام او راشن«:سر تكان داد دييمولر به عالمت تا اشتفان

 د،يكش يحبس م يسال ستيب يستيبا. سهامدار را كاله گذاشت و گرفتار شد ياست ، اما انقدر احمق بود كه سر عده ا اردريليم. شد

 »گناه است يب كنديخودش ادعا م. ما از نفوذ دوستانش استفاده كرد و انها او را بعد از سه سال ازاد كردند

 »گناه است؟ يحاال واقعا ب«:ستينگر يبا دقت به چهره اشتفان م دنا

بر . بود  يمحاكمه جالب. زده است بيها دالر به ج ونيليپا پوش دوخته و م شيبرا نترپيلورويت د رمحاكمه گفت كه. دانديم خدا«

ها دالر ارزش  ارديليشود، و ان معدن م ميسه يمعدن رو كيكرد در  شنهاديبه او پ نترپيو لوريزاندر، ت تريد يطبق گفته ها

اما بعدا معلوم شد كه ان معدن . و ان فروخت انيها دالر به  ونيليبه ارزش م يو زاندر سهام داختزاندر را جلو ان نترپيو. داشت

 »نمك شود بوده است

 »سود؟ نمك«

 »پول را گرفت و زاندر گرفتار شد نترپيو. در كار نبود يرو فلز«

 »منصفه دادگاه داستان زاندر را باور نكرد؟ اتيه«

» بود گانيدر حد خدا يزيچ نترپياما و. كردنديانها باور م ديانداخت؛ شا يم نترپيو لورياز ت ريغ ياو گناه را گردن كس اگر«

 »؟يموضوع عالقه مند نيچرا به ا«:ستيبه دنا نگر ياشتفان با كنجكاو

 »كنم دايپ شياز من خواسته سابقه زاندر را برا يهمان طور كه گفتم ، دوست« :گفت رفتيكه از پاسخ دادن طفره م يدر حال دنا

 .ديسفارش دادن شام فرا رس وقت

 يلياما خ. كرده ام يپر خور نقدريفردا صبح از خودم متنفر خواهم شد كه ا« :پس از خوردن شام، دنا گفت. بود يخوشمزه ا يغذا

 »ديچسب يليبود و هر لقمه اش به من خ ذيلذ

 

بِر  يموسوم به تد يكه خرس عروسك يدانست يم« :كرد ، گفت ادهيدر هتل رساند و پ يجلو ليكه اشتفان دنا را با اتومب يهنگام

در سراسر جهان مورد پسند  يكوچك و مامان وانيساخته شد؟ ان ح فيبه نام مارگارته اشتا يجا توسط زن نيبا ر در ا نياول يبرا

 »همه قرار گرفت
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 .شوديگفت و گو به كجا ختم م نيا ديپرس ياز خودش م داد،يگوش م دنا

او . مراقب باش ،يكنيزاندر مالقات م تريكه با د يوقت. خطرناكند اريو انها بس. ميدار اديز يواقع يدر المان خرس ها نجايما ا دنا،«

 .است يخرس واقع كياو  ستين ني، اما چن رسديبه نظر م يخرس عروسك كيمثل 

از سه  يكيدنا به . شهر دوسلدرف را اشغال كرده بود يبزرگ در حومه صنعت يزاندر، ساختمان كيالترون يالملل نيب شركت

 .شد كيشلوغ نشسته بودند نزد يكه در سرسرا رشيپذ يمتصد

 »نميزاندر را بب ياقا خواستميم«

 »د؟يقرار مالقات دار شانيا با«

 »هستم وانزيمن دنا ا. بله«

 ) كنميلحظه ،خواهش م كي( » مومنت، ببته نيآ گراده«

قرار مالقات گذاشته  شانيبا ا يك ن،يفروال« . ستيبا تلفن صحبت كرد، سپس سرش را باال اورد و به دنا نگر رشيپذ يمتصد

 »د؟يبود

 »شيچند روز پ«:به دورغ گفت دنا

دوباره با تلفن صحبت  رشيپذ يدختر متصد» را ثبت نكرده است يمالقات نيچن شانيا يمنش) متاسفم .( البد ري يتوت م اس«

 »زاندر وجود ندارد ياقا داريامكان د يبدون داشتن وقت قبل«گذاشت نييرا پا يوشسپس گ.كرد

 زيدنا از كنار م. شدند يازكاركنان وارد ساختمان م يگروه. بود، روكرد ستادهيا زشيكه مقابل م يرسان غاميبه پ رشيپذ يمتصد

 .وارد اسانسور شدند كارمندان. و در وسط انها به حركت در امد. وستيعقب عقب رفت و به انها پ

 »زاندر در كدام طبقه هستند يرفت بپرسم اقا ادمي. من ياوه خدا« :رفتند ، دنا گفت يطور كه به باال م همان

 )چهار(» فبِر« :از زنها گفت يكي

 )ممنون(» دانكه «:گفت  دنا

من دنا . نميزاندر را بب يامده ام تا اقا«نشسته بود  يرفت كه پشت انزن جوان يزيشد و به طرف م ادهيطبقه چهارم از اسانسور پ در

 »هستم وانزيا
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 »نيفروال. ديوقت مالقات نگرفته ا شانياما اشما كه از ا« :اخم كرد زن

 يسراسر ياز شبكه ها يكي يبرا يونيزيتلو يگزارش هيكه من در صدد ته دييزاندر بگو يبه اقا« :به جلو خم شد و اهسته گفت دنا

وبه نفعش است كه . كه او با من صحبت كند شوميكار منصرف م نياز ا يرت.و فقط در صو. ره او و خانواده اش هستمدربا كايامر

 »حاال با من حرف بزند نيهم

 »)لطفا (  تهيب.  ديلحظه صبر كن كي« :شده بود جي، گ كرديبه اونگاه م يمنش

 

 .نصب شده بود گشود و به داخل قدم گذاشت يخصوص يان تابلو يرا كه رو يبلند شد در شياز جا يمشاهده كرد كه منش دنا

نصب  واريبه د ييزاندر در سراسر جهان در قاب ها كيالكترون ياز كارخانه ها ييعكس ها. ستينگر رشيپذ زيبه اطراف م دنا

 .بودند دهيدر انجا به قتل رس نرپيكه افراد خانواده و ييهمان كشورها...داشت ايتاليفرانسه و ا كا،يدر امر يان شركت شعبات. بود

وقت  قهيفقط چند دق شانياما ا. رنديپذ يزاندر شما را به حضور م ياقا«:گفت يبا دلخور. امد رونيبعد از اتاق ب يا قهيدق يمنش

 »است يعاد ريغ يليخ يليخ نيا. دارند

 »متشكرم«:گفت دنا

 »اوانز هستند نيفروال شانيقربان ، ا«شده بود، شدند  نييان با چوب تز يوارهايكه د يوارد دفتر بزرگ انها

رنگ  يو چشمان قهوه ا اير يب يبا صورت كليدرشت ه يمرد. او شصت و چند ساله بود. نشسته بود يبزرگ زيزاندر پشت م تريد

 .اورد اديرا به  يدنا داستان اشتفان درباره خرس عروسك.مهربان

 »ديكرديم هيته يونيزيتلو يگزارش ها وويشما از سارا .شناسم يشما را م«:ستيبه او نگر زاندر

 »بله«

 »ديام از خانواده من اسم برده ا يمنش يبرا. ديخواهيدانم از جان من چه م ينم«

 »نم؟ياست بنش ممكن«

 »تهيب«

 »با شما صحبت كنم نترپيو لوريدرباره ت خواستميم«
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 »د؟يبدان ديخواست يدرباره او چه م« :چهره زاندر عوض شد حالت

 »اند دهيو خانواده اش به قتل رس نترپيو لوريباور من بر ان است كه ت. زاندر يهستم اقا قيدر حال انجام تحق من«

 »ديبرو رونيحاال از دفتر من ب نيبهتر است هم ن،يفروال كنميفكر م« :كرد دايپ يزاندر حالت سرد تريد چشمان

 »- و. ديشما بااو معامله كرد«:گفت دنا

 »ديبرو رونيب نجايا از«

كه شما  نيتا ا. ميمورد صحبت كن نيدر ا ياست كه بهتر است ما دونفر به طور خصوص نيمن به شما ا شنهاديزاندر ، پ)  ياقا(  هر«

 »ماجرا از زبان خودتان بشنوم خواهميم. منصف باشم خواهميمن م. دينيبب ونيزيو دوستانتان گزارش را از تلو

 نترپيو لوريت« :وجود داشت شيدر لحن صدا يقيعم يشروع به صحبت كرد تلخ يوقت. ساكت بود يطوالن يمدت يزاندر برا تريد

همسر و  ن،يكه من در زندان بودم، فروال يو در حال. پاپوش دوخت ميبرا. ركيز لييخ. بود ركياوه، او ز. بود) كثافت (  سهيشا

درست است كه من «اكنده از اندوه بود  شيصدا» توانستم نجاتشان بدهم يم ديشا..اگر در خانه بودم . دنديفرزندانم به هالكت رس

 »وانزيا زهيدوش) داريد ديبه ام(  دازنياف و«را بر لب اورد ياو ان لبخند عروسك» نه نترپ؟يو لورياز ان مرد متنفر بودم، اما كشتن ت

 

 تريد. در كار بوده يحساب شخص هيتسو كي كنميفكر م. حق با توبود. مت ، من در دوسلدرف هستم«تلفن زد  كريبه مت ب دنا

پاپوش دوخته و او را روانهزندان كرده  شيبرا نترپيكه و كنديداده ، و ادعا م يانجام م نترپيو لوريبا ت يمعامله تجار كيزاندر 

 »جان سپردند يزندان بود در اتش سوز يها لهيكه او پشت م يعهمسر وفرزندان زاندر موق. است

 »جان سپردند؟ يز.در اتش سو« :برقرار شد رتياز ح يحام يسكوت

 »طور است نيهم. بله «:گفت دنا

 »مردند نيو مدال لوريطور كه ت همان«

 »يديديصحبت كردم م تيكه از جنا يو حالت چشمان زاندر را وقت يبود يم يستيبا بله،«

تو . داشته است نيزم ياز رو نترپيمحو همه افراد خانواده و يبرا يا زهيزاندر انگ ست؟ين نطوريا ند؛يا يبا هم جور در م كامال«

 »سخت است كه بشود باو ركرد-سخت. يزديحف م تيكه همه اش درباره جنا يحق داشت
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فردا صبح . هم بروم گريد يبه دو جا  يستيبا. مياثبات ندار يبرا يبرا ي، اما هنوز مدرك ستيبد ن قاتيتحق جيمن، نتا«:گفت دنا

 »گردميبه خانه بر م گريدو روزد يكي. كنميقصد رم ترك م را به نجايا

 »خودت باش مراقب«

 »هستم«

 

صفحه بزگ  يكه مشغول صحبت با تلفن اتاق هتلش بود ، رو يدنا را در حال ريفدرال، سه مرد تصو قاتيمزكز بنگاه تحق در

 .كردنديتماشا م يواريد ونيزيتلو

 »كنميرا به قصد رم ترك م نجايفردا صبح ا.. كردميبه خانه بر م گريچند روز د. هم بروم گريد يبه دو جا ديبا«:گفت دنا

 كي قيكرد و از طر رييصفحه تغ يصحنه رو. گذاشت، از جا برخاست و به حمام رفت نييتلفن راپا يكه دنا گوش دنديد مردان

اوردن لباس  رونيدنا شروع به ب. گذاشته شد شيه نماحمام كار گذاشته شده بود ، حمام ب يكوچك كه در قفسه دارو يخف نيدورب

 .كرد شيها

 .براوردند يشاد يادهايفر كردنديكه دزانه نگاه م مردان

اب كمكم در  يبخار. ، بست داديم يرا كه دوش را در خود جا يدوش رفت و در قطعه مكعب ريمشاهده كردند كه دنا به ز انها

 .دنا محو شد ريرا پوشاند و تصو يا شهيش

 »ديرا شروع كن يلمبرداريشب دوباره كار ف ازدهياز ساعت . است ليفعال كار تعط« و گفت ديكش ياز مردان اه يكي

 

 يديبه صورت ور يا سهيرا از ك ريو تكسوت نيسيامايموسوم به ادر ييايميش يداروها. راشل عذاب اور بود يبرا يدرمان يميش

 .ديكش يساعت طول مكار چهار  نيو ا كردنديم قيتزر

هم خواهد  شيفراوان خواهد كرد و موها ياحساس تهوع و خستگ. گذراند يرا م يسخت اريبس امياو ا« :جف گفت انگي دكتر

 »داروهاست نيا ياثر جانب نياحتماال ناراحت كننده تر نيزن، ا كي يبرا. ختير

 »درست است بله»

 »گردش ميرويلباس بپوش، م«:ان روز جف به راشل گفت ياز ظهر فردا بعد
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 »-واقعا حال و حوصله جف،«

 »نباشد بحث«

« :گفت يو به جف م ديخند يم. بود سيبودند و راشل در حال امتحان كاله گ يفروش سيمغازه كاله گ كيبعد انها در  قهيدق يس و

 »ان كوتاهه ؟ اي يپسند يبلنده را م ني؛ ا يقشنگ يها سيچه كاله گ

 »ميخريم تيقرمز برا اي يمشك سيو دفعه بعد كاله گ ميگرديبر م يو اگر از انها خسته شد. پسندم يهر دوشان را م« :گفت جف

 »دوست دارم يمن كه شخصا، تورا هر طور كه باش«:مهربان شد شيصدا

 » دوست دارم يطور كه هست نيمن هم تو را هم« :راشل پر از اشك شد چشمان

 هفدهم فصل

. در جهان شباهت ندارد يگريشهر د چيو به ه. ستين يقاعده مستثن نيو رم هم از ا. نظم و اهنگ خاص خودش را دارد يشهر هر

مطابق با نظم خاص خود حركت . قرنها شكوه و عظمت را تجربه كرده است خياست كه در طول تار يامروز يتختيشهر پا نيا

 .ديخودش فرا خواهد رس موقعفردابه . ندارد عجله كند يليچون دل كنديم

فرود در فرودگاه لئوناردو . به رم نرفته بود گريكه پدر و مادرش او را به انجا برده بودند د ي، هنگام ياز سن دوازده سالگ دنا

گردش كرده  وميامد كه در كلوز ادشيروز اقامتش در رم را به خاطر اورد  نينخست. را در ذهنش زنده كرد يخاطرات ينچيداو

 .هفته نتوانسته بود بخوابد كي، تا  داريپس از ان د. انداختند رهايش يرا جلو انيحيكه مس ييجا. بود

 يرا در حوض فواره دار ترو ايل تايا يريل كيسكه  كيكرده بودند، و دنا  دنيد يياياسپان يو پله ها كانياز وات نشيو والد او

شد دنا حس كرد كه  ديكه پدرش نا پد يهنگام. و مادرش دست از دعوا و مشاجره بردارندارزو كرده بود كه پدر . انداخته بود 

 .كرده است انتيفواره به او خ

 .كرديبود كه دنا هرگز فراموش نم يبود و ان شب شب دهيد ،يروم يكارا كاال ، حمام ها ياتللو را در ترمه د ياز اپرا يياجرا او

او رم و . پا گذاشته بود ريشلوغ محله تراستور ر ز يها ابانيخورده و خ يونه تو بستن اباني، واقع در خ زيدر كافه مشهور دان او

به  يا رهيقاتل زنج كي يهمه سال در جست وجو نيتوانست تصورش را بكند كه من بعد از ا يم يچه كس. ستود يمردمش را م

 بر گردم؟ نجايا
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 .ناونا رفت دانيم كينرد يسرونياقامت به هتل س يبرا دنا

از قرار . ديكنيكه شما در هتل ما اقامت م ميخوشحال يليخ. وانزيا زهيدوش) روز خوش. ( بن جورنو« :هتل به او خوشامد گفت  ريمد

 »د؟يهست نجايدو روز ا يشما برا

 »ستميكامال مطمئن ن« :مردد گفت دنا

 ».ديبالفاصله خبرمان كن ديداشت ياگر كار. ميدر نظر گرفته ا تانيبرا باياپارتمان ز كيما . ستين يمشكل« :لبخند زنان گفت ريمد

دانم چطور  ينم. و هوارد وارتون يدوروت. ديشيسابقش اند هيو دنا به همسا. هستند يمهربان و خون گرم يچه ادم ها  ايتاليا مردم

 .بكنند شنهاديرا به من پ يمن فرستادند تا كارسراغ  ماينفر را با هواپ كي ايتاليهمهراه از ا نيكردند ، اما از ا دايمرا پ

را  نويستيپرير انويتالياز كارمند تلفنخانه خواست كه شماره شركت ا. گرفت به خانواده وارتون تلفن كند ميدفعه تصم كي دنا

 .رديبگ شيبرا

 »هوارد وارتون صحبت كنم يبا اقا خواستمي، م الو«

 »ديكن يشخص را هج نينام ا لطفا«

 .كرد ينام وارتون را هج دنا

 »ديلحظه صبر كن كي،  متشكرم«

 .خط مد يان زن دوباره رو. شد قهيبه پنج دق ليلحظه تبد كي

 »ميهوارد وارتون ندار ياقا نجاي، ماا متاسفم«

 .ميفردا در رم باش نيهم ديمساله مهم ان است كه ما با تنها

************* 

 .تلفن زد 1 ايتاليا يونيزيبرنامه در شبكه تلو يرومانو، مجر كينيبه دوم دنا

 »امده ام رم. ، من دنا هستم كينيدوم«

 »م؟ينيرا بب گريكجا همد. يچقدر خوشحالم كه امده ا! دنا«
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 »بگو تو«

 »؟يكدام هتل اقامت كرده ا در«

 »يسرونيس هتل«

 »نميب يتو را انجا م گريساعت د مين. اورديشو و به راننده بگو تو رابه توال ب يتاكس سوار«

 .رومانو منتظرش بود د،يكه دنه به انجا رس يهنگام. رم است يرستوران ها نياز مشهورتر يكيدال لوپا ،  ابانيواقع د رخ توال،

 »كنميتو را مالقات م مياتش بمب ها باش ريكه ز نيچه خوب است كه بدون ا. جورنو بن«

 »مينيب يرا م گريهمد يربهت طي، من هم خوشحالم كه در شرا كينيم دو«

 »؟يكنيدر رم چه م) خوب يليخ.(بنه. تر ازاكثر جنگها هودهيب ديشا«:تكان داد  يسرش را با دلخور كينيدوم »يا هودهيجنگ ب چه»

 »مالقات كنم نجايرا در ا يه ام مرد امد«

 »ست؟ينام ان مرد خوشبخت چ و«

 »نويمانچ نتچنتيو«

 »؟ينياو را بب يخواهيچه م يبرا« :رومانو عوض شد كينيچهره دوم حالت

 »بگو ميبرا نوياز مانچ. كنميرا دنبال م يقاتياما من تحق. ستين يمهم زيچ احتماال«

انها سر كار  يبانيبا پشت. بود اياو عضو ماف. بود يبازرگان ريوز نويمانچ«:ديشيبزند به دقت اند ياز ان كه حرف شيرومانو پ كيمنيدوم

 يبرا«ستيبه دنا نگر يرومانو با كنجكاو» چرا ديكس نفهم چيمهم راترك كرد وه يليمنصب خ كيبه هر حال ناگهان . امده بود

 »؟يا هبه او عالقه مند شد يچ

قرار  كيعقد  ي، در حال مذاكره برا ديكه از سمتش دست كش يوقت نويام كه مانچ دهيشن«:پاسخ دادن به سوال طفره رفت دنااز

 »بود نترپيو لوريبات يداد رسم

 »تمام كرد يگريمذاكرات را با كس د نترپيو. بله«

 »در رم بود؟ نترپيو لوريوقت ت چند«

 شيپ نشانيب يمشكل يول«:و سپس افزود »بودند الهيهم پ يرفقا نترپيو و نويمانچ. حدود دو ماه« :ديشياند يلحظه ا يبرا رومانو
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 »امد

 »؟يمشكل چه«

 نويشد و همسر مانچ ديكه ناپد ا،يدختر به نام پ كيفرزند داشت ،  كيتنها  نويمانچ. كننديم فيهزار جور داستان تعر. دانديم خدا«

 ».كرد دايپ يديشد ياختالل عصب

 »شد؟ ادم رباها او را ربودند؟ ديناپد نويدختر مانچ ييگويكه م ستيچ منظورت«

رومانو » افتاد شيبرا يچه اتفاق دانديكس نم چيه. زد بشيغ« :كند دايپ يلغات مناسب كرديم يسع دانهينوم كينيدوم» -اوصرفا.  نه«

 »بود ييبايفوق العاده ز ادختريپ ميبه تو بگو«و افزود  ديكش ياه

 »كجاست؟ نويمانچ همسر«

 »برد يبه سر م يشگاهيشده كه او در اسا عيشا نطوريا«

 »كجا؟ يدانيم«

 يخواهيم. رستوران هستم نيا يمن مشتر« :گفت كينيدوم. انها شد زيم كينزد شخدمتيپ »يبدان ستين ياجيتو هم احت. نه«

 »سفارش بدهم؟ تيبرا

 »بله«

 »اروستا كن پولنتا ويدو پو، ابا كچ ،يوليپاستا فاج ما،يپر«:كد شخدمتيرومانو رو به پ »بنه»

 »)ممنون(يگراتس«

دنا، با « :كه از جا برخاستند تا رستوران را ترك كنند رومانوگفت ياما هنگام. پاافتاده شد شيو پ يو گفت و گو معمول. بود يعال غذا

 »يكن چشيسوال پ يكه بتوان ستين يادم ياو ان جور. نداشته باش يكار نويمانچ

 »-اگر او اما«

 »اُمرتا–به قول خودمان . كن  فراموشش«

 »كينيدوم. ممنونم حتتينص از«

در  كليه يمامور محافظ قو كي. قرار داشت ايساردن ابانيمتعلق به خود او در خ يامروز يدر ساختمان نويمانچ نچنتيو دفاتر
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 .نشسته بود رشيپذ زيپشت م نيكف مرمر يدارا يسرسرا

 تا؟يورينيس وتاراال،يبنا جورنو؛ پوسو ا. ورود دنا ، مامور سرش را باال اورد با

 »صحبت كنم نويمانچ نچنتيو يبا اقا خواهميم. است وانزيمن دنا ا اسم«

 »د؟يدار شانيمالقات باا قرار«

 »نه«

 »متاسفم پس«

 »بااوصحبت كنم نترپيو لوريدرباه ت خواهميم دييبگو شانيا به«

دنا منتظر . گذاشت  شيرا سر جا يگوش. تلفن را برداشت و با ان صحبت كرد يسپس گوش. ستيبه دنا نگر يلحظه ا يبرا مامور

 .بود

 خواهد شد؟ رميدستگ چه

نفر شما را به  كيانجا . طبقه دوم« :رو به دنا كردو گفت. گوش داد يلحظه ا يزنگ زد و مامور محافظ ان را برداشت و برا تلفن

 »خواهد كرد ييراهنما نويمانچ يدفتر اقا

 »ممنون«

 »كنميخواهش م(»گو پره«

 

كهنه مستعمل  زيپشت م نويمانچ. نبود كه دنا انتظارش را داشت يزياصال ان چ. بود يعاد اريكوچك و بس نويمانچ نچنتيو دفتر

و  ديسپ ي، موها يطانيق يفراخ ، لبها يا نهيبود با قامت متوسط ، س يبود، مرد يشصت سالگ نياو در سن. نشسته بود يفرسوده ا

نابالغ  يبايدختر ز كياز  ييالدر قاب ط يعكس زيم يرو. بود دهيرا داشت كه دنا در عمرش د ينگاه نياو سردتر. يعقاب ينيب

 .قرار داشت

 .بم و گوشخراش بود شيصدا»د؟يبا من صحبت كن نترپيو لوريدرباره ت ديامده ا« :گفت نويمحض ان كه دنا وارد دفتر شد مانچ به

 »-درباره  خواستميم بله،«
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سوزد و  يحاال در اتش جهنم م. كشته شد قيحادثه حر كياو در . نايورينيس م،يدرباره اش صحبت كن ميكه بتوان ستين يزيچ«

 »سوزند يهمسر و فرزندانش هم در اتش جهنم م

 »نم؟ي، ممكن است بنش نويمانچ ياقا«

پره . شودي، رسم ادب فراموشم م شوميم يوقتها كه عصبان ي؛ بعض) ديببخش(ياسكوز«:در عوض گفت» نه«،  ديخواست بگو نويمانچ

 ».دينيبنش دييبفرما كنميخواهش م. ياكومود يگو، س

 »ديخود بود نيدولت نيب يقرارداد تجار كيدر حال مذاكره راجع بع  نترپيو يشما و اقا«. نشست يصندل يمقابل او رو دنا

 »بله«

 »ديبا هم دوست شد و«

 »بله، فورسه يمدت كوتاه يبرا«

 »عكس دختر شماست؟ نيا ايا«:بود نگاه كرد  زيم يكه رو يبه عكس دنا

 .جواب نداد نويمانچ

 »خوشگل است  يليخ«

 »خوشگل بود يليخ بله؛«

 شيداشت پ يسع نكهيمثل ا كند؛يبه دقت نگاهش م نويكه مانچ ديد »ست؟ين اتيح ديدر ق گريمگر د«.ستيبه او نگر ريمتح دنا

 .با دنا صحبت كند با نه ايكه ا رديبگ ميخود تصم

 »دييزنده؟شما به من بگو«:كه به حرف امد گفت يانجام هنگام سر

او را . او نان ونمك ما را خورد. را به خانه ام اوردم نترپيو لوريشما، ت ييكايمن دوست امر«. بود نيپر احساس و اندوهگ شيصدا

رم فقط شانزده سال دخت. و باكره مرا حامله كرد بايمرا چطور داد؟ دختر ز يپاداش محبتها ديدانيم. كردم يبه دوستانم معرف

 »بچه اش را سقط كرد نيبنابرا..نيبنابرا كشم،يدانست كه من او را م يچون م ديگوكه به من ب ديترس يم. داشت

نه ، او . دكتر نفرستاد شيدخترم را پ نيبود؛ بنابرا شينگران شهرت و ابرو نترپيو« :كرد انيب يبيكلمات را با نفرت عج نيا او

دختر شانزده ساله ام ، . رحم كه او را پاره كرد يب يقصاب«. از اشك پر شد نويچشمان مانچ» قصاب فرستاد كي شياو دخترم را پ...
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 »... تايورينيس

. برد نيانها را هم از ب ياو نوه ها يدخترم را نابود كرد، بلكه نوه ام و بچه ها ينه تنها زندگ نترپيو لوريت« :بغض الود بود شيصدا

حاال او خانواده اش تقاص گناه « :تا ارامشش را به ست اورد  ديكش يقينفس عم نويمانچ» را به باد فنا كشاند نويچخانواده مان ندهياو ا

 »وحشتناك او را پس داده اند

 .تكلم نداشت يارايخاموش نشسته بود ،  دنا

 نويمانچ» كردم يمعامله ا نترپيو ورليمن با ت. فتديخواهم هرگز چشمم به او ب ينم تايورينيس كند،يم يزندگ يدر صومعه ا دخترم«

 »بود طانيمعامله باش نياما ا«:مانست به چشمان دنا دوخت  يفوالد م يرنگش را كه به سخت ينگاه سرد چشمان خاكستر

 .و حاال مارسل فالكون مانده است كه به مالقاتش بروم. دو دشمن سر سخت داشته است نترپيو نجاي، پس تا ا ديشياند دنا

 

جذاب و  يمرد. سرش را باال اورد و نگاه كرد. او نشست يامد و پهلو ي؛ دنا متوجه شد كه كس كيبلژ يال ام به سو يپرواز ك در

 .را عوض كند شيخوش صورت بود، و ظاهرا از مهماندار درخواست كرده بود جا

 ييايتانياو لهجه بر» نس است يه ديويمن دنام . كنم يخودم رامعرف دياجازه بده. ريصبح بخ«:و لبخند زد ستيبه دنا نگر مرد

 .داشت

 »هستم وانزيا دنا«

 »ست؟ين نطوريا. پرواز است يبرا يچه روز خوب«:بود ان مرد دنا را نشناخته است معلوم

 »است ييبايبله، روز ز« :موافق بود دنا

 »د؟يكن يتجارت به بروكسل سفر م يبرا ايا« : ستينگر يبه او م زيام نيتحس يبا حالت مرد

 »احتيو س تجارت«

 »د؟يدار يدوستان انجا«

 »هستند يچند نفر بله،«

 »شناسم يبروكسل را خوب م من«
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 .او هم كه با راشل است. سپس خاطرش مكدر شد. ميرا به جف بگو ني، صبر كن تا ا ديشياند دنا

 »ديرس ياشنا به نظر م« : ستيبه دقت به چهره دنا نگر مرد

 »نديگو يرا به من م نياكثرا هم. تاس بيعج«:تبسم كرد دنا

بود تلفن همراهش را  ستادهيا انهيكه داخل پا يشد، مرد ادهيپ مايدر فرودگاه بروكسل فرود امد و دنا از هواپ مايكه هواپ يهنگام

 .باال اورد و با ان گزارش داد

 

 »د؟يدار هينقل لهيوس ايا« :نس گفت يه ديويد

 »-توانم ي، اما م نه«

 تيشش در با راننده ، كه منتظرش بود هدا نيموزيل لياتومب كي ياو دنا را به سو» شما را برسانم دياجازه بده كنميم خواهش«

در حال تردد  يها ليوارد انبوه اتومب نيموزياو به راننده دستور حركت داد و ل »كنميم ادهيهتلتان پ يشما را جلو«:به دنا گفت. كرد

 »د؟ييا يل مبه بركس هاست ك يبار نياول«:شد

 »بله«

 شنهاديبه شما پ ديداشت دياگر قصد خر« :نس گفت يو ه. دنديدار رس چهيبزرگ با سقف در دهيبازار سر پوش كيبه مقابل  انها

 »اوبر- سن يگالر. ديايب نجايبه ا كنميم

 »است يقشنگ يجا«

 كيانجا » است سيهم فواره مشهور مانكن پ نيا« :او روبه دنا كرد و گفت »ستيلحظه با كيچارلز ، «:نس بع راننده گفت يه

 :طاقجه صدف گونه قرارداشت كي، در  كرديكه ادرار م ياز پسر كوچك يمجسمه برنز

 »جهان يمجسمه ها نياز مشهورتر يكي«

 .توانستم نجاتشان بدهم يم دياگر ازاد بودم ، شا. دنديكه من در زندان بودم؛ همسر و فرزندانم به هالكت رس يوقت

 »-شوميخوشحال م ديندار ياگر امشب كار« :گفت ينس م يه ديويد

 »متاسفانه، كار دارم« :گفت  دنا
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 .كرامول احضار شده بود وتيبه دفتر ال مت

 »گردد؟يبر م يجف ك. ميمان را از دست داده ا ياصل اني، ما دو نفر از مجر مت«

و من بهش . شده است ريحساس در رابطه با همسر سابقش درگ يشخص تيموقع كياو در  يدانيهمان طور كه م. وتيدانم ال ينم«

 »رديبدون حقوق بگ يكردم كه مرخص شنهاديپ

 »گردد؟ياز بروكسل بر م يو دنا ك.  نطوريا كه»

 .من كه به او نگفته بودم دنا در بروكسل است يول د؛يشيكرامول نگاه كرد و اند وتيبه ال مت

 هجدهم فصل

شامل سه نوار  كيان پرچم بلژ ي، در ساختمان لئو پولد سوم واقع است و بر باال يشمال كياتالنت مانيپ ناتو ، سازمان يمركز اداره

 .و زرد و قرمز در اهتزاز است اهيس يهم اندازه به رنگ ها يعمود

خواهد بود و سپس او  ياز مقامش در ناتو كار اسان نترپيو لوريزودرس ت يريراجع به كناره گ ياطالعات افتنيمطمن بود كه  دنا

 يعالوه بر دفاتر شانزده گانه كشور عضو ، دفاتر. از افباست ياما معلوم شد كه ناتو اش شله قلمكار. وطنش شود يراه توانديم

 CSCE ،CJTE  ،ESDI  ،NACC  ،EAPC ،NAC يبرا

 .وجود داشت گريحداقل ده واژه نامانوس و درو از ذهن د يبرا و

 .افتيرا در اتاق خبرنگاران  ليمراجعه كرد و ژان سم و هيشاپل ابانيناتو واقع در خ يبه دفتر مطبوعات دنا

 »!دنا«:ديمقدم بگو رياز جا برخاست تا به او خ ژان

 »ژان  سالم«

 »تو را به بروكسل كشاند؟ يچ«

 »درباره ناتو گريد ياه، داستان»«دارم اجياطالعات احت يبه كم. كنميكار م يداستان يرو«:گفت دنا

 »متحده در مقر ناتو بوده است االتيمستشار ا يزمان نترپيو لوريت.  يتا حدود«:محتاطانه گفت دنا

و افزود  ستيبه دنا نگر يژان با كنجكاو». بر سر خانواده اش امد يبتيچه مص. بود يمرد بزرگ. انجام داد ياو كارش را به خوب. بله«

 »؟يبدان يخواهيچه م« :
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 »چه بوده لشيبدانم دل خواهميم. كرد يريزود از مقامش در بركسل كناره گ ليياو خ« :ديگز اطياش را با احت يبعد كلمات دنا

 »زودتر تمام كرد نجايكارش را در ا. ساده است«:را باال انداخت و گفت شيشانه ها ليسم و ژان

 ايرخ نداد؟ ا يعاد رياتفاق غ چيه.. چيه ايا كرديخدمت م نجايدر ا نترپيكه و يدر حال« :به دنا دست داد يديشد يدينا ام احساس

 »در خصوص او به پا نشد؟ ييرسوا ينوع

در ارتباط با ناتوشده  ييرسوا كي ريدرگ نترپيو لوريگفته كه ت يكس ايا! معلوم است كه نه«:به دنا نگاه كرد رتيبا ح ليسم و ژان

 »بود؟

وجود داشته  نجايدر ا گرينفر د كيو  نترپيو نياختالف ب يمشاجره با نوع كي..كيام  دهيان طور كه من شن. نه«:فورا گفت دنا

 ».است

 »است؟ يخصوص تيبا ماه يمنظورت مشاجره ا«:اخم كردو گفت ليو سم

 »بله«

 »كنم قيراجع به ان تحق توانمياما م. من خبر ندارم«:را به هم فشرد و گفت  شيلبها او

 »شوميممنون م يليلطفت خ نيا از«

 

 .تلفن زد ليروز بعد دنا به ژان سم و صبح

 »؟يبفهم نترپيو لوريراجع به ت يشتريب زيچ يتوانست«

 .توقع داشت ليپاسخ را از ژان سم و نيهم بايدنا تقر» وجود ندارد دنيفهم يبرا يزياما متاسفانه چ. كردم  يسع. ، دنا متاسفم«

 »به هر حال، متشكرم«:كرد يدينا ام احساس

 »بود هودهيمتاسفم كه سفرت ب. كنميم خواهش«

استعفا داد و به فرانسه  يمنتظرها ريطور غ هيمارسل فالكون  يعنيفرانسه به ناتو،  ياعزام ريخواندم كه سف ييدر جا ژان،«

 »ست؟ين يعاد ريغ نيا. بازگشت

 »كنميفكر م نيچن. ، چرا تيوسط مامور در«
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 »استعفا داد؟ چرا«

به او برخورد كرد و از  لشيكه با اتومب يپسرش توسط راننده ا. بود يزيحادثه غم انگ ليبه دل. مورد وجود ندارد نيدر ا يراز«

 »، كشته شد ختيصحنه گر

 »كنند؟ رشينتوانستند دستگ ايا خت؟ياو برخورد كرد و گر ليبيكه با اتوم يا راننده«

 »كرد يمعرف سيبه پلبعد از حادثه ؛ ان فرد خوش را  يمدت كوتاه. ، بله اوه«

 »نطوريكه ا«.گرينقطه كور د كي

 »بود نترپيو لورياو راننده ت. بود كويپرس ويبه نام انتون يمرد راننده ا ان«

 »كجاست؟ كوياوه؟ حاال پرس«:ناگهان لرزش كرد دنا

 »نتوانستم بكنم ياديكه كمك ز ديببخش«:افزود يبا عذر خواه ليسم و» جا در بروكسل نيهم. ليزندان سن ژ در«

 

 لوريت ريسف يراننده اقا كو،يپرس ويانتون. ارسال كنند شيبا نمابر برا نگتنيماجرا را از واش نياز ا يدرخواست كرد شرح كوتاه دنا

فالكون كه  ليبه تصادف با گابر يصادر شد كه و يحكم هنگام نيا. به حبس ابد محكوم شد كي، امروز توسط دادگاه بلژ نترپيو

 .فرانسه با سازمان ناتو بوده ست ياعزام ريفالكون، پسر سف ليگابر. از صحنه حادثه اعتراف كرد زيشته شدن اوشد و گرباعث ك

، قرار  دهنديقصر جلوه م هيكه ان را شب يكوچك يبابرج ها يميو قد ديسف يدر مركز شهر بروكسل در ساختمان ليسن ژ زندان

به  يزندان قدم گذاشت و توسط مامور اطياو به ح. را گرفته بود كويپرس ويتلفن كرده و اجازه مصاحبه با انتون شيشاپيدنا پ. دارد

 .شد ييزندان راهنما سييدفتر ر

 »ديرا ببن كويپرس يامده ا نجايا«

 »بله«

 »خوب اريبس«

 كويپر س ويانجا انتون. شد تيبه اتاق مالقات هدا يگريدنا توسط نگهبان د ،يتوسط مامور شياز گشتن مختصر لباسها پس

 .با عضالت منقبض يبود ؛ با چشمان درشت سبز رنگ و چهره ا دهيكوچك اندام و رنگ پر ياو مرد. منتظرش بود
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 »ببر رونيب نجايحاال مرا از ا!نفر امد كيخدا را شكر كه باالخره «:بود نيا كويكلمات پرس نيكه دنا داخل اتاق شد ؛ نخست يهنگام

 »كار را بكنم يا ستميمن قادر ن. متاسفم - من«:ستيزده به او نگر رتيح دنا

 »برديم رونيب نجايمرااز ا ديا ينفر م كيبه من قول دادند كه  ؟يامد يچ يپس برا«:تنگ شد كويپر چشمان

 »فالكون صحبت كنم ليامده ام تا با شما درباره مرگ گابر من«

 »گناهم يمن ب. ماجرا نداشتم نيبا ا يارتباط چيهمن « :اوج گرفت كويپرس يصدا

 »يكه مقصر بوده ا يتو اعتراف كرد اما«

 »گفتم دروغ«

 »؟..چرا«:گفت دنا

حكمفرما  يطوالن يسكوت»او را كشت نترپيو لوريت. به من پول دادند« :گفت يبه چشمان دنا نگاه كردو با لحن تلخ مايمستق ويانتون

 .شد

 »بگو ميرا برا ماجرا«

اخرهفته در  يليدر ان تعط نترپيو يهمسر اقا. جمعه شب رخ داد كيحادثه در  نيا«:شدت گرفت كويچهر پرس ياجزا انقباض

من به . باشگاه شبانه رفت كي) يميقدذ كيبلژ(»  كيبلز ني يانس«به . تنها بود نترپيو ياقا« :گرفته بود كويپرس يصدا» لندن بود

ان شب را به  عيدست از صحبت برداشت،وقا كويپرس» خواهد كرد ياو گفت كه خودش رانندگ اكردم كه برسانمش ، ام شنهادياو پ

 .اورد يخاطر م

 »افتاد؟ يبعدش چه اتفاق« :ديبا حرارت پرس دنا

 -او. است دهيپر لياتومب يجلو يبه من گفت كه پسر جوان. مست بود به خانه بازگشت يليكه خ يوقت و درحال ريد نترپيو ياقا«

بعد . بود ختهيتوقف نكرده و از صحنه تصادف گر نيبشود، بنابرا ييرسوا ريدرگ مخواستين نترپيو. كرده بود رياو ان پسر را ز

او . نديايدنبالش ب سيداده باشد، و ماموران پل سيرا برداشته و به پل ليو شماره اتومب دهيتصادف را د يكه مبادا كس ديترس

 »زدير يخبر درج كند نقشه روسها به هم م نياما گفت كه اگر اداشت  ياسيس تيمصون

 »نقشه روسها ؟«:اخم كرد دنا
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 »است كه كفت يزيهمان چ نيا. بله«

 »ست؟يروسها چ نقشه«

سرش را با  كويپرس» شده بود وانهيد يحساب. جمله را در تلفن گفت نيكه او ا دميشن. دانم ينم« :را باال انداخت شيشانه ها راننده

 يو نم ميرفته ا شيخوب پ يليما خ. كند دايادامه پ ديبود كه نقشه روسها با نيتلفن گفت ا يكه پا يزيتنها چ« :تكان داد يناراحت

 »سد راهمان شود يزيم كه حاال چياجازه بده ميتوان

 »كرد؟يصحبت م يزياو راجع به چه چ يدانيتو اصال نم وو«

 »نه»

 »هست؟ ادتياو به  يهاهم از گفته  يگريد زيچ«

 ». فراهم شده است كيبه  كيهمه مقدمات كار :را گفت نيا هيشب يزياو چ«:فكر كرد يلحظه ا كويپرس

 »ديرس يمهم به نظر م يليخ گفتيم يهر چ« ستيدنا نگر به

 »د؟ي، چرا گناه تصادف را به گردن گرفت كويپرس ياقا«:كرديهر كلمه را به دقت جذب و درك م دنا

گفت اگر اعتراف كنم ان شب من پشت  نترپيو لوريت. به من حق و حساب دادند. به شما كه گفتم« :سخت شد كويپرس ارواره

. كه در زندان هستم از افراد خانواده ام مراقبت خواهد كرد يدالر پول خواهد داد و تا وقت ونيليم كيبوده ام به من  ليفرمان اتومب

احمق بله  كيمن مثل « :دييسا يرا به هم م شياو حاال دندان ها» كوتاه باشد يليمن خ تيكومتا دوره مح دهديم يبيگفت ترت

 .زديدرچشمانش موج م يدينا ام» بگذرانم نجايهمه عمرم را در ا ديو حاال او مرده و من با«. را گاز گرفت نشييلب پا» گفتم

 »د؟يصحبت كرده ا يگريموضوع باكس د نيدرباره ا ايا«:سرانجام گفت. بود تكان خورده بود دهيو از انچه شن ستادهيانجا ا دنا

 »گفتم سيمرده؛ شرح معامله مان را به پل نترپيو لوريت دميشن نكهيالبته، به محض ا«:گفت يبه تلخ كويپرس

 »؟ و«

 »دنديمن خند به«

هرگز به مارسل  ايا. ديبه دقت فكر كن ديكه جواب بده نيقبل از ا. را از شما بپرسم يمهم يليمطلب خ خواهمي؛ م كويپرس ياقا«

 »بوده كه پسرش را كشته است؟ نترپيو لوريت نيكه ا ديفالكون گفت
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 »فكر كردم به من كمك خواهد كرد. معلوم است كه گفتم. بله«

 »گفت؟ يمارسل فالكون چ د،يكه به او گفت يوقت«

 »خانواده اش در جهنم به او ملحق شوند دورميام: كلمات را گفت نيا قايدق«

 .سه نفر شدند نترپيمن حاال دشمنان و ي؛ خدا ديشياند دنا

 .صحبت كنم سيبا مارسل فالكون در پار يستيبا

و اماده  كرديبر فراز شهر پرواز م مايكه هواپ يدر هنگام يحت. را احساس نكند سيپار تيد جذاب ييدلربا ينداشت كه كس امكان

 .انجا شهر نور بود ، شهر عشاق. شديفرود م

 .ديجف فشرده شود وبه درد ا اديباعث شد قلب دنا به  سيشهر پار دنيد. ديايتنها ب ينبود كه كس يمكان

 .كرديداشت، صحبت م يهمكار» 6مترو « ونيزيدر استراحت گاه هتل پالزا آتنه نشسته بود و باژان پل اوبر كه با تلو دنا

 ».ستياو ك داننديهمه م. فالكون؟ البته  مارسل«

 »؟يبه من بده يتوانيم ياو چه اطالعات درباره«

 »دينام يها برگ زمانه اش م ييكاياست كه شما امر يزيچ. است يمهم تياوشخص«

 »كند؟يچه كار م مگر«

كوچك را از عرصه رقابت  يكه شركت ها نيمتهم شده بود به ا شيچند سال پ. است ييدارو ميكارخانه عظ كيصاحب  فالكون«

دولتبه ناتو  ندهيفرانسه اورا به عنوان نما رينخست وز يحت. فتاديبود و اتفاق ن ياسيارتباطات س يبرون رانده است، اما او دارا

 »فرستاد

 »چرا؟. كرد يرياما او از شغلش كناره گ« :گفت دنا

 نيو فالكون نتوانست غم ا. زد، كشته شد يبه و ليدر بروكسل با اتومب كه يپسرش توسط راننده مست. است يزيغم انگ داستان«

به  يشد و از نظر روح يهمسرش دچار حمله عصب. بازگشت سيناتو راترك كرد و به پار. كند رونيفقدان بزرگ را از دلش ب

 »برديكان به سر م رد يشگاهيو حاال در اسا. شدت ضربه خورد 

مراقب باش كه چه  يلي، خ يدرباره فالكون هست يدنا ؛ اگر در فكر نوشتن داستان«:و صدقانه و دوستانه گفت ستيبه دنا نگر ژان
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 »است ييورز و انتقام جو نهيك اريكه ادم بس نياو معروف است به ا. يسينو يم

************** 

 .رديبگ يتا دنا از مارسل فالكون وعده مالقات ديطول كش كروزي

كارتان  شگريكه ستا نميشما را بب رفتميپذ ليدل نيمادموازل ؛ به ا«:شد فالكون گفت ييراهنما يجام به دفتر وكه سران يهنگام

 »شجاعانه بود يكار قتايشما از منطقه جنگ زده حق يگزارش ها. هستم

 »متشكرم«

چه . دينيشيبن دييبفر ما كنميخواهش م«. يچهره و چشمان نافذ اب يقو ي، بااجزا كليباابهت بود، درشت ه يفالكون مرد مارسل

 »انجام بدهم؟ تانيتوانم برا يم يكار

 »راجع به پسرتان بپرسم خواستميم«

 »بود يخوب يليپسر خ ليگابر«.كرد داياند وهناك پ يچشمانش حالت» ، بله اه»

 »-گرفت ريكه او را ز يان مرد«:گفت دنا

 »يشوفر ناش ان«

 .ستيبه فالكون نگر رتيدناباح

مسوول مرگ پسرش بوده  نترپيو لوريت نيكه ا ديهرگز به مارسل فالكون گفت ايا. ديبه دقت فكر كن ديجواب بده نكهياز ا بلق

 است؟

 .پسرش مرده است دميبه محض ان كه شن. است كه گفتم معلوم

 گفت يفالكون چ مارسل

 »خانواده اش در جهنم به او ملحق شوند دورميام« :كلمات را گفت نيا قايدق او

 . است خبريب قتياز حق ييگو كرديرفتار م ياكنون مارسل فالكون طور و

 رييتغ نيتر ييتابلكه جز. شد قيدنا به چهره فالكون دق» هم انجابود نترپيو لوري؛ ت ديكه شما در ناتو بود يفالكون ، هنگام ياقا«

 .مشهود نبود يرييتغ چياما ه. نديرا در چهره او بب يحالت
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 .بود يعاد شيلحن صدا »ميما با هم مالقات كرد.  بله«

 كند؟يم يرا مخف زياو چه چ. ميمابا هم مالقات كرد. بله.. مانده بود رينطور؟دنامتحيا كه

 »اگر ممكن باشد با همسرتان صحبت كنم خواهديفالكون ، دلم م ياقا«

 »رفته است التياو به تعط متاسفم«

 .برديدر كان به سر م يشگاهيبه شدن ضربه خورد، و حاال در اسا يشد و از نظر روح يدچار حمله عصب او

 .زديم يخودش را به نفهم رانهيشر يليبه دل ايمحض بود  يدچار نادان ايفالكون  مارسل

 

 .از اتاقش در هتل پالزا اتنه به مت تلفن زد دنا

 »؟يگرديبه وطن بر م يك دنا؛«

درباره  نترپيدر بروكسل به من گفت كه و نترپيو لوريراننده ت. ان را دنبال كنم ديمانده كه با يباق ميسرنخ برا كيفقط . من«

 يستيبا. مانع از انجامش بشود يزيچ اينقشه به هم بخورد  نيخواست ا يو نم. زديمرموز به نام نقشه روس ها حرف م زيچ كي

 »با چند نفر از همكارانش در مسكو صحبت كنم خواهميم زده؟يحرف م زيراجع به چ نترپيكه و ديشود فهم يم ايا نميبب

انجا  ميگو يم. درو گزارشگر ما در مسكو است ميت. يبازگرد ويبه استود عتريهر چه سر خواهدتوياماكرامول دلش م. خوب اريبس«

 »كمكت كند تواندياو م. ديايدنبالت ب

 »مانم ينمدر مسكو  شتريدو روز ب يكي. متشكرم«

 »دنا؟«

 »بله؟«

 »خداحافظ.  يچيه«

 

 .مانم يدر مسكو نم شتريدو روز ب يكي. متشكرم

 دناا؟

 بله؟
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 خداحافظ.  يچيه

 

 .تمام شد نوار

 

 .به خانه اش تلفن زد دنا

 »ريعصر بخ ميبهتر است بگو اي - يليخانم د ريبخ شب«

 »خوشحالم تانيصدا دنيچقدر از شن!وانزيا زهيدوش«

 »انجا چطور است؟ اوضاع«

 »يعال اريبس«

 »امده؟ين شيپ يچطوره؟ مشكل كمال«

 »تنگش شده يليشماخ يشك ندارم كه دلش برا. اصال«

 »د؟يبزن شيتلفن صدا يپا شوديم. او تنگ شده يهم دلم برا من«

 »كنم؟ داشيب ديخواهيم. زنديچرت م كمال«

 »زديهم كه تلفن كردم چرت م روزيد زند؟يچرت م«: گفت رتيدناباح

 »خوب باشد شيخواب برا يفكر كردم كم ني، بنابرا ديرسيجوان ما از مدرسه به خانه امد و خسته به نظر م. بله«

 يم هيخرس هد كي شيبرا هياز روس ديبه او بگو. زنميفردا زنگ م. دوستش دارم يليكه خ دييفقط به او بگو. خوب..طور نيا كه«

 »اورم

 »ديايم جانيبه ه يليخبر خ نيا دنيحتما از شن! خوب اريبس! خرس كي«

 .به راجر هادسن تلفن زد دنا

 »هستم ياما محتاج لطف. چقدر ناراحتم شوميمزاحمت م نياز ا يداني، نم راجر«

 »..دياياز دستم بر ب اگر«

 »يتو او را بشناس دوارميام. صحبت كنم هيدر روس كايامر ري، سف يبا ادوارد هارد خواهميو م. روميدارم به مسكو م من»



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني–فرو مي ريزدآسمان                              

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٠٠

 »شناسمش يم. واقع بله در«

 »شوميواقعا ممنون م ،يارسال كن ميرا با نمابر برا ينامه ا ياگر معرف. هستم سيدر پار من«

 »منتظرت باشد ميگويو م زنميبه اوتلفن م. بكنم توانميم يبهتر كار«

 »سپاس گزارم. راجر  ممنون،«

 

به خودش گفت ؛ . اش باشد سخت دل ازرده شد يكه به خاطر اورد كه انشب قرار بود شب عروس يهنگام دنا. سال نو بود شب

 .رفت رونيو از اتاق ب ديكتش را پوش. يبه زود. يبزود

 »خبر كنم؟ يتاكس وانزيخانم ا«:گفت دربان

 يشهر نجايا ديرس يا جهيدنابه نت. رفته بود رونيخانواده اش از شهر ب دنيد يژان پل اوبر برا. نداشت كه برود ييجا» متشكرم نه«

 .كه ادم در ان تنها گردش كند ستين

 .به جف و راشل فكر نكند كرديم يسع. شروع به قدم زدن كرد او

 يكشش ناگهان كيو بر اثر  كرديكه درش باز بود عبور م يكوچك ساسياو از مقابل كل. كند كه به انها فكر نكند يسع خواستيم

 يمكتين يرو. به او دست داد يشكل ان ؛ حس ارامش يقوس يباطاق ها سايسرد و ارام كل طيبا ورود به مح. شد اسيداخل ان كل

 .و در دل دعا خواند. نشست

 يكاغذ يسال نو منفجر شد و پولكها ليتحو يشاد ويو غر اهويناگهان از ه سيپار رفت،يراه م ابانيشب همچنان كه دنا در خ مهين

 ياكنون بااو و راشل به هم عشق م ايا كند،يجف چه م ديدنا از خودش پرس. گرفت دنيشهر بار يساختمان ها بر رو ياز باال

 و به خصوص است فراموش كرده باشد؟ يياستثنا نقدريممكن است امشب را كه ا طورچ. ورزند؟ جف هنوز تلفن نزده بود

 .زديقرار داشت ،زنگ م شيارا زيم كينزد نيزم يده بود و روافتا رونياو ب فياتاق دنا در هتل، تلفن هماره كه ك در

را از تن خارج كرد و به تخت  شيلباس ها. به اتاقش قدم گذاشت.كه دنا به هتل پالزا اتنه بازگشت، ساعت سه صبح بود يوقت

 شيپ. ار شده بوداو تكر ي، همواره در تمام زندگ يواريبر كاغذ د يطرد شدن همچون نقش. نخست پدرش و حاال جف. ديخز

اگر امشب شب عروس ام بود؟ اوه،جف،  شدياما چه خوب م. تاسف بكنم ساسخودم اح يبرا خواهميخودش سوگند خورد ، نم
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 ؟يزن يچرابه من تلفن نم

 . تا خوابش برد ستيگر انقدر

 نوزده فصل

گرم  يليخ يمسافران لباس ها شتريدنا متوجه شد كه ب.  ديطول كش ميسابنا سه ساعت و ن ييمسكو با خطوط هوا يبه سو پرواز

 .پوست، كالم و شال گنجانده شده است يسرشان هم كت ها ياند و در طاقچه باال دهيپوش

 .مانم يدر مسكو نم شتريدو روز ب يكيخوب،  يول. دميپوش يم يگرم تر يلباس ها ديبه خودش گفت، با او

 گفتيتلفن م يپا زير كيفقط . ها شده بود وانهيمثل د نترپيو. فكر نكند كويپرس ويتونبه كلمات ان يتوانست لحظه ا ينم دنا

 »مانع انجام بشود يزيچ مياجازه بده ميتوان يكه نم ميكرده ا شرفتيكار پ نيما انقدردر ا. كند دايادامه پ يستينقشه روسها با«

بعد  يشان داده شده است؟و كم بيو ترت رفتيم شيطبق برنامه پ ييها يزيچ كرد؟چهيكدام نقشه مهم كار م يرو نترپيو

 .منصوب كرد هيدر روس كايامر ريرا به مقام سف نترپيو يجمهور سيير

 .شوديتر م يمعن ياورم، كل ماجرا ب يبه دست م يشتريگرفت ، هر چه اطالعات ب جهينت دنا

در  ي، كدام ادم عاقل دياو از خودش پرس. پر از گردشگر بود 2وويمسكو موسوم به شره مت يالملل نيدنا، فرودگاه ب رتيكمال ح در

 كند؟يم دنيد هيزمستان از روس

قلبش . ديپا ياو را م يچشم رياست و ز ستادهيا يدر ان حوال يشد مرد د،متوجهيكه دنا به چرخ نقاله حامل چمدان ها رس يهنگام

 دند؟يچطور فهم. ميا يم نجايدانستند كه من به ا يانها م د،يشياند. ستادياز حركت ا يلحظه ا يبرا ييگو

 .گرديصحبت م يروس ظيرا دست و پاشكسته و با لهجه غل يسياو انگل »وانز؟يخانم دناا»:شد  كيبه او نزد مرد

 »...بله«

 »ديكنيتماشا م ونييزيتمام مدت مرا در تلو! ديشما از طرفداران پر و پاقرص من هست« :گفت جانيزد و باه يلبخند پر مهر مرد

 »اوه، بله ، متشكرم«:كرد ريدر بدن دنا س يارامش موج

 »د؟يرا به من بده تانيو امضا ديبكن يدر حق من لطف شوديم ايبدانم ا خواستميم«

 »البته«
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 »قلم ندارم«:را مقابل دنا گرفت يتكه كاغذ مرد

 .ان مرد امضا كرد ياورد و كاغذ را برا رونيب فيكاش را از  ييدنا قلم تازه طال» دارم من«

 )متشكرم(»!باياسپاس!باياسپاس«

. دنا خم شد و انرا برداشت. افتاد يمانيس نيزم ينفر به او تنه زد و قلم رو كيبگذارو  فشيكه خواست قلم را دوباره در ك نيهم

 .غالف ان ترك خورده بود

 رتيدنا ح. بود انينما ينازك ميترك س انهياز م. به ان نگاه كرد يشتريو سپس با دقت ب. كاش بتوان درستش كرد  ديشياند دنا

بود  ينوطريپس ا. ستيبه ان نگر يدنا با ناباور. وصل بود ميبه ان س زير اريبس ابيرد كي. ديكش رونيب يرا به ارام ميزده ان س

راكه به همراه قلم  يقلم جا داده و چرا؟ او ان كارت نيرا در ا ابيرد نيا ياما چه كس !كجا هستم نم دانستنديم شهيكه انها هم

 .فرستاده بودد به خاطر اورد شيبرا

 .بر و بچه ها. يداشته باش ي، سفر امن زيعز دنا

 .انداخت و با پاشنه كفشش له كرد نيزم يراكند و ان را رو ميبا خشم س دنا

 .نقشه ناگهان خاموش شد يرسان رو اميخلوت، نشانگر پ شگاهيازما در

 »!ي، لعنت اوه«

 

 »دنا؟«

 .بود ستادهيان در مسكو انجا ا يت لويگزارشگر شبكه دب. برگشت  دنا

 »وحشتناك بود رونيراه بندان ب. كردم ريكه د ديبخش. درو هستم ميمن ت.  سالم«

مت به من گفت . منتظر است رونيب لياتومب«. گرم بر لبانش يبا قامت بلند مو سرخ با لبخند يدرو چهل و چند ساله بود، مرد ميت

 »ديمان يم نجايكه شما فقط چند روز ا

 »طور است نيهم بله«

 .رفتند رونيچرخ نقاله برداشتند و ب يچمدان دنا را از رو انها
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از برف كامال  يپوشش ريكه كل شهر ز امديم نيبه نظر دنا چن. بود واگويدكتر ژ لمياز ف يصحنه ا يدر مسكو مثل تماشا گردش

 .پنهان شده است ديسپ

 »د؟يهست نجايشما چنند وقت است ا!باستيچقدر ز«:گفت جانيباه او

 »سال دو«

 »د؟يرا دوست دار نجايا«

 نيپوت ريميكه از والد دانديكس نم  چيدو قرص كم دارد، و ه ييقرص نان نانوا نيدوج كياز  شهيهم نيلنسي. ترسناك است يكم«

 يو ب ادهيترمز زد تا عابران پ يرو كبارهياو به » چرخانند يرا با هم م يروان شگاهياسا نيها، ا يهم سلول. داشت ديبا يچه انتظار

 »كرده ام رهيشما در هتل سواستوپل جا ذخ يبرا«.شوند رداعتنا به حركت خودروها 

 »است؟ ييانجا چه جور جا. خوب چه«

 »مراقبتان باشد انهيهست كه مخف يكس شهيكه در طبقه شما هم ديمطمئن باش. يمخصوص گردشگران خارج ياز هتل ها يكي«

به دنا  يدرو نگاه ميت. شلوغ بود. گرم بر تن داشتند يو باالپوش ها ميكه پالتو پوست و پولوور ضخ يها از ازدحام مردم ابانيخ

 »زد ديخواه خيز سرما واال ا ديكن يداريلباس گرم خر يبهتر است كم«:انداخت

 .مرتفع مشرف به ساحل چپ رودخانه مسكو واقع بود يتپه ا يباال نبريكاخ كرمل. قرار داشت نيسرخ و كاخ كرمل دانيانها م مقابل

 »من، چقد رباابهت است يخدا«:گفت دنا

 نيا« :درو افزود  ميت »ديديشن يرا م ياديضحه الود ز يادهايفر يحرف بزنند صدا توانستنديها زبان داشتند و م وارياگر ان د. بله«

 »...و يكوچك در ساحل شمال يستكيواقع شده كه شامل تپه بوروو ينيقطعه زم يرو. جهان است يساختمان ها نيبنا از مشهورتر

پسر  نترپيو لوريداستان را كه ت نيدورغ گفته باشد ان وقت چه؟ اگر ا كويپرس وياگر انتون كرد،ياو فكر م.داديگوش نم گريد دنا

 فالكون را كشته است از خودش در اورده باشد ان وقت چه؟ و نكند درباره نقشه روسها دروغ گفته باشد؟

 »است يغرب واريكنندگان از د ديبازد يكه انجاست ورود ايبرج كوتاف.يشرق واريدر خارج د. سرخ است دانيم نيا«

 .مهم بوده باشد شيبرا يليخ ديبودن نبا ريصرف سف د؟يايب هيمشتاق بود به روس نقدريا نترپيو لوريپس چرا ت اما

مقر خود را در  نيمخوف و استال وانيا. مدتها متمركز بوده است يبرا هيو اقتدار روس رويمحل، تمام ن نيدر ا«:گفتيدرو م ميت
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 »و خوشچف نيطور لن نيقرار دادندو هم نجايا

 .جمله چه بوده است نينظور او از گفتن ابفهمم كه م ديبا. فراهم شده است كيبه  كيكار  مقدمات

 »ميديرس«:درو گفت ميت. توقف كردند يمقابل هتل بزرگ انها

 چ.مواجه شد خبندانيسرد  يشد و با هجوم گزنده هوا ادهيپ ليدنا از اتومب »ميت ممنون«

 »به صرف شام دعوتت كنم خواهميم ياگر امشب ازاد هست يراست. اورم يمن ساك و چمدانت را داخل م. برو تو«:گفت ميت

 »ممنون يليخ«

 »دياياز امجا خوشت ب كنميفكر م. دارد يخوب يكه غذا. سراغ دارم يباشگاه خصوص كي«

 »هيعال«

 تيمشغول فعال رشيپذ زيچند نفر كاركند پشت م. زديهتل سواستر پل بزرگ و فاخر و باشكوه بود، و از جمعت موج م يسرسرا

 .نان رفتاز ا يكيدنا به طرف . بودند

 )بله(»دا؟«:سرش را باال اورد كارمند

 »كرده ام رهيذخ ياتاق. هستم  وانزيمن دنا ا.  سالم«

 » وانزيا زهياه بله ، دوش«:گفت يو با حالت عصب ستيبه او نگر يلحظه ا يبرا مرد

 »ديگذرنامه تان را بده زيو ن د؟يپر كن ازيكارت را اطالعات مورد ن نيا وشد،يم«:كارت اقامت در هتل را به دساپت دنا داد او

بود نگاه كرد و سر تكان  ستادهيا يكه در گوشه ا يسرسرا به طرف مرد يطور كه دنا شروع به نوشتن كرد كاركند به انسو همان

 .دنا كارت اقامت در هتل را به دست كارمند داد. داد

 »كند يينفر شما را به اتاقتان راهنما كي ميگويم االن«

 »متشكرم«

. دنا خم شد و انرا برداشت. افتاد يمانيس نيزم ينفر به او تنه زد و قلم رو كيبگذارو  فشيكه خواست قلم را دوباره در ك نيهم

 .غالف ان ترك خورده بود

 رتيدنا ح. بود انينما ينازك ميترك س انهياز م. به ان نگاه كرد يشتريو سپس با دقت ب. كاش بتوان درستش كرد  ديشياند دنا
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بود  ينطوريپس ا. ستيبه ان نگر يدنا با ناباور. وصل بود ميبه ان س زير اريبس ابيرد كي. ديكش رونيب يرا به ارام ميس زده ان

راكه به همراه قلم  يقلم جا داده و چرا؟ او ان كارت نيرا در ا ابيرد نيا ياما چه كس! كجا هستم نم دانستنديم شهيكه انها هم

 .فرستاده بودد به خاطر اورد شيبرا

 .بر و بچه ها. يداشته باش ي، سفر امن زيعز دنا

 .انداخت و با پاشنه كفشش له كرد نيزم يراكند و ان را رو ميبا خشم س دنا

 .نقشه ناگهان خاموش شد يرسان رو اميخلوت، نشانگر پ شگاهيازما در

 »!ي، لعنت اوه«

 

 »دنا؟«

 .بود ستادهيان در مسكو انجا ا يت وليگزارشگر شبكه دب. برگشت  دنا

 »وحشتناك بود رونيراه بندان ب. كردم ريكه د ديبخش. درو هستم ميمن ت.  سالم«

مت به من گفت . منتظر است رونيب لياتومب«. گرم بر لبانش يبا قامت بلند مو سرخ با لبخند يدرو چهل و چند ساله بود، مرد ميت

 »ديمان يم نجايكه شما فقط چند روز ا

 »طور است نيهم بله«

 .رفتند رونيچرخ نقاله برداشتند و ب يچمدان دنا را از رو انها

 

از برف كامال  يپوشش ريكه كل شهر ز امديم نيبه نظر دنا چن. بود واگويدكتر ژ لمياز ف يصحنه ا يدر مسكو مثل تماشا گردش

 .پنهان شده است ديسپ

 »د؟يهست نجايست اشما چنند وقت ا!باستيچقدر ز«:گفت جانيباه او

 »سال دو«

 »د؟يرا دوست دار نجايا«

 نيپوت ريميكه از والد دانديكس نم  چيدو قرص كم دارد، و ه ييقرص نان نانوا نيدوج كياز  شهيهم نيلنسي. ترسناك است يكم«
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 يو ب ادهيترمز زد تا عابران پ يرو كبارهياو به » چرخانند يرا با هم م يروان شگاهياسا نيها، ا يهم سلول. داشت ديبا يچه انتظار

 »كرده ام رهيشما در هتل سواستوپل جا ذخ يبرا«.شوند رداعتنا به حركت خودروها 

 »است؟ ييانجا چه جور جا. خوب چه«

 »مراقبتان باشد انهيهست كه مخف يكس شهيكه در طبقه شما هم ديمطمئن باش. يمخصوص گردشگران خارج ياز هتل ها يكي«

به دنا  يدرو نگاه ميت. شلوغ بود. گرم بر تن داشتند يو باالپوش ها ميكه پالتو پوست و پولوور ضخ يزدحام مردمها از ا ابانيخ

 »زد ديخواه خيواال از سرما  ديكن يداريلباس گرم خر يبهتر است كم«:انداخت

 .مرتفع مشرف به ساحل چپ رودخانه مسكو واقع بود يتپه ا يباال نبريكاخ كرمل. قرار داشت نيسرخ و كاخ كرمل دانيانها م مقابل

 »من، چقد رباابهت است يخدا«:گفت دنا

 نيا« :درو افزود  ميت »ديديشن يرا م ياديضحه الود ز يادهايفر يحرف بزنند صدا توانستنديها زبان داشتند و م وارياگر ان د. بله«

 »...و يكوچك در ساحل شمال يستكيواقع شده كه شامل تپه بوروو ينيقطعه زم يرو. جهان است يساختمان ها نيبنا از مشهورتر

پسر  نترپيو لوريداستان را كه ت نيدورغ گفته باشد ان وقت چه؟ اگر ا كويپرس وياگر انتون كرد،ياو فكر م.داديگوش نم گريد دنا

 فالكون را كشته است از خودش در اورده باشد ان وقت چه؟ و نكند درباره نقشه روسها دروغ گفته باشد؟

 »است يغرب واريكنندگان از د ديبازد يكه انجاست ورود ايبرج كوتاف.يشرق واريدر خارج د. سرخ است دانيم نيا«

 .مهم بوده باشد شيبرا يليخ ديبودن نبا ريصرف سف د؟يايب هيمشتاق بود به روس نقدريا نترپيو لوريپس چرا ت اما

مقر خود را در  نيمخوف و استال وانيا. مدتها متمركز بوده است يبرا هيو اقتدار روس رويمحل، تمام ن نيدر ا«:گفتيدرو م ميت

 »و خوشچف نيطور لن نيقرار دادندو هم نجايا

 .جمله چه بوده است نيبفهمم كه منظور او از گفتن ا ديبا. فراهم شده است كيبه  كيكار  مقدمات

 »ميديرس«:درو گفت ميت. توقف كردند يمقابل هتل بزرگ انها

 چ.مواجه شد خبندانيسرد  يشد و با هجوم گزنده هوا ادهيپ ليدنا از اتومب »ميت ممنون«

 »به صرف شام دعوتت كنم خواهميم ياگر امشب ازاد هست يراست. اورم يمن ساك و چمدانت را داخل م. برو تو«:گفت ميت

 »ممنون يليخ«
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 »دياياز امجا خوشت ب كنميفكر م. دارد يخوب يكه غذا. سراغ دارم يباشگاه خصوص كي«

 »هيعال«

 تيمشغول فعال رشيپذ زيچند نفر كاركند پشت م. زديهتل سواستر پل بزرگ و فاخر و باشكوه بود، و از جمعت موج م يسرسرا

 .از انان رفت يكيدنا به طرف . بودند

 )بله(»دا؟«:سرش را باال اورد كارمند

 »كرده ام رهيذخ ياتاق. هستم  وانزيمن دنا ا.  سالم«

 » وانزيا زهياه بله ، دوش«:گفت يو با حالت عصب ستيبه او نگر يلحظه ا يبرا مرد

 »ديگذرنامه تان را بده زيو ن د؟يپر كن ازياطالعات مورد ن كارت را نيا وشد،يم«:كارت اقامت در هتل را به دساپت دنا داد او

بود نگاه كرد و سر تكان  ستادهيا يكه در گوشه ا يسرسرا به طرف مرد يطور كه دنا شروع به نوشتن كرد كاركند به انسو همان

 .دنا كارت اقامت در هتل را به دست كارمند داد. داد

 »كند ييراهنمانفر شما را به اتاقتان  كي ميگويم االن«

 »متشكرم«

 .دادينا م يو فرسوده و بو فياز دست رفته رادر خود داشت و اثاث ان كث يتياندك از شكوه و اشراف يينشانه ها اتاق

دنا . كرد و رفت يدنابه او انعام داد و زن غرولند. دنا را به داخل اورد يبه تن داشت ساك ها يگشاد فرميونيكه  يكليه يقو زن

 .تلفن زد 252-2451تلفن را برداشت و بهشماره  يگوش

 »ديي، بفرما كايامر سفارت«

 »ديوصل كن يهارد ريسف يبه دفتر اقا لطفا«

 »لحظه  كي«

 »يهارد ريسف ياقا دفتر«

 »صحبت كنم؟ ريسف يبا اقا شوديم. هستم وانزيمن دنا ا سالم«

 »ست؟يراجع به چ ديياست به من بگو ممكن«



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني–فرو مي ريزدآسمان                              

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٠٨

 »است يكار شخص كي نيا- نيا«

 »ديلحظه منتظر بمان كي كنميم خواهش«

 »وانز؟يا زهيدوش« :پشت خط بود يهارو ريبعد سف هيثان يس

 »بله«

 »ديمسكو خوش امد به«

 »متشكرم«

 »از من ساخته است؟ يچه كار. هادسن به من تلفن زد و خبر امدن شماراداد راجر«

 »نمتان؟يو بب ميايشما ب شيهست پ امكانش«

فردا صبح چطور است؟ ساعت « :خط بازگشت يرو ريشد و سپس دوباره سف يمكث كوتاه »ديلحظه صبر كن كي -حتما و من بله،«

 »ده؟

 »متشكرم يليخ. است يعال«

 »تا فردا پس«

. حق دارد ميت د،يشيو اند ستينگر كردنديسرد و گزنده تردد م يكه با عجله در هوا يو به انبوه مردم رونياز پنجره به ب دنا

 .لباس گرم بخرم يتعداد يستيبا

 

از لباس گرفته تا  متيارزان ق يبزرگ ؛ پر از كاالها اريبس يانجا فروشگاه. دور نبود يليگام از هتل دنا خ يچند طبقه ا فروشگاه

 .ابزار كار بود

 يروسر كيو  يكت قرمز پشم كياو . نصب بود زيبه رخت او ياديز ميضخ يكه كت ها ييبه قسمت پوشاك بانوان رفت ؛ جا دنا

 .كند دايپ ديانجام ان خر يبرا يتابتواند فروشنده ا ديطول كش قهيدق ستيب. امد انتخا ب كرد يقرمز را كه با ان جور در م

 

 .جف بود. كه دنا به اتاقش بازگشت، تلفن همراهش زنگزد يهنگام

تماس  يدانستم برا يو من نم ،يدادياما به تلفن همراهت جواب نم رميكردم شب سال نو با تو تماس بگ يسع يليخ. زميعز سالم«
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 »با تو به كجا تلفنبزنم

 .خدا حفظش كند. پس او فراموش نكرده بود» جف متاسفم«

 »؟ييكجا تو«

 »مسكو در«

 »، اوضاع رو به راه است؟ دلبندم«

 »جف احوال راشل چطور است؟. ، خوب است  بله«

تا چند روز . است يشيكه كامال ازما. او شروع شود يرو يفردا قرار است معالجه تازه ا. گفت يزيشود چ ينم نانيبا اطم هنوز«

 »ميشو يدرمان با خبر م جهياز نت گريد

 »كه موثر واقع شود دوراميام«:گفت دنا

 »انجا سرده؟ يهوا«

 »شده ام ليتبد ليشود من كه به قند يباورت نم«:ديخند دنا

 »نمانجا بودن كه ذوبت ك اكاش«

 .كرديراشل را بشنود كه جف را صدا م يباهم حرف زدند و دنا توانست صدا قهيپنج دق يبرا انها

 »دارد اجيراشل به من احت. دبروميبا زم،يعز« :در تلفن گفت جف

 »دوستت دارم«. دارم اجيدر دل گفت ، من هم به تو احت نا

 »هم دوستت دارم من«

 

 يدر باجه ها يو فرسوده است، و محافظان روس يميقد ي، ساختمان 19-23شمارع  ينسكيواقع در بلوار نوو كايامر سفارت

دنا از مقابل صف عبور كرد و نامش . منتظر بودند يساختمان با بردبار رونيب يليمردم در صف طو. اند ستادهيان ا رونيب ينگهبان

 .و رابه داخل راه دادكرد و با حركت دست ا ينگاه ياسام رستمامور محافظ به فه. رابه محافظ كفت

 ييكاينگهبان زن امر كي. بود ستادهيا يضدگلوله ا شهيپشت ش يدر باجه نگهبان كايامر ييايتفنگدار در كيسرسرا ؛  داخل
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 .كرد يدنا را وارس فيك انيپوش محتو فرميوني

 »دييبفرما. خوب اريبس«

 »هستم وانزيمن دنا ا«. رفت زيدنا به طرف م »متشكرم«

 »دييايلطفا همراه من ب. منتظرتان هستند ري؛ جناب سف وانزيا زهيدوش«بود گفت ستادهيا زيم كيكه نزد يمرد

. دنديقرار داشت رس يراهرو طوالن كي يكه در انتها يرشيباالرفتند تا به دفتر پذ نيان مرد را دنبالكرد و انها از چند پله مرمر دنا

از  وانز،يا زهيدوش«:لبخند زنان گفت ديرسيدو ساله به نظر م يكيچهل و  كه يو جذاب باياو وارد دفتر شد زن ز نكهيبه محض ا

 »داخل دييبفرما.  ريسف ياقا يمنش. هستم نزيهاپك يل من. مالقاتتان خوشحالم

از جا  شديم كينزد زشياو كه به م دنيبا د يادوراد هارد ريسف. قرار داشت شد يكه در دل دفتر ادل يگريوارد دفتر د دنا

 .برخاست

 »وانزيا زهيدوش ريبخ صبح«

 »دينيمرا بب ديمتشكرم كه قبول كرد. ريصبح بخ« :گفت دنا

 .بود استمداريس كي مانهيقذ بلند با چهره گلگون و رفتار گرمو صم يمرد ريسف

 »د؟يدار ليم يزيچ. خوشحالم يليشما خ داريد از«

 »ديزحمت نكش. ممنونم .  نه«

 »دينيبنش دييبفرما«

 .نشست دنا

 ».ديامد يخوب يليخ يليموقع خ. دييا يم نجايشما به ا دميشدم كه از راجر هادسن شن خوشحال«

 »؟يراست اوه،«

« :افزود دويكش ياه ريسف» كشور در حال سقوط ازاد است نيخودمان بماند ، من متاسفم كه ا ني، اماب ميرابگو نيا خواهدينم دلم«

و ما  خياست با هشتصد سال تار يمملكت نجايا. خواهد افتاد نجايدر ا يچه اتفاق يبه زود نمداياصال نم وانز،يا زهيدوش م،يصادقانه بگو

 »كننديو تبهكاران كشور را اداره م انيجان. ميشاهد غرق شدن ان در منجالب
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 »ست؟يمنظورتان چ«:ستينگر ريبه سف يباكنجكاو دنا

 يشودبه خاطر جرم يرا نم- يمجلس سفل يعني - كس عضو دوما چيكه ه ديگوينجاميقانون ا« :داد و گفت لهياش  يدر صندل ريسف

مجازات  يستيها با يها و تبهكار تيشده كه به خاطر انواع جنا يي، مجلس دوما پر از ادم ها جهيدر نت. قرار دارد گرديتحت پ

توان  يكدام از انها را نم چياما ه شونديمرتكب م ياديز اتيمه جنا يانيبوده اند و جان داندر زن يكه مدت ييگانگسترها–. بشوند

 »كرد ريدستگ

 »است يباور نكردن«:گفت دنا

 »انجام بدهم؟ تانيتوانم برا يم يچه كار وانز،يا زهيدوش. خوب اريبس....هستند ، اما دولتشان يخوب اريبس يادمها هيمردم روس. بله»

 »خانواده هستم نيراجع به ا يداستان هيدر حال ته. از شما سوال كنم نترپيو لوريخواستم راجع به ت يم«

 »است ، نه؟ يونانيغم نامه  كيمثل  نيا« :سرش را به نشانه اندوه تكان داد يهارد ريسف

 .باز هم همان عبارت »بله«

 يبرا ياديز زيچ كنميفكر نم. اند دهيداستان را بارها و بارها شن نيا ايهمه مردم دن«:به دنا نگاه كرد يبا كنجكاو يهارد ريسف

 »گفتن وجود داشته باشد

چگونه  قتايحق نترپيو لوريبدانم كه ت خواهميم. كنم  فيخودم تعر يشخص دگاهيداستان را از د خواهميمن م«:گفت اطيبا حت دنا

 »..هم داشت يدشمن ااصاليبودند، ا يچه كسان نجايبود، دوستانش در ا يبود، چه جور مرد يادم

 »ميداشته ا نجايبود كه ماتا كنون در ا يريسف نياواحتماال بهتر. را دوست داشتند لوريه تنه هم«شده بود ريغافلگ ريسف »دشمن؟«

 »د؟يشما با او كار كرده ا ايا«

 »سال معاون او بودم كيمن حدود . بله«

كرد ، مطمئن  يدنا مگث» -كه  كردهيكار م يزيچه چ يرو نجايدر ا نترپيلورويكه ت ديخبر داشته باش دي؛ شا يهارد ريسف ياقا«

 »شد؟يفراهم م كيبه  كي ستيبا يمقدماتش م -«نبود جمله اش را چطور ادا كند

 »؟يكار دولت اي. است يمعامله تجار يمنظورتان نوع«:اخم كرد يهارد ريسف

 »دانمينم قايخودم هم دق«:كرد  دنااعتراف
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 »باشد توانديم ييچه چ دييگويكه م نيا دانمياصال نم. نه . دانميمن هم نم« :؛ سپس گفت ديشياند يلحظه ا يهارد ريسف

 »با او هم كار كرده اند؟=  كننديسفارت كار م نيكه در حال حاضر در ا ياز كاركنان يتعداد ايا«:گفت دنا

 »بوده است لوريت يمنش ؛يمن؛ خانم ل يدر واقع منش. بله اوه،«

 »صحبت كنم؟ شانيندارد كه من باا ينظر شما اشكال از«

 »قرار دهند ارتانيدر اخت ياطالعات ديرا به شما بدهم كه شا نجاياز كاركنان ا يفهرست توانميم يمن حت. اصال ريخ«

 »ممنونم. رساند يلطف شما را م تينها«

 »رديگ يها انجام م ابانيدر خ ياديز اتيجنا. ديمراقب خودتان باش لييخ نجاي؛ ا وانزيا زهيدوش«از جا برخاست ريسف

 »ام دهيشنمن هم . بله«

 يستيچ ديكن ديتاك شهي، هم ديخوريغذا م رونيكه ب ياوه، و هنگام. نوشند يروسها هم ان را نم يحت. دياشاميرا ن يلوله كش اب«

كه  شوديم ياشتها اور گران يها يپر از خواراك زتانيكه م ديد ديدفعه خواه كيصورت  نيا ريدر غ – زيتم زيم كي يعني–ستُل 

. دينجاباشيا يها يو مراقب تاكس. دارند زيانجا همه چ يمغازه ها. جاست ني؛ اربات بهتر ديرويد مياگر به خر. ديخواه ياصال نم

 »رانند ينو را م يها ياغلب تاكس ادهايكالهبردارها و ش. ديبشو فيقراضه و كث يها يسوار تاكس

 »سپارم يرا به خاطر م نهايا. شما ممنونم حياز نصا«ـ:لبخند زنان گفت دنا

 .كه درش بسته بود باهم تنها بودند يانها در اتاق كوچك. زديحرف م ريسف ي؛ منش نزيهاپك يبعد دنا با ل قهيدق پنج

 »د؟يكرديكار م نترپيو ريسف يچند وقت برا شما«

 »د؟يبدان ديخواهيشما چه م. ماه هجده«

 »خودش درست كرد؟ يبرا يبود دشمنان نجايكه ا يموقع نترپيو ريسف ايا«

 »دشمن؟«:ستيبه دنا نگر رتيبا ح نزيهاپك يل

مطمئنم . شود دهيخاطر انها رنج ديكه شا ديبگو» نه«ها  ياوقات فرد ناچار باشد ، به بعض يكه گاه كنميفكر م يسمت نيدر چن. بله«

 »كند يتوانسته همه رااز خودش راض ينم نترپيو ريكه سف

 يزهايچ دياما اگز قصد دار وانز،يا زهي؛ دوش ديهست يشما چ دانمينم« :تكان دادو گفت يفسرش را به عالمت ن نزيهاپك يل
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 يمرد نيو با مالحظه تر نياو مهربان تر. ديامده ا يادم نامناسب شيكمك گرفتن پ ي؛ برا ديسيبنو نترپيو لوريراجع به ت يناپسند

 »مبود كه من تا به حال شناخته ا

 .، دوباره شروع شد ديشياند دنا

 .صحبت كرد كردنديدران سفارت خانه كار م نترپيو لوريكه در دوران سفارت ت گريباپنج نفر د گر،يبه مدت دو ساعت  دنا

 ..بود يقيمرد ال او

 ...مردم را دوست داشت واقعا

 ...گذشت يخاطر مااز منافع خودش م به

 ...كند يصدق نم نترپيو لوريدر مورد ت نيدارد؟ ا يدشمن ايا

 .رفت يهارد ريسف دنيدوباره به د.  كنميبه خود گفت؛ دارم وقتم را تلف م دنا

 :د؟يبه دست اورد ديخواستيرا كه م يان اطالعات«:ديپرس ريسف

 .او مثل سابق دوستانه نبود رفتار

 »راستش نه«:صادقانه گفت. مردد ماند دنا

 ياگر به دنبال نكات منف. وانزيا زهيد،دوشياوريرا به دست ب ياطالعات نيوقت چن چيكه ه كنميو من فكر نم«:به جلو خم شد ريسف

كاركنان سفارت ان . ديا كردهيخودتان عصبان  يبا سوال ها نجايشما همه را در ا. شد ديموفق نخواه ديهست نترپيو لوريدرباره ت

منظور به  نياگر تنها به ا. دياوريب رونيك بخا ريرااز ز دهيپوس ياستخوان ها ندينك يسع. نطوريمن هم هم. مرد را دوستداشتند

 »دينجابرويپس بهتر است هر چه زودتر از ا د؛يامده ا نجايا

 »كنميكار را م نيهم. متشكرم«:گفت دنا

 .وجه قصد رفتن نداشت چيبه ه اما

 

. بود يمانژ قرار داشت ؛ رستوران و قمارخانه خصوص دانيو م نيمهم كه درست مقابل كاخ كرمل يلياشخاص خ يبرا يمل باشگاه

 .ديكشي، انتظارش را م ديكه دنا رس يدرو موقع ميت
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 ياگر بمب. شونديجامعه مسكو سرگرم م يمكان نخبگان طبقه باال نيدر ا. ديايخوشت ب نجايفكر كنم از ا. يخوش امد«:گفت ميت

 »مهمش سرنگون شود يست دادن اكثر مهره هااز د ليدولت به دل كنميفكر م فتديرستوران ب نيا يرو

شده بود اغاز كردند  دهيمال اريان خاو يكه رو ينيموسوم به بل يكوچك روس يانها غذارا با نان ها. بود ذيخوشمزه و لذ اريبس شام

شد، و به  ييراياستراگانف و برنج اسلو كوم پذ فيباسس گردو ؛ ب يگرجستان اريخاو يسپس ماه. و به دنبال ان برش خوردند

 .كردند ليم يتروشكوا يريعنوان دسر هم كلوچه پن

 »بودم دهيخوشمزه اند اما تا به حال مزه شان رانچش يليخ يروس يبودم كه خوراك ها دهيشن. فوق العاده است«:گفت دنا

 يواحه كوچك وبه خصوص نجايا. ستين هيهمه مردم روس يسبك زندگ نياما ا. طور است نيواقعا هم« :داد نانيدرو به او اطم ميت

 »است

 »چگونه است؟ نجايمردم در ا يوضع زندگ«:ديپرس دنا

 نيا يك يدانيهرگز نم.كوه اتشفشان ؛ در انتظار فوران ان، است كي يكيدر نزد ستادنيمثل ا« به فكر فرو رفت يدرو لحظه ا ميت

است  يزيهمان چ نيا. و مردم به شدت گرسنه اند زندير يخودشان م بيها دالر كشور را به ج ارديليدولتمردان م. افتد ياتفاق م

سطح . است هيقض يسو كيفقط  نيا مياز حق كه نگذر. خواهد افتاد يچه اتفاق نيبعد از ا دانديخدا م. كرد جاديكه انقالب قبل را ا

،  ي، باله روس نيپوشك موزه تاژ؛يتاتر دارند، موزه بزرگ هرم يروس ها بلشو. است يباال و وصف ناشدن يليخ نجايفرهنگ در ا

و هر . شودي، كتاب منتشر م ايدن يبشتر از مجموع كشور ها هيدر روس. كنديم دايادامه پ نطوريو فهرست هم –مسكو دارند  ركيوس

 »خوانديكتاب م ييكايشهروند امر كياز  شتريدر سال به طور متوسط سه برابر ب يفرد روس

 »خواننديم اديمستهجن ز يكتاب ها ديشا«:گفت يبا لحن خشك دنا

.  شوديكدام موثر واقع نم چيكرده اند، و ه ريگ سميو نظام كمون يدار هينظام سرما نيدر حال حاضر مردم ب. باشد نطوريا ديشا«

او به دنا نگاه كرد و » مبدل شده ست يبه جهنم تيو كشور از فرط وقوع جرم و جنا كند،يم داديوضع خدمات افتضاح است تومب

 »حرفها سر نبرده باشم نيااحوصله ات را ب دوارميام«:افزود

 »؟يشناخت يرا م نترپيو لوريتو ت ايا نميبگو بب. ميت يراست نه؛«

 »چند بار بااو مصاحبه كردم من«
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 »؟يا دهيشن يزيبود ؛ چ رشيكه او درگ يهرگز درباه درباره طرح بزرگ ايا«

 »بود نجايما در ا ريهر چند سف. بود ي اريبس يطرح ها ريدرگ او«

به  كي ستيبا يكه د ران مقدمات كار م – دهيچيبغرنج و پ يليخ يزيچ. كامال متفاوت است يزيمنظورم چ. ستين نيا منظورم«

 »شديفراهم م كي

 »رسد يبه خاطرم نم يزيچ«:فكر كرد يلحظه ا يدرو برا ميت

 »با او داشته باشد؟ ياديتماس ز نترپينبود كه و نجايا يكس ايا«

 »يبا انها صحبت كن يتوان يم. او يچند نفر از هم منصبان روس چرا،«

 »را خواهم كرد نكاريهم. خوب يليخ« :گفت دنا

 اتيهم از خصوص نيا«:ستيكرد و بعد سرش را باال اورد و ب دنا نگر يدرو ان را مرور ميت. صورتحساب غذا را اورد  شخدمتيپ

هر كدام از انها  يو بپرس يبه خودت زحمت بده ستيو الزم ن. در صورت حساب استمجزا  يسه اضافه بها. نجاستيا يرستورانها

 .پرداختمبلغ صورت حساب را  ميت»ست؟يچ يبرا

 »؟يبا خودت اسلحه دار« :درو به دنا گفت ميقدم گذاشتند ؛ ت ابانيرفتند و به خ رونيكه از رستوران ب يهنگام

 »داشته باشم؟ ديچرا با. كه نه. البته«:ستيزده به او نگر رتيح دنا

سر  ديبا. مينيچه كار ك ميگو يحاال م«. ديبه خاطرش رس يناكهان فكر» چه در انتظارت است يدان يهرگز نم. مسكوست نجايا«

 »ميتوقف كن ييراهمان جا

 ادهيپ يو از تاكس دنديرس يمغازه اسلحه فروش كي يبعد جلو قهيپنج دق. به راننده داد يادرس ميشدند ، و ت يسوار تاكس انها

 .شدند

 »من دوست ندارم اسلحه با خودم حمل كنم«:به داخل مغازه نگاه كرد و گفت دنا

 .بود يفروشگاه پر از هر نوع سالح قابل تصور يباجه ها »ايدانم فقط همراهم ب يم«:درو گفت ميت

 »بخرد؟ نجاياز ا يداخل مغازه بشود و اسلحه ا يكس شوديم«:ستيبه اطراف نگر دنا

 »خواهنديانها فقط پول م« :درو گفت ميت
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 .خواهديبه او گفت كه چه م ميت. گفت ميبه ت يبه زبان روس يزيكه پشت باجه بود اهسته چ يمرد

 .اورد رونيرنگ ب اهيكوچك س ياستوانه ا يش كيباجه برد و  ريمرد دست به ز »دا«

 »ست؟يچ گريد نيا«:ديپرس دنا

را  ييدگمه باال نياست كه ا نيا يبكن ديكه با يتنها كار«:درو ان را در دست گرفت ميت »خورديبه دردت م. فلفل است افشانده«

 »به تو برسانند يازار تواننديكه نم شونديشرور انقدر دچار سوزش م يو ادم ها. يفشار بده

 »- كنميمن فكر نم«:گفت دنا

 .به مرد پرداخت و ان دو از مغازه خارج شدند ياو افشاننده فلفل را به دست دنا داد، پول »ريرا بگ نيا. من اعتماد داشته باش به«

 »؟ينيرادر مسكو بب يباشگاه شبانه ا يدوست دار« :ديدرو پرس ميت

 »جالب باشد يليخ ديبا«

 »ميپس برو. هيعال«

 

خوش لباس و  يروس ها تيو مجلل و پر زرق و برق و پر از جمع يانياع يمكان كاسايتور ابانيپرواز شبانه واقع در خ باشگاه

 .دنديرقص يو م دندينوش ي؛ م خوردنديبود كه شام م ياراسته ا

 »هم وجود داشته باشد  نجايدر ا يكه مشكالت اقتصاد رسديبه نظر نم« :اظهار داشت دنا

 »دهند ميراهشان ن نجايبماند و به ا ابانيدر خ رونيگذارند ب يرا م رهايانها فق. نه«

كه اتاق دنا در ان  يطبقه ا يدر راهرو يزن. را پشت سر گذاشته بود يطوالن يروز. دو صبح دنا خسته به هتلش بازگشت ساعت

 .نظر داشت ريواقع بود نشسته بود، حركات مهمانان را ز

 يشهر م ينور مهتاب بر رو ريكه در ز يدينظره برف نرم و سفم. نگاه كرد رونيكه دنا وارد اتاقش شد ، از پنجره به ب يهنكام

 .بود كيتبر يكارت ها يچاپ شده رو ري؛ همانند تصاو ديبار

 .امده ام خواهم دانست نجاي، فردا، انچه راكه به خاطرش به ا ديشيمصممانه اند او

 

به ساختمان  مايهواپ نهيامكان داشت هرا ييوانقدر بلند بود كه گ كرديسر ان مرد پرواز م يجت كه بر باال يمايهواپ يصدا
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كه به سمت  ييمايدم هواپ. به طرف پنجره رفت. را برداشت  نشيدورب. برخاست زشيمرد به سرعت از پشت م. برخورد كند

دورتر  لومتريك كيكه  ياماده فرود در فرودگاه كوچك ماي، و در ان حال هواپ اورد نييبه شدت نزول كرد و پا شديم ريعقب سراز

. از برف بود دهيعلف پوش يان چشم انداز خشك و ب يپرواز ، همه جا يگذشته از باندها ديديم شيتا انجا كه چشم ها. شديبود م

 .بود يبريزمستان بود و انجا س

فته شده كه به من گ«. نداشت ازين ياظهار نظر او به پاسخ »رسنديها اول از همه از راه م ينيچ. خوب اريبس«:به معاونش گفت مرد

به او  يمقدم جالب ريبه كشورش بازگشت؛ خ يدست خال ي، وقت درمانيد نيبعد از اخر. ديا يوانگ نم نگيبار دوستمان ل نيا

 »بود يمرد خوب.است زيغم انگ يليخ. نگفتند

فرود امد،  مايپس از ان كه هواپ. نداد صيراتشخ ماياو نوع هواپ. ديسرشان به گوش رس يجت بر باال نيهمان لحظه ، غرش دوم در

 يياز انها عربها يبرخ. گذاشتند نظاره كرد يباند پرواز قدم م يشدند و رو يخارج م مايرا كه از اتاقك هواپ يمردان نشيبا دورب

 .را به خوشان نداده بودند شانيكردن مسلسل ها يبودند كه زحمت مخف

فردا كه . از راه برسند ديبا گريدوازده كشور د ندگانيهنوز نما د،يشينداو ا. ديدر اسمان به گوش رس يگريجت د غرش

 .ديبا شيپ دينبا يمشكل چيه. ميكه تا به حال انجام داده ا شوديم يحراج نيبزرگتر ني؛ ا ميمذااكراتمان را اغاز كن

 »را بردار ادداشتي«:دوباره رو به معاونش كرد و گفت مرد

 

 .ديرا پس ار خواندن نابود كن اميپ نيا:اتيمحرمانه به همه كاركنان عمل اميپ

بردن  نيدستور از ب افتيو احتماال منتظر در ديان زن را گزارش كن يها تيفعال. دينظر داشته باش ريمورد نظر را همچنان ز هدف

 .دياو باش

 ستيب فصل

 

 .درو تلفنزد ميشد ؛ به ت داريدنا از خواب ب يوقت

 »؟يكسب كرده ا يهارد رياز سف ياطالعات تازه ا«:ديپرس ميت

 »با تو صحبت كنم ديبا م،يت. اش شدم يباعث دلخور كنميفكر م. نه«
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 »ايبه مالقات من ب زيپر يلنير تيتر ابانيخ ليواقع در اوا يرسكيو به باشگاه بر ريبگ يتاكس كي. خوب اريبس«

 »كجا؟«

 »قراضه بشو يها ياز ان تاكس يكيسوار . دانديخودش م يتاكس راننده«

 »خوب اريبس«

و قزمر تازه  يخوشحال بود كه كت پشم. قدم گذاشت ديرسيبسته كه زوزه باد در ان به گوش م خيسرد و  ابانياز هتل به خ دنا

. صفر بود ريگراد ز يدرجه سانت 29هوا  يكه سرما دادينشان م ابانيخ يساختمان ان سو يرو يدماسنج. است دهياش را پوش

 .صفر است ريدرجه ز20 حدود تيمن،به درجه فارنها يد،خدايشيدنااند

قراضه به نظر  يبعد يتاكس. سوار ان شود يگريدنا عقب رفت و صبركرد تا مسافر د. هتل متوقف بود يجلو ينو وبراق يتاكس

 .به او انداخت يعقب نگاه پرسشگر نهيراننده از ا. دنا سوار انش د. ديرسيم

 »- زيپر- «:افزود دويكش يقينفس عم» - يلنير-«:مردد ماند بعد ادامه داد»- تيتر ابانيخ اليبه او خواهميم«:گفت اطيحت با دنا

 »؟يبرو يرسكيبه باشگاه بو يخواهيم«:حوصله اش سر رفت  راننده

 »!دا«

 ابانيكه شتابزده در خ يياعتنا يرفتند كه از رفت و امد خودروها و عابران ب يم شيپ يضيعر يها ابانيدر خ. به راه افتادند  انها

دنا با . شهر را پوشانده است يرو يمبهم و خاكستر يكه زنگار ديرسيبه نظر م. شلوغ و راه بندان بود كردنديبسته تردد م خي يها

 .ستيخاطر هوا ن هفقط ب نيخود گفت،و ا

 

 يدرو رو ميبود ، و ت ييو كانا په ها يچرم يها يصندل يانجا دارا. و راحت است يامروز ينمكا يرسكيشد كه باشگاه بو معلوم

 .پنجره منتظر او نشسته بود كينزد يصندل كي

 »يكرد دايرا پ نجايكه راحت ا نميب يم«

 »بلد بود يسيانگل يراننده تاكس«:نشست يصندل يرو دنا

اعجاب اور . دور و متفاوت امده اند االتياز ا ياريچون از بس. بزنند ستندحرفيهم بلد ن يروس ياز انها حت يبعض. ياورد شانس«
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 »چقدر بزرگ است؟ هيروس يدانيم.  كنديم يرا در ذهنم تداع يدر حال مرگ ناسوريدا نجايا. كشور اصال سرپاست نياست كه ا

 »نه قايدق«

چهارده . است و با چهارده كشور مرز مشترك دارد يمحل وقت زدهيس يدارا. متحده است االتيدوبرابر ا باينظر اندازه تقر از«

 »!كشور

 »داشته اند صحبت كنم نترپيو لوريبا ت يكه مراودات يبا چند روس خوامي، من م ميت. اور است ررتيح«:گفت دنا

 »است هيدولت روس يشامل همه اعضا نيا«

 »- يجمهور سيير. تر بوده است كيبه انها نزد هيبابق سهيدر مقا نترپيهم باشند كه و ييروسها يستيامابا. دانميم«:گفت دنا

با انها مراوده  نترپيو ييهمه ادم ها انيكه از م ميبگو ديتر، با نييپا يكم ينفر در رده ا كي ديشا« :گفت يدرو با لحن خشك ميت

 »بوده است هيتر از بق كيداشته، احتماال به ساشا شدانُف نزد

 »ست؟يشدانف ك ساشا«

 يداشته ، معاشرت اجتماع يهمان قدر كه با او مراودات رسم نترپيو كنميفكر م. الملل است نيفتر توسعه اقتصاد بد ساريكم او«

 »؟يهست يدنا، دنبال چ«:ستياو بادقت به دنا نگر» هم داشت

 »ستميمطمئن ن. ستميمطمئن ن«:صادقانه گفت دنا

 

دو چهار راه را  نيكه فاصله ب. است اياُزرنا ابانيقرمز واقع در خ ياجر ينما يبزرگ و دارا يالملل ساختمان نيتوسعه اقتصاد ب دفتر

پوش  فرميونينگهبان سوم  كيبودند و  ستادهيپوش كنار در ا فرميونيروس  سيدومامور پل ،ياصل يداخل ورود. كنديكامال پر م

 .نشسته بود يزيهم پشت م

 .مامور سرش را باال اوردو نگاه كرد. رفت زيبه طرف م دنا

 )ريروز بخ(»ني يد يدوبر«:گفت دنا

 )سالم(»- نه.  هيت يدراست وو از«

 نكتنيواش يونيزيشبكه تلو يبرا. است وانزينامم دنا ا. نميشدانف رابب ساريمنامده ام تا كم.  ديببخش«:حرفش را قطع كرد دنا



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني–فرو مي ريزدآسمان                              

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٢٠

 »كنميكار م ونيبيتر

 »د؟يداشت يوقت قبل«.تكان داد يكه مقابلش بود نگاه كرد و سرش را به عالمت منف يبه ورق كاغد نگهبان

 »- اما نه،«

 »د؟يهست ييكايامر. ديريوقت بگ شانياز ا يستيبا پس«

 »بله«

 »ديرا پر كن نيلطفا ا«رابه دست دنا داد يجست و جو كردو پرسش نامه ا زشيم يرو ياز پرسشنامه ها يتعداد انيدر م نگهبان

 »را مالقات كنم؟ ساريممكن است امروز عصر كم ايا. خوب اريبس«:گفت دنا

در كدام هتل . ديعجله دار شهيها هم ييكايشما امر) دانم ينم(ويما يپون ين اي«:چشمانش را چند بار به هم زد و گفت نگهبان

 »د؟يهست

 »-قهيفقط چند دق خواستميم. سواستوپل هتل«

 »ني نيد يدوبر. به شما اطالع داده خواهد شد«:نوشت يادداشتي مرد

 »ني يد يدوبر«:و گفت ديدنا حالت چهره نگهبان را د» - اما«

 

 .درو تلفن زد ميساعت شش بعد از ظهر به ت. ماند يتمام بعد ازظهر در اتاقش منتظر تماس تلفن او

 »؟ينيشدانف را بب يتوانست«:ديمپرسيت

 »نندقرار است به من تلفن بز. نه«

 »يسر و كار دار يگريد ارهيمتعلق به س يو سلسله مراتب ادار يكاغذ باز نجابايا. قرار نباش يب يليخ دنا«

 .بود زيهمان نگهبان پشت م. الملل مراجعه كرد نيان روز ، دنا دوباره به دفتر توسعه اقتصادب يزود فردا صبح

 »ني يد يدوبر«:گفت دنا

 »ني يد يدوبر«:همچون سنگ به او نگاه كرد يسرش را باال اورد و با چهره ا مرد

 »كردند؟ افتيمرا در غاميپ روزيشدانف د ساريكم ايا«
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 »بود؟ يچ اسمتان«

 »وانزيا دنا«

 »د؟يگذاشت غاميپ روزيد«

 »را به شما دادم غامميپ. بله«:روح گفت يب يبا حالت دنا

 »شده اند افتيها در غاميهمه پ. كرده است افتيشما را در غاميپس پ«:سر تكان داد دييبه نشانه تا نگهبان

 »شدانف صحبت كنم؟ ساريكم يبا منش شوديم«

 »د؟يقبل وقت گرفته ا از«

 »نه«:ديكش يقينفس عم دنا

 »تي ين ه،يت ينيو زيا«:را باال انداخت  شيشانه ها يياعتنا يبا ب نگهبان

 »؟-توانم يم كجا«

 »گرفت ميتماس خواه شما با«

داخل فروشگاهشد و به  كرد،يمخصوص بچه ها عبور م ي؛ فروشگاه چند طبقه ا ريم يراه بازگشت به هتل، دنااز مقابل دتسك در

 يا انهيرا يها ياز باز يقفسه ا يو در گوشه ا . اختصاص داده شده بود يباز لياز فروشگاه به وسا يقسمت. انداخت ياطراف نگاه

. گران بود تعجب كرد اريكه بس نيو از ا ديخر يوتريكامپ يباز كياو . ديا يخوشش م نهايا ازكمال  د،يشيدنا اند. قرار داشت

خوردن شام به طبقه  يبرا خواستيم. را از دست داد دشيساعت شش بعد از ظهر ام. بماند يرهسپار هتل شد تامنتظر تماس تلفن

 .رداشترا ب يو گوش ديعجله به سمتان دوبا . برود كه تلفن زنگ زد نييپا

 .درو بود ميت»دنا؟»

 »ميت بله،»

 »؟يكسب نكرده ا يتيموفق«

 »نه متاسفانه«

را  زليباله ژ. شوديامشب باله برگزار م. يرا از دست بده نجايخوب ا يزهايچ يستي، نبا يكه در مسكو هست يتا زمان. خوب  اريبس«
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 »؟ينيبب يعالقه دار. كنندياجرا م

 »ممنونم. اديز يليخ«

 »ميايدنبالت م گريساعت د كي«

 

. و جذاب بود ريدلپذ يشب. شديواقع بود برگزار م نيداشت و داخل كرمل شيدر كاخ كنگره ها كه شش هزار نفر گنجا باله

 .شد يبه سرعت سپر شينما نپردهيبود و اول زيانگ اليفوق العاده و رقص ان خ شيان نما يقيموس

 »ايزود باش ، دنبال ب».به پاخاست ميدو پرده روشنشد، ت انيراغ ها در فاصله ممحض ان كه چ به

 .پله ها هجوم برده بودند يرفتن به طبقه باال به سو يبرا تيجمع

 »خبره؟ چه«

 »ديد يخواه«

ودكا در  يها يو بطر اريخاو يمحتو يظرف ها شانيكه رو ييرايپذ زي، از منظره پنج شش م دنديكه انها به طبقه باال رس يهنگام

از  ييرايبودند سخت مشغول پذ دهيبه طبقه باال رس هيكه زودتر از بق يتماشاگران افتخار. شده بود متعجب شدند دهيچ خي

 .خودشان بودند

 »بدهند بيترت شيچطور نما داننديواقعا م نجايا«:كرد ميرو به ت دنا

 »كننديم يخط فقر زندگ ريدرصد مردم ز يطر داشته باش كه سبه خا. جامعه است يطبقه باال يسبك زندگ نيا«:گفت ميت

 .دور شدند تيبه طرف پنجره هارفتند و از جمع يبعد از برداشتن خوراك ميو ت دنا

 »دهيوقت پرده دوم رس«:شروع به چشمك زدن كرد چراغ

 .كرديگفت و گو را مرور م يسرگرم كننده بود، اما دنا در ذهنش همچنان تكه ها شيدوم نما پرده

 .پاپوش دوختند ميبرا. باهوش يليخ. باهوش بود يليخ. كثافت بود نترپيو لوريت

 ...بود يخوب يليپسر خ ليگابر. بود يزيغم انگ حادثه

 ...را نابود كرد نويخانواده مانچ ندهيا نترپيو لوريت
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اخر شب به اپارتمان من  يدنيصرف نوش يبرا يخواهيم«:درو گفت ميشدند ؛ ت ليو انها داخل اتومب افت،ي انيكه باله پا يهنگام

 »م؟يبرو

. ميت. ممنون«:بود  نيامد ، ا رونيكه از دهانش ب يجمله ا. اما جف نبود. بود حياو جذاب؛ باهوش و مل. تابه او نگاه كند ديچرخ دنا

 »اما نه

 »فردا؟ ديشا«:مشهود بود ميدر چهره ت اسي»اوه«

 .هستم يگريوار عاشق كس د وانهيو در ضمن من د» رفتن شوم رونيفردا صبح زوداماده ب دياما با. دوست دارم يليخ«

 

 .نشسته بود زيهمان نگهبان پشت م. بود يالملل نيصبح ، دنا باز هم در دفتر توسعه اقتصاد ب فردا

 »ني يد يدوبر«

 »ني يد يدوبر«

 »نم؟يقل معاون را ببحدا شودي، م نميرا بب ساريكم شودياگر نم. هستم وانزيدنا ا من«

 »د؟يوقت گرفته ا شانياز ا قبال«

 »- من. نه«

 »...پرسشنامه را پر كند نيا«:به دست دنا داد يبرگ كاغذ او

 

 .ستادياز حركت ا يلحظه ا يبرا ييو قلب دنا گو زديكه دنابه اتاقش بازگشت ، تلفن همراهش زنگ م يهنگام

 »...دنا«

 »!جف«

 نيتوانستند درباره مهم تر يقرار داشت، و نم انشانيدر م رهيت ياما راشل مثل شبح. گفتن به هم داشتند يبرا ياديز ييحرفها انها

 .شده بود يزيمحافظه كارانه و مم شانيگفت و گو. راشل ، صحبت كنند يماريب يعنيكه در سر داشتند ،  يفكر

 

را بالهجه فوق  يسيكه انگل يمرد. ان روز صورت گرفت يصبح فردا  8ساعت  يشدانف به طور نامنتظره ا سارياز دفتر كم تماس
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 »وانز؟يخانم ا«:گفت كرديصحبت م يالعاده روس

 »بله«

 »د؟يرا ببن ساريجناب كم ديخواست يم. شدانف ساريمعاون كم. كارباوا هستم كيري من«

 »د؟يوقت گرفته ا شانيقبال از ا«:ديانتظار داشت كه معاون بگو بايدنا تقر »بله»

 »ديالملل باش نيدر دفتر توسعه اقتصاد ب گريساعت د كيدرست «:گفت يعوض و در

 .تلفن قطع شد»-واقعا متشكرم كه. خوب  اريبس«

*********** 

 .نشسته بود زيرفت كه پشت م ياو به طرف همان نگهبان. شد يساختمان بزرگ اجر يوارد سرسرا گريساعت بعد دنا بار د كي

 »من؟ يد يدوبر«:سرش را باال اورد نگهبان

 »نميشدانف را بب ساريتا كم نجايامده ام ا. هستم وانزيمن دناا. من يد يدوبر«:زد  يبه زور لبخند دنا

 »-  يمتاسفم بدون وقت قبل«:را باال انداخت شيشانه ها نگهبان

 »من از قبل وقت گرفته ام«:نشود  يبه خودش فشار اورد تاعصبان يليخ دنا

. طبقه سوم«:رو به دنا كرد و بااكراه گفت. باان صحبت كرد يلحظات. تلفن را برداشت  يگوش» دا؟«:به او نگاه كرد ينيبا بدب نگهبان

 »خواهد كرد يينفر شمارا راهنما كيانجا 

 .دو مرد در دفتر بودند. مبله شده است1920دهه  ليامد كه در اوا يبه نظر م نيبود و چن فيشدانف ، بزرگ و كث ساريكم دفتر

 »شدانف هستم ساريسالم من كم«:مرد مسن تر گفت. محض ان كه دنا وارد شد هر دو از جا برخاستند به

 يو چشمان دهيگرد و رنگ پر ي، صورت يكم پشت خاكستر ياندام ، با موها زيپنجاه و پنج ساله بود، كوتاه و ر يشدانف مرد ساشا

 ياو دارا. گشتند يم يزيمثل انكه به دنبال چ. دنديچرخ ياتاق م يسوسو و ان  نيقرارش دائما به ا يب يكه مردمك ها يقهوه ا

 . كهنه مستعمل به پا داشت اهيس يبود و كفش ها دهيپوش يگشاد اريوار بس.كت و شل. بود يظيلهجه غل

 :به مرد دوم اشاره كرد يو

 »شدانف سيبرادر من هستند، بور شانيا»
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 »چطور است؟ وانز،حالتانيا زهيدوش«:كرد و گفت  يشدانف تبسم سيبور

. امده بود شيو چانه پ يعقاب ينيب يو دارا ديرسيدر حدود دهسال جوانتر به نظر م. شدانف كامال با برادرش فرق داشت سيبور

را كامال بدون لهجه صحبت  يسيانگل. رنگ هرمس زده بود يبه تن داشت و كراوات طوس يروشن دوخت ارمان يكت و شلوار اب

 .كرديم

كار  يس يد نگتنيكشور شما ، واش تختيدر پا هياو در سفارت روس. نزد ما امده كاياز امر سيبور«:دانف با غرور گفتش ساشا

 »كنديم

 »ميستا ي، من كار شما را قلبا م وانزيا زهيدوش«:شدانف گفت سيبور

 »متشكرم«

 »د؟يدچار مشكل شده  يلحاظ ابهيساخته است؟ ا ياز دست منكار«:شدانف گفت ساشا

 »با شما صحبت كنم نترپيو لوريراجع بع ت خواستميم. اصال. نه«:گفت دنا

 »د؟يبدان ديخواهيچه م نترپيو لوريدرباره ت«:متعجب به او نگاه كرد يبا حالت شدانف

 »ديكار هم با هم رفت و امد داشت طياغلب اوقات در خارج مح.  ديكرديام كه شما با او كار م دهيشن«

 »دا«:گفت اطيشدانف با احت ساشا

 »شما را راجع به او بدانم ينظر شخص خواستميم«

 »ر شما بود.كشو يبرا يخوب ريكه او سف كنميفكر م. گفت توانيم چه«

 »..محبوب بود و  يليخ نجايام كه او ا دهيشن»

 ..:شهيهم نترپيو لوريو ت كنند،يبرگزار م ياديز يها يسفارتخانه ها در مسكو مهمان. اوه بله«:شدانف حرف دنا را قطع كرد سيبور

 )بس است(»داولنا»«:به برادرش رفت يشدانف چشم غره  ساشا

هم او  هيمردم روس. او مردم را دوست داشت. سفارت حضور داشت يها يدر مهمان شهيهم نترپيو ريسف«:رو به دنا كرد و افزود او

 »را دوست داشتند

 »-توانستيگفت كه اگر مدر واقع او به من «:شدانف دوباره به سخن در امد سيبور
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 »بود يخوب رياو سف وانز؛يا زهيهمان طور كه گفتم دوش«:بعد رو به دنا كرد) ساكت شو(»!مالچات«:شدانف فورا گفت ساشا

 نترپيو ريسف ايا«:كرد ساريدنا برگشت و رو به كم.  ديبگو يزيداشت به دنا چ ياو اشكارا سع. ستيشداف نگر سيبه بور دنا

 »انه؟يدچار دردسر شد  يبه نوع نجابوديكه در ا يهنگام

 .رفتياو از نگااه كردن به چشمان دنا طفره م» دردسر ؟ نه«:شدانف اخم كرد ساشا

 نترپيو لوريان ت يبه اتكا يوجوود داته است كه كس يليبه نظر شما دل ايا سار،يكم«:و با سماجت گفت. ديگويدروغ م د،يشياند دنا

 »و همسرش را به قتل برساند؟

 »تي ين. تي ين نترپ؟يقتل؟افراد خانواده و»:چشمان ساشا شدانف گشاد شد حدقه

 »رسد؟يبه ذهنتان نم يزيچ اصال«

 »-در واقع«:شدانف گفت سيبور

 يگاريرنگ س ينقره ا يساشا از جعبه ا» . بود يبزرگ ريسف نترپيو. وجود نداشت يليدل چيه«:شدانف كالم او را قطع كرد ساشا

 .برادرش روشن كند يرا برا گاريعجله به طرفش رفت تا س اي سياورد ، و بور رونيب

 »د؟يبدان ديهم هست كه بخواه يگريد زيچ«:ديشدانف پرس ساشا

 يمساله مثل راه رفتن در باز نيرا؟ كل ا زياما چه چ. كننديرااز من پنهان م يزيدر دل گفت، انها چ. ستيبه هر دو انان نگر دنا

، با من  ديبه ذهنتان رس يزياگر چ«:اهسته گفت كردينگاه م سيهمان طور كه به بور» نه«.ندارد ياست كه راه خروج چيمارپ يمعما

 »تافرداصبح در هتل سواستوپل هستم. ديريتماس بگ

 »د؟يگرديبه وطن باز م«:شدانف گفت سيبور

 »كنديراترك م نجايمن فردا بعد ازظهرا يمايهواپ. بله«

 .؛ اما به بردارش نگاه كرد و خاموش ماندد ديبگو يزيشدانف خواست چ سيبور»-من»

 »خدا حافظ«:گفت دنا

 )خداحافظ(»تهيپراشا«

 »تهيپراشا«
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 .تلفن زد كريپس از بازگشت به اتاقش به مت ب دنا

 نجاياگر ماه ها در ا يه حتاحساس را دارم ك نيا. يلعنت.اورمياز ان سر در ب توانميوجود دارد ؛ اما من نم يمشكوك زيچ نجايا. مت«

 »گردميفردا صبح به خانه باز م. نخواهد شد دميعا ياطالعات سودمند چيبمانم ، ه

بمانم ،  نجاياگر ماه ها در ا ياحساس را دارم كه حت نيا. يلعنت.اورمياز ان سر در ب توانميوجود دارد ؛ اما من نم يمشكوك زيچ نجايا

 گردميفردا صبح به خانه باز م. نخواهد شد دميعا ياطالعات سودمند چيه

 .تمام شد نوار

 

او را  يبود ، باز هم همان احساس ناراحت كننده را داشت كه كس شيمايدنا كه منتظر هواپ. انشب شلوغ بود 2 وويشره مت فرودگاه

كه  ينانيو اطم. طرفها هستند نيهم ييجا كيانها . كند ييرا شناسا يرا از نظر گذراند ، اما نتوانست فرد بخصوص تيجمع. ديپا يم

 .بر خود بلرزد شدبابت داشت باعث  نياز ا

 كيو  ستيب فصل

. كمال تنگ شده بود يدنا متوجه نشده بود كه چقدر دلش برا. و كمال در فرودگاه دالس به استقبال دناامده بودند يليد خانم

 .بازوانش را دور بدن او حلقه كرد و محكم در اغوشش گرفت

 »؟ياورده ا يسوغات يخرس روس ميبرا.يخوشحالم كه به خانه برگشت. سالم ، دنا«:گفت كمال

 »كنم، دررفت شيرفو خواستمياما م. ام اورده»

 »؟يمان يما م شيپ گريحاال د«: ديخند كمال

 »مانم يالبته كه م«:گفت يگرم دنابه

 »ديخوشحالم كه شما برگشت يليخ. يچه خبر خوش وانز،يا زهيدوش«:لبخند زنان گفت يليد خانم

 »خوشحالم كه برگشتم يليمن هم خ«:گفت دنا

 

 »؟يان عادت كرده ا ؟بهيتازه ات را دوست دار يكمال،حاال بازو«:در راه بازگشت به اپارتمان ، دنا گفت ليراتومب د
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 »خنكه«

 »رود؟ يم شياوضاع مدرسه چطور پ. خشوحالم  يليخ«

 »ستيگند و مزخرف ن يليخ«

 »؟يكنيدر مدرسه دعوا نم گريد«

 »نه»

و ارام شده  ريسر به ز بايتقر. ديرسيمتفاوت از گذشته به نظر م يكمال به نوع. ستيبه او نگر يلحظه ا يدنا برا »هيعال نيا ميزيع«

 .ديرس يبه نظر م يپسر شاد نايقيهر چه بود او  شامدياما ان پ. راعوض كرده است. او يشامديمثل ان بود كه وقوع پ. بود

به مك . كرد ميو ماشام را با هم صرف خواه گردمياما زود بر م. بروم ويبه استود ديبا«:دنا گفت دنديكه به اپارتمان رس يهنگام

 »ميبا جف برو ميكهعادت داشت ييهمان جا. ميرويدونالد م

 

همان طور كه . قرن از انجا دور بوده است كي يكه برا ديبه نظرش رس نيان شد، چن يت لويدب ميكه دنا وارد ساختمان عظ يهنگام

 .كردند يپنج شش نفر از كارمندان به او خوشامد گفتند و احوالپرس رفتيم شيپ كريبه سمت دفتر مت ب

 »تنگ شده بود  تيدلمان برا. يكه برگشت ميخوشحال دنا«

 »هم خوشحالم كه برگشتم من«

 »سفر خوش گذاشت؟. نجاستيا يك دينگاه كن.  يه«

 »ممنون. بود يعال«

 »ندارد يتو لطف نجابدونيا«

 »حالت خوبه؟.  دهيپر تيرنگ و رو. يالغر شده ا«:كه دنا وارد دفتر مت شد ، مت گفت يهنگام

 »مت. ستميبد ن ؛يا«

 »نيبنش«

 .نشست يصندل يرو دنا
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 »؟يا دهيكه خوب نخواب نيا مثل«

 »اديز نه»

 »امده نييپا يليامار تماشاگران شبكه ما خ يتو رفته ا ي، از وقت يراست«

 »متاسفم«

 انيبه م يخودش چقدر نگران دنابود، حرف نكهيمت از ا» نگرانت بود. يا دهيماجرا دست كش نيكه از ا. خوشحال است وتيال«

 .اوردين

 .ساعت با هم صحبت كردند ميحدود ن انها

دفتر «.:را برداشت ياو گوش. تلفن زنگ زد»-وقت بود كه يليخ .يخوش امد«:گفت ايويكه دنابه دفترش بازگشت ؛ ال يموقع

 »است كيخط  يپامالهادسن رو«:رو به دنا كرد و گفت ايويال» لحظه لطفا كي..وانزيا زهيدوش

 »سالم ، پامال«:را برداشت  يدنا به دفترش رفت و گوش »كنمياو صحبت م االنبا«

 »ستين يامن يليخ يجا هيروزها روس نيا. ميچقدر نگرانت بود! يباالخره امد. ، دنا سالم«

 »ديافشاننده فلفل خر ميبرا يدوست.  دانميم. بله«: ديخند دنا

 يكار. ييايبه منزل ما ب يصرف چا يكه امروز بعد از ظهر برا ميدوست دار يليمن و راجر خ. تنگ شده بود يليخ تيبرا دلمان«

 »؟يندار

 »نه«

 »سه خوب است؟ ساعت«

 »است يعال«

 .ان روز صبح، به اماده كردن اخبار شب گذشت يباق

 

 .سه بعد ازظهر ، سزار به استقبال دنا دم در امد ساعت

 »ديبه خانه خوش امد. خوشحالم دنتانيچقدر از د«:بر لبانش بود يلبخند پهن» !وانزيا زهيدوش«
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 »حال تو چطور است؟. سزار .  ممنون«

 »ممنونم.يعال«

 »- يو اقا اخانميا«

 »رم؟يشود كتتان را گ يم. منتظرتان هستند. بله«

 »!دنا«:گفتند يوارد شد، راجر و پامال هر دو به طور همزمان با خوشحال ييرايكه دنا به اتاق پذ يهنگام

 »ماجراجو بازگشته است يبانو«:ديهادسن او را بغل كرد و بوس پامال

 »يرسيخسته به نظر م«:هادسن گفت راجر

 »ديكويرا م نيهم نديبيكس مرام  هر«

 »نين،بنشيبفرما بنش«:گفت  راجر

 يپامال چا. ، داخل اتاق شد كرديو نان كرو اسان حمل م ت،كلوچهيسكويب ،ي؛ چا يمحتو ينيس كيكه  يدر حال يا مستخدمه

 .ختير

 »چطور شد نميخوب بگوو بب«:و راجر گفت. مبل نشستند يرو انها

را به نام  يمرد«:و افزود ديكش يقيدنا نفس عم» و درمانده ام وسيكامال ما. نشد رميدستگ يزيچ چيطور شد كه متاسفانه من ه نيا«

كه در  يكرده و او را به زندان انداخته است، و هنگام يپرونده ساز شيبرا نترپيو لوريت كفتيزاندر مالقات كردم كه م تريد

 »دانديمسوول مرگ انها مرا  نترپياو و. جان باخته اند يقياو در حر ده، خانوا برديزندان به سر م

 »را داشته است نترپيقتل تمام افراد خانواده و يبرا يا زهيمرد انگ نيپس ا«:گفت پامال

به نام مارسل فالكون صحبت كردم ، كه تنها  يمن در فرانسه با مرد.  شوديجا ختم نم نياما ماجرا به هم. طور است نيهم«:گفت دنا

ابتدا خودش را مقصر  نترپيو لوريراننده ت. ، كشته شده است ختيگرفت و از صخنه گر ريكه او را ز يپسرش توسط راننده ا

 »بوده است ليدر شب حادثه راننده ان اتومب نترپيو لوريكه خود ت كنديكرد، اما حاال ادعا م يمعرف

 »ناتو در بروكسل بود ونيسيفالكون عضو كم«:متفكرانه گفت راجر

 »بود كه پسر اورا كشت نترپيو لورياو گفته كه خود تبه  نترپيو راننده و. است درست«
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 »جالبه«

 »د؟يا دهيرا شن نويمانچ نچنتيتا به حال نام و ايا.  يليخ«

 »نه«:فكر كردو سپس گفت يهادسن لحظه ا راجر

سقط كرد و  فرستاد و دخترك بچه اش را يدكتر قالب كيدختر را نزد . دختر اورا حامله كرد  نترپيو لوريت. استيعضو ماف او«

 »است يبستر يروان شگاهيبرد و مادرش هم در اسا يبه سر م يدختر اكنون در صومعه ا. رحمش را هم از دست داد

 »من يخدا«

بر  اسياز سر  يدنا اه» داشته اند يقو اريبس ييها زهيانگ نترپيسخت از و يگرفتن انتقام ياست كه هر سه نفر برا نيمهم ا نكته«

 »را ثابت كنم يزيچ توانمياما افسوس كه نم«اورد

 »گناهكار بوده است قتايوحشتناك حق يبه خاطر انجام ان كارها نترپيو لوريت نيبنابرا«:ستيمتفكرانه به او نگر راجر

ا فوق العاده باشد، قتل ها ر تيجنا نيهر كدامشان كه در پس ا.من با ان سه نفر صحبت كردم. راجر.  ستين يمورد شك نيا در«

 چيه نيبوده و بنابر ا يعمل متفاوت وهيش يدارا يهر قتل. چيه- ستيدر دست ن يسرنخ چيه. و اجراكرده است يهوشمندانه طراح

 چيه يبرا. نمانده است يبر حسب تصادف باق يمدارك چيبه دقت به اجرا درامده و ه يقتل ره اتييجز. وجود ندارد يواضح يالگو

 »وجود ندارد يكدام از قتل ها شاهد

كرده  يهمكار اتيجنا نيممكن است كه همه انها در ارتكاب ا ايا -اما رسديبه نظر م ديبع يليكه خ دانميم«:متفكرانه گفت پامال

 »رند؟يباشند تا انتقام بگ

 يم ادم هاصحبت كرد شانيكه من با ا ياشخاص. در كاربوده باشد يا يتبان كنميفكر نم«:تكان داد يرا به عالمت منف دناسرش

 »از انها گناهكار است يكيانجام بدهد و  ييرا به تنها نكاريبوده ا ليبه نظر من هر كدام از انها ما. هستند يقدرتمند اريبس

 ك؟يكدام  اما

. صرف شام به رستوران مك دونالد ببرم يبه كمال قول داده ام او را برا.  ديلطفا مراببخش«.اش نگاه كرد يناگهان به ساعت مچ دنا

 »از رفتن به سر كار انجام بدهم شيكار را پ نيا توانمياگر عجله كنم، م. و

 »يبه ما زد يممنون كه سر. ميكنيكامال درك م زم،يالبته، عز«:گفت پامال
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 »تان ممنونم يمعنو تيو حما ريدلپذ يشما به خاطر چا يو از هر دو«جا برخاست كه برود دنااز

كار تنگ شده بود، و حاال دوباره سر كارم  نيا يچقدر دلم برا«:گفت برديكه كمال را به مدرسه م يصبح روز دوشنبه در حال دنا

 »برگشته ام

 »خوشحالم«:و گفت ديكش يا ازهيخم كمال

 »؟يديخوب خواب شبيد«:ديپرس كشديم ازهيشده است مرتب خم داريب يكه از خوا يمتوجه شد كه از وقت دنا

 »دميفكركنم خوب خواب اره«

 .ديكش ازهيدوباره خم و

 »؟يكنيدر مدرسه چه كار م«:ديپرس دنا

 »كسالت اور است؟ يسيو انگل خيعالوه بر خواندن درس وحشتناك تار منظورت«

 »بله«

 »كنميم يباز فوتبال«

 »نه؟ ،يكشياز حد كه از خودت كار نم ادهيز كمال«

 »نه«

تماما از وجودكمال رخت بر بسته  يكه قوت و انرژ ديرس نيبه نظرش چن. نگاه كرد. ر كنارش بودكه د ياستخوان كليبه ان ه دنا

 يم ديندازد؟شايبه او ب يببرد تا نگاه ياو را نزد دكتر ستيبهتر ن ايكه ا ديدنا از خودش پرس. ارام بود يعاد رياو به طرز غ. است

 يببخشد؟ به ساعت مچ يهست كه بتواند به كمال انرژ ييها نيتاميو ايطرف و ان طرف پرس و جو كند و بفهمد ا نياز ا ستيبا

 .شديم لياخبار همان شب تشك يجلسه برا گريساعت د مين. اش نگاه كرد

 

كه به دفترش  يهنگام. كرديو شعف م يبازگشته بود احساس شاد شيخو يايبه دن نكهيشد، دنا از ا يصبح به سرعت سپر ساعات

 :نوشته شده بود يدر نامه چنن. نامه را گشود. قرار داشت زشيم يرو يسته ا، پاكت نامه سر ب ديرس

به . دييايفورا ب. كرده ام رهيبه نامتان ذخ يمسكو اتاق وزيمن در هتل سو. نزد من است ديخواهيكه م ي؛ان اطالعات وانزيا زهيدوش«
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 »ديينگو يزيمورد چ نيكس در ا چيه

 .نزد من است ديخواهيكه م يان اطالعات. شديدنا نامه را دوباره خواند ، باورش نم. بدون امضا بود نامه

كه انجا بود ان كس، هر كه بود  يدانست، پس چرا همان وقت يپاسخ سوال او را م هياگر در روس. در كار بود يا لهينبود كه ح شك

واهمه داشت با او  ايگو سيبور. داشت ، فكر كرد سيشا شدانف و برادرش بورسا ساريكه با كم يبه او نگفت؟دنا به مالقات يزي، چ

 شيزيم ينامه رو نيچطور ا. نشسته بود و به فكر فرو رفته بود زشيدنا پشت م. كرديرا قطع م حرفشصحبت كند ، و ساشا مرتبا 

 دند؟ييپا ياو را م ايقرار گرفته بود؟ ا

 .كنميبه خانه برسم پاره اش م. جا داد فشينامه را در گ. موضوع رافراموش كنم نيا ديگرفت ، با جهينت عاقبت

 

سرگرم  يليبود خ دهياز مسكو خر شيكه برا يتازه ا يوتريكامپ ياو گمان كرده بود كه كمال از باز. شب را باكمال گذراند دنا

 .تادهم اف يرو شيساعت نهشب پلك ها. ديرسيتفاوت به نظر م ياما كمال ب. شوديم

 »بروم بخوابم خواهميم. ديايخوابم م دنا،«

به نظر  يپسر كامال متفاوت. عوض شده است يلي، او خ ديشيدنا او را تماشا كرد كه با اتاق مطالعه رفت و اند »زميخوب عز اريبس«

بود كه خانه را به  دهيوقت ان رس. ستيفهمم چ يم دهديازارش م يزياگر چ. بود هيخوب ، از حاال به بعد ما با هم خوا. رسد يم

 .ترك كند ويقصد استود

 

 .نگاه كرد و در ضبط صوت صحبت كرد ونيزي، مستاجر به صفحه تلو هياپارتمان همسا در

 ياطيخانه در خ يبانو. پسر به بستر رفته است. ترك كرد ونيزيتلو يويخبر خانه را به قصد استود ياجرا يمورد نظر برا شخص«

 »كنديم

 

 .روشن شد نيچراغ قرمز دورب»!زنده است پخش«

 چارديو ر وانزيدناا يان ، بااجرا يت ويشب را از شبكه دبل ازدهياخبار شاعت .ريخيشب ب«:افكند نيطن ويدر استود ندهيگو يصدا

 »ديكنيملتون مشاهده م
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 »هستم وانزي، من دنا ا ريشب بخ«:لبخند زد نيدورب دنابه

 »ملتون هستم چارديو من ر«:سته بود گفتملتون كه در كنار او نش چاردير

 »ميكنيرخ داده است اغاز م يكه در مالز ياخبار امشبمان را باخبر فاجعه وحشتناك«:برنامه را شروع كرد يجرا دنا

 .پا بگذارم ريز يوحش يغازها بيرا در تعق ايدن ستيالزم ن. تعلق دارم نجايمن به ا د،يشيدنااند

به خانم  ريدنا پس از گفتن شب بخ. بود دهيكه او به اپارتمانش با زگشت كمال خواب يهنگام. ديبه انجام رس ياخبار به خوب پخش

 .بخوابد توانستي؛ به بستر رفت اما نم يليد

 يزيچ يبه كس نبارهيدر ا. دييايفوراب. كرده ام رهيبا نام شما ذخ يمسكو اتاق وزيدر هتل سو. نزد من است ديخواهيكه م ياطالعات ان

 .ديينگو

 نيچن يداشته باشد ان وقت چه؟ چه كس قتيموضوع حق نياما اگر ا. احمقم اگر به مسكو بروم. تله است كي ني، ا ديشياند دنا

بداند؟ دنا همه  يزينكند او واقعا چ. شدانف بشد سيبور ياز سو ديبا ياست؟و چرا؟نامه به احتمال قو دهيرا به جان خر يدردسر

 .بود داريشب ب

 

 .به او گفت ادداشتيكه دنا برخاست ؛ به راجر هادسن تلفن زد و درباره  يهنگام صبح

اماده است تا درباره  يمعنا باشد كه كس نيبه ا توانديم ادداشتي«:ديرسيزده به نظر م جانيراجره»ميدانم چه بگو ينم. من يخدا«

 »ديرا بگو قتيرخ داد حق نترپيافراد خانواده و يانچه برا

 »انمديم بله«

 »يمن كه دوست ندارم برو. خطرناك باشد توانديم نكاريا دنا،«

 »ديرا نخواهم فهم قتينروم هرگز حق اگر«

 »حق با تو باشد كنميفكر م«:مردد ماند راجر

 »بروم ديخواهم كرد ، اما با اطياحت يليخ«

 »يمرتب با من در تماس باش خواهميم. خوب اريبس«:هادسن با اكراه گفت راجر
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 »؛ راجر دهميم قول«

 

مدت  دوارمياو در دل گفت ، ام. انروز سه شنبه بود ديخريو برگشت به مسكو رام ترفتيبود، بل شيكورن يدر بنگاه مسافرت دنا

 .بدهد حيتوض شيرا برا اناتيگذاشت تا جر يغاميمت پ يبرا. انجا نمانم ياديز

از كمال . كشديفقط چند روز طول م. به مسافرت بروم ديمتاسفانه باز هم با«:گفت يليكه به اپارتما بازگشت، به خانم د يهنگام

 »ديخوب مراقبت كن

 »به ما خوش خواهد گذشت.  وانزيا زهيدوش. دينباش زيچ چيه نگران«

 

 .زد يكناررفت و با عجله تلفن ونيزياز مقابل تلو ياپارتمان بغل دست مستاجر

 

را قبال تجربه كرده ام ؛  تيموقع نيا كنمي، احساس م ديشياند شد،يائروفلوت به مقصد مسكو م يمايكه سوار هواپ يدر حال دنا

ان  يستياما اگر پاسخ در مسكو باشد با. تله باشد كي نيا ديشا. شوميمرتكب م ياشتباه بزرگ ديشا. هرچند كه باراولم است

 .دش يه داد و اماده پرواز طوالنياش به عقب تك يدر صندل. ابميراب

 

چرخ نقاله  ياشنا بود فرود امد ؛ او ساكش را از رو يدنا مكان يكه حاال برا 2 وويدر فرودگاه شره مت مايكه هواپ يفردا ، هنگام صبح

كه منتظر سوار شدن  ياز مسافران يطوالن يصف. بود قرم گذاشت ديمانع د يكه به كل يبرداشت و از ساختمان خارجشد و به كوالك

. به تن داشت خدا را شكر كرد يكه كت گرم ني؛ و ار ا ستاديسرد و در معرض باد ا يدنا در هوا. شده بود جاديبودند ا يبه تاكس

 يو سوار تاكس رديبگ يشيكرد بر او پ يسع يكليه يمرد قو ديكه باالخره نوبت سوار شدن او رس يبعد ؛ هنگام قهيچهل و پنج دق

 .شود

 .شد يو سوار تاكس» !من است يتاكس نيا! تي ين«:گفت يبا لحن محكم دنا

 »دا؟«:گفت راننده

 »بروم وزيبه هتل سو خواهميم«
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 »د؟يبه انجابرو ديخواهيكه م ديمطمئن« :گفت يدست و پا شكسته ا يسيبرگشت تا به او نگاه كند و باانگل راننده

 »ست؟يچطور مگر ؟منظورتان چ«:گفت رتزدهيح دنا

 »ستين يهتل خوب انجا«

رانده . شده است ريد ينيعقب نش يبرا گريحاال د د؟يمطمئن هست ايا. كرد يفيحرف احساس هشدار و ارزش خف نيا دنيشن دنااز

 »مطمئنم-م. بله«:بود يافتپاسخيمنتظر در

ارش برف انبوه متراكم خودرو ها كه بر اثر ب انيرادر دنده گذاشت و در م ليباال انداخت ؛ اتومب يياعتنا يرا با ب شيشانه ها راننده

 .متراكم تر شده بود، به راه افتاد

احمقانه باشد ، ان وقت  يشوخ كي نهاينگرده باشند ان وقت چه؟ اگر همه ا رهيمن ذخ يبرا ييكرد ، اگر در ان هتل جا دنافكر

 چه؟

و زشت و بدقواره با  يميقد يانجا ساختمان. واقع بود ايلوبرژنا ابانيدر حومه شهر مسكو در خ يكارگر يدر محلها وزيسو هتل

 .بود ختهيرو بناپوسته پوسته شده و ر نياما ا. رنگ بود يقهوه ا ييروبنا

 »منتظرتان بمانم؟ ديخواهيم«:ديپرس راننده

او را به داخل  خبنداني يشد و هجوم هوا ادهيپ يبه راننده پول داد ؛ از تاكس»نه«:مردد ماند ، سپس گفت يلحظه ا يبرا دنا

كه دنا داخل شد سرش را  يهنگام. خوانديم ينشسته بود و مجله ا زيپشت م يزن منش. وچك ان هتل سوق دادو ك فيكث يسرسرا

 .رفت زيدنا به طرف م. به او نگاه كرد  رتيباال اورد و با ح

 »دا؟«

 .اش حبس شده بود نهينفس در س» است وانزينامم دنا ا. شده است رهيبه نام من ذخ ياتاق نجايدر ا كنميم فكر«

اتاق «. برداشت يدياو دستش را به پشت سر دراز كرد و از طاقچه كل »وانزيدنا ا. بله«:اهسته به عالمت مثبت سر تكان داد زن

 .را به دست دنا داد ديكل» ، طبقه چهارم402شماره 

 »كارت اقامت در هتل را پر كنم؟ دينبا ايا«

 »روز كي يبرا.  يدهيحاال پولش را م. ستيبه ثبت مشخصاتن اجياحت«تكان داد يسرش را به عالمت منف زن
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ها در ان مشخصات خود را ثبت  يوجود داشته باشد كه خارج هيدر روس يهتل شوديم ايا. به دنا دست داد يهشدار تازه ا احساس

 »كنند؟ ينم

 .كار اشكال داشت يجا كي

 »شوديروبل م500«:گفت زن

 »گريچند ساعت د. كنم ليتبدپولم رابه روبل  يستيبا«:گفت دنا

 »رميگيحاال به دالر م. نه«

 .اورد رونياسكناس از ان ب يكرد و مشت فشيدنا دست در ك» خوب اريبس«

 .ديكش رونيب رونيدستش را دراز كرد و شش تا از اسكناس ها را از دست دنا ب. به عالمت موافقت سر تكان داد زن

 »اسانسور كجاست؟«:ستياو به اطراف نگر. هتل را بخرم نيتوانستم ا يمقدار پول م نيبا ا كنميم فكر

 »ميندار اسانسور«

 .و از پله ها باالرفت. دنا ساكش را برداشت. نبود يخبر نايقيباربر هم  از»اوه«

 سيبور. نشده بودمرتب  يپاره پاره و تخت يي، با پرده ها فيكوچك و كث ياتاق. كرديم ينيب شيبود كه پ يبدتر از ان ياو حت اتاق

خودش را به زحمت و دردسر  نقدريا يكس دياما چرابا. كلك باشد كي توانديم نيا د،يشيدنا اند. رديبا او تماس بگ خواهديچگونه م

 ندازد؟يب

 .نگاه كرد نيريشلوغ ز ابانيبه صحنه خ رونيبه ب فيلبه تخت نشست و از پنجره كث يرو او

 -يخبر چيو ه نميبنش نجايا يمتوال يمجبور باشم روزها ديشا. بودم يخود گفت ، عجب احمق با

كه  افتي يكه او در م ااني شديمهما حل م نيبا هم اكنون ا. و از جا برخاست ديكش يقيدنا نفس عم. به در خورد يبه نرم يدست

ان را . قرار داشت يكتپا نيزم يرو. نبود يدر راهرو كس. دنا به طرف در رفت و ان را شكود. در كار نبوده است ياصال معما

كرد  ينا به كاغذ نگاه كرد ، سع. شب 9وِ د ان خ، ساعت :كه در پاكت بود نوشته بودند يكاغذتكه  يرو. برداشت و به داخل برد

 نيا. داده شده بود حيو د ان خ در كتاب توض. اورد رونيبود ب دهيرا كه خر ييچمدانش را گشود و كتاب راهنما. ان رابفهمد يمعنا

 .انجا را داده بودند يونشان. ياقتصاد يها تيموفق شگاهينما ،يشورو رياتحاد جماه:طور نوشته بودند
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 .او بابت تلفظ حروف مطمئن نبود» پارك؟.يان ك يد يو«:گرفت يرفت و تاكس ابانيشب ساعت هشت ف دنا به خ ان

 »ستانجا بسته ا يو د ان خ؟ همه غرفه ها«تابه او نگاه كند ديچرخ راننده

 »اوه«

 »د؟يرويهم انجا م هنوز«

 »بله«

 .از جا كنده شد و حركت كرد يباال انداخت و تاكس يتفاوت يرا با ب شيشانه ها راننده

**************** 

بزرگ و  يها شگاهيبر طبق انچه در كتاب راهنما امده بود، ان نما. مسكو واقع بود يدر قسمت شمال شرق ع،يو وس ميپارك عظ ان

كه اقتصاد كشور سقوط كرد، بودجه ان  ياما هنگام, شده بود يطراح يشورو ريمنظور بزرگداشت عظمت اتحاد جماه مجلل به

پر زرق و  يكاله فرنگ يعمارت ها. مبدل شد يمتعصبانه رهبران شورو دياز عقا يا مخروبهبود  اديقطع شد، و پارك به  زيمكان ن

 .شده بود ليتبد يشدن بودند و پارك به مكان متروكه ا رانيدر حال و يشيبرق و نما

 »نقدريا«:اورد رونيب فشياز ك ييكايمشت پول امر كيو  ادهشديپ يتاكس دنااز

 .شد ديبعد ناپد يو لحظه ا ديراننده اسكناس ها را چنگ زد و قاپ »دا«

 .بسته و در معرض باد ، تنها بود خياو در ان پارك . به اطراف نگاه كرد دنا

ماند حاال به خاطرش امد كه چگونه در باغ وحش منتظر  سيبود رفت و نشست و منتظر بور يكيكه در ان نزد يمكتيطرف ن به

 ؟- ، ان وقت دينبا سياگر بور. مانده بود يسينيجون س

و چشمانش از فرط  ديدنا چرخ) است يخوب ينيشب نش( »يوِچرن يخاروش« :كرد ري؛ او رامتح ديكه از پشت سرش شن ييصدا

 . ديد يساشا شدانف را م ساري؛ در عوض كم ديكشيشدانف را م سياو انتظار بور. گشاد شد رتيح

 »- اصال توقع نداشتن!  ساريكم«

مردد ماند، سپس از جا  يدنا لحظه ا. موديپ يساشا شدانف به سرعت عوض پارك را م »ايدنبالم ب« :گفت يجد يبالحن شدانف
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 يپشت ياز حجره ها يكيپارك شد و در  هيدر حاش يكافه كوچك فكسن كيشدانف وارد . به دنباله او را ه افتادبرخاست و شتابان 

 .كه شدانف در ان نشسته بود و مقابل او نشست يدنا به طرف حجره ا. بودند  كافهزوج در  كيتنا . جا گرفت مكتين يرو

 »دا؟«:بسته بود به طرف انها امد فيبند كث شيكه پ يشلخته و نامرتب شخدمتيپ زن

 )كنميدو تا قهوه خواهش م( » پاژالوستا  ،يدواكوف« :گفت شدانف

ادم گران تمام  يبرا يليوقتها خ يبعض تيخصوص نيا. ديهست ياما واقعا ادم سمج د،ييايمطمئن نبودم كه ب« :رو به دنا كرد او

 »شوديم

 »دديبدانم به من بگو خواهميكه من مرا  يزيچ ديتوانيكه م ديگفت ادداشتانيدر  شما«

و خانواده  نترپيو لوريت ايكه ا ديبدان ديخواهيم«. خاموش ماند يو لحظات ديازقهوه اش را نوش يشدانف جرعه ا. ديقهوه رس »بله«

 »انهياند  دهياش به قتل رس

 »اند؟ دهيبه قتل رس ايا«:زديدنا تند م قلب

 .امد رونيرعب اور از دهان شدانف ب ييكلمه به شكل نجوا نيا »بله«

 »انها را كشته است؟ يچه كس ديدانيم«:كرد يناگهان ياحساس لرز دنا

 »بله«

 »؟يك«: ديكش يقينفس عم دنا

 »ديمن بكن يبرا يكار يستيبه شما خواهم گفت، اما اول با«بپرسد  يشتريدستش را باال اورد تا مانع شود دنا سواالت ب شدانف

 »؟يچه كار«:گفت اطيكرد و با احت به او نگاه دنا

 »ستميدر امان ن نجايدر  گريمن د. ديخارج كن هيروس مرااز«

ممنوع  گريام كه مسافرت به خارج د دهيشن د؟يو از كشور خارج شو ديبشو ييمايو سوار هواپ ديبه فرودگاه برو ديتوان ينم مگر«

 »ستين

 ست،ين ستيو دوران كمون ميقد يدرست است كه اوضاع مثل روزها. ساده يلي، خ ديهست يشما ادم ساده ا ز،يعز وانزيا زهيدوش«

. بشوم مرا خواهند كشت كيبتوانم به فرودگاه نزد ياز ان كه حت شيامتحان كنم ، پ ديكنيم شنهاديرا كه شما پ ياما اگز من ان راه
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 »دارم اجيهستم و به كمك شما احت يمن در معرض خطر بزرگ. رندهنوز چشم و گوش دا وارهايد

 رونيكشور ب نيتوانم شما را از ا يمن نم«:و گفت ستيبه او نگر اسيبا . كلمات شدانف را بفهمد يتا دنا معنا ديطول كش يا لحظه

 »كار را از كجا اغاز كنم دانمينم يحت–ببرم 

 »من در خطر است يزندگ. ديكن دايپ يراه يستيبا. ديمن انجام ده يرا برا نكاريا ديبا شما«

 »- صحبت كنم و  كايامر ريباسف توانميم«:فكر كرد و گفت يلحظه ا يبرا دنا

 .لحن كالم ساشا شدانف قاطع و برنده بود» !نه«

 »- است يتنها راه نيا اما«

. بداند يزيچ ديكس نبا چيبه شما كمك كند ه خواهديكه م يبه جز شما و ان كس. النه كرده اند يكاران انتيسفارتخانه شما خ در«

 »به من كمك كند متوانديشما ن ريسف

 هياز خاك روس انهيرا مخف يبلند مرتبه روس ساريكم كيامكان نداشت كه او بتواند  يراه چياز ه. كرد يديناكهان احساس نوم دنا

 ماجرا نيكل ا. به ذهنش خطو ركرد يگريو فكر د. ببرم رونيكشور ب نياز ا يواشكيگربه را  كيتوانم  ينم يمن حت. خارج كند

 يبرا يا لهياز من به عنوان وس خواهدياو م. ندارد ياطالعات ارزشمند چيساشا شدانف ه. دباش يممكن است حقه و كلك بزرگ

 .بوده است هودهيسفر ب نيا. استفاده كند كايرفتن به امر

 .از جا برخاست نيو خشمگ» شدانف ساريتوانم به شما كمك كنم ، كم يمتاسفم كه نم«:گفت دنا

 »كنمي؟ به شما مدرك ارائه م ديخواهيمدرك م! ديكن صبر«

 »؟ينوع مدرك چه«

كه دوست  ديكنيم يشما مرا مجبور به كار«:كه به سخن در امد گفت يهنگام. بدهد يشد تا شدانف پاسخ يسپر يطوالن يمدت

 »ايهمراهم ب«از جا برخاست»نداشتم انجام بدهم

 

. الملل وارد شدند و ار پله ها باال رفتند نيا شدانف در سازمان توسعه اقتصاد بدفاتر ساش يو پشت يبعد انها از در خصوص قهيدق يس

» ندارم يگرياما راه انتخاب د. مجازات خواهم شد ميبه شما بگو خواهميبه خاطر انچه م«:گفت يو دنديكه به دفتر شدانف رس يوقت
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 »م شدبمانم كشته خواه نجايچون اگر هم ا«:به خود گرفت يوامانده ا افهياو ق

عقربه را چند بار به سمت راست و چپ . گذاشته بودند رفت  واريكه در د يمالحظه كرد كه شدانف به طرف گاو صندوق بزرگ دنا

خط قرمز  ايجلد كتاب  يرو. گذاشت زشيم يان را اورد و رو. اورد رونياز ان ب يچرخاند در گاوصندوق را باز كرد و كتاب قطور

 )شده يطبقه بند( يروانيس تيفينوشته شدهبود كالس يرنگ

 .و كتابچه را گشود» شده است ياطالعات به دقت طبقه بند نيا«:شدانف به دنا گفت ساريكم

 يرنگ يعكس ها يهر صفحه حاو. كه شدانف اهسته شروع به ورق زدن صفحات كتاب كرد ؛ دنا به دقت نگاه كرد يحال در

،  نيهوا به زم يپرتاب شده به هوا ، موشك ها ينابود كننده موشك ها يهاموشك  ما؛يفضاپ يها نهيبمب افكن، سف يماهايهواپ

 .بود ييايدر ريخودكار ، تانك و ز يسالح ها

 

 .امد ، فوق العاده مرگ بار بود يبه نظر م ميعظ اريبس حاتيان تسل» .است هيروس حاتيمجموعه كامل تسل انگرينما نيا«

او » دارد كيو هفتاد بمب افكن استراتژ ياز دو هزار كالهك اتم شيب ما،ياز هزار موشك قاره پ شتريب هيحال حاضر ؛ روس در«

شپشك  يكي نيا...تلخه است يكي نيا..سمبه است نيا«:كرديمختلف اشاره م يبه سالح ها زديهمچنان كه كتاب را ورق م

 »كنديمتحده رقابت م االتيابه اش در اما با مش ياتم حاتيتسل نبارا...ريكمانگ نيا...خادار يماه نيا...است

 »تكان دهنده است يلي، خ يليواقعا خ نيا«

را  انيدر بساط نمانده كه حقوق نظام يپول. ميمواجه هست يما با بحران. روبروست يبا مشكالت حاد هيارتش روس وانز،ياو زهيدوش«

ارتش  نيبنابرا رسد،يبدتر به نظر م ندهيوا ستين دواركنندهيزمان حال چندان ام. خراب است يليانها خ هيو روح. .ميپرداخت كن

 »اورديب يومجبور شده است به گذشته ر

 »-نيفهمم كه چطور ا يمن نم- متاسفانه من«گفت  دنا

سالح ها  نيحاال همه ا. ميكرد يم ديمتحده سالح تول االتياز ا شتريب يبود ما حت يابر قدرت واقع كي هيكه روس يهنگام«

 »دالر ارزش دارد اردهايليم حاتيتسل نيا. باشند يخواستار انها م يقرار يدهها كشور هستند كه با ب. ه مانده استبالاستفاد

 »-اما كنم،يمشكل را درك م ني؛ ا ساريكم«:گفت يبا بردبار دنا
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 »ستين يمشكل اصل نيا«

 »ست؟يچ يمشكل اصل ست؟پسين«ستيبه او نگر رتيبا ح دنا

 »د؟يا دهيشن يزيچ 26- ارسكيتا به حال درباره كراسنو ايا«:دياش را با دقت برگز يكلمات بعد شدانف

 »نه«:سرش را تكان داد يعالمت منف دنابه

 »ندارند يدر ظاهر وجود خارج كننديم يكه انجازندگ يجا ندارد و كسان يياينقشه جغراف چيه يرو. كنمينم تعجب«

 »د؟يكنيصحبت م يچ درباره«

دنا گذاشت و  يبازو ياو دستش را رو«.كرد ديوقت ظهر در همان كافه مرا مالقات خواه. برميفردا شما را به انجا م. ديد ديخواه«

 »د؟يديفهم« داديبافشار دستش دنا را ازار م »ديينگو يزيباره چ نيدر ا يبه كس«.را فشار داد شيمحكم بازو

 »بله«

 »ميپس توافق كرد) ميتوافق كرد.( اُروبوپنو«

**************** 

. نشست و منتظر ماند يداخل كافهشد و در همان حجره قبل. ديظهر ، دنا به همان كافه كوچك واقع در پارك و د ان خ رس هنگام

 افتد؟ يم ي؛ حاال چه اتفاق دياو با اضطراب از خود پرس. نشده بود شيدايبعد شدانف هنوز پ قهيدق يس

 »ميكن ديخر يستيبا. ميبلند شو برو«بود ادهستيساشا شدانف در حجره ا »ني يد يدوبر«

 »د؟يخر«:گفت يناباور دنابا

 »!فتيب راه«

 »چه؟ يبرا ديخر«:دنبال او از پارك خارج شد دنابه

 »تو يبرا«

 »- ندارم به  اجياحت من«

شدند و  ادهيپ ياز تاكس. روانه شدند يا دهيسر پوش ديمركز خر يعذاب اورد به سو يخبر كرد و انها در سكوت يتاكس شدانف

 .را به راننده داد يتاكس هيشدانف كرا
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 »داخل ميبرو«:شدانف گفت ساشا

 .شدند و ار مقابل پنج شش فروشگاه گذشتند ديداخل مركز خر انها

گذاشته شده بودند  شيبه نما زيام كيتحر يزنانه به شكل ريز يان لباس ها نيتريكه در و دنديرس يفروشگاه يكه جلو يهنگام

 .ستاديحركت ا شدانف از

 »نجايا«. كرد ييدنا را به داخل راهنما او

 »م؟يكن يچه م نجايا«: ستيچسبان و بدن نما نگر يبه اطراف و به ان لباس ها دنا

 »يرا عوض كن تيلباسها يستيبا«

زن فروشنده به عالمت مثبت سر . با هم رد وبدل كردند يرا به تند يشد و او شدانف كلمات روس كيزن فروشنده به انها نزد كي

 .كوتاه به همان رنگ بازگشت يليبلوز خ كيو  يكوتاه صورت يليدامن خ كيبعد با  يتكان داد و لحظات

 »را بپوش نهايا«:رو به دنا كرد و گفت» دا«باتكان سر موافقتش را ابراز داشت شدانف

 »-يفكر كرد. پوشم يلباس ها را نم نيمن ا!نه«:ديخودش را عقب كش دنا

 .محكم بود شيلحن صدا »يبپوش ديبا«

 »چرا؟«

 »يفهم يم بعدا«

 كرده ام؟ ييچه بال ريمن خودم را درگ. است يجنس وانهيد كيمرد  نيبه خود گفت، ا دنا

 »؟يكنيخوب ؛ چه م«:كرديم شيتماشا شدانف

 رونيكه از اتاقك ب يهنگام. ديرفت و لباس را پوش يلباس كوچك ضيبه اتاقك تعو» خوب اريبس«:و گفت ديكش يقينفس عم دنا

 »ها شده ام يشكل روسپ«: ديكش يقينگاه كرد و اه عم نهيامد در ا

 »ميكن هيته تيبرا شيلوازم ارا يكم يستيبا. هنوز نه«:گفت شدانف

 »- ساريكم«

 »ايب همراهم«
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تا حد امكان از  دهيرا كه پوش يكرد لباس يسع دياش را پوش يدنا كت پشم. جا دادند يپاكت كاغذ كيدنا را به زور در  يها لباس

معنادار به او  يو مردان لبخندها كردنديعابران به دنا نگاه م. به راه افتادند ديانها دوباره در ان مركز خر. مردم پنهان كند ديد

 .كرد يدنا احساس خوار. چشمك شد اوبه  يكارگر. زدنديم

 »!تو نيا ميبرو»

 .ساشا شدانف داخل شد . زنانه قرار داشتند شگاهيارا كيمقابل  انها

 .رفت شخانيشدانف به طرف پ. مردد ماند سپس دنبالش رفت يلحظه ا دنا

 »جيومنيائوت«:گفت او

 .سرخاب را نشان او داد يحاو يقرمز براق و ظرف كياز مات يلوله ا شگريارا

 »كن شيارا ظيغل يليخ. بمال تيرا به لبها و گونه ها نهايا«: دياو به طرف دنا چرخ) شد ليتكم(»شنست وا ريساو«:گفت شدانف

خواهم در  ياما من نم سار،ي، كم ديهست يمشغول انجام چه نوع باز ديكنيشما فكر م دانمينم. متشكرم. نه«. طاقتش طاق شد دنا

 »- يمن به انداره كاف. داشته باشم  يشما نقش يباز

شهر  26- ارسكيكراسنو. ستين يباز كي نيكه ا دهميم نانيبه شما اطم. وانزيا زهيدوش«نگاهش را در چشمان او دوخت شدانف

ها  ياز ما اجنب يكم يلي، خ يليانها به تعداد خ. هستم كه انجا حق ورود دارم يا دهياز معدود افراد برگز يكيمن . است يبسته ا

 يكه شما را از جلو توانميم قيطر نيمن تنها از ا. مياوريك شب به اقامتگاهمان در ان شهر بيرا يروسپ يكه زن دهندياجازه م

حاال . بدهم هيمرغوب هم به انها هد يودكا يبطر كي ديكه به شما اجازه ورود بدهند با نيا يبه عالوه برا. نگهبان ها عبور بدهم

 »نه؟ اي ميكه به ان شهر برو ديليما

 »كه به انجا بروم لميما. بله«:گرفت جهيدنا با اكراه نت م؟يبرو شيپ هيقض نيبه خاطر ا ديتا كجا بابسته؟نگهبانها؟  شهر

 و دو ستيب فصل

مشاهده كرد كه او و ساشا شدانف تنها مسافران ان  يدنا وقت. منتظر بود 2وويفرودگاه شره مت يدر منطقه خصوص يجت نظام كي

 .هسند متعجب شد مايهواپ

 »م؟يرويبه كجا م«:ديپرس او



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني–فرو مي ريزدآسمان                              

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٤٥

 »يبريبه س«:روح زد و گفت يب يشدانف لبخند ساشا

 »اوه«.ديچيدنا احساس كرد معده اش در هم پ. يبريس

بود به  شيرو شيار انچه پ يبود اطالعات مختصر دواريكرد سر صحبت را باز كند ام يدنا سع. ديچهار ساعت طول كس پرواز

 .اش نشسته بود يصندلدست اورد، اما شدانف خاموش و بد عنق در 

در باند  2110موسوم به الدا ييناكجا باشد فرود امد ؛ خودرو ديرسيكه به نظر م يدر محل يدر فرودگاه كوچك مايكه هواپ يهنگام

 .بود دهيبود كه در عمرش د يمكان نيو پرت تر نيانجا دور افتاده تر ستيدنا نگر. در انتظار انها توقف كرده بود خزدهي

 هرگز به خانه باز خواهم گشت؟ ايو ا» دور است؟ يليخ نجاياز ا-ميرويكه م انجا«

 »ميكن اطياحت يليخ يستيبا. هاست يكينزد نيهم«

 ؟ياز بابت چ اطياحت

**************** 

كوچك قطار  ستگاهيا كيبه  يمسافت يپس از ط. بودند و در ان حال جاده پر از دست انداز بود ليسوار اتومب يكوتاه مدت

 .دنديرس

 .بودند ستادهيسكو ا يگرم پوشانده بودند رو يپوش كه خود را كامال در لباس ها فرميونيشش نگهبان  پنج

از انها به او  يكي. انداختند يبه لباس كوتاه دنا م ييپرتمنا يشدند ؛ انها نگاه ها يم كيكه دنا و شدانف به نگهبان ها نزد همچنان

 )است يادم خوش شانس( »يوزوچ ين«:اشاره كرد و باپوزخند گفت

 !)يچه زن خوشگل(»!نايژنش ايسوايكرا اي كاكا«

 .دنديگفت و همه نگهبان ها خند يبه زبان روس يزيو چ ديخند شدانف

 .خواهم بدانم او به انها چه گفت يگرفت، من كه نم جهينت دنا

 نيبسته سرد و متحرك، ا خي يتندرا نيدر وسط ا. به دنبال او رفت شهيحالتر از هم شانيبار پر نيسوار قطار شد و دنا ا شدانف

 .به نقطه انجماد بود كيهوا در قطار نزد يسرما رود؟يقطار به كجا م

دنا به صخره . كنده بودند يبود كه در دل كوه ينوران يبعد قطار در حال وارد شدن به تونل قهيشروع به كار كرد و چند دق موتور
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است كه  يمنطق ريو غ بيعج ييايمتر با قطار فاصله داشتند و احساس كرد كه در رو ي، كه تنها چند سانت ستيرها در دو طرف نگ

 .از ذهن ناخوداگاهش برخاسته است

 »م؟يرويبه كجا م دييلطفا به من بگو شوديم«:ديرو به شدانف كرد و پرس او

 »ميديرس«:متوقف شد  يباتكان تند قطار

 يجلو. متر دورتر واقع بود رفتند كصديكه  بيعج ليشما يتك و دارا يمانيساختمان س كيشدند و به طرف  ادهياز قطار پ انها

 .بودند قرار داشت دهيخاردار كش ميس شيكه بر باال زيام ديتهد يظاهر يساختمان دو حصار دارا

سربازان سالم  دنديو شدانف به دروازه رس همچنان كه دنا.  زدنديو گشت م كردنديسراپا مسلح در مقابل حصارها تردد م سربازان

 .دادند ينظام

 »و مرا ببوس وبخند ندازيمن ب يبازو در بازو«:نجوا كرد شدانف

 .و به زور خنده عشوه گرانه سر داد ديشدانف انداخت ، گونه او را بوس ياو بازو در بازو. ، اگر جف بفهمد ديشياند دنا

شدانف با فاحشه  ساريهمچنان كه كم. هم داده بودند از ان عبور كردند يكه بازودر بازو يگشوده شد و ان دو در حال دروازه

كه انها داخل ان شدند قسمت  يدنا، سازه ا رتيدر كمال ح. كردنديبه داخل قدم گذاشت ف سربازان با حسرت نگاه م شيبارويز

 .بسته شد يبلند يقك اسانسور قدم گذاشتند و در با صداانها در اتا. رفتيم نياعماق زم هاسانسور بود كه ب ستگاهيا كي يباال

 »م؟يرو يكجا م«:ديرفتن كردند دنا پرس نييكه بااسانسور شروع به پا يحال در

 .گرفتيم يشتريو ب شترياسانسور سرعت ب» كوه ريز به«

 »م؟يرويكوه م ريچند متر ز«:ديپرس يعصب يبا حالت دنا

 »متر 180«:گفت شدانف

 »چرا؟مگر انجا چه خبر است؟.ميرويكوه م ريما صد و هشتاد متر به ز«: ستيبه او نگر يبا ناباور دنا

 »ديد يخواه«

 .و در به طور خودكار باز شد ستاديباالخره از حركن ا. بعد از سرعت اسانسور كاسته شد قهيدق چند

 »ميديرس.  وانزيا زهيدوش«:شدانف گفت ساريكم
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 كجاست؟ نجايا اما

تر از  نييپا ياو متوجه شد كه كم. ستاديا رتيشش متر هم جلو نرفته بودند كه دنا از فرط ح يدند و هنوز حتاسانسور خارج ش از

مردان و زنان در . خانه ها واقع بود شيبا فروشگاه ها و رستوران ها و نما يشهر امروز كي يها  ابانيكه انها قرار داشتند ، خ ييجا

به طرف شدانف . او هم كم كم گرمش شد. است دهيكس پالتو نپوش چيو دنا متوجه شد كه ه. زدنديهم قدم م ررو ها در كنا ادهيپ

 »م؟يكوه هست ريما ز«:گفت.  ديچرخ

 »طور است نيهم.  بله«

 »كجاست؟ گريجا د نيا. شوم يمتوجه نم« ستيكه مقابلش گسترده شده بود نگر ياو به ان منظره باور نكردن» - اما«

 »26 ارسكيكراستو. شما كه گفتم به«

 »دشمنان است؟ ييدر مقابل حمالت هوا ينيزم ريپناهگاه ز يبه نوع نجايا ايا«

 »برعكس قايدق«:رمز الود گفت يبا حالت شدانف

 »ست؟يچ يمكان ني، علت ساخته شدن چن ساريكم»:در اطرافش نگاه كرد يامروز يدوباره به تمام ان ساختمان ها دنا

 »مي، فعال نگو ميبه شما بگو خواستميبهتر باشد انچه را م ديشا«:شد رهيبه دنا خ يجد يبا حالت يطوالن يمدت يبرا شدانف

 .احساس هشدار به دنا دست داد گريد بار

 »؟يدانيم وميدرباره پلوتون يزيچ ايا«

 »اديز نه«

 26- ارسكيچون كراسنو يتنها هدف از ساختن شهر. است ياتم يسالح ها يو اساس و مبنا يسوخت كالهك هسته ا وميپلوتون«

 نيدر اغار به انها بهتر. كننديم يكار و زندگ نجايدر ا نيصد هزار دانشمند و تكنس وانز،يا زهيدوش. بوده است وميپلوتون ديتول

 »مواجه هستند يتيبا محدود نجاياما همه انها درا. شوديداده م قامتو ا يغذاها و لباس و امكانات زندگ

 »؟يتيمحدود چه«

 »بدو ورود توافق كرده اند كه هرگز شهر را ترك نكنند در انها«

 »-است كه نيا منظورتان«
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 »مردم جهان كامال قطع رابطه كنند هيانها ناچارشدند با بق. بروند ، هرگز رونيب نجاياز ا توانندينم انها«

به  ونياز كجا پلوتون«.داشته باشد قتيحق تواندينم نيو به خودش گفت، ا ستينگر رفتنديگرم راه م يها ابانيكه در خ يمردم دنابه

 »اورند؟ يدست م

شلوغ  ابانيانها از خ. شدانف سوار تراموا شد و دنا هم به او ملحق گشت »دييايب«. دياز راه رس ييتراموا» شمانشانخواهم داد به«

 .روشن بود يشدند كه با نور كم يچيرفتند و سپس وارد تونل مارپ نييپا ياصل

 ي، چراغ ها قهيبعد از چند دق. ديشيشهر شده بود اند نيكه صرف ساختن ا ييو تمام سالها يزرگ و باور نكردنكار ب نيبه ا دنا

 .بودند يبزرگ و نوران شگاهيازما كي يانها در قسمت ورود. ستاديتونل پر نورتر شد و ترموا از حركت ا

 »ميشويم ادهيپ نجايا«

گرفته  يجا عيسه اكتور غول اسا در ان غار پهناور و وس. ستيبه احترام به اطراف نگر ختهيشدانف را دنبال كرد و باترس ام دنا

 .ها قرار داشت نياز تكنس يو در احاطه گروه كرديكار م ياما سوم. دو تااز راكتورها خاموش بودند. بودند

او » درست كرد يبمب اتم كيهر سه روز  توانيكنند كه با ان م ديتول ومياتاق قادرند انقدر پلوتون نيا يدستگاه ها«:گفت شدانف

صد بمب  كيساخت  يبرا زانيم نيكه ا كنيم ديتول وميتن پلوتون مين يان راكتور هنوز سال«:كه فعال بود اشاره كرد  يبه راكتور

 »سزار روم را دارد كي هيفد زانيو انباشته شده است ارزش در برابر بام رهيذخ يكه در اتاق بغل يوميمقدار پلوتون. است يكاف

 »كنند؟يم ديتول يشتريب ريدارند، پس چرا باز هم مقاد وميپلوتون نقدرياگر انها ا سار،يكم«:ديپرس دنا

. نامند ياعمال خود شدن م يدر عمل و قربان يها ان را دوگانگ ييكاياست كه شما امر يزيهمان چ نيا« :گفت يبا دلخور شدانف

نور و  چياگر راكتور را خاموش كنند ، ه. كنديم نيسرمان را تام يوش كنند چرا كه برق شهر باالتوانند راكتور را خام يانها نم

 ».شونديو هالك م زننديم خيدر كار نخواهد بود ، و مردم ان باال به سرعت  يحرارت

 »-اگر. است  بيعج يليخ نيا«:گفت دنا

كه با ان  ستيدر بساط ن يگرپوليد هياقتصاد روس تيوضع ليبه دل. هم بدتر است نياز ا ميبه شما بگو خواهميانچه م.  ديكن صبر«

كه  ييبايز يخانه ها. انها ماه هاست كه حقوق نگرفته اند. بپردازند كننديكار م نجايراكه در ا ييها نيسيحقوق داانشمندان و تكن

تمام ان جالل و شكوه سابق . كه با ان خانه ها را مرمت كنند تسيموجود ن ياست ، وپول يرانياند در استانه و هسالها قبل به انها داد
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ان مقدار  د؟يكنينهفته است مشاهده م نجايرا كه در ا يتناقض. و درمانده اند وسيما يليخ نجايساكنان ا. رفته است نياز ب

در  يزيكرده اند چ ديكه ان را تول يكسان نيدالر ارزش دارد ، و با وجود ا اردهايليشده است م رهيذخ نجايكه در ا يوميپلوتون

 »كشند يم يبساط ندارند و گرسنگ

 »فروشند؟ يكشورها م ريرا به سا ومياز ان پلوتون يكه احتماال مقدار ديكنيو شما فكر م«:اهسته گفت دنا

عزام شود؛ رفقا راجع به ا هيبه روس كايامر ريبه عنوان سف نترپيو لوريقبل از ان كه ت«:اورد نييسرش را پا دييبه عالمت تا شدانف

معامله بشود؟ پس از ان كه  نيحاضر است وارد ا ايبودند كه ا دهيبه او گفته بودند و از او پرس ييزهايچ 26-ارسكيكراسنو

كرده است صحبت كردند به انجام معامله راغب  انتيدولت به انها خ كردنديكه احساس م نجايا مندانبا چند نفر از دانش نترپيو

 »فراهم شود كيبه  كيتا مقدمات كار  كرديصبر م ستيبود، و او با دهيچيكار پ نياما روند ا. شد

 .فراهم شده است كيبه  كيمقدمان كار : گفتيرا م نيمثل ا يزيچ. ها شده بود  وانهيمثل د او

 .افتي يرا دشوار م دنينفس كش گريد دنا

با چند نفر از دانشمندان  كشيو شر نترپيو. شد  هيروس يراه كايامر ريبه عنوان سف نترپيو لوريپس از ان ، ت يكوتاه مدت«

 ي، عراق، پاكستان ، كره شمال يبيبه مقصد ده كشور از جمله ل وميو شروع به قاچاق پلوتون. كردند يمساع كيو تشر يتبان يناراض

 »كردند نيو چ

 يداشت كه او برا تيجهت اهم نيتنها از ا نترپيو لوريت يمقام سفارت برا! فراهم شد كيبه  كياز ان كه مقدمات كار  پس

 .در محل باشد اتينظارت بر عمل

بمب  كيساختن  ي، برا سيتوپ تن كيبه اندازه  ومياز پلوتون يبود، چرا كه توده ا يكار اسان نيا«:زديوقفه حرف م يب ساريكم

دقت و  تيرا درنها زيزدندو انها همه چ بيها دالر پول به ج ارديليم كشيو شر نترپيو لوريت. وانزيا زهيدوش. است يافك ياتم

 »نبرد يشك نيكس كوچكتر چيو اجرا كردند و ه يذكاوت طراح

،  يبمب اتم تواني، م ينيريش يتفاوت كه به جا نيبا ا. كرد دايشباهت پ يدكان قناد كيبه  هيروس«:افزود يبا لحن تلخ شدانف

 »يبخر يموشك يها ستميو س يجنگ يماهايتانك ، هواپ

 »را كشتند؟ نترپيو لوريبه چه علت ت»:به سرعت جذب و درك كند ديشن يهر چه م عيسر دنا
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،  ندكيبرد كه او جه م يپ نترپيو كيكه شر يهنگام. معامالت را انجام دهد ييكرد خودش تنها  يدچار حرص و طمع شد و سع او«

 »دستور داد كلكش را بكنند

 »چرا تمام افراد خانواده اش را كشتند؟ گرياما د - اما«

 نيكند، بنابرا ياخاذ نترپيو كيكرد از شر يجان دادند، پسرش پل سع يو همسرش در اتش سوز. ترپيون لورياز ان كه ت پس«

 نترپيو يبچه ها هيممكن است بق رايكه خطر هنوز برطرف نشده است ، ز ديرس جهينت نيو سپس به ا. پل را هم كشت كيان شر

عمل  يرا هم كشتند و طور گريد ين دستور داد ان دو تا يخبر را منتشر كنند ، بنابرا وخبر داشته باشند  وميهم از موضوع پلوتون

 »كه با مشكل مواجه شده است؛ به نظر برسد يسرقت ايكردند كه مرگ انها حادثه 

خارج  هيكه مرا در از روس يوقت. ديمطلع شده ا زهايچ يلي؛ حاال از خ وانزيا زهيدوش«:سرش را تكان داد يشدانف با ناراحت ساريكم

 »ميبرو ديبا«:اش نگاه كرد  ياو به ساعت مچ» را هم به شما خواهم گفت كينام ان شر ديكن

 ينگاه كرديم ديو چهار ساعته تول ستيمركبار را ب وميكه پلوتون يريبار به راكتور خاموش ناپذ نياخر يتا برا دنابرگشت

 »خبر دارد؟ 26-ارسكيمتحده از وجود كراسنو االتيدولت ا ايا«:ندازديب

وار  وانهيوزارت امور خارجه شما د. نگرانند يليخ تيبا نيها از ا ييكايامر. بله. اوه «:اورد  نييپا دييسرش را به عالمت تا شدانف

اما هنوز كه . كنند ليكه خطر مرگ نداشته باشد تبد يزيراكتورها را به چ نيشود تا  دايپ ياكره با ماست، كه بلكه راهدر حال مذ

 .باالانداخت يياعتنا يرا باب شياو شانه ها» ...اند دهينرس جهيبه نت

 »فدرال به گوشتان خورده است؟ قاتينام بنگاه تحق ايا«:ديسدانف پرس سارياسانسور ، كم در

 »بله«:و كفت ستيبه او نگر اطيبا احت دنا

 »كار هستند نيا ريهم درگ انها«

كه خودم  داديعلت بود كه ژنرال بوستر همواره به من هشدار م نيبه هم. موضوع او را به شدت تكان داد نيبردن به ا يو پ »؟يچ«

 .بكشم رونيب هيقض نيرا از ا

 ختهياو يو در بازوان مرد دهيمثل خودش لباس پوش يدنا متوجه شد كه زن.و از اسانسور خارج شدند دنديرس نيبه سطح زم انها

 .بود
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 »-ان زن«: ديخواست بگو دنا

به اقامت گاه  يستيزنان با نياماشب كه شد ا. روز بازنان بدنام وقت بگذرانند ياجازه دارند ط يمردان بخصوص. تو كه گفتم  به«

 »بدانند يزيچ دهديرخ م نيزم ريراجع به ان چه در ز ديانها نبا. بروند يتحت محافظت

 .است يمغازه ها خال شتريب نيتري، دنا متوجه شد كه و رفتنديطور كه راه م همان

 حقوق كننديكار م نجايكه ا ييها نيسيندارد كه به دانشمندان و تكن يپول گريدولت د. رفته است نيشكوه و جالل سابق از ب تمام

ان  يگوشه نگاه كردو متوجهشد كهبر باال كيدر  يدنا به ساختمان بلند. پرداخت نشده است يماههاست كه به انها حقوق. بدهد

 .شده است بنص يساعت ، ابزار بزرگ يبه جا

 »ست؟يچ نيا«:ديپرس

 شيدر رابطه با راكتور ها پ يكه مشكل يطيدستگاه در شرا نيا. تهيوياكت ويراد زانيم يريو اندازه گ يابيرد يبرا گريگا شمارنده«

 نجايا يمدت ديما با. نجاستياپارتمان من ا«بود ياپارتمان يشدند كه پر از مجتمع ها يفرع يانا داخل كوچه ا »دهديهشدار م ديايب

 »اس همه را تحت نظر دارد ياف ب. نشود كمشكو يتا كس ميبمان

 »اس؟ يب اف«

 »كه عوض شده اسمش است يزيمنتها تنها چ. حاال اسمش را عوض كرده اند . دنديمنا يدر گذشته ان را كا گ ب م. بله«

پرده ها پاره پاره ، فرش ها نخ نما، . و كهنه شده بود فيمجلل بوده است اما حاال كث يشدانف بزرگ بود و معلوم بود زمان اپارتمان

 .و فنر داشتند هيرو ضيبه تعو اجيمبل ها احت. و

 كيبنگاه  نيو جف گفته بود، ا ديشيفدرال به او گفته بود اند قاتينشست و به انچه ساشا شدانف درباره بنگاه تحق يمبل يرو دنا

 ريمد يزمان نترپيو لوريت.است يخارج يجاسوس يدرباره سازمانها يفدارال جاسوس قاتيبنگاه تحق يواقع تيفعال. پوشش است

 .كرديم بوستر كار كتوريفدرال بود باو قاتيبنگاه تحق

 .يفاصله ات را با ژنرال بوستر حفظ كن يتوان يتا م كنميم هيتو توص به

 هيقض نيكه از ا دهميخاك راحت باشند؟ به شما م ريمرده هاز ديبگذار يلعنت يشود شما روزنامه نگارها ينم. مالقات او با بوستر و

 .و اجرا كند يتوانست قتل ها را طراح يداشت كه به كمك ان م يگسترده ا يژنرال بوستر سازمان مخف. ديدور بمان
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بوستر بفهمد كه من با شما صحبت كرده ام دمار از  كتورياگر و. ديمراقب باش. كند تيداشت از او حما يجك استون سع و

 ..اورد يروزگارم در م

 .كرد يو درماندگ يپناه يفدرال در همه جا بودند و ناگهان دنا احساس ب قاتيبنگاه تحق جاسوسان

 يمرا از كشور خارج كن يخواهيمورد كه چطور م نيدر ا. ميوقت ان است كه برو«:اش نگاه كرد  يشدانف به ساعت مچ ساشا

 »است؟ دهيبه خاطرت رس يفكر

 »وقت دارد يبه كم اجياحت. را بدهم بشيبتوانم ترت كنميفكر م. بله«:اهسته گفت دنا

 

 .به دست دنا داد يشدانف تكه كاغذ. منتظرشان بود ليفرود امد ، دو اتومب نيدوباره به مسكو بازگشت و بر زم مايكه هواپ يهنگام

است كه شما ان را  يانجا محل. داند كه من انجا هستم يكس نم چيه. اقامت دارم ينزد دوست اكايچ يدر مجموعه اپارتمان ها من«

. ايادرس ب نيشب به ا 8امشب ساعت . توانم به خانه خودم برگردم ينم گريمن د. انجاست يهم نشان نيا. دينام يخانه امن م

 »از نقشه شما مطلع شوم يستيبا

 »شخص با نفوذ تلفن بزنم كيبه  ديبا. خوب اريبس»:را به عالمت موافقت تكان داد دناسرش

 

. كنم ي، سرزنشش نم ديشيدنا اند. شد رهيد به او خنشسته بو زيكه پشت م يبازگشت، زن وزيهتل سو يكه دنا به سرسرا يهنگام

 .زشت و زننده خالص شوم يلباسها نيهر چه زودتر از شر ا يستيبا

همچنان كه خط تلفن بوق ازاد . ديخودش را پوش يرادر اورد و لباس ها شيبزند لباس ها يداخل اتاقش شد و قبل از ان كه تلفن او

 .ديسزار را شن نيدلنش ياو صدا. ديرا بردار يگوش كنميخواهش م. ديدر خانه باش كنميخواهش م. خواندياو در دل دعا م زديم

 »خانواده هادسن منزل«

 .اش حبس شده است نهيدنا متوجه شد كه نفس در س»هادسن خانه است؟ ياقا ايا سزار،«

 »، لطفا يلحظه گوش كي. هادسن در خانه هستند يبله، اقا. خوشحالم تانيصدا دنيچقدر از شن!وانزيا زهيدوش«

 .احساس كرد كه بدنش از احساس ارامش به لرزه افتاده است دنا

 .متحده ببرد ان شخص فقط راجر هادسن بود االتيتوانست ساشا شدانف را با ا يوجود داشت كه م ايدر دن يكس اگر
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 »دنا؟«:ديخط به گوش رس يبعد رو يراجر لحظه ا يصدا

 »!كردم تيداي، اوه، خدا را شكر كه پ راجر«

 »؟ييشده است؟حالت خوبه؟ كجا چه«

 »دنديو خانواده اش به قتل رس نترپيو لوريكه چرا ت دميفهم. مسكو هستم در«

 »- تو چطور. من ي؟خدايچ«

تو شرمنده  يمزاحمت برا جادياز بابت ا يليكه خ نيراجر ؛ با ا. خواهم كرد فيتعر تيرا به طور مفصل برا زيهمه چ نمتيبب يوقت«

اسم . فرار كند كايبه امر خواهديهست كه م يو مهم روس هيمقام بلند پا كي. رمياز تو كمك بگ يرفع مشكل يبرا خواستميام ، اما م

و هر چه . ميخارج كن نجاياو را از ا يستيبا. دانديرا م لياو پاسخ تمام مسا. اش در خطر است ينجازندگيا. او ساشا شدانف است

 »؟يبه ما كمك بكن يتوانيتو م ايا!تر  عيسر

 »ميفتيممكن است هر دو مان به دردسر ب. ميبشو يليمسا نيچن ريدرگ ديكدام از ما دو نفر نبا چيه دنا«

 »انجام بشود ستيبا يكار م نيا. مهم است يليموضوع خ نيا. ميندار يگريراه چاره د. ميبختمان را امتحان كن ديبا«

 »ديا يماجرا خوشم نم ني، از ا دنا«

 »اورميب يرا نداشتم كه به او رو يگرياما كس د. ماجرا كشاندم نيتو را به ا يكه پا متاسفم«

انجا . يببر كايكار در حال حاضر ان است كه او را به سفارت امر نيبهتر. خوب اريبس«:كرد سپس گفت ياو مكث» - بر،من  لعنت«

 »ميبكش يمتحده نقشه ا التيبردن او به ا يبرا ميدر امان است تا بعد بتوان

 »سفارت اعتماد ندارد يبه اعضا. برود كايبه سفارت امر خواهديدلش نم او«

 يفرد روس نيكه مواظب باشد از ا ميگويو به او م زنميتلفن م ريبه سف ميخط مطمئن و مستق كيتوسط . وجود ندارد يگريد راه«

 »؟شدانف حاال كجاست. ديايو مراقبت الزم را به عمل ب تيحما

 »انجا به مالقاتش بروم خواهميم. اقامت دارد يدر انجا نزد دوست. منتظر من است اكايچ يمجموعه اپارتمان ها در«

 ».ديتوقف نكن ييسر راهتان جا. ديبرو كايبه سفارت امر ماي، به همراه او مستق يكه دنبالش رفت يدنا وقت. خوب اريبس«

 »!واقعا ازت ممنونم. منون راجر«:از ارامش را احساس كرد يموج دنا
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 »مراقب باش دنا«

 »مراقبم«

 »كرد ميبا هم صحبت خواه بعدا«

 

 .واقعا ازت ممنونم. راجر ممنون

 .مراقب باش دنا

 .مراقبم

 .كرد ميبا هم صحبت خواه بعدا

 

 .شوديتمام م نوار

 

رفت از باد سرد و گزنده  نييپا ياو از كوچه ا. ديخز رونيب وزياز هتل سوكاركنان  يقسمت ورود قي؛ دنااز طر ميهفت و ن ساعت

 نانياطم. رفت شيدنا دو تقاطع پ. كردياما سرما تا مغز استخوانش نفوذ م. ديچيكتش را محكم به دور خودش پ. ديلرز يبه شدت م

را كه ساشا شدانف به او داده  يد و ادرسصدا ز يتاكس كي،  ابانيگوشه شلوغ خ نيدر اول. كندينم بشيتعق يحاصل كرد كه كس

 .نام و نشان توقف كرد يب يمقابل مجتمع اپارتمان يبعد تاكس قهيپانزده دق. بود به راننده داد

 »صبركنم؟ ديخواهيم«:ديپرس راننده

اورد دستش را به طرف راننده دراز كرد و راننده  رونيب فشيدنا چند دالر از ك. داشت ييشدانف احتماال خودرو ساريكم »نه«

كه در دستش بود  ياو به تكه كاغذ. راهرو خلوت بود. دنارفتن او را تماشا كرد و داخل ساختمان شد. كرد و همه را گرفت يغرغر

 .قرار داشت يطوالن ييومقابل او راهر. باال رفت و به طبقه دوم قدم گذاشت فيكث يراه پله ها زا. ييا يب 2نگاه كرد اپارتمان 

باز  ييا يب2در اپارتمان  يال...ييا يب3....ييا يب 4....ييا يب5. كرديدر ها نگاه م يرو يبه شماره ها. رفتيم شياهسته در ان پ دنا

 .فرو رفته بود يكياپاترمان در تار. و به داخل قدم گذااشت. بازتر كرد يدر را كم اطيبا احت. او وحشت كرد. بود

اتاق خواب جلوتر بود ؛ و دنا به . برخانه حكم فرما بود نيسنگ يسكوت» شدانف؟ ساريكم«. دينشن يپاسخ. منتظر ماند »؟ساريكم»
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 »...شدانف ساريكم»:طرف ان رفت 

. افتاده بود سينرم و خ يزيچ ياو رو. افتاد نيخورد و به زم يسكندر يزيچ يشد ؛ رو كيكه وارد اتاق خواب تار نيمحض ا به

ان را . كرد دايچراغ برق را پ ديتا باالخره كل ديكش واريكورمال كورمال دست به د. اكنده از انزجار با تقال برخاست يدنا با وجود

جنازه :قرار داشت نيزم يخورده بود ؛ رو يان سكندر يكه رو يجسم.از خون بود دهيپوش شيدست ها. شد يفشرد ، و اتاق نوران

 .ه بودند ديرا گوش تا گوش بر شياش غرق در خون بود گلو نهياوطاقباز افتاده بود ،س .ساشا شدانف

 يكيپالست سهيكه ك ديرا د انساليم يخارج شد نگاهش به تخت افتاد و جنازه خون الود زن شياز گلو اديكه فر نيهم. زد اديفر دنا

 .شد خيتنش س يدنا احساس كرد موها. و ان را محكم به گردنش بسته بودند دهيسرش كش يرو

 .رفت نييپا يمحتمع اپارتمان ياز پله ها  زيجنون ام يبا حالت او

، بار  داديم يگلوله در خود جا يتفنك را كه س يبود ، جا گلوله ا ستادهيا ابانيخ يدر ساختمان ان سو يمرد كنار پنجره اپارتمان ان

با وقار . كه تا شصت متر برد داشت ، كار گذاشته بود ينيتفنگش دورب يمرد رو. كرديصدا خفه كن بود ، م يكه دارا 7- ارتفنگ آ

از فكر . ديايب رونيكه ان زن از ساختمان ب رفتيهر ان توقع م. بود يكار اسان نيا. كرديكار م يحرفه ا راندازيت كياسوده و ارام 

 .حاال نوبت خودش بود. دوجنازه خون الود چقدر وحشت كرده است خنده بر لبانش امد افتنيكه زن از  نيا

از . شانه اش قرار داد يتفنگ رارو اطيو مرد با دقت و احت. باز شد يو ناگهان عيسر يبا حركت ابانيخ يان سو يمجتمع اپارتمان در

وحشت زده به  يدنا با حالت. ديد ديدويم ابانيتمان به ختفنگ ؛ چهره دنا را همانطور كه از ساخ يسوار شده رو نيدورب قيطر

مرد با دقت نشانه گرفت تا مطمئن شود كه دنا درست در مركز . از كدام راه برود رديبگ ميتصم كرديم ياطراف نگاه كرد ، سع

 .ماشه را چكاند ياست و به ارام نيدورب

. از سقف رااز جا كند ياتوبوس برخورد كرد وبخش يه ها به باالساختمان توقف كرد و بارش گلول يجلو يهان لحظه ، اتوبوس در

ساختما ن كمانه كرده بود  يرونيب ينما ياجرها ياز گلوله ها رو يبعض. شديباورش نم. نگاه كرد نييبه سمت مقابل و پا راندازيت

زن . هر چه زودتر از انجا برود ديمرد دانست كه با. زدنديم اديو فر ختندير يم رونياتوبوس ب ردمازم. بود دهيند يبياما هدف اس

 .رسنديحسابش را م گرانيد. ستين ينگران يجا.  رفتيم نييپا ابانيداشت دوان دوان از خ
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دوتقاطع . بردي، اما دنا اصال متوجه نبود، در حالت وحشت كامل به سر م ديكش يم يو باد زوزه ا. بسته بود خيها  ابانيخ سطح

 .ديان دو يو به سرسرا ديرس يلجلوتر به هت

 »تلفن؟«:نشسته بود گفت زيكه پشت م يخطاب به كارمند او

 .خون الود او انداخت و عقب عقب رفت يبه دستها يجوان نگاه مرد

 .زديم اديفر بايدنا تقر» !تلفن«

از . ان رفت يدنا شتاب زده به سو. از سراسرا قرار داشت اشاره كرد يكه در گوشه ا يبه طرف باجه تلفن يبا حالت عصب كارمند

 .را گرفت ياورد و با انگشتان لرزان شماره تلفنچ رونيكارت تلفن ب كي فشيك

، اوشماره كارت و شماره تلفن منزل  شيبه هم خوردن دندان ها يصدا انياز م. ديلرز يدستانش م» تلفن بزنم كايبه امر خواهميم«

 .ديخط شن يسزار را از ان سو يبود ، صدا يتيكه به نظرش مانند ابد يپس از مدت. داد و منتظر ماند يراجر هادسن را به تلفنچ

 »هادسن ياقا منزل«

 .را گرفته بود شيبغض گلو »يهادسن حرف بزنم فور يبا اقا يستيبا! سزار«

 »د؟يي، شما وانزيا زهيدوش«

 »!كن سزار، عجله كن عجله«

 »دنا؟«:ديراجر را شن يبعد دنا صدا يا قهيدق

 »كشتند-انها او و دوستش را ك. او مرده است- او«:شد يصورت دنا جار ياشك رو يدانه ها» !راجر«

 »؟يا دهيد بيتو هم اس-چه دانمينم. دنا . من ي؟خدايچ«

 »دارند مرا هم بكشند ياما انها سع..نه«

 تيبرا. كنديترك م نگتنيشب امشب مسكو را به قصد واش مهين رفرانسيمتعلق به شركت ا يمايهواپ كي. به دقت گوش كن حاال«

. برو هتل متروپل كراستي. به انجا نرو يبا تاكس.كندينم بتيتعق يمطمئن شو كه تا فرودگاه كس. كنميم رهيجاذخ مايدر ان هواپ

از انها  يكيسوار . كننديفرودگاه حركت م يمنظم از هتل به سو يارد كه با فواصل زماند گاهبه مقصد فرود ييهتل اتوبوسها نيا

 »!به خاطر خدا، مراقب خودت باش. ميايبه استقبالت م نگتنيدر فرودگاه واش. شو تيجمع يقاط. شو
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 »راجر ممنونم باشه«

 ينم. وجودش از ترس و دلهره اكنده بود. قادر به حركت نبود. ستاديانجا ا يلحظه ا يبرا. گذاشت شيتلفن را سر جا يگوش دنا

از مقابل كارمند . و از باجه خارج شد ديكش يقينفس عم. كند رونيتوانست منظره اجساد خون الود شدانف و دوستش را از ذهنش ب

 .بسته قدم گذاشت خيشدو به شب سرد و  در كرديهتل كه با سوءظن نگاهش م

 .گفت يزيچ يو رانده به زبان روس. ستاديتوقف كرد وكنارش ا ابانيكنار خ به خاطر او يتاكس كي

 .گشتيبه هتلش باز م يستياول با. رفت نييپا ابانياز خ ادهيبا عجله پ »تي ين«:گفت دنا

 

 .داخل منزل شد ييگذاشت پامال از در جلو نييتلفن را پا يمحض ان كه راجر گوش به

 »اند دهيبه قتل رس نترپيكه چرا افراد خانواده و دهيفهم. دوباره از مسكو تلفن زد دنا«

 »ميهر چه زودتر از شرش خالص شو ديپس ما با« :گفت پامال

 »امد شيپ يرا سراغش بفرستند اما اشكال يراندازيگفتم ت. كردم يسع من«

 »...و در ضمن راجر. ان تلفن بزندوباره بهش. احمق يا«:به شوهرش انداخت زيام ريتحق ينگاه پامال

 »بله؟«

 »دختره را بكشند كه حادثه جلوه كند نيا يجور كيانها بگو  به«

 و سه ستيب فصل

مركز  يجنگل يها نيرا از زم اي، دن نيبلند و اهن يمنطقه ممنوع و حصار نيعالمت قرمز بت مضمون ورود به ا كي ل،يه ونير در

 يبشقابكها ياديبه شدن تحت مراقبت ؛ تعداد ز گاهيپشت ان پا. كنديفدارال در انگلستان بر پا كرده بود جدا م قاتيكه بنگاه تحق

در مركز  يمانيس يدر خانه ا. كننديكنترل م كنديعبور م ايتانيو ارتباطات موج كوتاه را كه از بر ين الملليب يخطوط تلفن يماهواره ا

 .بودند ونيزيصفحه بزرگ تلو يمجموعه چهارمرد در حال تماشا نيا

 »كجاست؟ ني، بب ياسكات«

دنا  ريبعد تصو يلحظه ا. را نشان داد تونياپراتمان برا يداخل يونيزيتلو ريمشاهده كردند كه باحركت بشقابك ماهواره ، تصو انها
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 .بود وزيلحظه وارد شدن او به اتاقش در هتل سو نيظاهر شد كه ا ونيصفحه بزرگ تلوز يرو

 .كرد شيبا اب و صابون شست و شروع به عوض كردن لباس ها شيكه دنا با عجله خون رااز دستها دنديانها د»برگشت او«

 »به به ، دوباره شروع شد«:از مردان خنده كنان گفت يكي

 .كردنديدنا را تماشا م انها

 »؟ي، حاال مرده پرست شده ا يچارل«:با عجله داخل شد يگريمرد د»مرد، دوستش دارم يه«

 »؟يكنيصحبت م يبه چ راجع«

 »ميكنيم شيايان دن يحادثه مرگبار راه كيبا  يزود به«

فرودگاه را  يبود تا اتوبوس هتل متروپل به سو يوقت باق يليهنوز خ. ستياش نگر يلباسش را عوض كرد و به ساعت مچ دنا

 .نبود ياز زن چاق خبر. رفت و وارد سرسرا شد نيي، با عجله از پله ها پا شديم شتريكه هر لحظه ب يبا اضطراب. سوار شود

دنا  يمقابل پا يتاكس كي. داد يو زوزه مرگ سر م ديوز يم يقراريباد با ب. هوا باز هم سردتر شده بود. قدم گذاشت ابانيبه خ او

 .متوقف شد

 »؟يتاكس«

 .كننديدارد كه به فواصل منظم هتل را به مقصد فرودگاه ترك م ييهتل اتوبوسها. به هتل متروپل برو كراستي. نشو يتاكس سوار

 »تي ين«

 يعجله داشتند به گرم. زدنديو گاه به او تنه م شدنديمردم با عجله از كنار او رد م. منجمد شروع به قدم زدن كرد ابانيدر خ دنا

برود ؛ احساس  ابانيخ يو منتظر بود كه به ان سو ديسر ابانياز خ يهمچنان كه دنا به نقطه شلوغ. دفاترشان پناه ببرند ايخانه ها 

 خيتكه  كي يرو. امد پرتاب شد يكه به سرعت م يونيكام يجلو ابانيمحكم هلش داد و او به وسط خ پشتنفر از  كيكرد كه 

 .نگاه كرد امديغول اسا كه به سرعت به طرفش م ونيبا وحشت به كام. افتاد نيزم يسر خورد و به پشت رو

 ياز رو مايمستق ونيكه كام يراننده كه صورتش از ترس رنگ گچ شده بود فرمان را به سرعت چرخاند به طور هيثان نياخر در

در  ونيان كام كريغول پ يها كيچرخ متصل به الست ريغرش موتور و زنج يبود ، صدا يكيلحظه دنا در تار كي يبرا. دنا رد شود

 .بود دهيچيپ شيگشوها
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او به . زديمردم به او كمك كردند به پا خ. نشست نيزم يمتزلزل رو يبا حالت. رفته بود ونيكا. ديره اسمان را ددنا دوبا ناگهان

كار را كرده  نيا توانستيم تيدر ان جمع يرا كه به جلو هلش داده بود جست و جو كرد ، اما هر كس يو ام كس ستياطراف نگر

 يكه دورش را گرفته بودند به زبان روس ياشخاص. ابدياش را باز  يكرد دوباره حالت عاد يعو س ديكش قيچند نفس عم. باشد

 .وحشت زده اش كرده بودند. اورد يحاال به او فشار م تيجمع. دنديكش يسرش داد م

 گفت دواريام يبا حالت دنا

 »هتل متروپل؟«:

 »ميبريمما تو را به انجا . خوب اريبس«:شدند كشياز پسران جوان نزد يگروه

 

 نگتنيدر فرودگاه واش. شو تيجمع يقاط. هتل كتروپل گرم بود ؛ و مملو از گردشگران و بازرگانان بود يرا شكر كه سرسرا خدا

 .ميايبه استقبالت م

 »كند؟يبه طرف فرودگاه حركت م يك ياتوبوس بعد«:به پادو گفت دنا

 )خانم( »؛ گازاپاژا گريد قهيدق يس«

 »متشكرم»

. وجودش از ترس اكنده بود. ديرا از ذهنش بزدا يكرد ان وحشت ناگفتن ي، سع ديكشينفس م ينشست، به دشوار يصندل يرو او

 كمال در امان بود؟ ايو چرا؟ و ا. در كشتن او داشت يسع يچه كس

 »نجاستياتوبوس فرودگاه ا«. به طرف دنا امد پادو

انها . كرد ينشست و چهره مسافران را بررس يصنذل يرو يدر قسمت عقب. بود كه سوار اتوبوس شد يكس نينخست دنا

كه ان سمت اتوبوس  يمرد. ييكايامر يها و تعدا كم ييقايها؛ افر ييايها، اس يياروپا: مختلف بودند  ياز كشورها يگردشگران

 .شده بود رهينشسته بود به او خ

 .است؟ متوجه شد اهنگ تنفسش تند تر شده است كردهيم بيمرا تعق. او ايا. رسدياش اشنا به نظر م افهيفكر كرد كه ق دنا

با عجله به . شد ادهيبود كه از اتوبوس پ يكس نيتوقف كرد دنا اخر2وويكه اتوبوس در فرودگاه شره مت يساعت بعد ، هنگام ك
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 .رفت رفرانسيا يمايمربوط به خط هواپ زيو به طرف م انهيساختمان پا

 »بكنم؟ تانيبرا توانميم يكار«

 ...بگو بله ، بگو بله،بگو بله. دنا حبس شده بود نهينفس در س»شده است؟ ريذخ يتيبل وانزيبه نام دنا ا ايا«

 »پولش را پرداخته اند. شما تيهم بل نيا. بله«:جست و جو كرد و گفت شيكاغذها انيباجه در م كارمند

 »متشكرم«.راجر را حفظ كند خدا

 »را ترك خواهد كرد نجايا گريد قهيساعت و ده دق كي. ستيو ب ستيرواز شماره دوپ. پرواز خواهد كرد ريبدون تاخ مايهواپ«

 يبتوانم كم«- ادم جمع شده باشند  ياديدر ان عده ز د،كهيبود بگو كيدنا نزد-» سالن استراحت هم دارد كه در ان نجايا ايا«

 »استراحت كنم؟

 »ديچيبعد به سمت راست بپ ديبرو شيراهرو پ نيهم يانتها تا«

 »متشكرم«

 يمدت كوتاه. نشست يصندل كي يدنا رو. ديرس يبه نظر نم زيام ديد تهد يعاد ريغ زيچ چيدر انجا ه. استراحت شلوغ بود سالن

 .و مامنش خواهد شد كايبعد او رهسپار امر

 

شماره سه  يخروجبه در  ستيو ب ستيپرواز دو يس يد نگتنيبه مقصد واش مايسوار شدن به هواپ ي، لطفا برا يگرام مسافران«

 »ديگذرنامه و كارت پرواز خود را جهت ارائه به كاركنان پرواز اماده در دست داشته باش ميخواهشمند. ديمراجعه كن

با تلفن همراهش  كرديائروفلوت تماشا م ييمايكه او را از باجه هواپ يمرد. سه رفت ياز جا برخاست و به طرف در خروج دنا

 .شروع به صحبت كرد

 »روديم يطرف در خروج مابهيسوار شدن به هواپ يمورد نظر برا شخص«

 

در  خواهميم. ديايم نجايبه ا ستيو ب ستيشماره دو رفرانسياو با پرواز ا«.گرفت يتلفن را برداشت و شماره ا يهادسن گوش راجر

 »فروگاه به استقبالش بروم

 »د؟يايسرش ب ييچه باال ديخواهيم قربان؛«
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 »و فرار راننده از صحنه جلوه كند ليتا مردن او تصادف با اتومب رديبگ ريز لياز بچه ها اورا با اتومب يكي كنميم شنهاديپ«

 يخال يصندل كي يحت مايدر هواپ. كردنديبدون ابر پرواز م يوبدون تكان در اسمان يبه نرم ييدر ارتفاع چهل و پنج هزار پا انها

 .كنار دنا نشسته بود ييكايامر كي. نبود

و  ،يچشمان براق خاكستر ،يعقاب دهيكش ينياو چهل و چند ساله بود ب» حرفه ام برش الوار است. هستم سيمن جورج پرا«:گفت او

 »م؟نه؟يكنيرا ترك م نجايشد كه ا فيح«. داشت ليسب

 .است يهسته ا يبود كه اساس سالح ها وميپلوتون ديتول 26- ارسكيمثل كراسنو يهدف از برپا كردن شهر گانهي

 »كنديبه انها عادت م يبا ما تفاوت دارند اما ادم بعد از مدت يليها خ روس«

 .كننديم يكار و زندگ نجايدر ا نيسيدانشمند و تكن صدهزار

اماده باخودم  يخوراك ها ميا يم نجايمن هر بار كه به خاطر كار به ا.  ستين يفرانسو يغذاها يبه خوب نايقيانها  يغذاها اما«

 »اورميم

قطع كرده  رونيارتباطشان را به طور كامل با جهان ب. داشته باشند  يكننده ا ديتوانند بازد ينم. بروند  رونياز شهر ب توانندينم انها

 »اند

 »د؟يامده بود هيبه روس يكار ليبه خاطر مسا شما«

 »التيگذراندن تعط يبرا«:دفعه به زمان حال بازگشت كي دنا

 »ستين هيدر روس التيگذراندن تعط يبرا يوقت خوب االن كه«:ستيبه او نگر رتيبا ح مرد

دنا اول خواست از خوردن امتناع  د،يغذا مقابل انها رس يچرخ دار حاو زيها با م يصندل فيرد نيب يكه مهماندار در راهرو يهنگام

 .غذا خورده بود يبار ك نيامد اخر ينم ادشي. كند،سپس متوجه شد كه گرسنه اش است

 »اش را با خودم دارم يعال اريمن از نوع بس ديداشته باش لياستكان بوربون م كيخانم كوچولو، اگر «:گفت سيپرا يجورج

 .امدند يفرود م كاگويدر ش گريتا چند ساعت د. اش نگاه كرد يبه ساعت مچ» متشكرم نه«

بودند كه  يدر حال نظاره مسافران نشست چهار مرد نيدر فرودگاه دالس به زم ستيوب ستيشماره دو رفرانسيكه پرواز ا يهنگام

به محوطه داخل فرودگاه وصل بود  گرشيو سر د مايسرش به هواپ كيكه  يامدند و با عبو ر از تونل خرئج يم رونيب ماياز هواپ
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 .شدنديم دهيوارد سالن از راه رس

 

 .ندارد زيگر يبرا يكه دنا راه دانستنديبودند م ستادهيمطمئن به خود انجا ا مردها

 »د؟يسرنگ را اماده كرده ا«:از انها گفت يكي

 »بله«

 »و فرار راننده از صحنه جلوه كند ليصحنه تصادف با اتومب كي نيا خواهديم سيير. ديپارك ببر يرا به راك كرك او«

 »خوب اريبس«

 يها يكاله دار، گوش يپوست يكت ها يپشم ميضخ يكه لباسها يدرحال يمسافران به تعداد. ديانها به سمت در چرخ چشمان

 .خروج مسافران قطع شد ليباالخره س. امدند يم رونيبودند از در ب دهيو دستكش پوش يپوست دار، روسر

 »او چرا معطل شده است نميبروم داخل و بب«:از مردان با اخم گفت يكي

 يكارمند نظافت چ كي. شد رفرانسيا يمايعبور كرد و داخل هواپ شديم يمنته مايبه هواپ مايكه مستق يا دهيازتونل سرپوش مرد

در . نبود  مايدر هواپ يگريمسافر د چيه. رفتيراه م مايهواپ يها يصندل فيرد انيم يمرد در راهرو. سرگرم كارش بود

را ترك كند  مايهواپ خواستيكه او هم م يو به مهماندار ديبا عجله دو. بودند يلها خا ييدستشو. ها را باز كرد يي.دستشو

 »كجا نشسته بودند؟ وانزيا زهيوشد«:گفت

 »اخبار است؟ يمنظورت همان خانم مجر وانز؟يدنا ا«:كرد رتيح مايهواپ مهماندار

 »بله«

 »دمشيد يم كيارزو داشتم از نزد. كاش كه بود. پرواز نبود نياو كه در ا يول«

 

بله ، . ديرويكه محصول تو خود به خود م نيمحشر است؟ اا يكار الوار بر زيچه چ يدانيخانم كوچولو، م« :به دنا گفت سيپرا جورج

 »كنديتو پول درست م يكه برا يكنيرا تماشا م عتيو مادر طب ينينش يجا م كيقربان، تو فقط 

 .دياز بلند گو به گوش رس ييصدا

ها را  يو صندل ديخود را ببند يمنيلطفا كمربند ا. نشست ميخواه نيبه زم كاگويش ريبعد در فرودگاه اُه يقيتا دقا زيعز مسافران«
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 »ديدر اور يبه حالت عمود

من دلم .  دياوريخود را به حالت عمود در ب يها  ياره، صندل«:گفت ينينشسته بود بابدب يكنار يها يصندل فيكه در رد يزن

 »رميطاقباز بم خواهدينم

بشنود و  كرديكمانه م يان مجتمع اپارتمان واريگلوله ها را كه به د كيشل يصدا توانستياو هنوز م. مردن دنا را تكان داد كلمه

لحظه  نيكه دوبار در اخر نياز فكر كردن به ا. هل داد احساس كند ونيكام يرا كه او را جلو يفشار ان دست قو توانستيهنوز م

 .ديبود ، به خودلرز ختهياز چنگال مرگ گر

همه  يبه خودش گفته بود كه به زود. به انتظار نشسته بود ووياحت فرودگاه شره متكه در سالن استر يقبل ؛ در حال يدناساعات

نفر داشت ؛ ازارش  كيكه با  ييدر رابطه با گفت و گو زيچ كياما . شونديخوب باالخره برنده م يادمها. رو به راه خواهد شد زيچ

 ساريگفت و گو با مت بود؟ كم نيا اينكرده بود ؛ ا يكننده زده بود، اما دنا به ان توجه شانيحرف پر كيان شخص . داديم

 .ختيگر ياز ذهنش م شتريان حرف را به خاطر اورد ب كرديم يسع شتريدرو؟ هر چه ب ميشدانف؟ت

 يم يس يد نكتنياماده ترك مسكو به مقصد واش ستيو ب ستيشماره دو رفرانسيپرواز ا«:در بلند گو اعالم كرد مايهواپ مهماندار

 »ديپرواز را اماده در دست داشته باش يگذرنامه ها و كارتها ميشمندخواه. باشد

را به مامور نشان دهد ناگهان به خاطر اورد كه ان حرف  تشيهمچنان كه خواست بل. رفت يجا برخاست و به طرف در خروج دنااز

 .با ساشا شدانف بود شيگفت و گو نياخر:چه بوده است

 .دينام ياست كه شماان را خانه امن م ييجا نجايهستم ، ا نجايكه من ا دانديكس نم چيه

 دهيو باالفاصله پس از ان، شدانف به قتل رس. اشكار كرده بود راجر هادسن بود شيساشا شدانف را برا گاهيكه دنا مخف يكس تنها

 .بودو روس ها اشاره كرده  لوريت نيارتباط مبهم ب كيبه  يركياز همان اغاز راجر هادسن با ز. بود

 ...با روس هاست يمعامله پنهان كي ريدرگ نترپيبود كه و يبر زبانها جار يا عهيكه من در مسكو بوده ؛ شا يهنگام

 ميتصم گريگفته بود كه د كشياعزام شود، به دوستان نزد هيما به روس ريبه عنوان سف نرپيو لوريقبل از ان كه ت يكوتاه مدت

 ...بازنشسته شود يگرفته از مشاغل دولت

 ..منصوب كند ريرا تحت فشار گذاشت تااور ا به سمت سف يجمهور سييبود كه ر نترپيو نيا
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 توانستيم ليدل كيتنها به  نيو ا. او را تحت نظر داشتند يانها در تمام اوقات كارها. به راجرو پامال هر حركتش را گفته بود دنا

 :باشد

 .بود نترپيو لوريمرموز ت كيهادسن شر راجر

 زيبه دنبال هرچ. نگاه كرد رونينشست دنا از پنجره به ب نيبه زم كاگويش ريدر فوردگاه اه نزيرااليا كنيكه پرواز امر يهنگام

شده  كياعصابش به شدت تحر. شد ادهيپ مايو از هواپ ديكش يقياو نفس عم. امن و ارام بود زيهمه چ. نبود ياثر. گشت يمشكوك

كه  يتيجمع نيمسافر حركت كند ، و ب ياديتعداد ز انيدر م توانديكرد تا انجا كه م يسع گذاشتيم مقد انهيكه به پا يدر حال. بود

فكر وحشتناك به ذهنش خطور  كيپرواز  يط. كرديم يتلفن ضرور كي ستيبا ياو م. بماند يباق زدنديبا هم حرف م زير كي

فكر  نينكند او به خاطر دنا در خطر باشد؟ ا. كمال .كندجلوه  تياهم يكرده بود كه باعث شده بود در خطر بودن جان خودش ب

. جك استون افتاد ايفورا . كه مواظب كمال باشد كرديم داينفر را پ كي يستيبا. قابل تحمل بود ريغ شيبرا دييايسر او ب ييكه بال

و دنا . از انها به عمل اورد داشتند ازيرا كه دنا و كمال به ان ن يتيان نوع حما توانستيو م كرديقدرتمند كار م يجك در سازمان

 .و مساعدت كرده بود يجك از اغاز با با او همدل. دهديكارها را م بيمطمئن بود كه جك ترت

 .از انها بود يكيمسلما  جك

ان به . اورد رونيرا كه جك استون به او داده بود ب يبردو شماره تلفن خصوص فشيرفت؛ دست به ك انهياز پا يبه گوشه خلوت ددنا

 .جك باالفاصله تلفن را جواب داد. شماره زنگ زد

 »استون هستم جك«

 »دارم اجيبه كمك احت. دچار دردسر شده ام.وانزيمنم ، دنا ا جك،«

 »چه شده است؟ مگر«

 »مرا بكشند خواهنديدنبال من هستند م ياما عده ا. بدهم حيتوض توانميحاال نم«. او احساس كند يرا در صدا ينگران توانستيم دنا

 »؟يكسان چه«

 »را مامور مراقبت از او بكنم؟ يكس يكمكم كن شوديم. نگرانش هستم. كمال. اما موضوع پسرم مطرخ است. دانم  ينم«

 »او حاال در خانه است؟. را خواهم داد بشيترت«:فورا جواب داد جك
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 »بله«

 »تو را بكشد؟ خواستيم يكه كس ي؟گفتيحال بگو خودت چطور. فرستم ينفر را به انجا م كي«

 »كردند يانها دوبار سع-انها. بله«

 »؟يياالن كجا د؟تويا ياز دستم بر م يچه كار نميتا بب كنميم يموضوع را بررس«.سكوت برقرار شد يا لحظه

 ».شوديتمام م نجايكارم در ا يك دانميو نم. در اُهبر هستم نزيراليا كنيامر انهيدر پا من«

 »در ضمن نگران كمال نباش. كه مراقبت باشد فرستميرا به انجا منفر  كي. جا بمان همان«

 .قرار داد شيرا سر جا يگوش» ممنونم،ممنونم«:به دنا دست داد يبيارامش غر احساس

الن  نيهدف ما هم«را فشرد يدگمه تلفن داخل. گذاشت نييفدرال تلفن همراهش را پا قاتياستون در دفترش در بنگاه تحق جك

 »ديكن رشيدستگ. است ريدر فرودگاه اه نزيراليا كنيامر انهياو در پا. تلفن زد

 »قربان بله«

 »گردد؟ ياز خاور دور بر م يژنرال بوستر ك«:كرد و گفت ياستون رو به معاون جك

 »بعد از ظهر امروز«

 »ميگم كن نجايان رااز ادر شرف وقوع است گورم يبهتر است هرچه زودتر قبل از انكه بفهمد چه اتفاق. خوب«

 و چهار ستيب فصل

 .همراه دنا زنگ زد تلفن

 »!جف«

 .گرمش كرد. شد دهيچيبه دور بدنش پ ياو همانند پوشش گرم و نرم يصدا». زميعز سالم«

 .لرزدياحساس كرد م»جف!اوه«

 »؟يچطور«

نبود كه جف بتواند به او  يراه. ديف بگورا به ج نيتوانست ا ياما دنا نم. دوميام مثل سگ م يچطورم؟به خاطر نجات زندگ من

 »حالم خوبه- حالم. زميعز«. شده بود ريد يليخ. نه حاال. كمك كند
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 »؟ييمسافر جهانگرد ؛ حاال كجا يا«

 »چطوره؟-راشل چ« ؟ييا يمن م شيپ يتو ك »گردميبر م نگتنيفردا به واش. هستم كاگويش در«

 »رسد يكه به نظر نم بد«

 »تنگ شده تيبرا دلم«

كه او مشغول صحبت با  ديد يوقت يخواست جف را صدا بزند ول. قدم گذاشت يراياتاق خواب راشل باز بود و او به اتاق پذ در

 .تلفن است ساكت شد

 »شود يتنگ شده كه باورت نم تيانقدر دلم برا«:گفت جف

قلب دنا دچار تپش شد . شده است رهيبه او خ ديرسيبه نظر م. بود ستادهيدنا ا يكيكه نزد يمرد» دوستت دارم يليخ زميعز اوه«

 »-به خاطر داشته باش كه من شهيهم...افتاد  ميبرا ياگر تفاق- اگر زميعز«

 »فتد؟يب تيبرا يكه اگر اتفاق ستيمنظورت چ«:احساس هشدار كرد كدفعهي جف

 »مطمئنم كه اوضاع روبه راه خواهد شد–بدهم اما  حيتوض تيتوانم موضوع را برا يمن حاال نم-من.  يچيه«

توانم  مين. دوست دارم يدر زندگ يگرياز هر كس د شتريتورا ب. دارم اجيمن به تو احت! افتنديب ياتفاق تيبرا يبگذار ديتو نبا دنا،«

 »ات را تحمل كنم يدور

 .ستهم گوش داد ، سپس ارام به اتاق خوابش بازگشت و در را ب گريد يمدت راشل

خوشحالم . بهتر شده است كرديرا گذاشت احساس م يكه باالخره دنا گوش يوقت. با هم حرف زدند گريد قهيده دق يو جف برا دنا

اصال امكان نداشت كه . شده است رهيكه مرد همچنان به او خ ديسرش را باال اورد و د. كنم يدست داد تا با او خداحافظ يكه فرصت

دوباره احساس ترس را كه در وجودش .خارج شوم نجايزودتر از ا يستيبا. باشند دهينجارسيا بهسرعت  نيمردان جك استون به ا

 .احساس كرد گرفتيباال م

 

 .در را گشود يليخانم د. دنا، در خانه او را زد يبغل دست هيهمسا

 »سالم»
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 »كرد ميخواه دايپ اجيبهش احت. را در خانه نگه داار كمال«

 »اماده است بايجو تقر ميهل. زميعز«:رر را بست و كمال را صدا زد يلينم دخا» حواسم هست باشد«

ان كشو پر از . قفسه اشپزخانه را گشود ينييپا ياز كشوها يكياجاق برداشت و  يجو را از رو ميبه اشپزخانه رفت ، هل يليد خانم

را  ديدو پاكت جد يليخانم د. ته كشو بود يخالدهها پاكت . خورديان به چشم م يبود كه برچسب بوسپار درو يييدارو يبسته ها

را  ميو هل ديان شكر پاش يجو مخلوط كرد و رو مياو پودر را با هل. را هم باز كرد يسپس پاكت سوم. نمود ديترد يباز كرد لحظه ا

 .امد رونيكمال از اتاق مطالعه ب. برد يبه اتاق غذاخور

 »داغ خوشمزه ميهل. زدلميعز دييبفرما«

 »ستيگرسنه ام ن يليخ«

 وسيدنا را از ما زهيدوش ميخواهيما كه نم«. كه كمال را ترساند يتند بود طور يتا حدود شيصدا لحن»يغذا بخور ديتو با كمال،«

 »نه؟ م،يكن

 »نه«

 »يخوريرا م ميدنا تا ته هل زهيبندم كه تو به خاطر دوش يپس شرط م. خوب«

 .نشست و شروع به خوردن كرد زيپشت م كمال

 .پسره چه بكنم نيبا ا خواهندياز من م نميبعد ب. خوابش ببرد يشش ساعت يستيخودش محاسبه كرد با شيپ يليد خانم

 .ديرس يبزرگ يرفت تا ان كه مقابل لباس فروش يم شيبا عجله در محوطه فرودگاه پ دنا

 ديها سرگرم خر يمشتر. ديرسيبه نظر م يعيطب زيهمه چ. ستيو به اطراف نگر. داخل فروشگاه شد. را پنهان كنم تميهو ديبا

. را نگاه كرد و مو به تنش راست شد رونيو سپس دنااز در مغازه ب. كردنديم يدگيانها رس يازهايپوشاك بودند و فروشنده ها به ن

 .به دست داشت ميسيب ياز انها گوش يكي. بودند ستادهيا يز انجا در دو طرف روديام ديتهد يها افهيدو مرد با ق

راه خروج «:ديكرد و پرس يرو به دختر فروشنده ا. كرد بر وحشتش غلبه كند يكرده اند؟دنا سع يابيرد كاگويانها او را تا ش چطور

 »وجود دارد؟ نجايازا يگريد

 »تنها راه خروج است نيا. متاسفم خانم«:كان داد يسرش رابه عالمت منف فروشنده
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 .وجود داشته باشد يراه ديبا. فرار كنم ديبا د،يشياند اسيبا . اهكرددوباره به مردها نگ. دنا خشك شده بود يگلو

 .برداشت و به طرف در فروشگاه رفت يجالباس يرا از رو يراهنيپ ناگهان

 »- ديتوانينم ينطوريهم. ديصبر كن قهيدق كي«:صدا زد فروشنده

گذاشت برپسب مخصوص  رونيرا از در  شياما به محض ان كه او پا. و دو مرد به طرف او حركت كردند  ديبه استانه در رس دنا

 گريدو مرد به همد.  ديدو رونينگهبان فروشگاه به عجله ب. ديدر به صدا در ا يحساس جلو رندهيلباس باعث شد زنگ خطر گ

 .نگاه كردند و چند قدم عقب رفتند

 ».ديرديهمراه من به فروشگاه برگ ديشما با. خانم ديكنصبر  قهيدق كي«:گفت نگهبان

 »برگردم؟ ديچرا با«:اعتراض كرد دنا

دو مرد . دنا را گرفت و او رابه زور به داخل فروشگاه برگرداند ينگهبان بازو». سرقت از فروشگاهبر خالف قانون است چرا؟چون«

 .چه كار كنند دانستنديبودند نم ستادهيانجا ا

مرا به زندان . از فروشكاه شما جنس به سرقت ببرم خواستميكه م كنمياعتراف م. خوب اريبس«:به نگهبان لبخند زدو گفت دنا

 »ديببر

 .چه خبر شده است ننديتا بب ستادنديا يكم كم از حركت م دارانيخر

 »ست؟يمشكل چ«:فروشكاه با عجله به طرف انها امد ريمد ياقا

 »كردم ريرا بدزدد، دستگ راهنيپ نيا خواستيكه م يزن را در حال ني، من ا قربان«

 »هستند نزيكه خانم دنا اوا شانيا!من يخدا«:او برگشت و دنا را شناخت»- سيپل ديمتاسفانه با. خوب اريبس«

 .باال گرفت شديم شتريكه تعدادش هر لحظه ب يتيجمع انيدر م نجواها

 »..است وانزيدنا ا او«

 »...ميكن يبار او را تماشا مكه هر شب اخ ما«

 »؟...ياور ياو از جنگ را به خاطر م يگزارشها«

 »رخ داده است ياز قرار اشتباه. متاسفم وانز،واقعايا زهيدوش«:فروشگاه گفت ريمد
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 »من در حال سرقت از فروشگاه مغازه شما بودم. نه نه«:فورا گفت دنا

 »ديكن رميدستگ ديتوان يشما م«:دراز كرد ريمد يبه زدن دستبند به سو تيرا به نشانه رضا شيدستها

واقعا . كنميلباسها مال شما، بدون تعارف عرض م نيا وانزيا زهيدوش. بكنم يجسارت نيباشم كه چن يبنده ك«:زد  يلبخند ريمد

 »كه شما از ان خوشتان امده ميخوشحال

 »د؟يكن رميدستگ ديخواهينم«:شد رهيبه او خ يبا ناباور دنا

لباس را  نياز شما ا ييگرفتن امضا يدر ازا. كه چه كار خواهم كرد ميگويبه شما م« :بود شكفته تر شد ريكه برلبان مد يلبخند

 »ميما از طرفداران پر و پا قرص شما هست. كنميم ميخدمتتان تقد

 »خواهميامضا م كيمن هم «:گفت جانيبود با ه تيجمع نياز زنان كه در اطراف انها در ب يكي

 »د؟يبه من هم امضا بده شوديم«

 .امدند يدورشان گرد م شتريب مردم

 »است وانزياو دنا ا!كن نگاه«

 »شما را داشته باشم؟ يامضا توانميوانز،ميا زهيدوش«

 »ميكرديرا تماشا م تانيهر شب گزارش ها د،يبود وويكه شما در سارا يو شوهرم هنگام من«

 ».ديكرديمجسم م مانيبرا قتايجنگ را حق زيغم انگ يصحنه ها شما«

 »خواهميامضا م كيهم  من«

 .بودند ستادهيدو مرد هنوز انجا منتظر ا. نگاه كرد رونيبه ب. شديتر م وسيلحظه به لحظه ما. بود  ستادهينجا ا دناا

 ميبرو دييايب. چه كار كنم خواهميكه م ميگوياالن به شما م«:كرد و لبخند زنان گفت تياو رو به جمع. دنا به سرعت به كار افتاد مغز

 »تازه و من به همه شما امضا خواهم داد يدر هوا رون،يب

 .سر دادند يشاد يها اديفر طرفداران

 »متشكرم.هم لباس شما نيا«:فروشگاه داد ريمد يرا به دست اقا راهنيپ دنا

بودند و در  ستادهيمغازه ا رونيب ينيان دو مرد به حالت عقب نش. به طرف در رفت شد،يكه توسط طرفدارانش دنبال م يدر حال او
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 .كردنديم يحال شانياحساس پر امديبهطرف انها م تيكه جمع يحال

دراز كرده  شيكاغذ را به سو ياوردند قلم ها و تكه ها يمردم از اطراف به او فشار م »ست؟ينفر اول ك«:رو به طرفدارانش كرد دنا

 .بودند

هم ادامه  انهيپا يبه حركت به طرف در خروج كرديطرفدارانش امضا م يهمچنان كه دنا برا. بودند ستادهيانجا ا يمرد با ناراحت دو

 .شد ادهياز ان پ يتوقف كرد و مسافر ابانيكنار جدول خ يتاكس كي. دنبال كرد رونياو را تا ب تيجمع. داديم

 .شد ديبعد در ازدحام خودروها ناپد يو لحظه ا ديپر يبه داخل تاكس» بروم ديمتشكرم حاال با«:كرد و گفت تيرو به جمع دنا

 

 »-، اما ختيهادسن، از چنگ ما گر ياقا«:كرديصحبت م ياستون با راجر هادسن تلفن جك

 »حاال نيهم. دياز صحنه روزگار محوش كن خواهميم. حرف را بشنوم نيا خواهمينم گريد!بر شما لعنت«

 »دور شود يليخ توانديان خانم نم. ميرا برداشت يشماره پالك ان تاكس. قربان  دينباش نگران«

 .ديدستگاه كوب يرا محكم رو يراجر هادسن گوش »ديخبر ناكام ماندنتان را به من نده گريد«

 

 دارانيخر تي؛ از جمع كاگويموسوم به حلقه ش كاگويجنوب شهر ش يواقع در قلب تجار« اسكات و شركا يريكارسن پا« فروشگاه

 .ديچيپ يدنا در كاغذ م يرا برا يبسته ا ي، فروشنده ا يدر باجه فروش روسر. زديموج م

 »د؟يپرداز يم يبا حساب اعتبار اي ديدهينقد م پول«

 .رد پا به جا نگذارم بهتر است »دهميم نقد«

 يدو مرد در حال. ترش وجوذش را فرا گرفت ستاديبود كه ناگهان از حركت ا هديرس يبه در خروج بايبسته اش را گرفت و تقر دنا

برگشت و با عجله به طرف باجه . ناگهان دهانش خشك شد ستيدنا به انها نگر. بودند ستادهيا رونيبه دست داشتند ، ب ميسيكه ب

 .رفت

 »د؟يخواست يهم م يگريد زيخانم،چ«:ديپرس فروشنده

 »وجود ندارد؟ نجايخروج از ا يبرا يگريد اراهيا«:به اطرافش نگاه كرد يديدنا با نا ام»-، من نه«

 »در دارد نيفروشگاه چند نيچرا ا اوه،«



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني–فرو مي ريزدآسمان                              

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٧١

 .وجود نداشت يبار راه فرار نيا. مامور گذاشته اند كيهر كدام از ان ها  يجلو ست؛حتماياش چ دهيباخود گفت ، فا دنا

بود نگاه  يا شهيش ينيتريكه در و يروسر كيبه تن داشت به  يفيه و كثكه كت سبز كهن داريزن خر كيمتوجه شد كه  دنا

 .شد ، سپس به طرفش رفت رهيبه چهره ان زن خ يلحظه ا يبرا. كرديم

 »هستند ، نه؟ يقشنگ يها يروسر«:گفت

 »قشنگ هستند يليخ. بله«:لبخند زد زن

 يرا با ب شانيكردندو شانه ها ينگاه گريانها به همد. كردندينظاره م رونيان دو زن را كه مشغول گفت و گو بودند از ب مردها

 .باال انداختند يياعتنا

 .مامور گذاشته بودد يخروج يتمام راه ها مقابل

 »رنگ مورد عالقه من است قايدق. خوشم امده يليخ ديا دهيكه پوش ياز ان كت«:گفتيفروشگاه دنا م داخل

 »قشنگ تر است يليخودتان خ كت. نخ نما شده ريكت كهنه د نيا متاسفانه«

 .ان دو همچنان ادامه داشت يو در ان حال گفت و گو دندييپا يفروشگاه دو زن را م رونيمرد ب دو

 »مانيسر كار و زندگ ميو برو ميو ما هم كلكش را بكن ديايب رنيدختره زودتر ب نيكاش ا. چقدرهوا سرده»:از مردها گله كرد يكي

ان دو زن در فروشگاه  ديمرد به محض ان كه د» -كه او بتواند از ان ستين يراه چيه«:اورد نييسرش را به عالمت مثبت پا قشيرف

دختره چه كلك احمقانه  نيا نينگاه كن بب!ايخدا«:زد يكردند دست از صحبت برداشت و پوزخند شانيشروع به عوض كردن كتها

 »يچه راه حل مسخره ا. عوض كردند را شانيانها كتها. سوار كند خواهديم يا

شخص مورد نظر «:شروع به صحبت كرد ميسيب ياز مردها در گوش يكي. پنهان شدند يليطو يپشت جالباس يلحظه ا يزن برا دو

 ».ديكن رشيدستگ. شماره چهار است ياو در حال خروج از در خروج. ديصبر كن...كت سبز عوض كرده است كيكت قرمزش را با

از انها با تلفن همراهش شروع به صحبت  يكيبعد  يلحظه ا. منتظرش بودند گريشماره چهار دو مرد د يدر خروج يجلو

 »دياوريرا ب لياتومب. مشيگرفت«:كرد

 نييپا ابانيبود از خ دهيچيكه كت سبزش را محكم به دور خودش پ يحال. سرد قدم گذاشت يكه اوخارج شد و به هوا دنديد انها

صدا كند ، مردها  يو خواست تاكس ديرس ابانياز خ يكه او به گوشه ا نيهم.  كردنديبه او حركت م يكير فاصله نزدانها د. رفت
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 »مياماده كرده ا تيخوشگل برا ليكاتومبي. يخبر كن يتاكس ستيالزم ن«:دنديرا چسب شيبازوها

 »د؟يكنيصحبت م يراجع به چ د؟يهست يشما ك«: ستيبا تعجب به انهانگر او

 »!يستين وانزيتو كه دنا ا«:شد رهياز كردان به او خ يكي

 »ستميكه ن معلومه«

 مشيسيب يگوش يرا رو ياز مردها دگمه ا يكيبا عجله به فروشگاه بازگشتند . كردند زن را رها كردند  گرنگاهيبه همد مردها

 »د؟يشنو يرا م ميصدا. ميهدف را اشتباه گرفت. ميهدف را اشتباه گرفت«:فشار داد

 .شده بود ديانها به داخل فروشگاه هجوم اوردند دنا ناپد هيكه بق يتوق

 

. د ركشتنش داشتند يكه سع يدشمنان. نا شناس يخصم الود با دشمنان يجهان ريو زنده گرفتار شده بود، اس يواقع يدر كابوس دنا

شد به سرعت شروع به راه رفتن  ادهيپ يكه ار تاكس يهنگام. فلج شده بود بايافتاده بود از ترس تقر رياز وحشت گ ياو در شبكه ا

رد شد كه بر  ياز مقابل فروشگاه. روديدانست به كجا م ياصال نم. را به خودش جلب نكند يكس جهندود و تو كرديم يسع. كرد

دنا بر اثر . ها تيتمام فرصت ها و موقع يبرا زيانگ اليخ يلباس ها:التيتخ يقلمرو:مضمون  نينصب بود با ا ييان تابلو نيتريو

 .بود شيولوازم ارا سي؛ كاله گ الماسكهب يانجا پر از لباس ها. داخل فروشگاه شد يناگهان يليتما

 »د؟يا ياز من بر م يكمك«

 .مرا بكشد خواهدينفر م كيبه انها بگو . را خبر كن سيپل. بله

 »خانم؟«

 »را امتحان كنم ييطال سيكاله گ كي خواستميم. بله-اوه«

 »طرف نياز ا لطفا«

 .كردينگاه م نهيدر ا ييطال سيخود باگاله گ ريبعد دنا به تصو يا قهيدق

 »داده است رييشما را تغ افهيچقدر ق سيكال گ نياوره ، ا رتيح«

 .باشد نطوريا كاش
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 »ريفرودگاه اه«:دست تكان داد يتاكس كيفروشگاه او به طرف  رونيب

 .نزد كمال بروم يستيبا

 

 »ش؟يازما يينها جينتا..انگ؟يدكتر ...سالم«:؛ راشل ان را برداشت  تلفن زنگ زد يوقت

 .راشل در هم رفت افهيكه ناگهان ق ديد جف

 ميو دستگاه تلفن را كه س ديكش يقيبه جف انداخت ؛ نفس عم يراشل نگاه».ديصبر كن قهيدق كي. دييبه من بگو يتلفن ديتوانيم«

 .داشت به اتاق خوابش برد يبلند

 .ديشن ياو را م يصدا يبه سخت جف

 »دكتر ياقا دييبفرما»

كه جف نگران شده بود خواست به اتاق خواب برود ؛ راشل از اتاق  ني، و هم ديكامل به طول انجام قهيبرقرار شد كه سه دق يسكوت

 .كه جف هرگز در او مشاهده نگرده بود ديبار يامد وجد و سرور چنان از چهره اش م رونيب

 »جف،سرطان متوقف شده، درمان تزه موثر واقع شد«:نفسش بند امده بود جانياز فرط ه» !واقع شد موثر يدرمان يميش«

 »فوق العاده است راشل نيا!خدا را شكر«:گفت جف

 ياكنده از خوش شيصدا» تمام شده يبمانم؛ اما طبق گفته او به هر حال دوره بحران نجايا گرياز من خواسته كه چند هفته د دكتر«

 .بود

 »- كه يمانم تا وقت يم شتيمن پ. ميريجشن بگ رونيب ميخوب برو«:گفت جف

 :نه«

 »چرا؟ نه،»

 »ندارم اجيبه تو احت گريد جف،«

 »- و من خوشحالم كه ما دانميم«

 »يبرو نجاياز ا خواهميم. يفهم ينم نكهيا مثل«
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 »چرا؟«:ستيبه راشل نگر رتيبا ح جف

دوباره  توانميكه من م نيا يعني نياما حاال كه سرطان مهار شده ، ا. بزنم يلطمه اخاوهم به احساساتت  ينم. جف دلبندم زم،يعز«

با  نجايا. در دسترس است ييچه شغل ها نميبه بنگاهم تلفن بزنم و بب خواهميم. نميمن ا. است نيمن ا يزندگ. سركارم برگردم

كه با  دهياما وقت ان رس. كنم يلطف تورا فراموش نم نيواقعا ا. ؛ جف يممنون كه كمكم كرد. ام تادهبه تله اف كنميتو، احساس م

 نجاياالن از ا ني، چرا هم زمي، عز كنميخواهش م نيبنابرا. تو تنگ شده يبرا يليمطمئنم كه دنا دلش خ. ميكن يهم خداحافظ

 »؟يروينم

 »روميباشد م«:اورد نييو سرش را به عالمت مثبت پا ستيبه او نگر يلحظه ا يبرا جف

جف  يبعد وقت قهيدق ستيب. هده كرد كه جف به اتاق خواب رفت و شروع به جمع كردن لباس ها و بستن چمدانش كردمشا راشل

 .امد راشل مشغول صحبت با تلفن بود رونيبا چمدانش از اتاق ب

 »ست؟ين يعال نيا. دانميم...گردميسر كارم بر م گريتا چند هفته د. يبت. ام برگشتم  يواقع يايو من دوباره به دن..«

دست تكان داد و پشت به او كرد و به صحبت با تلفن  شيراشل به سو. كند يبود ومنتظر بود تا با راشل خداحافظ ستادهيانجا ا جف

 »...ديريبگ يريگرمس يبايمنطقه ز كيدوست دارم عكسم را در ...خواهميكه چه م ميگوياالن به تو م«:ادامه داد

كه در  يتنها مرد ديديم. ستاديبه طرف پنجر رفت وانجا ا. گذاشت نييتلفن را پا يهسته گوشا. كه جف از در خارج شد ديد راشل

 .روديم رونيب شيدوستش داشت ؛ از زندگ يزندگ

درمان موثر واقع . دارم تانيبرا ياما خبر بد. متاسفم نز،ياستو زهيدوش«:كرديصدا م شيهنوز در گوشها انگيدكتر  كلمات

 ديشا. ..مهار ان وجود ندارد يبرا يمتاسفم كه راه. تا نقاط دور هم پخش شده است...كرده يسرطان به اطراف دست انداز..نشد

 »...اشدزنده نب گريدو ماه د اي كياز  شتريب

تو را به  خواهميم. يوشحلم كه امدخ«:مارشال رابه خاطر اورد كه به او گفته بود  كيرودر ووديكلمات كارگردان هال راشل

 يم: ديشياند يدرد دوباره بدن راشل را به لرزه دراورد و يپرخروش وتوانفرسا انيو همچنان كه جر»مبدل كنم يبزرگ شهيهنرپ

 .بشوممارشال  كيمباهات رودر هيتوانستم ما

 شانيچمدان ها دنيكه منتظر رس يمسافران تياز جمه نگتنينشست ؛ فرودگاه دالس داش نيزم يدنا به رو ي مايكه هواپ يهنگام
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كه منتظر مسافر  ييها ياز تاكس يكيقدم گذاشت و باعجله سوار  ابانيدنا از مقابل چرخ نقاله ها گذشت و به خ. زديبودند موج م

حصول  يبراو . را باز كرد فشيك.بود ياما دنا به شدت عصب. شدينم دهيمشكوك در اطراف د يا افهيبا ق يمرد چيه. بودند شد

 ديشيدنا اند. بود  دهيبه او بخش يكامال تازه ا افهياش ق ييطال شيكاله گ. ستيداشت نگر فشيكه در ك يكوچك نهيبه ا نانياطم

 .خودم را به كمال برسانم ديبا. خوب است افهيق نيفعال هم

 

احساس . شده بود داريب ديرسيچند نفر كه از پشت در بسته اتاق مطالعه به گوش م ياو از صدا. اهسته چشمانش را گشود كمال

 .كرديم جهيسرگ

 »با دارو خوابش كردم. دهيپسره هنوزخواب«:گفت يليكه خانم د ديشن او

 »ميكن دارشياز خواب ب يستيبا«:گفت يمرد

 »ميببر او را به انجا دهيبهتر باشد كه همانطور خواب ديشا«:گفت يمرد دوم يصدا

 »ديو بعد از شر جنازه اش خالص شو. دياوريجا دخلش را ب نيهم«:گفت يليد خانم

 .ديناگهان كامال از خواب پر كمال

 »استفاده كنند وانزيزنكه ا نيگرفتن ا ياز او به عنوان طعمه برا خواهنديانها م. مشيزنده نگه دار ميمجبور فعال«

 .زديم يقلبش به تند داديتخت نشست ، گوش م يرو كمال

 »كجاست؟ او«

 »خواهد امد نجايكه به خاطر بچه به ا ميدانياما م. ميدان ينم قايدق«

كه كمال به او اعتماد كرده بود  يزن. بود، وجودش از ترس كرخ شده بود ستادهيحركت ا يب يلحظه ا. ديپر رونياز تخت ب كمال

نتوانستند دخلم را  وويدر سارا. نخواهد بود ياسان نيكشتن من به ا! زدايپخود سوگند خورد ؛  شيكمال پ. او را بكشد خواستيم

اش را كه  يمصنوع يكه خواست بازو يوقت. كرد شيلباسها دنيوار شروع به پوش وانهيد. مرابكشند دتوان يهم نم نجايا.  اوردنديب

 شيدر جا. افتاد نيبود به زم يوحشتناك يكه به گوش كمال صدا ييو با صدا ديبود بردارد بازو از دستش لغز يصندل يرو

كمال بازو را به بدنش وصل كرد و با عجله لباس . بودند دهيانها صدا را نشن. زدندياتاق هنوز حرف م رونيمردها ب. خشكش زد
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 .را تمام كرد دنيپوش

از  شيبه تن داشت و دندان ها يزككه ژاكت نا يدر حال. بود يكتش در اتاق بغل. ديسرد و گزنده لرز يپنجره را گشود و از هوا او

وجود داشت كه به  قيدر هنگام حر زيگر يبرا يراه پله اضطرار كيانجا . پنجره رفت يرونيلبه ب يرو خورديشدت سرما به هم م

 .پنهان بماند ييرايپنجره اتاق پذ درسيمراقب بود كه از د د،يپران  يو كمال رو. ديرسيم نيزم

نصف روز را  ديفهم.بعد از ظهر بود 45/2ساعت . اش نگاه كرد يبه ساعت مچ ديرس نيامد و به زم نييمحض ان كه از پله ها پا به

 .كرد دنيشروع به دو. در خواب بوده است

 »دميپسره را ببن يبهتر باشد دست و پا ديشا«

 »اور رفته ،يه«:به دور و بر اتاق نگاه كرد رتياز مردها در اتاق مطالعه را گشود و با ح يكي

 .روديم نييپا ابانيكه كمال دوان دوان از خ دنديبا عجله به طرف پنجره بار رفتند و د يليمرد و خانم د دو

 »!دشيريبگ«

 ييبه مثابه چاقو يهر نفس. شديتر و سست تر م فيضع شيپاها داشتي، با هر قدم كه بر م ديدويم يان بود كه كمال در كابوس مثل

بندند وارد مدرسه بشوم در امان  ياگر بتوانم قبل از ساعت سه كه درهارا م«:به خود گفت او. رفتياش فرو م نهيبود كه در س

 .برسانند يبيكرد با وجود ان همه بچه در اطراف به من اس دانها جرات نخواهن. خواهم بود 

گذشت و به  يها م لياتومب انياز م ديدو ابانينكرد و به وسط خ يكمال به ان توجه. قرمز شد ادهيقرمز مخصوص عابران پ چراغ

 .ادامه داد ونيباز به دو.  ديرس ابانيخ يبه ان سو. اعتنا بود يها ب ليو شبهه ترمز اتومب زياعتراض ام يبوق ها يصدا

 .تلفن خواهد زد و انها از دنا هم مراقبت خواهند كرد سيبه پل يكل خانم

سرش را باال اورد ونگاه . 55/2دوباره به ساعتش نگاه كرد. كردياش احساس خفقان م نهيامد و در س يكم كم نفسش بند م كمال

 .كرديم يط ديمانده بودكه با گريدو تقاطع د. جلوتر بود يمدرسه كم. كرد

ان توقف كرد و با  يجلو. ديمدرسه رس ييبعد به در جلو يا قهيدق. نكرده اند ليهنوز كالس هاراتعط. برميبه انجا پناه م دياندش او

 .را احساس كرد كه شانه اش را از پشت محكم گرفت يناگهان كمال برخورد دست. در مدرسه قفل بود. شد رهيبه ان خ يناباور

 »است ليامروز شنبه و تعط احمق«
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او . دور شد لشيبا اتومب يكه راننده تاكس ديدنا د. هنوز دو تقاطع تا اپارتمان او فاصله داشت يتاكس» جا توقف كن نيهم«:گفت  دنا

و  يعاد ريغ زيدنبال هر چ. ها رااز نظر گذراند ابانيبود خ اريكامال هش. عضالت بدنش منقبض و گرفته بود  رفتيسته ماه

 .كرديجك استون از او مراقبت م. كمال در امان است همطمئن بود ك. گشتيم يمشكوك

قدم گذاشت ه به  يجلو اجتناب كرد و به كوچه ادر  د،ازيكه اپارتمانش در ان واقع بود رس يكه دنا به گوشه مجتمع ساختمان يوقت

به . صدا از پله هاباال رفت يداخل شد و ارام و ب داريدنا از قسمت مخصوص سرا. ساختمان خلوت بود. شديم يپشت ساختمان منته

به طرف .رفتترس وجودش رافرا گ. در اپارتمانش چهارلنگ باز بود. رفت و ناگهان متوقف شد شيپو در راهرو  ديطبقه دوم رس

 »!كمال«:داخل اپارتمان شد زيجنون ام يو با حالت ديدر دو

. ممكن است افتاده باشد يچه اتفاق ديپرس يها شده بود از خودش م وانهيمثل د گشتيدر اپارتمان م مهيدنا سراس. انجا بود يكس

. پخش و پال بود نيزم يان رو اتيافتاده بود و محتو نيبه زم يقفسه ا يجك استون كجاست؟كمال كجاست؟ در اشپرخانه كشو

 نيبرچسب ان چن يرو. رابرداشت و به ان نگاه كرد يكي يدنا با كنجكاو. يخال يبعض ر،پ يبود،بعض نيزم يدهها پاكت كوچك و

 .NDC DO87 D822-32به نشان  يگرم يليم 15؛ بوسپار  شديخوانده م

رفتار كمال  رييبه تغ توانستيم زهايچ نيا ايا داد؟يرا به كمال م زهايچ نيا ايه مواد مخدر بود؛معتاد ب يليخانم د ايچه بودند؟ا نهايا

وارد كوچه شد و . خارج شد ياز در پشت. ديخز رونياو وحشتزده از اپارتمان ب. كتش گذاشت بيمرتبط باشد؟دنا پاكت ها را در ج

با همكارش كه  ميسيشده بود توسط ب يمخف يكه پشت درخت يمرد ديچيپ يم ابانيهمچنان كه از گوشه خ. ترف ابانيبه طرف خ

 .بود ، صحبت كرد ستادهيدر سمت مقابل ا يدر گوشه ا

 .دنا داخل ان شد. واقع بود نگتنيدنا،داورخانه واش ريجلوتر در مس يكم

 »كمكتان كنم؟ توانميوانز؛ميا زهياه،دوش«:داروساز گفت دكتر

 كي....بوسپار«:انداخت و گفت يدكتر به ان نگاه. اورد رونيب بشياو پاكت كوچك را از ج »ستيچ نيبدانم ا خواهمينا،ميكاك بله«

 »در اب يحل شدن د،يسف يبه صورت بلورها. ضد اضطراب يدارو

 »كند؟يچه م نيا«:ديپرس دنا

 .شود يو كسالت م يباعث خواب الودگ ؛ياز حد مصرف كن ادهيالبته اگر ز. است ياثر ارام كنندگ يدارا. بخش است ارام«
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 كنم؟ دارشيب ديخواهيم. دهيخواب كمال

 ...بزند يچرت ستيفكر كردم بد ن نيبنابرا كردياز مدرسه به خانه امد، احساس كسالت م يوقت

 .را نزد او فرستاده بود يليپامال هادسن بود كه خانم د نيو ا. روشن شد كه اوضاع از چه قرار بوده است بيترت نيا به

 .دست داد ياحساس تهوع به و. زن هرزه سپردم نيگفت،و من كمال را به دست ابه خود  دنا

 »نايممنونم،كاك«:به دكتر داروساز گفت دنا

 »وانزيا زهيدوش كنميم خواهش«

 يلحظه ا يبرا شودي، م وانزيا زهيدوش«.شدند يم كيدو مرد به او نزد. گذاشت  ابانياز در داروخانه خارج شد و دوباره پا به خ دنا

در وسط  يسيمامور پل.  ديرس ابانياو به كنج خ. دنديدو ياو م يمردها پا به پا. كرد دنيدنا برگشت و شروع به دو» - باشما صحبت

 .خودروها بود نيعبور و مرور سنگ تيچهار راه در حال هدا

 .ديو به طرف او دو ابانيبه وسط خ دنا

 »خانم برو عقب! يه«

 .رفتيم سيهمچنان به طرف پل دنا

 »!برگرد عقب!يشنو يرا م ميصدا!چراغ عابران قرمز است خانم«

 .كردنديبودند تماشا م ستادهيهمان گوشه منتظر ا دومرد

 »؟يمگر كر«:زد اديفر سيپل ماور

 .او را محكم گرفت يبازو نيافسر خشمگ. نواخت سيبه صورت مامور پل يمحكم يليدنا س» !شو خفه»

 »ديشما بازداشت هست خانم«

 .بود دهيدستاو را محكم چسب كرديخود صحبت م ميسيب ويكه باراد يرو كشاند و در حال ادهيدنا را به زور به پ سيپل مامور

 )است سيپل ليمنظور اتومب(»دارم اجياحت ديو سف اهيس كي به«

 .كه چه بكنند ني؛ نا مطمئن از ا كردندينگاه م گريمرد انجا به همد دو

 لياتومب كيبعد  هيو چند ثان ديبه گوش رس سيپل ريشدن اژ كينزد يصدا. و لبخند زد ستيبه انها نگر ابانيخ يازان سو دنا
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 .انها توقف كرد يجلو سيپل

 .جا گرفت و از محل برده و دور شد ليعقب اتومب يناظر بودند كه دنا در صندل يمرد بادر ماندگ دو

******************* 

 »تلفن بزنم، درست است؟ كيمن اجازه دارم «:گفت سيپل ستگاهيدر ا دنا

 »درست است«:گفت گروهبان

 .او تلفنش را زد. تلفن را به دست دنا داد يش.گ و

كه با موتور روشن كنار  داديهل م ينيموزيبود و او را به داخل ل دهيكمال را چسب راهنيپ قهي يدوازده چهار راه ان طرف تر مرد ده

 .منتظر بود ابانيخ

 »ديولم كن كنميخواهش م!كنميخواهش م«:التماس كرد كمال

 »شو بچه خفه«

 .شدندياز منار انها رد م ييايدر يرويپوش ن فرميونيملوان  چهار

 »ميايخواهم با تو به ان كوچه ب ينم«:زد اديفر كمال

 »؟يچ«:زده به كمال نگاه كرد رتيح مرد

پنج دالر به من بدهد تا با او به داخل  خواهديمرد م نيا«:او به طرف ملوان ها برگشت» مرا به زور به ان كوچه نبر. كنميم خواهش«

 »خواهم يمن نم. ان كوچه بروم

 »...يخواستيچه م يبرا. فيكث نيد يب يا«شدند رهيو به ان مرد خ ستادندياز حركت ا ملوانان

 »..چه  ديفمينم. دينه نه، صبر كن«:عقب عقب رفت مرد

. انها اطراف مرد را گرفتند » را از ان بچه كنار بكش فتيكث تيد. قيرف. ميمفه يخوب م. بله«:گفت ياز ملوان ها با دلخور يكي

 .ختيو گر ديخز رونيدفاع از خودش دستانش را باال گرفت و كمالبه سرعت از چنگال اوب يمرد برا

دوچرخه  يكمال رو. رفتيو به طرف ان خانه م. شد يم ادهياز دوچرخه اش پ يبه در خانه ا ليتحو يبرا يپسر بابسته ا كي

و نا  ديچيپ يو كمال در كنج كرديدرمانده كمال را تماشا م يمرد با حالت. ركاب زنان دور شد يعصب يو با عجله و با حالت دياوپر
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 .بودند زدهملوان ها دور او حلقه . شد ديپد

***************** 

 .اهن باز شد شيفرسا يدر سلول دنا به صدا سياداره پل در

 »ديضمانت ازاد شد ديبه ق.  ديكه برو ديشما ازاد وانز،يا زهيدوش«

 .وقت تلف نكرد ياو ذره ا. تلفن موثر واقع شد! بر مت نيافر.  ديشياند يبا خوشحال دنا

 .و منتظرش بود ستادهياز مردان انجا ا يكي. متوقف شد شيد رجا رتي؛ با ح مرفتي يطور كه دنا به طرف در خروج همان

او به خارج و به  تيو شروع به هدا ديدنا را محكم چسب ياو بازو »ميبرو ايب. خواهر جان ، ازادت كردم«:به او لبخند زد و گفت مرد

از  يگروه بزرگ. ستاديقدم گذاشتند مرد شگفت زده از حركت ا سيپل ستگاهيا رونيكه به ب نيبه محض ا. كرد ابانيخ يسو

 .در منتظر بودند يجلو زاتشانيلوازم و تجه باان  يت ويدبل ونيزيكاركنان تلو

 »...طرف را نگاه كن ني؛ ا دنا«

 »؟يزد يليس سياست كه به صورت مامور پل ادرستيا دنا،«

 »افتاد؟ يچه اتفاق ييبه ما بگو شوديم«

 »هم كرد؟ تتياذ ايا«

 »؟يكن تياز ان مامور به دادگاه شكا يخواهيم ايا«

 .پوشاند يو صورتش را م رفتيكنار م يباشرمندگ مرد

 »را بردارند؟ رتيتصو يخواهينم ه؟يموضوع چ«:صدا زد دنا

 .ختيگر مرد

 »ميگم كن نجايزودتر گورمان را از ا ايب«:در كنار دنا ظاهر شد كريب مت

 

 يساعت در سكوت ميمدت ن يالسمن؛ ط ي، اب كريكرامول، مت ب وتيال. ان بودند يت ويدر ساختمان شبكه دبل كريدر دفتر مت ب انها

 .به سخنان دنا گوش داده بودند رتيبه بهت ح ختهيام
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 »منصرف كند قاتيمرااز تحق كرديم يعلت بود كه ژنرال بوستر سع نيبه هم. كار است ريفدرال هم درگ قاتيو بنگاه تحق...»

من فكر  م؟ياشتباه كرده باش پنتريو لوريراجع بع ت نقدريچطور ممكن است همه ما ا. كنميواقعا تعجب م«:كرامول گفت وتيال

 انيرا در جر يا يتا انها هم به نوبه خود دادستان كل كشور و اف ب مياتفاقات بگذار نيا انيرا در جر ديكاخ سف يستيبا كنميم

 »بگذارند

 »انها باوز كنند؟ يكنيفكر م. راجر هادسن است هيمن عل يها افتهي ميكه ما دار يزيتا حاال تنها چ وت،يال«:گفت دنا

 »م؟يدر دست ندار يامدركيا«:السمن گفت ياب

 »؛ كل داستان برمال خواهد شد ميبكش يبه محض ان كه سر نخ را كم. مطمئنم كه حرف خواهد زد. ساشا شدانف زنده است برادر«

 »يتا اخر خط دنبالش هست ،يرو يم ييدنبال ماجرا يتو وقت«:به دنا كفت زيام شيستا يو باحالت ديكش يقينفس عم كريب مت

 »كجا دنبالش بگردم دانمينم م؟يمت، از بابت كمال چه كار كن«:گفت دنا

 يكنم؛ تا كس دايكردن تو پ يمخف يبرا ييجا ديدر حال حاضر كه با. كرد ميخواه شيدايپ. نگران نباش« :كحكم گفت يبا لحن مت

 »داكندينتواند تو را پ

 »كه انجا دنبال تو بگردد رسدينم چكسيبه عقل ه. يدر اپارتمان من اقامت كن يتوانيم«:السمن به سخن در امد ياب

 »...راجع به كمال«:دنا رو بهمت كرد و افزود »ممنونم«

كنترل اوضاع در دست  گريدنا؛ حاال د. ببرد يتو رابه اپارتمان اب ميگوياز راننده ها م يكيبه . ميده يخبر م يا ياالن به اف ب نيهم«

 »به دستم برسد ، به توتلفن خواهم زد يكه خبر تازه ا نيبه محض ا. رو به راه خواهد شد زيهمه چ. ماست

 

از  ينشان. كرديبار مضطربانه به پشت سرش نگاه م كي قهيو هر چند دق زديزده سوار بر دوچرخه ركاب م خي يها ابانيدر خ كمال

 نيمشكل ا. برسانند يبياجازه بدهم به او اس توانمينم. كنم دايدنا را پ يتسيبا ديشياند يدياو با نوم. كه او را گرفته بود ، نبود يمرد

 .واقع بود نگتنيجنوب شهر واش يان در انسو يت لويدب يويبود كه استود

 د،يكه اتوبوس از را رس يوقت. چمن انداخت نيزم يشد و ان را رو ادهي، از دوچرخه پ ديرس ياتوبوس ستگاهيكه كمال به ا يهنگام

 .برد و متوجه شد پول ندارد شيها بياو دست به ج
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 »...به من وشدي؛ م ديببخش«:كرد و گفت يبه عابر رو

 »بچه. نميشو بب گم«

 .زن با عجله از كنارش گذشت» -اتوبوس دارم تا تيبه بل اجيمن احت ديببخش«:امتحان كرد شديم كيرا كه به او نزد يزن كمال

اتوبوس  تيبل ديبا خود گفت؛ با. بدهد يمتيبه او اه يكس ديرس يبه نظر نم. ديلرز يم. بود ستادهيسرد بدون كت ا يدر هوا كمال

 .كنم هيته

،  شدياز كنارش رد م يگريكه مرد د يوقت. گذاشت ستگاهيچمن كنار ا نيزم يرا از بدنش جدا كرد و ان رارو يدست مصنوع او

 »دياتوبوس را به من لطف كن تيبل كيپول  شوديببخشد قربان، م«:از بدنش را كه بدون دست بود جلو اورد و گفت يكمال سمت

 .دالر به او داد كيو » البته پسرم«:گفت . ستاديا مرد

 »متشكرم«

با . ر بودتقاطع دورت كيدرست  شديم كينزد ياتوبوس. كه مرد دور شد كمال به سرعت بازو را به بدنش چسباند يهنگام

كه خواست  نيهم. در پس گردنش فرو رفت يشيو در ان لحظه احساس كرد كه ن. باالخره كارم راكردم ديشياند يخوشحال

عابران . افتاد نيبر زم هوشيدفعه ب كياو! نه! نه  زديم اديفر ييدر سرش صدا. جلو چشمانش كمرنگ و تار شد زيبرگردد همه چ

 .دورش جمع شدند

 »افتاد؟ ياتفاق چه«

 »كرد؟ غش«

 »خوبه؟ حالش«

به بغل گرفت و به داخل  هوشياو كمال را همانطور ب »كنميخودم از او مراقبت م. پسر من مبتال به مرض قند است«:گفت يمرد

 .كه منتظر بود برد ينيموزيل

 

 يها چهيراحت سبك روز و قال بزرگ بود و بامبلمان يانجا اپارتمان. واقع بود نگتنيواش يالسمن در جنوب غرب ياب اپارتمان

حتما . منتظر بود تلفن زنگ بزند. كرديم يطول و عرض اتاق را ط يدنا در اپارتمان تنها بود با دلهره و نگران. شده بود نييدتزيسف
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 .خواهم كرد شيدايپ يبه زود. رساندن به او ندارند بياس يبرا يليلانها د. حال كمال خوب است

 كنند؟ شيدايستند پاو كجاست؟ چرا نتوان اخر

 .برداشت عيسر يرا با حركت يو گوش ديبه طرف ان دو. شد ريكه تلفن زنگ زد دنا غافلگ يهنگام

. به او دست داد يناكهان ياحساس ارامش. و دنا متوجه شد زنگ تلفن همراهش است زديتلفن دوباره زنگ م. خط قطع بود »الو«

 »جف؟«:دكمه تلفن را فشرد

 »من است شيپ نجايكمال ا. گشتميدنا ؛ دنبالت م«:راجر هادسن ارام بود يصدا

 »...راجر«:باالخره نجوا كرد. صحبت نبود  ايبود قادر به حركت  ستادهيانجا ا دنا

 بهشان اجازه. سلم كمال راقطع كنند يخواهند بازو يم. معطل كرد نيازا شتريهستند ب نجايرا كه ا يشود مردان يكه نم متاسفم«

 »بدهم؟

 »؟يخواهيم يتو چ- تو«:دنا خارج شد يبود كه از گلو ياديفر نيا» !نه»

 ياگر كس. ييايو تنها هم ب ييايبه تو به خانه من ب خواهميم. با تو صحبت كننم خواهميفقط م«:خونسرد گفت يهادسن با لحن راجر

 »نخواهم بود ديا يكه سر كمال م يي، من مسوول بال ياوريراهمراه خودت ب

 »-راجر«

 .خط قطع بود» منتظرت هستم گريساعت د مين«

لرزان شماره  يبا انگشتان. فتديكمال ب يبرا ياتفاق دينبا. فتديكمال ب يبرا ياتفاق دينبا. بود، از ترس كرخ شده بود ستادهيانجا ا دنا

 .ديضبط شده مت به گوش رس يصدا. را گرفت كريتلفن مت ب

تر با شما  عيو هر چه سر. ديخود را بگذاار غامياما پ ستميمن در حال حاضر در دفتر ن. ديا تماس گرفته كريبا دفتر مت ب شما«

 »تماس خواهم گرفت

 افتياز راجر هادسن در يحاال تلفن نيمن ، من ، من هم«:و در تلفن صحبت كرد ديكش يقيدنا نفس عم. ديبوق به گوش رس يصدا

 سيپل. عجله كن ديايسر كمال ب ييكه بال نياز ا شيپ كنميخواهش م. روميه انجا ممن ب. او كمال را در خانه اش نگه داشته. كردم

 »!عجله كن. اوريرا همراهت ب
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 .تلفن همراهش را خاموش كردو به طرف در رفت دنا

************ 

تلفن مت خاموش و  يكه رو ديرا د اميبود كه چراغ كوچك ضبط پ كريمت ب زيم ينامه رو يالسمن در حال گذاشتن تعداد ياب

 ديسپس خند. گوش داد اميبه پ ستاديا يلحظه ا يانجا برا. او كد رمز مت را گرفت و ضبط سخنان دنا را پخش كرد. شديروشن م

 .رافشرد اميو دگمه پاك كردن پ

 

در  بيدر تمام طول پرواز، به ان حالت عج. نشست او به دنا تلفن زد نيجف در فرودگاه دالس بر زم يمايمحض ان كه هواپ به

 .بود دهيشياند» افتاد ميبرا ياگر اتفاق«كننده  شانيبه ان جمله پر. دنا فكر كرده بود يصدا

 يسوارتاكس. در خانه نبود يكس. سپس جف تلفن منزل دنا را گرفت. داشتياما او ان را بر نم. زديبوق ازاد م مايهمراه دنا دا تلفن

 .ان را داد يت ويدبل يشد و نشان

 »خوشحالم دنتيچقدر از د! سالم، جف«:گفت يمت قدم گذاشت اب رشيكه جف به دفتر پذ يهنگام

 .شد كريوارد دفتر مت ب »ياب ممنون«

 »راشل چطوره؟. يخوب، برگشت«:گفت مت

دنا كجاست؟ به تلفن «:ديبعد پرس» خوبه«:روح گفت يب ياو با لحن. اورد رونيب شانشياز افكار پر يلحظه ا يسوال جف را برا نيا

 »دهد يهمراهش جواب نم

 »رخ داده، نه؟ يچه اتفاق يدانيمن ، تو نم يخدا«:گفت مت

 »شده يچ نميكن بب فيتعر«گفت يبا دلخور جف

خواستند او ....«بشنود توانستياز گفت و گو را م يياو فقط تكه ها. گوشش را به در بسته چسباند ي، اب رشيپذ دردفتر

 »راجر هادسن...كمال...26- ارسكيكرانسو...ساشا شدانف..رابشكند

بعد با راجر هادسن صحبت  يا قهيدق. تلفن رابرداشت يرفت و گوش زشياو با عجله به طرف م. بود دهيشن يبه اندازه كاف ياب

 .گرديم
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 »شود يباورم نم«:داديت گوش مم يبه حرفها رتيدفتر، جف با ح داخل

او » دوباره به اپارتمانش تلفن بزند ميكويم ياالن به اب. است يدنا در اپارتمان اب. دارد تيواقع نهايهمه ا«:داد نانيبه او اطم كريب مت

 .ديرا شن ياب يكه بتواند صحبت كند صدا نياما قبل از ا. را فشرد يدگمه تلفن داخل

سر و كله شان  يبه زود. يببر يگريد يبهتراست او را از نجا به جا كنميفكر م. گردديدنبال دنا م. ستنجايو جف كانرز هم ا...«

 »...اگر. هادسن ياقا. دهميرا م بشيترت. خوب...خواهد شد دايانجا پ

 .شده بودند رهيبه او خ. . بودند ستادهيدر استانه در ا كريجف كانرز و مت ب. و برگشت ديشن ييصدا ياب

 »فيزن كث«گفت مت

 ».خواهميم لياتومب كي. خودم را به خانه هادسن برسانم ديمن با«:وحشتزده رو به مت كرد جف

ها سپر به سپر هم  لي؛ اتومب كنديم داديراه بندان ب.  يبه موقع برس يتوان يهرگز نم«:انداخت  رونيبه ب ياز پنجره نگاه كريب مت

 »اند ستادهيا

 .به هم كردند يدو مرد نگاه معنا دار. دنديبام شن يمحوطه رو يان را رو يت ويكوپتر دبل يهل يصدا انها

 وپنج ستيب فصل

تا منزل هادسن به  قيطر ياما ط. السمن متوقف كرد وسوار ان شد ياب يمجتمع اپارتمان يرا جلو يتاكس كي،  يبا تكان دست دنا

 .به انجا برسد ريد يليكه مبادا خ ديترسيدنا م. لغزنده وحشتناك بود يها ابانيها در خ ليتراكم اتومب. ديرس يطوالن يليخ ينظر

 »ديعجله كن«:به راننده التماس كرد او

 »ستمين مايخانم مه كه هواپ«:ستيعقب به او نگر نهياز ا راننده

 امشيما تا حاال پمت حت. ديشياند يقرار داشت م شيرو شيدرباره انچه پ.داد،اضظراب وجودش رافراگرفته بود هيبه عقب تك دنا

 دهياگر تا ان موقع هنوز نرس. هم انجا خواهد بود سيكه به انجا برسم ،پل يوقت. خبر كرده است سرايكرده و پل افتيرا در

قصد . خوبه. افشاننده فلفل را با خودش داشت ياو هنوز قوط. را گشود فشيدنا در ك. برسند همعطل كنم تا از را يكم ديباشند،با

 .از معركه در بروند يراحت نيپامال به ا اينداشت اجازه بدهد راجر 
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از  ينشان. ستينگر رونياز پنجره به ب سيپل تياز فعال يميمشاهده عال ي؛ دنا برا ديبه خانه هادسن رس يكه تاكس نيمحض ا به

 .را سد كرده است شيدنا احساس كرد ترس گلو. جا خلوت و ارامبود رفتند،همهيرو باال م لياتومب ريكه از مس يهنگام. ماموراننبود

كه به  هودايو انها مثل . بودند دهيبه نظر رس يخوب يچقدر راجر و پامال ادم ها. اورد اديبود، به  نجاامدهيرا كه به ا يبرا نينخست او

وجود دنا از مفرت . خود گروگاه برداشته بودند يانها كمال رابرا. قاتل يوالهايكرد خائن و مزور از اب درامدند؛ ه انتيخ يسيع

 .پر شد يريفراگ

 »منتظرتان بمانم؟ ديخواهيم«:ديپذس يتاكس راننده

 .زديقلبش تند م. باال رفت و رنگ در را به صدا در اورد ييدرجلو يرا به راننده پرداخت كرد و از پله ها هيدنا كرا »نه«

او ناگهان . وجود دنارابه لرزه در اورد جانياز ه يموج »وانزيا زهيدوش«.،گل از گلش شكفت ديكه دنا راد يوقت. در را گشود سزار

 »؟يسزار؛چطور«:سزار دراز كرد يدستش رابه سو.دارد بانيشتيپ كي انيم نيمتوجه شد كه در ا

 »خوشحالم يليخ دنتانياز د وانزيا زهيدوش«:دست دنا را با دست بزرگش فشرد و گفت سزار

بود كه  نيفقط سوال مهم ا. او مطمئن بود كهسزار كمكش خواهد كرد. گفتيرااز ته قلب م نيو ا» تو خوشحالم دنيهم از د من«

 »-سزار«:ستيدنا به اطراف نگر. متوسل شود يبه و يستيبا يك

 »هادسن در كتابخانه منتظر شما هستند ياقا وانز،يا زهيدوش«

 .حاال وقتش نبود» خوب اريبس«

راهرو قدم گذاشته بود،  نيبار به ا نيكه نخست يرا از زمان يان اتفاقات باور نكردن. دنبال كرد يطوالن يرا تا ته راهرو دناسزار

 .كرديرا مرتب م ينشسته بود اوراق زشيراجر پشت م. دنديبه كتابخانه رس. تاكنون به خاطر اورد

 »هستند جانيا وانزيا زهيدوش«:گفت سزار

 .وسوسه شد او را به كمك بطلبد. كه سزار برگشت و انها را تنها گذاشت ديدنا د. سرش را باال اورد راجر

 »تو ايب ؟يچطور خوب،دنا«

 »كمال كجاست؟«. اكنده شد ميعظ ينفرت. به راجر نگاه كرد و وجودش از خشم و. داخل اتاق شد دنا

 »نياه، ان پسرنازن«:هادسن گفت راجر
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 »- ياوريسر هر كدام از ما ب ياگر بال. رسد يم نجايهر لحظه به ا سي؛ پل راجر«

 فيبكند،ك خواهدياو به طرف دنارفت وقبل از ان كه دنا بداند او چه م »ميباش سيداشته باشد نگران پل يلزوم كنميدنا ؛فكر نم اوه،«

 يليروزها خ نيا. يدار فتيگفت كه تو افشاننده فلفل در كپامال به من «. دنارااز دستش چنگ زد و ربود وشروع به گشتن ان كرد

 »ا؟نه ،دن. سرت شلوغ شده

 اديدنااز درد و سوزش فر. ديان را به صورت دنا پاش ياورد ان را در هوا بلند كرد و محتو رونيب فيافشاننده فلفل را از ك يقوط

 .براورد

 »دانست يخواه يكه به زود دهميم نانياطم اما به تو. ستيچ يدرد واقع يا دهيهنوز نفهم. زمياوه؛عز«

راجر صبر كرد تا دنا حالش بهتر شد بعد دوباره . را از صورت پاك كند شيكرد اشكها يسع. شد يبر صورت دناجار ياشك

 .ديافشاننده فلفل رابه صورتش پاش

 »نميخواهم كمال رابب يم«:ستيگر يهق هق م دنا

 دهيوحشت زده ند نقدريرا ا يوحشت كرده، هرگز كس يو دنا ؛ پسره حساب نديتورابب توانديو كمال هم م. يخواهيدانم كه م يم«

است  نيا قتيحق ،نه،دنا؟يزرنگ يليخ يكنيفكر م. مرد يو من به او گفتم كه تو هم خواه. خواهد مرد يكه به زود داندياو م. بودم

ما اگاه است و  ياز كارها هينفر در دولت روس كيكه  ميدانستيما م.  ميكرد ياز تو استفاده م ما. يساده لوح بود يليكه تو خ

 »ست؟ين نطوريا. يحل كرد مانيمعما را برا نيدر عوض او ا. ستياو ك ميدانست ياما نم. ما را لو بدهد خواهديم

 .جساد خون الود ساشا شدانف و دوست مونثش در خاطر دنا زنده شد منظره

 »كرد ميخواه شيدايپ ياما به زود. مينكرده ا دايرا پ سيهنوز بور. زرنگ بودند يلي، خ سيشدانف و برادرش بور ساشا«

 »-او را. ندارد ليمسا نيبه ا يربط چيكمال ه راجر،«

. يو بد عاقبت مالقات كرد چارهيب يسينيكه تو با ان جون س ينگرانت شدم،وقت يبار ك نياول يدانيم. كنميفكر نم نطوريا دنا،من«

 يسينياو را بكشد چون خانم س ديترس يم لوريت. بود دهيرا شن شياو حرف ا كرد،يدرباره نقشه روسها صحبت م لوريكه ت يوقت

كرد ، بالفا صله  تيبه دادگاه شكا لوريمنصفانه از ت رياخراج غ نيبه خاطر ا يسينيكه س يوقت. كرداخراجش  نيبنابرا. همكارش بود

 »صحبت نكند يموضوع با كس نيهرگز درباره ا يسينيسشرط كه  نيبه ا. را جلب كرد تشيرضا لوريت
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 »رخ داد يسينيجون س يكه برا يهست يحادثه ا يتو مسوول واقع ميمتاسفم كه بكو نيبنابرا«:و گفت ديكش يهادسن اه راجر

 »-كه داندي؛جك استون م راجر«

 ميتوانست يما م. نظر داشتند ريحركات تو را ز نيجك استون و افرادش كوچكتر«:سرش را تكان دد يهادسن به عالمت منف راجر

 گريد. يكسب كن مانيبرا ميداشت ازيرا كه ما ن يتا تو ان اطالعات مياما صبر كرد. مياز شر تو خالص بشو ميخواستيهر لحظه كه م

 »ميبه تو ندار ياجيواقعا احت

 

 »نميكمال را بب خواهميم«

 »شده است يدچار حادثه ا چارهيكمال ب ميمتاسفم كه بگو. شده ريد يليخ«

 »- ييسر ان بچه چه بال«:وحشت زده به او نگاه كرد دنا

اتش  كيراه بر پا كردن  نيكمال بهتر زيكوچك و محقر و تاثر انگ يدادن به زندگ انيپا يكه برا ميديرس جهينت نيو پامالبه ا من«

است كه روز شنبه بدون اجازه به مدرسه رفته  يطانيپسر ش. مياو را دوباره به مدرسه بازگرداند نيبنابرا. كوچك و قشنگ است

 »ميبه داخل هلش بده نيزم رياز پنجره ز ميبتوان كهبود  زهيم زهيانقدر ر. است

 »برد يجان سالم به در نخواه انيجر نيهرگز از ا. يهست يرتيغ يادمكش ب يواليتو ه«:شد زيكور كننده لبر يخشم وجوددنااز

جان سالم به در  انيجر نياست كه ما از ا نيا يدانيكنم؟ انچه تو نم فيتعر يياز گذشته ام ماجراها يخواهيم. نكن دميدنا،ناام«

 »ميبرده ا

 .شد داريبعدسزار پد يلحظه ا. رافشرد يبرگشت و دگمه ا زشيبه طرف م او

 »هادسن ياقا بله«

 »افتد او هنوز زنده باشد يان حادثه اتفاق م يحواست باشد كه وقت. يباش وانزيا زهيمراقب دوش خواهميم«

 »هادسن، حواسم هست ياقا بله«

 »- راجر به حرفم گوش كن«. از انهاست يكي؛ او هم  شديباورش نم دنا

 .ببرد رونيو خواست او را از اتاق ب ديدنارا چسب يبانو سزار
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 »-راجر«

 »دنا خداحافظ«

و را از در راهرو همراه خود كشاند، از اشپزخانه عبور كردند و از خانه خارج دنا محكم تر كرد و ا يفشار دست رابر بازو سزار

 .متوقف بود رفتند نيموزياز خانه كه ل يشدند،به سمت

 

 .شديم كيان به ملك هادسن نزد يت لويدب كوپتريهل

كه  دينگاه كرد و سزار را د نييكه به پا ياما هنگام» -و  ياوريچمن فرود ب يرا رو كوپتريهل يتوانيم«:به نورمن برانس گفت جف

 »لحظه صبركن كي!نه«:گفت. نشاند ، حرفش را نا تمام گذاشت يو م داديهل م نيموزيدنا رادر ل

 .شد ياصل ابانيرفت و وارد خ ننيرو پا لياتومب ريا زمس نيموزيل

 »چه كا ركنم؟ يخواهيم«:ديپرس برانس

 »كن بشانيتعق«

 

 »-من ؛يرا مرتكب شو تيجنا نيا يخواه يسزار، تو كه نم«:بود گفتنشسته  نيموزيكه در ل يدر حال دنا

 »وانزيا زهيشو ، دوش خفه«

هادسن تورا  ياجازه نده اقا. يهست يتو ادم خوب و مهربان. تكارنديانها جنا. يشناس ياشخاص را نم نيتو ا. به من گوش بده سزار«

 »-كند كه ييمجبور به انجام كارها

عقب به دنا  نهياو از ا »كنميكار را به خاطر خانم هادسن م نيمن ا. نكرده است يكار چيهادسن مرا مجبور به انجام ه ياقا«

 »را دارد ميهوا يليخانم هادسن خ«:ديو خند ستينگر

 .فتديب ياتفاق نيتوانم بگذارم چن ينم. ستيزده به او نگر رتيح دنا

 »؟يبر يكجا م مرا«

 .تا بكشم برميتو را انجا م:جمله را هم اضافه كند نيوالزم نبود او ا»  كيپارك راك كر به«

*************** 
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 .رهسپار بودند نگتنيواش يفرودگاه مل يبه سو يا دهيبا وانت سرپوش يليهادسن؛ پامال هادسن، جك استون و خانم د راجر

 »مسكو را دارد يخلبان شما برنامه پرواز به سو. اماده است مايهواپ«:استون گفت جك

 »در اتش جهنم بسوزد دوارميام. در به در كرد نطوريلعنت بران زن هرزه كه مرا ا. سرد متنفرم  يهوا ا،ازيخدا«:هادسن گفت پامال

 »از بچه چه خبر؟«:ديهادسن پرس راجر

 يدارو يحساب. است نيزم ريبچه در ز. رديگيساختمان رافرا م گريد قهيدق ستيكه تا ب ميدر مدرسه افروخته ا يكوچك اتش«

 »ميخواب اور به او خورانده ا

 .شد يها كاسته م ليشدند و از ازدحام اتومب يم كينزد كيانها به پارك راك كر. شديم دتريلحظه به لحظه ناام دنا

خواهد مرد و من به او  يكه به زود داندياو م. بودم دهيوحشتزده ند نقدريراا يهرگز كس. وحشت زده كرده است يليخ دنا،كمال

 .مرد يگفتم كه تو خواه

به نظرم به سمت پارك راك . زند يدارد دورم ارويجف ؛ «:نورمن برانسن گفت كرديم بيرا تعق نيموزيكه ل ي كوپتريهل در

 »روديم كيكر

 »نكن گمش«

 

 »چه خبر است؟ نجايا«:دياونانش پرساز مع يكياز . از خشم وارد دفترش شد يفدرال، ژنرال بوستر مثل توفان قاتيبنگاه تحق در

ماموران ما را به كار گرفت، و انها در حال  نيسرگرد استون چند نفر از بهتر ديكه در سفر بود يموقع. به شما كه گفتم ژنرال«

 انهيرا شگريمعاون صفحه نما »ديرا نگاه كن نجايا. را هدف قرار داده اند وانزيدنا ا. بزرگ با راجر هادسن هستند يانجام معامله ا

 .تا حمام كند رفتيدوش م ريز» باخرهوف دنيبرا«دنا ظاهر شد كه هتل  ريبعد تصو يا ظهاش را روشن كرد و لح

 »استون كجاست؟«:معاونش كرد هيرو » !من يخدا«.چهره ژنرال بوستر از خشم در هم رفت ياعضا

 »كنديك مهادسن تر يكشور را به همراه خانم و اقا. است رفته«

 »ريبگ ميرا برا يفرودگاه مل«:بوستر فورا گفت ژنرال

 

كه به انجا برسند ، ما به  نيهم. روند يجف،انها به طرف پارك م«:انداخت و گفت نييبه پا ي، نورمن برانسن نگاه كوپتريهل در



 

 

كتابخانه نودهشتيا  شلدون سيدني–فرو مي ريزدآسمان                              

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٩١

 »مييايفرود ب ميتوان ينم گريخاطر وجود درختان د

 »؟ييايجاده فرود ب يانها رو يجلو يتوانيم.ميهشان را سد كنحاال را نيهم يستيبا«:مضطربانه گفت جف

 »بله«

 »كار را بكن نيهم پس«

گذشت ، و سپس به  نيموزيسر ل يخلبان از باال. امدن كرد نييشروع به پا كوپتريكنترل را به جلو هل داد و هل يدنده ها برانسن

انها متوجه شدند كه . جاده فرود امد يرو  نيموزيمتر جلوتر از ل ستيب كوپتريهل. كرد كوپتريشروع به فرود ادمن هل يارام

 .كرد متوقف شد يوار ههيترمز سخت و ش لياتومب

 »موتورها را خاموش كن«:جف گفت

 »- كنديان كردكه كلكمان را م ميكار را بكن نياگر ا. نميكار را بك نيا ميتوانيما نم«

 »را خاموش كن موتورها«

 »؟يكنيم يچه كار دار يمطمئن«:ستيبه جف نگر بارنسن

 »نه«

كم كم كاسته شد تا سرانجام پره ها كامال  كوپتريهل ميعظ يا زسرعت چرخش پره ها . و موتور راخاموش كرد ديكش ياه برانسن

 .ستينگر رونيجف از پنجره به ب. ستادندياز چرخش ا

مشتش را گره كرد و ان را محكم »كند جاديما مشكل ا يدارد برا يسع قتيرف«:گفتياو به دنا م. را گشود  نيموززيدر عقب ل سزار

 .كوپتر راه افتاد يسپس سزار از جابرخاست و به طرف هل. عقب افتاد يصندل يرو هوشيدنا ب. ديبه ارواره دنا كوب

 »است يمن، عجب غول يخدا. ديا ياوبه طرف ما م«:گفت يعصب يبا حالت برانسن

 .ديدرخشيم اورديبر سر انها ب خواستيكه م ييبال ينيب شيصورتش از پ شديم كيكوپتر نزد يبه هل سزار

 »ما را بكشد خواهديم. ، حتما با خودش اسلحه دارد جف«

 »تو و اربابت در زندان است يجانور،جا«:ادزديكوپتر را گشود و فر يپنجره هل جف

 .امد شيتندتر پ سزار
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 »- ياگر حاال توبه كن ديشا. رسنديحسابت را م انجا«

 .كوپتر فاصله داشت يپانزده متر از هل سزار

 »، ها يزندان يبر وبچه ها يبرا  يخوب طعمه«

 »متر ده«

 »، نه سزار؟ ديا يكه بدت نم تو«

 .و پنج متر ديدو يانها م يحاال داشت به سو سزار

سزار . ه شروع به چرخش كرداهست كوپتريهل ميعظيدگمه به كار افتادن موتور فشرد و پره ها  يانگشت شستش را محكم رو جف

نمانده بود  يزيچ. دنديپره ها تند تر و تند تر چرخ. نكرد؛ چشمانش را به جف دوخته بود چهره اش اكنده از نفرت بود يتوجه

 دنيبلند شلپ و شلپ و پاش يصدا. شده بود ريد يليافتد ؛ اما خ يم يبرسد كه ناگهان متوجه شد چه اتفاق كوپتريسزار به در هل

 .شده بود دهياز خون پوش كوپتريو داخل هل رونيدفعه ب كي. هم گذاشت يرا رو شيو جف پلك ها.شد دهيبه اطراف شن عيما

 .موتور را خاموش كرد» حالم به هم خورد«:برانسن گفت نورمن

را  ليدر اتومب. رفت نيموزيو با عجله به طرف ل ديپر رونيكوپتر ب ياز هل ستيافتاده بود نگر نيزم يسر كه رو يبه جنازه ب جف

 .بود هوشيدنا ب. باز كرد

 »..زميعز....دنا»

 »...كمال«:لب گفت ريبه جف نگاه كرد و ز. اهسته چشمانش را گشود دنا

 

در  شانيروبه رو توانستنديانها م »دينگاه كن«:زد اديكه جف فر.فاصله داشت نكلنيل يياز مدرسه راهنما لومتريك كي بايتقر نيمزويل

 .نندي، بب كرديم اهيرا كه كم كم در اسمان را س يدوردست ، دود

 »است نيزم ريدر ز. كمال انجاست. اند دهيانها مدرسه را به اتش كش«:ديضجه كش دنا

 »من يخدا اوه؛«

 يبرا ير اتش نشانده نفر مامو. از ساختمان به هوا برخاسته بود اهيو س ظياز دود غل يابر. ديبه مدرسه رس نيموزيبعد ل يا قهيدق
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 .كردنديم تيفعال يمهار اتش نشان

 .را رگفت شيجلو يمامور اتش نشان كي. به طرف مدرسه رفت ديپر رونيب ليار اتومب جف

 »ديتر برو كينزد نيشود ازا ينم اقا«

 »داخل ساختمان است؟ يكس«:ديپرس جف

 »ميو داخل شد ميرا شكست يياالن در جلو نيهم. نه«

در شكسته عبور كرد ودوان دوان  انياو از م رديجف را بگ يبتواند جلو يقبل از ان كه كس» كرفتا رشده نيزم ريپسر در ز كي«

. امد يم رونياش فقط سرفه ب نهياما از س. بزند اديكرد نام كمال را فر يجف سع. فضا را دود گرفته بود. داخل ساختمان شد

بود و  ظيدود غل. رفت شديم يمنته نيزم ريكه به ز ييت وبه طرف پله هامدرسه گذش اهرواش گرفت واز ر ينيب يجلو يدستمال

 .رفت نييبود از پله ها پا دهيكه نرده را چسب يجف كورمال كورمال در حال. سوزاند ير ا م شيگلو

 يسع. به طرف ان رفت. داد صيرا تشخ يمبهم كليه نيزم ريز يجف در انسو. سكوت » ...كمال».دينشن يپاسخ» !كمال«:صدا زد او

 »كمال«:او را تكان داد. خورد يكمال سكندر يرو بايتقر. سوخت يم شيها هير. نفس نكشد كرديم

در اثر غلظت  شيدر حال خفه شدن بود وچشم ها. جف با تالش فراوان او را بغل كرد و به طرف پله ها رفت. بود هوشيب پسرك

كه به پله ها  يوقت. كرديكمال را در بغلش حمل م. خورديو مستانه تلو تلو م ديچرخ يم هايابر س انيدر م. ديد يرا نم ييدود جا

و از هوش  دياز دور شن ييجف صداها. راه ناچار شد او را از پله ها باال بكشد گريد مهيو در ن. داشت غلراه او را در ب مهي، تا ن ديرس

 .رفت

 

 .بود نگتنيواش يفرودگاه مل سييناوِرو ؛ر تانيبوستر با تلفن د رحال صحبت كردن با ن ژنرال

 »كند؟يم ياش را انجا نگه دار يشخص يمايهادسن هواپ راجر«

 »را گرفتند نياالن اجازه برخاستن از زم نيكه هم كنميفكر م. هستند نجايا شانيا قتيدر حق. ژنرال بله«

 »را لغو كن اجازه«

 »؟يچ»
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 »برج مراقبت تلفن بزن و اجازه را لغو كن به»

 «. قربان . بله«

 »لغو كن نيرااز زم R3487 ميگلف استر يمايبرج پرواز، اجازه برخاستن هواپ«:ناورو با برج مراقبت تماس گرفت تانين

 »بلند شود نيتا از رم كنديباند حركت م يبا سرعت رو مايقربان، هواپ يول«:گفت ييهوا كيگنترل تراف يمتصد

 »شدنش رالغو كن بلند«

اجازه برخاستن از .  R3487 مياز برج مراقبت به گلف استر«. خود رابرداشت كروفنيم مايهواپ كيكنترل تراف يمتصد» قربان بله«

 »ديبلند نشو نياز زم.  كنميتكرار م. نديرا موقتا متوقف ك نيبرخاستن از زم. ديبرگرد انهيبه پا. لغو شده است نيزم

 »است؟ يچه گند گريد نيا«:خلبان شد نيهادسن داخل كاب اجرر

 »-تا ميبرگرد يستيبا. امده شيپ يريحتما تاخ«:گفت خلبان

 »به كارت ادامه بده! نه«:هادسن گفت پامال

 »- و  دهميان را از دست م يكنم جواز خلبان يچيقائل هستم ، اگر از دستور سرپ تانيكه برا يهادسن؛ با تمام احترام خانم«

 هيبه طرف روس. بلند شو نياز زم«:رابه طرف سرخلبان نشانه گرفته بود كنار او قرار گرفت يكه اسلحه ا ياستون در حال جك

 »ميرويم

 »بله قربان«:گفت دويكش يقينفس عم خلبان

گرفت و  يغران در اسمان اوج م ميكه گلف استر يدر حال. بعد در هوا بود هيثان ستيو ب موديپرواز را پ ريبا سرعت مس مايهواپ

 .كرديتماشا م اسيفرودگاه با  سييفت ؛ ر ريباالتر و باالتر م

 »-خلبان بر خالف نيا!من يخدا«

 »د؟يرا گرفت شانيچه خبر شده؟جلو«:كفت يبوستر د رتلفن م ژنرال

 »- انها را فرود ميوجود ندارد كه بتوان يراه. بلند شدند نيحاال از زم نيانها هم–انها . ، قربان  نه«

 ي، تكه ها  كردنديبا وحشت تماشا م نيزم يهمچنان كه كاركنان فرودگاه د ررو. در اسمان رخ داد يدران لحظه انفجار و

 .كه ان بارش تا ابد ادامه داشته باشد ديرس يبه نظر م. گرفت دنيشروع به بار نياتش يابر انيد رم ميگلف استر يمايهواپ
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باالخره برگشت و از انجا دور . ستادياسمان ا يبه تماشا يطوالن يشدانف مدت شيمحوطه فرودگاه در دوردست ؛ بور هيحاش در

 .شد

 و شش ستيب فصل

 .را به دهان برد يعروس كيا زك يدنا تكه ا مادر

رو به دنا  او»شديمدر دهان اب  ميها كيپختم ، ك يم كيمن جوانتر بودم و ك يوقت. نهيريش ياديواقعا ر. نهيريش چقدر«

 »زم؟يعز ستين نطوريا«:كرد

بر لب داشت  يكه لبخند مهربان ياو در حال. اما مهم نبود افتي ييبود كه در ذهن معنا يعبارت نياخر »شديدهان اب م در«

 »طوره مادر نيهم قايدق«:گفت

مادرش  ياز سو يتماس تلفن كي، پس از  قيدقا نيبرگزار شدو دنا مادرش را در واپس يدر شهردار يتوسط عاقد يعروس مراسم

 :دعوت كرده بود

 »گردميبه الس و گاس بر م نيبنابرا.ديتوو كمال راجع بهاو حق داشت.ازدواج نكردم زيبه هر حال من با ان مرد نفرت انگ.  زميعز«

 »شد؟ ي؛ چ مادر»

 »امد يزنش هم از او خوشش نم. كه او زن دارد دميفهم«

 »مادر متاسفم«

 »كه باز هم تنها شدم ينيب يم پس«

سر  يشاد و پرحرارت يمادرش كه با كمال گفت و گو دنيد. اش كرد يدنا او را به عروس نيبنابرا. بود يضمن ياشاره ا  ييتنها

دنا ان قدر احساس . ميكنيم لياو را به مادربزرگ تبد. ، لبخند بر لبان دنا اورد كردينام او را درست تلفظ م يداده بود و حت

جا ختم  نيانها به هم يمعجزه بر بركت بود؛ اما خوش كيصرف ازدواج با جف كه . بود ينكردنباور شيكه برا كرديم يخوشبخت

 .شدينم

كه انها در  يهنگام. بردند تا به خاطر استنشاق دود معالجه شوند مارستانيمدت كوتاه به ب يجف و كمال را برا ق،؛ياز حر پس

باعث شد ان داستان مورد  نيخبرنگار گفت و هم كيبه  ييزهايكمال چ يپر ماجرا يدرباره زندگ يبودند، پرستار تانمارسيب
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قرار شد . نقل كردند ونيزياش را از تلو يداستان زندگ. . در روزنامه ها چاپ شد مالعكس ك. ردياستقبال مطبوعات قرار بگ

 .بود يونيزيتلو اليسر كي ديصحبت ا زتول ينوشته شود و حت ياو كتاب يزندگ انيدرباره تجر

 .شد لياو به قهرمان مدرسه اش تبد» بازس كنم اليكه خودم در ان سر يفقط به شرط«:كردكهياصرار م كمال

ارش او در مراسم حاضر شدند تا به افتخ يها ياز همكالس يميشد ، ن يقبول كردن كمال انجام م يكه مراسم به فرزند يهنگام

 .كنند قشيكف بزنند وتشو

 »اقعا من بچه شما هستم،هاه؟.حاال و«:گفت كمال

 »ميما مال هم هست.  يتو واقعا بچه ما هست«:وجف گفتند دنا

 !اها. خبررا بشنود نيصبر كن تا اندروود ا »يشداساس نيا«

 

دنا . بود ريامن و دلپذ يه بودندو خانه مكانخانواد كيان سه نفر اكنون . شديوحشتناك ماه گذشته كم كم از اذهان زائل م كابوس

 .همه عمرم بس است يكردم برا ييهر چه ماجراجو. ندارم ييحوصله ماجراجو گري، د ديشياند

 »كرده ام دايهر چها ر نفرمان پ يبرا يعال ارياپارتمان بس«:روز صبح دنا اعالم كرد كي

 »منظورت هر سه نفرمان است«:حرف او را اصالح كرد  جف

 »نه؛ هر چها رنفرمان«:گفت ييبا خوشرو دنا

 .مانده بود رهيبه او خ جف

پرتا ب حلقه در  يباهم باز ميتوانيم. پسر باشد كيكاش كه . دارد ياست كه در شكمش بچه ا نيمنظورش ا«:داد حيتوض كمال

 »ميرا بكن لهيم

 

هم با » توطئه قتل كيداستان راجر هادسن؛«با نام  تيخط جنا يونيزيتلو شيقسمت ازنما نيهم در كا ر بود اول يگريخوش د خبر

در پوست خود  يكرامول ا زخوشحال وتيو ال گريمت ب. روبرو شد نندگاهياز ب ياديز اريمنتقدان و هم با استقبال تعداد بس نيتحس

 .دنديگنج ينم

 »يرا انجا بگذار تيتا كوچولو يكن دايپ يبهتر است مهد كودك«:كرامول به دنا گفت وتيال
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ان در روزنامه ها نقل شد ، و دنا و  يماجرا. بر اثر سرطان از پا در امد ونزيراشل است. رخ داد انيم نيدر ا زيحادثه غم انگ كي فقط

 .انچه رخ داده بود قرار گرفتند انيجف در جر

بازگو  ونيزيتلو نندگانيب يرا برا ان بخواند و خبر يظاهر شد تا دنا از رو ويدستگاه تله پرامپتر استود يكه داستان رو يهنگام اما

 .را گرفت شيبغض گلو ستيكه به ان نگر نيكند ، او هم

 .ملتون ان را خواند نيبنابرا» خبر را بخوانم نيتوانم ا يمن نم«:ملتون گفت چاردينجوا كنان به ر دنا

 .بخواب ارام

 

 .بودند ازدهيساعت  ياخبار شامگاه يدر حال اجرا  انها

او مظنون . شانزده ساله بازداشت شد يدختر رروسپ كي، به اتهام قتل  نگتنيدر اسپوكَن ؛واش يدر منطقه خودمان ،نگهبان نجايو ا...«

كه در  يدر حال يجنازه ملكولم بومانت؛ وازث هفتاد ساله كارخانه بزرگ فوالد ساز ليسيدر س...است گريبه قتل شانزده زن د

 شيحادثه برا نيكه ا. گذراند يو پنج ساله اش م ستيومانت ماه عسل خود را با عروس بب. شد دايغرق شده بود پ يياستخر شنا

 »دهديوضع اب و هوا قرار م يچگونگ انيشمارا در جر ريگر نياكنون مارو. سفر همراه انها بودند نيدوبرادر عروس در ا. رخ داد

 .رفت كريمت ب داريدنابه د ديكه پخش اخبار به اتمام رس يهنگام

 »دهديازارم م يزيچ كيمت،«

 »را ببر تا من گردنش را بزنم ست؟اسمشيچ ان«

گذراند جسد  يو پنج ساله اش ماه عسل را م ستيكه با عروس ب يهفتاد ساله است كه در حال ونريليان م دهديكه ازارم م يزيچ«

 »كم زحمت و پر منفعت باشد؟ يتيجنا نيكه ا يكنيفكر نم. شد دايپ ييغرق شده اش در استخر شنا
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