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1فصل   

 پرونده ی سرقت طال فروشی

1بخش   

 کابوس

 ه.

نبال یک د .منم دنبالش بودم.خیلی عصبانی بودم,ولی نمیدونم برای چی.تازه اصوال وقتیمیدویید اشتد یارو

حتی مگسم  ودمجرمم عصبانی نیستم.تا جایی که دیده میشد فقط یک کوچه تنگ بلند بود.توی کوچه هیچی نب

تونم .فقط من بودم با این یارو.عاشق وقتاییم که میدونم دارم خواب میبینم,چون در اون صورت میپر نمیزد

شروع کردم و  روس)از دیوید لینچ(ل تویین پیکخودمو بیدار کنم.ولی خوابش یک جورایی باحال بود.تازگیا سریا

افو یارو کارگاه داخل خوابش کلی خرت و پرت دید,برای همین نمیخواستم خودمو بیدار کنم.شروع کردم اطر

وی زمین نگاه کردن.پشت پام رو نگاه کردم.حتی رد کفشم یا گرد و خاکی که از کفش ممکن بود بلند بشه ر

رد و نیست گرد و خاک روی زمین رو همیجوری دید ولی میدونستم که هیچ گدیده نمیشد.میدونم که ممکن 

ی خاکی روی زمین نیست.خب هر چی نباشه خواب خودم بود.بعد از این که اطرافو نگاه کردم و هیچ چیز خاص

من روندش به ندیدم به یارو نگاه کردم.همونی که دنبالش بودم.میدونستم که طرف قاتلی چیزی نبود,اگرم بودم پ

غون کج و شته.یک شنل داشت,یک شنل سیاه داشت.دستشم یک تیکه چوب بود.چوبش یک چیز داندا ربطی

 موجی بود.انگار یک چوب بزرگ بوده و دورشو با اره ای,تیغی چیزی بریدن تا انقدر کوچیک و کج و موج

اال و پایین اشت میدویید شنلشم بشده.طرف یک چیز افسانه ایی بود.از این آدمای.............چطوری بگم,بابا طرف د

امال معلوم بود که میرفت.بقیه ی بدنش سیاه بود,البته رنگ لباساش فرق داشت.با این که شنلشم سیاه بود ولی ک

.سعی کردم سیاهی پوستش خیلی پر رنگ تره.از پشت گوشاش یک رنگ قهوه ای دیده میشد.مثل عینکی چیزی
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ی میخواستم زدیک ترم شدم.مثل سگ میخواستم بزنمش.نمیدونم برا چی,ولسرعتمو زیاد کنم.که البته به یارو ن

ونه راه پدرشو در بیارم.همچین بزنمش که دیگه تا آخر عمرش نتونه زنده بمونه..............نه............تا آخر عمرش نت

حاال طرفو  تابره.همچین بزنمش که صحبت کردنو یادش بره.مرتیکه ی سگ.کثافت آشغال.خیلی هم جالب بود 

 وقتی بیدار بودم ندیدم,تو همون خوابشم هیچی درموردش نمیدونستم.البته االن میدونم ولی اون موقع

یاه نیست( و نمیدونستم.تنها چیزی که دربارش میدونم اینه که طرف شنل میپوشه,عینک میزنه,سیاهه)البته س

.به هر حال حسابی بهش نزدیک شدم......................... یک مادر به خطای واقعیه.مرتیکه ی  

 هم دستم بهش خورد همجا سیاه شد.بعد از مدتی کوتاه.

 

اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَ

اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَ

اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَ

اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَ

اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَ

اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَ.اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَ  

شلوارم از  یدم چون جیغ گندش باعث شد با خیس کردنکه قیافشو نحسشو ندآشغال, صدای جیغ یک زنیکه ی

)شلوارمو خیس نکردم.(زنیکه ی گاو.دار شم,بلند شد.خواب بی  

 پ.

 

2بخش   

 اتاق

 ر.

م قدرت از خواب پریدم.به ساعت نگاه کردم.ساعت سه صبح بود.خونه تاریک تاریک بود.درحدی که اگه چشم آد
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میرفتم  ی میخوردم زمین.ولی فقط یک بار خوردم زمین.داشتمعادت کردن به روشنایی رو نداشت,ده,بیست بار

شکل عادت سمت آشپزخونه.میتونستم المپو روشن کنم ولی میدونستم نورش باعث میشه خودمو بکشم.این م

م فکر کردن چشمه.رسیدم به آشپزخونه.قهوه سازو روشن کردم.بعد روی یک صندلی نشستم.داشتم به خواب

و ک و پوستی که برای من مثل یک مانکن سیاه بود.تا حاال مانکنای سیاه رمیکردم.مردی با شنل,عین

م بهشون چی خوابو تعبیر کنه.نمیدون دیدین؟دقیقا همونطوری.داشتم فکر میکردم برم پیش یک کسی که این

 ه ای بهشونمیگن.یا شایدم باید برم پیش یک روانشناس چون حقیقتش از این خوابا زیاد میبینم و اصال عالق

ندارم.قهوه ساز کارشو به پایان رسوند ولی من حال نداشتم قهوه بریزم.برای همین بدون حرکت سر جام 

ن این چایی یا دستشویی یا نه.یا اال ینشستم.تا حاال شده اینطوری بشین؟مثال نشستی و شک داری که االن بر

تصمیم  چجور سوالیه؟بعضی وقتا حتی قهوه ای که کنارم توی یک لیوان کامال آمادست رو بخورم یا نه؟آخه این

مت قهوه میگیرم که چایی رو بخورم ولی بازم بدنم تکون نمیخوره.خیلی مسخرس.باالخره از جام پاشدم رفتم س

خفن  ساز یک لیوان برای خودم ریختم و نشستم روی همون صندلی.خونه ای که توش زندگی میکنم خیلی

بود.ولی دیگه  شدم.قبلش یک پلیس معمولی بودم و حقوقش کم نیست.حقیقتش خیلی هم کوچیکه.تازه کارگاه

جایی میرسم  اینطوری پیش نمیره,اولین پرونده ای که گیرم میاد رو سه سوت حل میکنم دوباره ارتقا میگیرم.به

یم شکست هیچ نمیخواستم توی زندگکه البته نشد.که با حقوق هر ماهم بتونم کل وسایلی که االن دارمو بخرم.

ک چ,همیشه مثل سگ درس میخوندم.همیشه بچه ی خوب کالس بودم.همیشه موش کالس بودم,کوبخورم

ه ها منتظر تم و البته بخاطرش به شکل عالی از طرف ناظم جایزه میگرفتم.آخر هر روز بچفترین اتفاقی رو میگ

ر همشون زیادتمن میموندن تا حسابی بهم جایزه بدن.همیشه دلم میخواست بچه ها رو بزنم,یعنی زورم از 

.مطمئنم االن بودا,ولی از وقتی اون معلم لعنتی به همه یک دست صدا نداره رو یاد داد دیگه نمیتونستم بزنمشون

بال از همشون زندگی بهتری دارم.یکخورده از قهوه رو خوردم.خیلی تلخ بود ولی انقدر تنبلم که نرفتم دن

ا شدم ا این که بیدار بودم نفهمیدم کی هوا روشن شد.پشیر.قهوه رو خوردم و تا ساعت هفت سر جام نشستم.ب

 رفتم توی اتاقم.کت و شلوارمو پوشیدم و زدم از خونه بیرون.

 آ.

 بخش سه

 اداره
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 ی.

د و نگاهم دینگ,دینگ.صدای زنگ مانند اعصاب خورد کن آسانسور وقتی به طبقه ی مورد نظر میرسیم.در باز ش

ه.یک جای مثل دفعه ی اولی بود که آدم چشمش به نیویورک سیتی میفتبه یک اتاق بزرگ پر از کارگاه افتاد.

ه گند!انقدر توی راه با خودم فکر میکردم قراره چقدر خوب باشه.و وقتی که رسیدم............پف...........این چی

اد ه که میخوخب؟یک مشت آدم با کت شلوار.یکی انقدر چاقه که پشتش کامال دیده میشه.بدترین بخشش وقتی

ا آدم بین شلوارشو درست کنه.یکی دیگه دکمش بازه,یکی دیگه کرواتش بازه.با خودم فکر کردم که من تنه

د پرید وسط اینام.بعدش یک نفر از بقلم رد شد که خیلی مرتب بود.وقتی همه دیدنش این یارو که دکمش باز بو

 گفت:هی تو اون جدیده ای؟

 مرتبه گفت:آره.

 25سالم بشه اینطوری میشم.راستی االن  32وقتی آشغاالی کثیف آینده ی منن.بعد فهمیدم که نخیر این 

هم منم رفتم تو ببینم چه خبره.شانس گند من این چاقه اومد سمتمو بسالش بود. 21اون یارو هم انگار سالمه.

 گفت:هی توهم جدیدی نه؟

جا فهمیدی؟ کجا من گفتم:از  

 چاقه:از قیافه ی تمیزت.

ر باشه که قیافش درست باشه ولی تازه کار نباشه؟من:یعنی نمیشه یکنف  

 همه زدن زیر خنده.

رم خیلی گوساله ها.همشونو آنالیز کردم.مطمئن بودم که همشونو میتونستم بزنم.ممکنه به نظر نیاد ولی زو

 بود که خیکی رفت.بعدش یک یارویی از توی یک اتاق در اومد.این یارو هم قیافش خوب بود و تنها کسیزیاده.

از روی در اتاقش فهمیدم این رئیسه..اتاق داشت  

 رئیس گفت:خیله خب,امروز دو نفر جدید به گروه ما میپیوندن.سم وکالسکی..........

 منو میگفت.

 رئیس:.........جان متیو.
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 مرتبو میگفت.

 رئیس:شما دوتا بیاین اینجا.

 منو,مرتبو میگفت.رفتیم جلو.

ی )البته همینطورر فروشی مال شماس.تمام اطالعات روی میزاتونه.رئیس:برای شروع,پرونده ی سرقت جواه

(م نیست.بهمون پرونده رو نداد کلی حرف زد,اصال فکر کنم اون روز پرونده رو نگرفتیم ولی بقیه ی اطالعات مه  

مون.افتیم سمت میزدفترش ما هم ر رئیس رفت توی  

 مرتب یک نگاهی به من کرد گفت:قبال اینجا کار میکردی؟

ن گفتم:چی؟م  

 مرتب:ارتقا گرفتی درسته؟

 من:آره.

 مرتب:من نه.

 من:از دانشگاه اومدی؟

 مرتب:آره.

ون.وای به میزامون رسیدیم.دقیقا چسبیده بودن بهم.پرونده ها رو باز کردیم و شروع کردیم به مطالعه کردنش

ع کردم به نقاشی افتاد.یک خودکار برداشتم و شرو 6چقدر بدم میاد یک چیزی بخونم.نگاهم به عدد 

ا کشیدن.روش های زیادی هست که نقاشی کنی.ولی هیچی به نقاشی کردن نوشته و عدد و اینجور چیز

ل داشت نمیرسه.هر چی عدد داخل پرونده بودو نقاشی کردم.یک نگاهی به مرتب انداختم.خیلی سریع تر از قب

شتم روی میز.مطالعه میکرد.نمیدونم برای چی.عددا تموم شد منم پرونده رو گذا  

 مرتب گفت:چطوری انقدر سریع میخونی؟

خوندم ولی بد حسودیش میشد.البته من اصال نبه خوندن سریعم با این که تعریف نبود ولی من دوست داشتم که 

 بخت سرعتشو سریع کرده بود که به من برسه.
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 مرتب گفت:من میرم دستشویی.

ودم فکر خوندنش.خوشبختانه به موقع تمومش کردم.با خ بعد رفتنش سریع پرونده رو باز کردم شروع کردم به

کردم چرا انقدر طول داد.وقتی اومد یک لیوان قهوه داشت.بوی گند سیگارم میداد.شخصا خودم سیگار 

 نمیکشم.خیلی ضرر داره.و اصال برای چی باید بکشم؟مردم بخاطر این چهار دلیل سیگار میکشن.

)که من به اندازه ی کافی با حال هستم.(نظر میان. .بخاطر این که فکر میکنن با حال به1  

)که من مجردم.(.بخاطر یک دختر.در بعضی شرایط یک پسر.2  

)که من هیچی ندارم.(.بخاطر یک دوست.3  

)که هنوز نگرفتم.)البته اون موقع نگرفته بودم.((.بخاطر افسردگی.4  

ی سیگاری هست که البته باعث نشده هیچکس دلیل دیگه هم دونههیچ کدوم از اینا شامل من نمیشه.البته یک 

میشه.مگه این بشه.اونم اینه که مردم میخوان ببینن سیگار کشیدن چطوری.و هیچ کس با یک نخ سیگار معتاد ن

 که دیگه خیلی خر باشه.

 فکر کنم من بچه مثبت اونجا بودم.هی همین االن یک دلیل دیگه برای سیگار کشیدن پیدا کردم.

کری کردو منم به اندازه ی کافی زور دارم که هرکس همچین ف).بزدلی یا بقیه فکر نکنن ترسو .بخاطر این که5

(بزنم.  

بهتره. 2بهتره.همیشه  2.از بین این دوتا 5و  2از نظر خودم بهترین ها   

 مرتب گفت:تموم شد بزن بریم.

 هر دوتا مون بلند شدیم و زدیم بیرون.

 ت.

بخش چهار    

 طال فروشی
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خب هیچوقت  تب رسیدیم به طال فروشی.وقتی از بیرون نگاه میکردی به نظر مشکلی نداشت ولیبا ماشین مر

که روش نقاشی کردم تعداد آدمای  6نباید یک کتابو از روی جلدش حدس زد.وقتی رفتیم داخل فهمیدم اون 

ین یشون روی زممرده بود و فهمیدم دفعه ی دوم هم فقط روخونی کرده بودم.جسد ها رو برده بودن فقط نقاش

ته بود.هیچ وسیله ای خراب نشده بود و طالیی در کار نبود.روی میز فروشنده یک کاغذ بوده که روش نوش

ن چیزیه که تموم شد این حرومزاده رو میکشم.ای.بود.این پولو نیاز داره.پشتشم نوشته بود برای کارگاها:گم شین

گاه وقع.دو دقه بعد یادم رفت.بعد از این که اطرافو نداشتم همون موقع بهش فکر میکردم.البته فقط همون م

یگه نفرو با تفنگ کشته.چون خونشون بخش شده بود روی دیوار.درحالی که اون یکی د 5کردیم فهمیدیم که 

 خونش ریخت بود روی زمین انگار با چوقو کشتنش.چند تا نظریه کامال غیر مهم اینجا پیش میاد.

ش هست احساس کرده که امکان عدهمه رو با چاقو بکشه.اولی رو با چوقو کشته ب .طرف روانی بوده و میخواسته1

بقیه رو  پلیس برسه چون پرده ها کشیده نشده بود پس حتما یکنفر دیدش و زنگ زده به پلیس.برای همین

 سریع با تفنگ کشته.

و با چاقو شده که آخری ر.اینکه طرف یک ریولور شیش گلوله ای داشته ولی یکی از تیراش در رفته و مجبور 2

 بکشه.

.از اون یارو خوشش نیومده میخواسته زجر بکشه.3  

.اول یارو رو با چاقو کشته که بقیه رو بترسونه.4  

. میخواسته چاقوشم یک کاری بکنه.5  

 .زرنگ بوده,میخواسته یک گلوله برای روز مبادا نگه داره.البته در اونصورت میتونست همه رو با چاقو6

...................اِاِاِاِاِ................. .بکشه  

تا نظریه وجود داره ولی از اینا خارج نیست دیگه. 6صد در صد بیشتر از این   

 چیزی خاصی گیرمون نیومد جز اینکه گلوله ها مال یک)یک مدل ریولور شیش گلوله(بود.

ود که به پلیس شانس ندارم,چرا یک زن نب رفتیم پیش مردی که به پلیس خبر داده بود.میبینید حتی توی اینم

زدین؟ خبر داده بود.رفتیم پیشش بعد مرتب شروع کرد ازش سوال پرسیدن:آقا در چه ساعتی به پلیس زنگ  

.12یارو گفت:فکر کنم ساعت   
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ر حال.........ه داشتم ول میچرخیدم.به 1رفتم سر کار.فکر کنم نگفتم ولی تا ساعت  1بود.من  2ساعت   

تی زنگ زدین قاتل اونجا بود؟مرتب:وق  

 یارو:نه,من فقط جسد ها رو دیدم.

 مرتب:وارد مغازه شدین یا.............. .

 یارو:نه,از بیرون داخلو دیدم.

هم داد نمیدونم چی شد ولی مرتب بدجوری به هم ریخت.نه داد زد,نه بد نگاه کرد,نه هیچی ولی یک حسی رو ب

بدجوری بهش بر خورد.کرواتشو درست کرد. که انگار یارو وقتی پرید وسط حرفش  

 مرتب:خیلی ممنون.

 یارو:خواهش میکنم.

 بلند شد بعدشم زدیم به چاک.در اصل نزدیم به چاک فقط رفتیم بیرون.

 ر.

  

 بخش پنج

 پزشک قانونی

قلطی  داشت روی جسد یک هرفتیم داخل این پزشک قانونیه تا جسدا رو ببینیم.وارد اتاق شدیم.طرف دکتر

..رفتیم .........اَه........ رد.قیافش کپ جورج کلونی بود.دلم میخواست با مشت بکوبم توی اون صورتش.مرتیکه یمیک

 سمتش.مرتب سالم کرد و گفت:اطالعات رو بگید دکتر.

 دکتر گفت:پس شما کارگاه جدیدایین؟

 منم گفتم:بله خودمونیم.
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 مرتب:اطالعات.

نفر با تفنگ کشته شدن.در حالی  6تا از این  5و نیم کشته شدن. 11 دکتر:بله.من میگم همشون طرفای ساعت

 که یکیشون با چاقو گردنش زده شده.

و گلوله ای داشته باشه,فکر کردم روانی میخواسته یار 6اون موقع حتی به فکرم هم نرسید که ممکنه طرف یک 

 رو با چاقو بکشه.

تا دو تا گلوله خوردن. 5دکتر:البته یکی از این   

اقو کشته.نوزم به فکرم نرسیده بود.داشتم فکر میکردم شاید میخواسته بقیه رو بترسونه که یارو رو با چه  

موم شده و مجبور مرتب:پس یکیشون میخواسته فرار کنه و قاتل مجبور شده با دو تا گلوله بکشش.تیر تفنگش ت

 شده آخری رو با چاقو بکشه.

و بهتون بخش قبلم که احتماالتنفهمیده بودم.اصال گوش نمیکردم.هم مرتب و هم دکتره گفتن ولی من هنوزم 

به پنکیک بد  گفتم,اون موقع اصال به این نتیجه نرسیده بودم.دو ماه بعد به این نتیجه ها رسیدم.اون موقع داشتم

فارش مزه و گندی که صبحش خورده بودم فکر میکردم.شاید بهتر بود وافل)یک نوع غذا شبیه به کلوچه(س

ادم.مید  

نوع تفنگو میدونین؟؟دکتر:چیز دیگه ای نیست  

 مرتب:آره.

 دکتر:خب,کار من تمومه.

 مرتب:خیلی ممنون دکتر.

 مرتب بدون این که به من چیزی بگه رفت بیرون.منم از دکتر خدافظی کردمو رفتم بیرون.

 بخش شش

 دوباره اداره
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کر میکردم این ز نشستیم.به چیزی که داشتم فبرگشتیم توی اداره.تمام همون دیکها اونجا بودن.رفتیم پشت می

خسته  بود که طرف صد در صد قاتل زنجیره ای نبوده وگرنه باید یک نشونی چیزی میذاشت دیگه.حسابی

شم.ولی بودم.البته هیچ کاری هم نکردم ولی مثل سگ خسته و گرسنه بودم.دلم میخواست همون وسط دراز بک

کنه.بد م خورد میشد و البته شارژ میشدم چون میدیدم چقدر تالش میوقتی به این مرتب نگاه میکردم عصاب

ت بخت بیچاره حتما فکر میکنه من خیلی خفنم.من ممکنه آدم آشغال و از خود راضی ای باشم ولی هیچوق

ل خسته کردنه چیزی رو قایم نمیکنم.کامال میدونم این یاروبد بخت الکی داره خودشو خسته میکنه,البته اگه دلی

بهش  ش منم.چون من کامال میدونم که یک آدم بدرد نخورم.به هیچ عنوان آدم خفنی هم نیستم.میخواستمخود

بگم که من چجور آدمی ام اما با خودم فکر کردم که این یارو تنها آدمیه که تا حاال فکر کرده من خیلی 

 ی خوب بودم ولیخفنم.برای همین بهش چیزی نگفتم.همیشه همه منو مسخره میکردند.توی ورزش خیل

ارشون نمیدونم برای چی همه منو آخرین نفر برمیداشتن.)راستی این نظر خودمه که توی ورزش خوبم!(انقدر ک

ا معلم زشت بود.بخاطر این که معلممون هر چند وقت یک بار بازی رو نگاه میکرد اونا مجبور بودن منو بردارن ت

قت این ورزشی دیگه رو انتخاب کنم ولی ...............هیچ و دعواشون نکنه.البته من میتونستم برم یک رشته ی

تونه کارو نکردم.....................ها................شاید واقعا حق با بچه های دیگه بوده.به هر حال یکبار گفتن هر کی که ب

و کردن,و ن کارشلوارشو بکشه پایین و روی زمین چمن دستشویی کنه الزم نیست منو برداره هر جفتشون ای

وده.البته من البته هر جفتشونم رفتن دفتر مدیر.و البته منم زنگ آخر مثل سگ کتک خوردم.انگار تقصیر من ب

ابم بودم که به مدیر گفتم.وای عجب آدم عوضی ای هستم من.به هر حال روی صندلی تکیه داده بودم که خو

 برد.

 بخش هفتم

 کابوس

دم بهش کوچه ی تنگ,راه بدون پایان و مادر بخطایی که دیگه جرئت نمیکردوباره توی همون جای لعنتی بودم.

ا یک نزدیک شم)میدونین برای چی نه؟(.مرتیکه ی مادر................ .ای بابا.چرا هی همین خوابو میدیدم؟نکنه جد

اگه اینطوری نم.قدرتی چیزی داشتم؟شاید اینطرف همونیه که من دنبالشم.برای همینه که نمیتونم صورتشو ببی

ارم.هیچ میبود باید تا میتونستم از صحنه استفاده میکردم.خیله خب................صبر کن من تمام ایناها رو یاد د

یک چیز  چیز جدیدی اضافه نشده بود.البته این چیزیه که اونجا داشتم فکر میکردم.بعد از چند ثانیه متوجه
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ند.بعد نگ نوکش عوض شده بود.انگار یک چوبو سوزونده باشخاص شدم.متوجه اون چوبی که دستش بود شدم.ر

بل از این از چند ثانیه سعی کردم خودمو بیدار کنم.)گفتم میتونم خودمو از خواب بیدار کنم؟خب میتونم.(اما ق

رف که بتونم روشو سمت من کرد,صورتش هنوزم دیده نمیشد.به هر حال روشو کرد سمت من و چوبشو به ط

و تیر زد و بالفاصله. من نشونه گرفته  

اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَ

اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَ

اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَ

اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَ

اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَ

اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَ.اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَ  

سگ  ت بود و مثللبه همراه تصویر.زنیکه ی هرزه.دوباره مثل سگ منو ترسوند.قیافش کامال مثل اسک اصد

اشتم فکر میکردم منظور این خوابا چیه؟چی میخواد بهم بگه؟واقعا روی اعصابم بود.ترسناک بود.د  

 بخش هشتم

 بازم اداره

 در آسانسور باز شد و چشمم به مرتب افتاد که پشت در وایستاده بود.

 هم منو دید گفت:پارکینگو بزن.

ه میخواست از بختی پشتم بود کمنم سریع پارکینگو زدم.آسانسور فعال شد.بعد همونجا بود که فهمیدم یک بد

وه ی آسانسور پیاده بشه.تازه هنوز مونده.وقتی مرتب اومد داخل من یک قدم پریدم عقب و خوردم به لیوان قه

ر اصل بدبخت و همش ریخته بود روی لباسش.خیلی خوش شانس بودم که هیچی روی لباس من نریخته بود.د

چون در لیوانش باز بود.لیوانش از این در دارا بود.تعجب کردم که هیچی روی لباس من نریخته بود,  

ت فیلیپ رسیدیم پارکینگ,در باز شد و ما هم سریع رفتیم سمت ماشین مرتب.به عقب یک نگاه کردم,مرده داش

ش.سوار میکرد.همونجا بود که با خودم گفتم,ولش کن گور بابا(.)استفاده از انگشت وسط برای فهش دادنآفم
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رفتیم. ماشین شدیم و سریع  

 بخش نهم

 ماشین

نو موهام تا داشت با یک سرعت زیادی که یادم نیست چقدر بود میرفت.فقط یادمه که یکبار پنجره رو دادم پایی

 دو ماه دیگش که کچل کردم جان متیو نشد.)فهمیدین؟!جکو فهمیدین؟!!!!(

 بعد از یک مدت کوتاه پرسیدم:چی شده؟

ال بود که کی میخوای بپرسی.مرتب جواب داد:چه عجب پرسیدی.برام سو  

 من:جوابمو بده.

 مرتب:توی یک چوب بری سه نفر با همون تفنگی که قاتل جواهر فروشی داشت کشته شدن.

 من:فکر میکنی کار یک قاتله؟

 مرتب:اگه اینطوری باشه طرف براش مهم نیست که زنجیره ای شناخته بشه.

 من:برای چی؟

رو با چاقو کشت میتونست این دفعه هم همینکارو بکنه.مرتب:بخاطر این که دفعه ی قبل یک نف  

رسین که خودمم میدونستم ولی نمیدونم برای چی مثل احمقا پرسیدم.تا حاال اینطوری شدین؟یک سوالی رو بپ

 جوابشو میدونین,بعدشم به خودتون بگین برای چی اینو پرسیدم؟برای من خیلی شده.

نجره رو و منم که جرات نمیکردم پ ش بود.خودشم که ساکت بودخیلی ماشین ساکت بود.دیویدی پلیرش خامو

نم.بدم پایین.خیلی ساکت بود.مثل همیشه با یک سوال چرت سعی کردم این سکوت لعنتی رو بشک  

 ازش پرسیدم:چقدر دیگه مونده؟

 جواب داد:هنوز کلی راهه.
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ی ذهنم رین فکرای ممکن توت )همجنس گرا(با خودم گفتم باید یک کاری بکنم.نمیدونم برای چی ولی گی

از سکس  اومد.منظورم سکس نیست,منظورم نگاه عمیق توی چشمای همدیگه یا بوسیدن همدیگست.با این که

تاشون باشم ولی یک بارم توی این موقعیتی که  100گی مثل سگ متنفرم و چندشم میشه,ولی حاضرم توی 

طول کشید. دقیقا دو ساعتفکر میکردم رسیدیم. براتون گفتم گیر نکنم.خوشبختانه خیلی زودتر از اونی که  

 بخش دهم

 چوب بری

که بعد از  به چوب بری رسیدیم و از اونجایی که یادم میاد اونایی که اینجا کار میکردن فقط چوب بر نبودن.چون

وش مدتی کوتاه تحقیق به یک ورقه رسیدیم که طرح یک چوب درست مثل همونی که توی خوابم دیدیم ر

ک نفر قاتل ه بود.انگار اینو داشتن برای یک نفر میساختن یا شایدم ساخته بودن و صد در صد اون یکشیده شد

ک تفنگ ما بوده.به هیچ عنوان مثل دفعه ی قبل نبود.هر ستا با یک گلوله توی سرشون مرده بودن.اما همشون ی

جنگی  ده کرده بودند.انگار یکداشتن.هر ستا شون یک شاتگان دو لول داشتن و از همه ی گلوله هاشون استفا

مگر این که چیز بوده.شاید بیشتر از یک...............نه این طور که معلوم بود,البته بر اساس خوابم فقط یک نفرن.

س اون زنیکه ی جیغ جیغو هم باهاش باشه.ای وای اگه واقعا اون زنه وجود داشته باشه,من یکی که خودمو خی

ز دیگه ای ده ای به این آدما دستور داده بودند که این چوبو بسازن.به غیر از این چیمیکنم.مثل این که یک خانوا

اید طال ها رو شپس احتمال زیاد قاتله نگفته بوده براش چوبه رو بسازن.پیدا نکردیم.برای همین برگشتیم اداره.

مشونو کشته البته پس چرا هبرای همین میخواسته.تا حاال بهش فکر نکرده بودم.همین االن به این نتیجه رسیدم.

سال پیش بوده. 10بابا.پرونده مال  اگه میتونسته پول چوبه رو بده.ول کن  

 بخش یازدهم

 دفتر

ور چیزایی اتفاقا هیچ غلطی نکردیم.فقط نشستیم پرونده ها رو مرور کردیم.ها راستی هیچ اثر انگشت یا این ج

 هم نبود.دوربین مخفی جواهر فروشی هم خراب بوده.
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ش دوازدهمبخ  

 آخرین کابوس

دنیا رو به  دوباره برگشته بودم اونجا.دیگه مطمئن بودم خدا داره واسم یک پیغام میفرسته که یک روانی رو که

ک دست گند میکشه بکشم.شاید من یک پیامبری چیزیم.شاید مسیح منم.شاید وقتی بیدار شدم باید ی

ید این دفعه لحظه ممکن بود که اون زنه ظاهر بشه.شا خودکشی کنم ببینم چی میشه.داشتم دنبالش میکردم.هر

.خونش حرفم بزنه.آخه هر دفعه)البته کال دو بار اومد(داره آپدیت میشه.بعد از چند ثانیه خون زیر پام جاری شد

ک عالم خیلی صاف بودم هیچ آتا آشغالی توش نداشت.)مثل دلو روده(البته آروم آروم بهش اضافه شدن.بعدش ی

ون شدن.تا به امروز همچین چیز ترسناکی ندیده بودم.از آسمون کله های آدما پرت میشدن.بارون خجسد ظاهر 

ک زانوش میومد.خیلی ترسناک بود.بعد از مدتی وایستاد.من سریع وایستادم.)میدونین برای چی دیگه.(روی ی

ند مد.دوباره بلخم شد و شروع به حرف زدن کرد.یک چیزی داشت میگفت که وقتی بیدار شدم یادم نمیو

 شد.داشتم فکر میکردم االن برمیگرده به من تیر میزنه و بعد.

اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَ

اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَ

اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَ

اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَ

اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَ

اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَ.اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَ  

 یا االن مسیرشو بر عکس میکنه و به من میرسه و بعد.
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کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



وفتاد.به هر حال هر سناریویی که داشتم به همین روش خطم داده میشد.و البته که هیچکدوم از این اتفاقا نی  

زن در میاد و بعد. حتی فکر کردم االن از داخل دهن این یارو  
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ورتش شروع کرد به دویدن.روبروش یک پسر بچه بود که درست مثل خودش همون لباس شنل مانندو داشت.ص

ل دنبال ت گریه میکرد.روی شنلش یک عالمتی بود.شکل یک شیر طالیی رنگ.به هر حاکامال واضح بود.داش

 طرف دوییدم.کامال مطمئن بودم که وقتی به پسره برسم.
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.اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَ  

زرگ که این اتفاق نیوفتاد.دنبال طرف دوییدم.بعد از یک مدتی اون کوچه ی تاریک به یک جای خیلی ب ولی

وارش دیگه آخرش دیده نمیشد رسید.یارو سریع سوار ماشین شد و رفت.یک ماشین بقلم نگه داشت من س

یارو  دنبال شدم.پشت فرمون یک ماکت خیلی تر تمیز بود.البته داشت رانندگی میکرد.خودش شروع کرد

ه اون ماشین رفتن.بعد از یک مدتی بهش رسیدیم.کامال مطمئن بودم که ماکته میخواست به یارو بکوبه.ولی اگ

,صدای زنه یکجور بدن دیگه بود که من داشتمش اگه به ماشین اون میخورد که یکجورایی بدن دیگه ی اون بود

اکت یک نگاه کردم,اسکلت شده بود.بجای اون مبلند میشد.برای همین میخواستم به ماکته بگم.وقتی بهش 

ه فکر اسکلت بود.سریع به جاده نگاه کردم و دیدم که اون سرعتشو کم کرد.محکم بهش خوردم و همون طور ک

 میکردم.
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اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَ

اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَ

اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَ

اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَ

اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَ

اَاَاَاَاَاَاَاَاَ.اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَ  

.)دِف(.که خیلی برام عجیب بود.منظورش چی بود از کر؟بعدشم از خواب بیدار شدم"کر"بعدش بهم گفت  

 بخش سیزدهم

 خانه

 خیلی خوشحالم که خودمو نکشتم ببینم مسیحم یا نه.حتی تا لب مرزم رفتم.

 بخش چهاردهم

 اداره

اطراف  تب همونجا بود و سرش توی پرونده بود.یکخورده بهرسیدم به اداره و وارد شدم.رفتم سر جام نشستم.مر

 نگاه کردم و نگاهم به روزنامه افتاد.

"آرون کوچولو تولد هفت سالگی اش را در لباس کرکتر مورد عالقه اش هری پاتر جشن میگیرد."  

.نمیدونم دماین پسره همونی بود که توی خوابم دیدم.دقیقا با همون لباسی که گفتم.به ساعت جشن نگاه کر

م:هی پاشو برای چی صبح برگذار شده بود ولی یک ساعت بود که شروع شده بود.سریع پاشدم و به مرتب گفت

 باید سریع بریم.

 مرتب پرسید:کجا؟
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 من:پاشو بریم برات توضیح میدم.

رفتم فتم باال.سریع رفتیم سمت آسانسور.رفتیم پارکینگ.رفتیم توی ماشین.پیاده شدم.رفتم توی آسانسور.ر

فتم توی سمت میزم.روزنامه رو برداشتم.)چون آدرسو که حفظ نبودم(رفتم توی آسانسور.رفتم توی پارکینگ.ر

 ماشین و راه افتادیم.

 بخش پانزدهم

 تاالر

تری و سفید .اون یک کت شلوار راه راه خاکسرونرسیدیم به تاالر.سریع پیاده شدم.یکنفرو دیدم که داره میاد بی

نگمو در نوک تیز.رنگشم خاکستری بود.چوب دستش بود.انداختش زمین منم سریع تفداشت.کفشاشو بگو 

و رفتم.من سریع آوردم,ولی انگار میدونست که من اینجام.قبل از این که دستم به تفنگم برسه پرید توی ماشینش

رصت زیاد ف سوار ماشین شدم و دنبالش کردیم.از جلوی تاالر که رد میشدیم.یک عالم خون جلوی در دیدم.ولی

 نکردم چیزی ببینم.گاز گرفتیمو رفتیم.

 بخش شانزدهم

 جاده

یقا قبال داشت مثل سگ تند میرفت,البته ما هم همینطور.بعد از یک مدتی یک چیزیو فهمیدم.فهمیدم که دق

رتب توی این شرایط بود.فقط هیچ کس به غیر از ماشین من و ماشین اون نبود.و به جای مرتب یک ماکت م

صد در صد اگه بهش میرسیدیم.............................بود.و   

نزدیک بود تصادفم بکنیم,چون من که نمیروندم.سریع ماشینو کشیدم کنار.یارو در رفت.  

 مرتب خیلی عصبانی شد.

 سریع گفت:چه غلطی کردی؟!االن گرفته بودیمش.

 منم گفتم:من نمیخوام بمیرم.
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 مرتب:چی داری میگی؟

گه بریم دنبالش,مردیم.من:میدونم که ا  

 مرتب:از کجا میدونی؟

 من:خواب دیدم.

 مرتب:چی؟!احمق.

 بعد از کلی جر و بحث برگشتیم.

 بخش هفدهم

 تاالر

مال خانواده ای  بر گشتیم به تاالر.البته خبر دادیم که دنبال یارو باشن.رسیدیم به تاالر و وارد شدیم.این مهمونی

.بود که دستور ساخت چوبو داده بودند  

...................همونطور که فکر میکردم.  

ود و روی زمین نشسته ب)از ترس(دریایی از خون.تمام آدما مرده بودن.به جز یک پسر بچه که خشک شده بود.

نفر آدم اینجا بودن.نگاهم به  60تکون نمیخورد.به اطرافم نگاه کردم,هیچی معلوم نبود به جز این که حد اقل 

 دوربین افتاد.

آخر بخش  

 دفتر

مارستان.به هر توی دفتر رئیس بودیم و قرار بود فیلم دوربین رو ببینیم.ها راستی پسر بچه رو رسوندیم به بی

.از لباسش حال فیلم رو پخش کردیم.مردم در حال جشن گرفتن بودن و بعد از چند ثانیه همون یارو اومد

ر داخل و شروع کرد سر همه رو با شمشی اومدحقیقتش خیلی خوب قیافشو ندیدم.فهمیدم که قاتله چون 
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وب زدن.سر آدما به هوا پرت میشد و به زمین میفتاد.بارون خون میومد.چند تا گارد اومدن داخل.اونم سریع با چ

یک  تکون دادنشدستیش همشونو کشت.نمیدونم چطوری کار میکرد ولی همه ی گاردا رو باهاش کشت.با هر 

بچه و  د از چند ثانیه همه مرده بودن به جز بچه و قاتل.قاتل رفت به سمتقطع میشد.بع هدفهاش تیکه از بدن

ری پاتر برام خیلی تعجب آور بود.برای چی میخواست این کارو بکنه؟از هصداش نمیومد.یک چیزی بهش گفت.

از چند  بعدره.به هر حال موفق شد.بدش میومد یا میخواست چیزایی رو که بچه خیلی دوست داشت رو ازش بگی

 ثانیه شروع به نوشتن روی یک چیزی کرد.

در اتاق باز شد و یکنفر اومد داخل.داشتیم به فیلم نگاه میکردیم که   

 مرد گفت:قربان اون مرد دو هفته پیش کشته شده و صورتش کنده شده.

 حسابی ترسیده بودیم.هممون.

 رئیس گفت:ممنون.

 مرد خارج شد.

ی خودش گذاشته بود.برای چی؟پس این صورت قاتله نیست پوست یارو رو رو  

نوشتش اومد سمت دوربین و نوشته رو جلوش گرفت. قاتل با  

رگ)دِس(.یک لحظه احساس کردم قلبم وایستاد.حاال فهمیدم که زنه توی خوابم بهم نگفت کر)دِف(.بهم گفت م  

 نوشته بود.

"کاراگاهان اگه ادامه بدین مردین."  

 بعدشم رفتم.

گفت:خیله  د.به مرتب نگاه کردم.مطمئنم اونم ترسیده بود.بعد از چند ثانیه رئیسفیلم تموم شد.خشکم زده بو

 خب,برگردین به تاالر,ما باید این یارو رو بگیریم.

 میخواستم بپرسم مگه دیوونه ای؟اما قبلش مرتب گفت:اصال امکان نداره.

 رئیس:چی؟!
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رو.مرتب:دیگه کاری از دست ما برنمیاد باید ارتش بره دنبال این یا  

من حرف نزن. حرف رئیس:خفه شو.روی  

 مرتب:من نمیخوام بمیرم.

 رئیس:اگه یک کلمه ی دیگه بگی اخراجی.

 منم گفتم:منم نمیخوام برم.

 رئیس:چی؟مثل این که عقلتونو از دست دادین.

 من:ما نمیخوایم بمیریم.

 رئیس:یک کلمه ی دیگه بگین و جفتتون اخراجین.

النه رو جمع کردیم و رفتیم سمت آسانسور.سوارش شدیم.درسته که ما کار عاقجفتمونو اخراج کرد.وسایلمونو 

.بشیم نبود.حقمون بود اخراج ما اصال حق با لیانجام دادیم و  

 بعد از چند ثانیه مرتب گفت:خب,فکر نکنم دیگه جایی ما رو استخدام کنن.

 منم گفتم:آره.

 مرتب:کارگاه خصوصی؟

 من:آره,آره.

م.در باز شد.ما پیاده شدی  

ه دنیا از اون روز به بعد دیگه از ان خوابا ندیدم.ولی معلوم شد که خدا دلش نمیخواست که من بمیرم نه این ک

 رو نجات بدم.

 پایان
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 فصل دوم

  آپارتمان خونیپرونده ی 
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 بخش یک

 ژاک

 ا.

ه این که ای به قهوه ندارم.اول از همقهوه,یک نوشیدنی گرم که اصوال تمام کارگاها باید بخورن.شخصا هیچ عالقه 

شکر  توی اداره ای که من داخلش کار میکنم همه قهوه رو تلخ میخورن.تا حاال جرئت نکردم بگم قهوه با شیر و

ه که همه بهتره,برای همین با بهترین روش ممکن قهوه نمیخورم.بهشون گفتم من به قهوه حساسیت دارم.درست

بهم  ودهنم زیر مشت و لگدش نگرفت.یا کسی سعی نکرد کرواتمو بکنه تویمنو مسخره کردن ولی کسی منو 

ی تجاوز کنه.به هر حال,از قهوه بدم میاد برای همین بجاش نسکافه میخورم.خیلی بهتره.هم به اندازه ی کاف

کلی که تنها مششیرینه و هم طعمش با شیر هزار بار از شیر با قهوه بهتر میشه.مثل قهوه قلیز نیست.خیلی رقیقه.

میخورم و  با نسکافه دارم اینه که بعد از این که میخورم حالم یکخورده بد میشه,بخاطر این که من با شیر زیاد

شیر گرمه  شیر گرمم حالمو بد میکنه.حتی شیر گرمی که سرد شده هم حالمو بد میکنه.البته منظورم اینه که

ان حالمو دوست دارم.اول از همه این که به هیچ عنوبیرون از یخچال سرد بشه.خیلی نوشیدنی های سردو بیشتر 

ل غذا.تا حاال بد نمیکنن.درسته کالسشون پایین تره ولی هرچی که بهتر باشه کالسشم پایین تره.درست مث

ت.حاال غذاهای کثیف خوردین؟خیلی از غذاهای تمیز بهترن چون توش یک چیزایی میزنن که بهداشتی نیس

ن تیرانداز بهتری,یک کارگاه درجه یکم.اسمم ژاکوزه)البته همه منو ژاک صدا میکنند.(م.خیلی وارد این ماجرا نشی

ل کنن توی ال.ای.پی.دی بودم.یک بار برای دی.ای.اِی کار کردم و پرونده ای رو که خیلی وقت بود میخواستن ح

تم و همه وشی گرفوقتی بچه بودم فرامرو براشون حل کردم.)البته االن فکر میکنم شاید حل نکرده باشمش.(

هم نبود و  چیز از ذهنم پرید و بعد توسط بهترین کارگاه دنیا)اون موقع(بزرگ شدم.البته بهترین کارگاه دنیا

سالی توی ال.ای.پی.دی کار میکردم.ولی حاال یک کارگاه خصوصی  10حدودا کارش خیلی درست بود.

م.راستی میگیرم و هم زحمت کمتری میکششدم.کارایی که انجام میدم خیلی بولشته ولی هم پول بیشتری 

یقم و اینطوری هم نیستم که مثال یک نفر از اداره رو ببینم محل سگم بهش نزارم,هنوز خیلی با هاشون رف

ور باباش همیشه بهشون توی پرونده ها کمک میکنم.ولی خب وقتی پای زنو بچه بیاد وسط پوله که مهمه.حاال گ

دیگه یک  خیلیم پول دارم,االن ممکنه فکر کنید مثل کارگاه خصوصی هایمهم نیست.توی دفترم نشسته بود.

 جای مزخرف دارم که پنجره نداره,یا خیلی تاریکه.االن منم با یک شیشه مشروب بیهوش روی صندلیم

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



ه)طبقه افتادم.اصال اینطوری نیست.مطمئن باش از شما ها بیشتر پول دارم.اول از همه این که دفترم پنت هوس

................. .این جرهای دفتر از جاینتا)دیو( بزرگ تره.ویویی که دارم شما تو خوابتونم نمیتونین ببینین.و.آخر(پن

ه.به هر حال یعنی این که انقدر زیاده که تا آخر عمرتونم که اینجا بشینین به حرف من گوش بدین تموم نمیش

ه رو میخوندم و نسکافه میخوردم.آخرین رمانی ک سال تنهایی گابریل 100پشت میزم نشسته بودم.داشتم رمان 

 از گابریل مونده بود همین بود.یکخورده ای وقتی میرسه به اون دوقلو ها کند میشه,خیلی هم میره روی

رداشته اعصاب.کال وفتی آئور....................اسپویلر آالرت آئورلیانو از جنگ برمیگرده و فوکس داستان از روش ب

شه.یک چیزی برام تعجب آوره,چرا اورسال هنوز زندس؟میشه,کند می  

 اسپویلر برداشته شد.

سال ازم  5بعد از مدتی صدای باز شدن در اومد.نگاه کردم دیدم جرمی.جرمی همکار قبلیم توی اداره بود.

سالمه.اومد تو. 31من  کوچیک تره.راستی  

 جرمی:سالم ژاک.

:سالم._  

:چه خبر؟_  

ندارم. :هیچی.فعال که پرونده ای_  

:ولی من یکی برات دارم._  

:چرته؟_  

:چی؟_  

:پروندش,چرته یا خوبه؟_  

:نه,خیلی خوبه._  

:اطالعات._  

نفر  25خم شد از داخل کیفش پرونده رو بهم داد.من گرفتم شروع کردم مطالعه کردنش.طرف قاتله,نزدیک به 
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 اس.ام.جی که مدلشو یادم آدمو توی یک هتل کشته بود.همشونم گان من)تفنگدار(بودن. به غیر از یک

همیدین یعنی یر از گلوله های اون تفنگ گلوله ی دیگه ای پیدا نکردن.اگه نفغنمیاد,فقط میدونم مینی بود.به 

کرده.دوربین این که هیچکس دیگه به جز قاتل که تنها کسی بوده که یک مینی اس.ام.جی داشته تیر شلیک ن

زی ولی ماسک و یک شنل داشته.مثل این که یک پارتی ای چیشده گرفتنش  405مخفی ها وقتی وارد اتاق 

 بوده.

 جرمی:خب؟

:بزن بریم._  

:کجا؟_  

:صحنه ی جرم._  

:باشه._  

صحنه  بلند شدیم.من پالتوم چرم کرمی رنگم که از همه ی شما ها گرون تره رو برداشتم و راه افتادیم به سمت

 ی جرم.

 بخش دوم

 صحنه ی جرم

 ن.

دم.در نگاهی به هتل انداختم.همونجا بود که خدا رو شکر کردم که دیشب پا درد بو جلوی هتل پارک کرد.یک

اصل با یک مرده ای تصادفکردمو خوردم زمین.برای همین پا درد بودم.اگه پا درد نبودم میومد این 

 مهمونیه.درسته صاحب اینجا منو دعوت کرده بود.

 جرمی:ژاک؟

:چی؟_  
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:بریم؟_  

:آره._  

.405شدیم و راه افتادیم به سمت اتاق هر دوتامون پیاده   

ی از یک اتاق دینگ دینگ,صدای زنگ مانند با حال آسانسور.از آسانسور پیاده شدیم.رفتیم سمت اتاق,البته خیل

ی.به هر حال وارد بزرگ تر بود.خیلی از یک اتاق بزرگ تر بود.یعنی خیلی.بیشتر از اونی که فکرشو بکنین.خیل

لی روی بودند.ولی انقدر روی زمین نقاشی کشیده بودن که کامال سفید شده بود.کشدیم.جسدا رو جمع کرده 

د بوده.زمین خون بود.پس خیلی هم سفید نبود.اتاق دوبلکس بود و طراس خیلی بزرگی هم داشت.تمام جا جس  

 بعد از یک مدتی پرسیدم:چند نفر بودن دقیقا؟

نفر.توی پرونده نوشته بود. 25جرمی:  

ی.:اوه راست میگ_  

د اونقدر خب هیچی نداشتم بگم و هیچی هم پیدا نمیشد.کسی که انقدر حرفه ای همه رو کشته باشه صد در ص

 حرفه ای بوده که از خودش اثری نذاره.

یدا نمیشه.جرمی:چیز خیلی خاصی به غیر از گلوله های تفنگ پیدا نمیشه.خودم خیلی زیاد گشتم,ولی چیزی پ  

:پس چرا اومدیم اینجا؟_  

؟خب.فکر کردم شاید بخواین یک نگاهی بندازین.:ها_  

ها حاال یادم اومد,تا حاال همچین گلوله ای ندیده بودم.احتماال اس.ام.جی مدل مخصوصی بوده یا حتی 

ردم فهمیدم اس.ام.جی نبوده.البته االن میدونم تفنگش چی بود.به هر حال نشستم روی زمین به گلوله ها نگاه ک

 چیه و بال بال بال.

تم:اینا چه گلوله هایین؟گف  

 جرمی:نمیدونم.تا حاال کسی نشناختش.ولی یک موضوع.شما اصال پرونده رو خوندین؟

:نه.فقط دیدم چه خبره بعد هم اومدم._  
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:یارو رو وقتی دیدن,توی دوربین یک ماسک روی صورتش بوده._  

:اونو دیدم.یک ماسک تنفس اکسیژن هم پوشیده بوده._  

خفه شدن.احتماال بمب خاصی انداخته.:دکتر میگه بعضی ها _  

:یا گلوله هاشو به یک گاز مخصوص سمی کرده._  

:منظورتون چیه؟_  

:گلوله ها دقیقا چه شکلی بودن؟_  

یز :طالئی,حرف کی روش هک شده.نوک گلوله یک تیغه ی خیلی تیز استفاده شده.یک سوراخ خیلی ر_

 تهشونه.و از همه جالب تر........

وده.:داخلش باروت نب_  

:آره._  

 صحنه خیلی دراماتیک بود.

 جرمی:از کجا فهمیدین.

:گفتی بعضی ها خفه شدن؟_  

:آره._  

:ممکنه گلوله وقتی خارج شده از داخلش سم خارج شده باشه._  

گلوله ها به  :به رنگ و حرف کاری ندارم.ولی برای چی باید نوکش یک تیغه ی خیلی تیز استفاده بشه؟احتماال_

شکل هایی  قدرت نداشتن که وارد بشن.از تیغه استفاده شده که سریع وارد بشه.افراد اینجا به چهاندازه ی کافی 

 کشته شدن؟

:بیشتریاشون گلوله توی سرشون یا قلبشون خورده.اما عده ای خفه شدن._  

:آیا اون عده گلوله خوردن؟_  
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:آره.دقیقا اونایی که تیر به بقیه اجزای بدنشون خورده از خفگی مردن._  

:ممکنه اطراف گلوله ها به یک ماده ی فلج کننده عاقشته شده باشن._  

:پس اگه اینطور باشه بعد از این که تیر بخورن کارشون تمومه._  

ک بمب :دقیقا.ولی این گلوله ها اونقدر بزرگ به نظر نمیرسن.ممکنه داخلش یک ماده فلج کننده بوده و از ی_

 استفاده کرده باشه.

:پس بمب کجاست؟_  

:خودش برشون داشته._  

:برای چی؟_  

:شاید میخواسته ما رو گمراه کنه._  

:یکخورده احمقانه به نظر میاد._  

:گفتم,ممکنه._  

م.ولی در کال خیلی زندگی دراماتیکی دارم.اصال اون آدمیکه نشون میدم نیستم.خیلی خودمو جدی نشون مید

.االن زندگی ه و با دخترا حال میکنه.البته نه االناصل دلم میخواد یک آدمی باشم که الکل میخوره,سیگار میکش

سالم بود که تازه اومده بودم.در اصل اون موقع دلم میخواست همینطور که االن هستم  23دارم.ولی وقتی 

ی احمقن باشم,چون احساس میکردم دخترا خوششون میاد یا بقیه از من میترسن.ولی اصال اینطوری,دخترا خیل

 ت دارن که قیافه ی داغون دارن و دوست دارن پارتی کنن.بقیه هم مسخرت میکنن واصوال آدمایی رو دوس

میگن مثل فیلما رفتار میکنی.البته کامال درست میگن.ولی من همینطوری موندم و االن همه از من 

میترسن.البته دخترا منو دوست ندارم.به هر حال کاش اون موقع آدمی که االن دلم میخواست بودم.ای 

یگه کاری نداشتیم برای همین از ساختمون خارج شدیم.رفتیم توی ماشین و راه افتادیم.کاش.د  

 بخش سوم

 سرد خونه
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 ت.

و وارد سرد خونه شدیم.همیشه از این بخشش متنفرم.چون یک حس بدی دارم یک آدمی رو که نمیشناسم ر

د باشه.انقدر از اما وقتی یک مرلخت ببینم.اصوال تا سینه زیپو پایین میکشن و وقتی یک زن هست خیلی خوبه.

نه تیر خورده این آدما که توی بالز های یکنفر تیر زدن بدم میاد.چون من باید نگاه کنم ببینم از کدوم زاویه ممک

تا گارد بودن,خودش بوده و چهار تا دختر خیلی خشگل و  20باشه,یا چمیدونم.رفتیم داخل اتاق.فهمیدیم که 

ه کم مه برای چی میخواستشون.ولی برای چی منو میخواسته؟حتما فکر کردخوش هیکل.که صد در صد معلو

.آره.از اون میاره گفته منم بیام.این مافیایی ها حال آدمو بهم میزنن.اوه راستی یادم رفت بگم.طرف مافیایی بود

 گردن کلفتاشم بود.به هر حال دکتر اومد سمت ما.

 دکتر گفت:سالم آقایون.

.ما هم باهاش دست دادیم  

 جرمی گفت:سالم دکتر,خیلی خوشحالیم که شما رو مالقات میکنیم.

 من:خب,چی میتونی بهمون بگی؟

شدن. دکتر:نصف بیشتری که با تیر مستقیم که به سرشون برخورد کرده کشته شدن.ولی بقیه خفه  

 من:چطوری؟

ریعا اونها رو برخورد کرده س دکتر:گلوله ها به ک ماده ی فلج کننده عاقشته شده بودن.بعد از این که به بدنشون

 فلج کرده.

 من:چقدر طول میکشه تا فلج کنن.

 دکتر:با یک سری آزمایشات من میگم,حدود دو ثانیه.

 جرمی:دو ثانیه؟!

 دکتر:آره.به هر حال بعد از این که فلجشون کرده با گاز خفشون کرده.

 جرمی:از کجا این گازو آورده؟

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 دکتر:این دیگه کار شماست.

,درسته.جرمی:اوه  

 من:خیلی ممنون آقای دکتر.زمان مرگ؟

شب. 11دکتر:من میگم حدودای   

 من:خیلی ممنون.

 دکتر:خواهش میکنم.

کر خداحافظی کردیم و اومدیم بیرون.هر عوضی ای که بوده خوب کارشو بلد بوده.این چیزیه که اون موقع ف

 میکردم.از ساختمون خارج شدیمو رفتیم توی ماشین جرمی.

  بخش چهارم

 دفتر

 ق.

ردم به وارد دفتر شدیم.دیگه شب شده بود.سریع نشستم پشت میزم.اونم نشست روبه روی میزم.من شروع ک

اشتم ادای مطالعه کردن پرونده ولی حواسم به جرمی بود.گفتم که اون کسی که فکر میکنین نیستم.الکی د

دونم اگه ونم و اونقدری تجربه دارم که بخوندن رو در میاوردم که کالس بزارم,حقیقتش چیزی نمونده بود که بخ

خواست به میز دوباره بخونم چیزی گیرم نمیاد.دقیقا منتظر حرکت جرمی بودم.بلند شد و صندلی رو بلند کرد.می

ومدم که دارم نزدیک ترش کنه.من توی این پوزیشن بودم.پشت میز بودم,سرم روی پرونده بود و اصال به نظر نمی

ی تمام مدت داشتم جرمیو نگاه میکردم.اطرافو نگاه میکنم.ول  

 بالفاصله بهش گفتم:به اون صندلی دست نزن.

 شکه شدو سریع صندلی رو گذاشت سر جاش و گفت:ببخشید.

اومد به  خیلی دراماتیک بود.توی کدوم فیلم بود که طرف داشت یک صحنه ی جرمو نگاه میکرد,بعد همکارش

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



دست  ف پشتش بهش بود ولی فهمید که اون میخواد به چیزییک چیزی دست بزنه بعد به اون دست نزن.طر

ه من و او بزنه من میگم جلوش آینه ای چیزی بوده که عقبشو دیده.اصوال از نظر خودم اگه یکنفر این کاری ک

.این یعنی کارگاهه انجام دادیم رو بکنه معلومه اصال حواسش به کارش نیست.ولی توی دنیای درام اینطور نیست

خفنه.به معنای واقعی افسانه ایه.اسم فیلمه چی بود؟!ولش کن مهم نیست. طرف خیلی  

 به هر حال نشست سر جاشو گفت:حاال چی؟

 منم جواب دادم:حاال میریم خونه و میخوابیم.فردا به کارمون ادامه میدیم.

 جرمی:اما,یک قاتل زنجیره ای توی جامعه داره میچرخه.

یفتیم یر این صورت هیچ چیزی نداریم که باهاش پیداش کنیم.باید راه بمن:برو آرزو کن زنجیره ای باشه در غ

 دنبال کسی که این گلوله ها رو ساخته.

 جرمی:خدا کنه خودش نساخته باشش.

 من:خدا کنه کسی که ساختش باهاش نباشه.

 جرمی:آره اونم همینطور.

 من:خب..............چیزی میخوری؟

 جرمی:قهوه.

 من:باشه.

ذاشتم دمو رفتم سمت قهوه سازم که روی میز پشت صندلیمه.گذاشتم درست بشه.آب جوشم کاز جام بلند ش

 برای نسکافه.برگشتم سر جام.

 جرمی پرسید:هنوز به قهوه حساسیت داری؟

 منم گفتم:بله.

 جرمی:خیلی بده.آخه کدوم آدمی بد بختی به قهوه حساسیت داشته که تو دومیش باشی؟

وال کسی به فکر نکنم کسی توی دنیا باشه که به قهوه حساسیت داشته باشه.اصمنم فکر کردم هیچ کس.وافعا 
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یخوری چیزایی داغون حساسیت نداره.میدونین بدترین چیز درباره ی حساسیت چیه؟وقتی یک چیزی رو که م

 از طعمش بدت نمیاد.خوشمزس و نمیتونی بخوریش.یعنی بیخیال دیگه.

 جرمی پرسید:چه خبر از خانوادت؟

ب دادم:خوبن,اگه میدونستن تو رو امروز میبینم سالم میرسوندن.من جوا  

 جرمی:خب,سالم منو بهشون برسون.

 من:باشه.تو چی هنوز خوشبختی؟

 جرمی:آره.

 منظورم از خوشبخت مجرده.

تا دختر دوست شدم. 6جرمی:توی یک ماه پیش با   

 من:چطوری بودن؟

یگه رابطه خیر.دومی,بال بال بال بال,یک شب,دجرمی:از اولیش شروع میکنم.زشت,یک شب,دیگه ندیدمش,

ندیدمش,رابطه یک بار.پی.اس. من ولش کردم.سومی خیلی خشگل و خارج از لیگ من,دو هفته,دیگه 

ندیدمش,رابطه سه بار.پی.اس مغز پخش کن.چهارمی خیلی خشگل داخل لیگ من ولی هور,سه روز,دیگه 

 ندیدمش,رابطه پنج بار.

 من:پنج بار؟!تو سه روز؟

م برای جرمی:آره.پنجمی,بال بال بال بال,یک شب,دیگه ندیدیمش,رابطه دو بار.پی.اس اون منو ول کرد.نمیدون

 چی.شاید من بال بودم.شیشمی عالی,عالی,عالی,رابطه عالی,پی.اس عالی.

 من:پس برای چی؟

 جرمی:چی برای چی؟

 من:برای چی ولش کردی؟اووووووه.ببخشید,برای چی ولت کرد؟

,دوم از هم جدا نشدیم.اتفاقا میخوام امشب ازش "اووووووه"از همه که خیلی ممنون بابات اون جرمی:اول 
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 درخواست ازدواج کنم.

 من:از کی که میشناسیش؟

 جرمی:یک هفته.

 من:خب...........به نظرت یکخورده زود نیست؟

 جرمی:منو گوش کن.تو چند مدت هلنو میشناختی وقتی ازش درخواست ازدواج کردی؟

ن زنمه.هل  

 من:اون فرق داره.

 جرمی:چه فرقی؟

 من:من کال زندگیم دراماتیکه.تو نه.تازه من دو ماه میشناختمش.یک هفته خیلی زوده.

 جرمی:برای چی؟

اشتش.و من:شاید همین فردا بفهمی اون یک لزبینه که میخواسته ببینه رابطه با مردا چطوری.چون تا حاال ند

گه هم باشه. یا حتی شاید بفهمی اهل نیوجرزیه.تازه فرداش بخواد با یک مرد دی  

 جرمی:چی؟هی این احمقانس.اون توی نیویورک زندگی میکنه.

 من:منم نگفتم توی نیوجرزی زندگی میکنه,گفتم توی جرزی بدنیا اومده.

 جرمی:اِ,اِ.هلن توی جرزی بدنیا اومده.

 من:چ.....چی؟چی؟

 جرمی:آره,آره.تو........

یا اومده؟من:هلن توی جرزی بدن  

 جرمی:.......به دوست دختر من تیکه انداختی منم به یکی تو.
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ری من:اگه اون کارو کرده بودی مشکلی نبود ولی هلن دیگه دوست دخترم نیست.زنمه.و حاال توی بد دردس

 افتادی.

 جرمی:بیا جلو ببینم.

ه سه تا ن کردم.نزدیک بخب صد در صد جلو نرفتم.چهل سالمه برای مهض رضای خدا.ولی قهوشو حسابی شیری

ته شده قاشق شکر ریختم داخلش.باورتون میشه.سه قاشق شکر برای یک کارگاه مثل وقتیه که یک مرده اخ

.وقتی از باشه.دیگه آبرویی براش نمیمونه.به هر حال اون قهوشو خوردو منم نسکافمو.بعدشم راه افتادیم بیرون

اره.مزخرف ی راهرو دو تا پله داره که یکخورده سطحو پایین تر میدفتر خارج شدیم درو قفل کردمو راه افتادیم.تو

ت.ولی روز ترین پله های دنیا.البته االن واقعا از اون پله ها که همون شب پامو شکستن متشکرم.البته نشکس

 بعدشو نتونستم راه برم.توی خونه موندم.

چرتو پرت  ستان.توی بیمارستان یک مشتبعد از این که از پله خوردم زمین سریع با کمک جرمی رفتیم بیمار

 گفتن ولی آخرش معلوم شد یکی,دو روز استراحت کنم خوب میشم.

صبح بهم زنگ زدن گفتن  3بعدش جرمی منو رسوند خونه.هیچ اتفاقی تا دو روز بعد نیفتاد.دو روز بعد ساعت 

فتادم.که طرف قاتله یک قتل دیگه رو انجام داده.با عصا از جام بلند شدم و راه ا  

 بخش پنجم

 مراسم آقای برگمن

 ا.

ماشین خونه  با ماشین جرمی جلوی این خونه که توش قتل اتفاق افتاده بود رفتیم.بالفاصله بعد از خارج شدن از

.در باز رو شناختم.خونه مال آقای برگمن بود.خب البته برگمن خدا بیامرز.از ماشین پیاده شدیمو رفتیم داخل

ه مست میشه وقتی در خونشو باز میکردم صدای اون طوطی لعنتی مستش میومد.البتشد اما صدایی نیومد.ه

تن بگیرنش نبود ولی ادای آدمای مستو در میاورد,اصوال برگمن یک آدم نعشه ی مست بود.شاید دلیلی که تونس

یراندازی ت برای این بوده که اون موقع مست بوده چون میتونم قسم بخورم هیچ کس توی تاریخ به اندازه ی اون

وسش بلد نبود.امکان نداشت تیرش از بین ابرو ها نباشه.با این که خیلی آدم مزخرفی بود ولی من خیلی د
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یارو قاتله  داشتم.خدا بیامرزتش.به هر حال وارد خونه شدیم.همونطور که گفته شده بود یک پارتی دیگه بوده.این

ه ی ه که از مهمونی ها بدش میومده.همه درست مثل دفعیا از آدم پولدارا بدش میومده یا  مسلمونی چیزی بود

نفر گارد بودن بقیه هم مهمون بودن.ولی  10نفر آدم اونجا بودن بعالوه ی خود برگمن. 44قبل مرده بودن.

تا  33تا گارد و  11نمیدونم برگمنو عضو مهمونا حساب کنم یا گاردا اگه عضو گردا حسابش کنم میشه 

,سی و هم نیست.به هر حال.به اطراف نگاه کردم.توی یکی از قمتهایی که عالمت ای,بیمهمون.که البته اصال م

تان ما از اینارو گذاشته بودن.یک زامن پیدا کردیم.مثل این که مال یک بمب گاز بوده.احتمال زیاد گاز های داس

ده تو و همه رو با توی اون بمبا در اومده.سعی کردم برای خودم صحنه رو باسازی کنم.خوب قاتل از در اوم

ننده بودن اون تفنگش کشته.به غیر از چند تا بقیه همش توی سر افراد بوده.چون گلوله ها آغشته به مایع فلج ک

عده ای هم که از تیر خوردن زنده موندن هم دچار فلجی شدن.بعدشم با بمب گاز همشونو خفه کردن.یا 

بهترین  داشتمو زیر پام میگذارده چون من قبول داشتمکرده.نقشه ی خیلی خوبیه.ولی این چیزی که من باور 

لی شناخته شده تیرانداز دنیا برگمنه ولی مثل این که اشتباه میکردم.با این که کسی تا حاال قاتلو ندیده یا خی

ی بود نیست ولی مثل این که اون بهترین تیر اندازه دنیاس.آخه حتی زمانی هعم که مست بود خیلی حرفه ا

همونطور که فکر وری قاتله کشتش.صبر کن ببینم.با خودم اینو گفتم بعد به باالی سرم نگاه کردم.نمیدونم چط

سته بود کرده بودم,به احتمال زیاد اول بمبو انداختن داخل چون شیشه ی پشت بوم شکسته بود.در اصل نشک

ست کاری اون شیشه د بریده شده بود بعشدم سر جاش گذاشته شده بود.درستم یادم نمیاد چی شد که فهمیدم

تاق افتاده شده بوده.ولی به هر حال بهترین نقشه ی ممکنه.دوباره برای خودم به تصویر کشیدم.بمب گاز داخل ا

و گازو خارج کرده همشون همونجا مردن.بعد از اینکه کار تموم شده یارو وارد شده و همه رو همونجا که 

لوله رو همونجا بود که این به ذهنم زد,پس برای چی باید گمیخواسته گذاشته بعدشم یک عده رو با تیر زده.

ممکنه نابغه ای  آغشته میکردن,که البته جوابشم بالفاصله برام روشن شد.برای رد گم کنی شاید,شاید فکر کردن

ه و این مثل من بتونه اینو بفهمه برای همین این گلوله ها رو اینطوری گذاشتن که طرف همچین فکری بکن

م.این که اگه بزاره کنار,که البته یک چیز دیگه باعث شد که کامال مطمئن بشه داشتم اشتباه میکرد نظریه رو

همشون خفه شده بودن برای چی فقط یک عدشون اقر خفه شدن داشتن؟و همونجا بود که اون نظریه رو 

معمولی و  تونسته آدمای گذاشتم کنار.تنها چیزی منطقی ای که باقی مونده بود این بود که قاتل وارد شده و تا

یعرضه دو تا گاردو با تیر توی سر خالص کرده.چون اونقدر کار سختی نیست.دو تا گارد اول اوصوال دو تا آدم ب

ا اونا اند و مردم هم که مثل احمقا به اطراف میدوئن,تو اصال احتیاج نداری نشونه بگیر فقط سر جات وایست

شده؟بمب.قاتل شماره ی دو بمب یا بمبا رو انداخته داخل و  خودشون میان توی تیررست.بعدش زمان چی

همکارش با ماسک روی صورتش زنده مونده. بقیه هم خوب معلومه دیگه خفه شدن.بعدش اون رفته سمت 
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 هم معنا اونایی که خفه شدن و با تیر آغشته به مایع فلج کننده به دست,پا و یا سینه ی اون ها زده.که کامال

به پای  ممکنه یک نفر که انقدر تمیز همه رو میکشه و یک تیر دقیق به سرشون بزنه یکهو میده.آخه چطور

 حریفاش تیر بزنه؟این بهترین سناریو ی ممکنه.دو تا قاتل.

 سریع رومو به جرمی کردمو گفتم:برو فیلم دوربین مخفی روی پشت بوم رو چک کن.

ن.جرمی گفت:خبری از دوربین مخفی نیست.فیلماش دزدیه شد  

نه برگمن.یک البته که فیلمو دزدیدن.ولی صبر کن با خودم گفتم.برای چی باید فیلمو بدزدن.دوربین مخفی خو

م دوربین مهمونی بوده.آخرین باری که یادمه خونش دوربین مخفی نداشته.حقیقش وقتی به جرمی گفتم فیل

نی گذاشته؟به هر حال اگه انفدر مهمومخفی رو برام بیاره یادم نبود.امکان داره که بخاطر همون شب دوربین 

البته تنها  گارد با پشتیبانی بودن صد در صد یکنفر هم بوده که پشت دوربینا کار میکرده و 10مهمی بوده که 

ای چی دلیلی که قاتال بخوان فیلمو بدزدن این بوده که خودشون توش دیده شدن و اگه توش دیده شدن بر

پیش میاد  که کسی که پشت دوربینا کار میکرده با خودشون بوده.دو تا حالتآژیری به صدا درنیومده,مگر این 

مراه که قاتال به حدی زرنگ بودن که در اصل در دوربین مخفی دیده نشدن و الکی فیلما رو دزدین که من گ

بشم و فکر کنم سه تا قاتل بودن و 

...............................................................................................................................................یا...........................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

......................................به اندازه ی من ......................................................................................................................................

 زرنگ نبوده.این فاصله هم برای دراماتیک کردن صحنه بود.

جا بمون هرچی گیرت اومد رو بنویس من باید برم دفتر.سریع به جرمی گفتم:تو همین  
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 جرمی گفت:برای چی؟برای چی من باهات نیام؟

 من:فقط کارتو بکن بعدا برات میگم.

دوباره امدم  سریعم خارج شدم.رفتم سمت ماشین و بعد فهمیدم کلیدو یادم رفته برگشتم داخل کلیدو گرفتم

 بیرون سوار ماشین شدمو رفتم.

مبخش شیش     

 دفتر

 م.

د.چند بار سریع وارد دفتر شدمو تلوزیونو روشن کردمو فیلمای دوربین مخفی رو نگاه کردم.مرد با ماسک وارد ش

نگاهش کردم چیز خاصی ندیدم.بعد فیلم بعدیو دیدم مرد با ماسک از داخل اتاق خارج شد و 

د.یک نفر گرفتمش.زیر شنلش برای یک صحنه کفش یکنفر دیگه دیده شبنگ..............................................................

به جرمی زنگ  زیر شنلش قاییم شده بوده.طرف به نظر میمود اون یکی دیگه رو از پشت بقل کرده بود.بالفاصله

 زدم.

 ه ی قبلوقتی جواب داد بهش گفتم:هی وقتی داری میای اینجا تمام فیلمای دوربین مخفی هتل رو تا یک هفت

 بگیر.

نده.کامال بالفاصله هم قطع کردم.تا حاال دو تاشون دیده شدن و یکی دیگشون که احتماال باالی پشت بومه مو

ستیم سایه ی هم درست بود چون وفتی جرمی با فیلما اومد با کلی بد بختی توی یکی از فیلمای پشت بوم تون

ستف میشد و ما هم میدیدیمش پس صد در صد از ایک نفر رو ببینیم.که اگه از استف ها بود باید از در وارد 

ی دیگه نبوده.کامال درست شد سه تا قاتل.چطوری وقتی قاتل وارد شده تنها بوده ولی وقتی خارج شده با یک

بعدی هم  بوده.تنها توضیح ممکن و منطفی اینه که اون یکی از قبل داخل بوده.و اگه اینطوره چطوری توی قتل

ارد ه همین راحتی اونو استخدام کردن بدون این که بفهمن طرف توی هتل هم بادی گبوده و افراد برگمن ب

و رو  بوده.برای همین تا یک هفته پیش فیلمای دوربین مخفی رو گرفتم.چون میخواستم تمام فعالیت ها

بادی  از ببینم.سریع زدم زمانی که گاردا وارد آپارتمان میشن.لیست گارد های کشته شده رو خوندم ولی یکی
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نم طرف گاردای داخل دوربین ردی از خودش باقی نذاشته.سریع با کد جرمی وارد اطالعاتش شدم.میخواستم ببی

مکنه؟تغییر پلیسی چیزی بوده یا نه,که فهمیدم اون حدود یک هفته پیش از این اتفاقا کشته شده بوده.چطور م

اتال قاتل نبوده.پس ما هیچی در مورد تیپ ققیافه,ماسک,دو قلو؟هر چی که هست,اون یارو صد درصد قیافه ی 

 نمیدونستیم.بعدشم تا اونجا که یادم میاد با جرمی سوار ماشین شدیم.

 بخش هفتم

 ماشین

ش کردن.هنوز به توی ماشین نشسته بودیم.داشتیم میرفتیم خونه ی اون گارده.میخواستیم ببینیم اونو کجا دفن

ا بخوایم مجوزی شو بکنیم یک نگاهی به صورتش بندازیم.چون تجرمی نگفته بودم,میخواستم وقتی شب شد قبر

.جوابش دادم.هلن چیزی بگیریم یک هزار سالی طول میکشه.فقط کافی بود بدونیم کدوم قبرستون.تلفنم زنگ زد

 بود.

 بهش گفتم:سالم هلن چطوری؟

 هلن جواب داد:خوبم,برات یک دعوت نامه اومده.

 من:دعوت نامه؟برای چی؟

ک مهمونی....................فکر کنم دیر به دستمون رسیده.هلن:برای ی  

:برای چی؟_  

:آخه,تاریخش مال دیشب بوده._  

:چی؟_  

:مهمونی دیشب بوده._  

:صبر کن ببینم,مهمونی مال کیه؟_  

:یک لحظه صبر کن....................اوه مال آقای برگمنه._  
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همونی دعوت بودم.فکر کنم یک لحظه قلبم وایستاد.من برای هر دوتا م  

:سریع زنگ بزن به جان بگو با تری و تام بیان خونه._  

:برای چی؟_  

:نمیتونم توضیح بدم مسئله ی پلیسه._  

:باشه._  

:سریع این کارو بکن.بهش بگو وضعیت قرمزه._  

:باشه._  

:خدافظ._  

 گوشی رو قطع کردم.

 جرمی پرسید:چی شده؟

ته باشه.جواب دادم:امکانش هست که قاتل منو هدف گرف  

 جرمی:برای چی همچین فکری میکنی؟

 من:آخه به دو تا مهمونی حمله کرده که من قرار بوده توشون باشم.

شته؟جرمی:اینکه نشد دلیل.قاتله احمق که نبوده اگه دیده تو توی مهمونی نیستی برای چی بازم همه رو ک  

اینه که یک  س بهترین روش برای گرفتنشونمن:نمیدونم.ولی موضوع اصلی اینه که ما میدونیم اون دنبال منه پ

 مهمونی راه بندازیم و منتظر اونا باشیم.

م :چی؟مگه دیوونه شدی؟ما که نمیدونیم اونا چطوری اون همه آدما رو کشتن.با این کار ما خودمونو میندازی_

 توی تله.

:اگه همه آماده باشن به هیچ وجه نمیتونن بهمون صدمه ای بزنن._  

............من که نمیدونم فعال بیا بریم سراغ کار خودمون,اونو باید به رئیس بسپاریم.:من........_  
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:باشه._  

 بعدشم رسیدیم جلوی خونشون جرمی رفت داخل بعد از مدتی اومد بیرون و سوار ماشین شد.

 ازش پرسیدم:چی شد؟

 جرمی جواب داد:آدرسو گرفتم.

 من:خیلی خوب.حاال میریم مک دونالد.

؟جرمی:چی  

:میریم مک دونالد یک چیزی بخوریم._  

:ولی ما میدونیم باید کجا بریم._  

:یک سوال برای چی ما قراره بریم قبرستون؟_  

:اِاِاِاِاِاِاِاِاِاِ.نمیدونم,تو بهم نگفتی._  

:ما قراره قبر یارو رو بکنیم و درش بیاریم._  

:چی؟...................ولی ما مجوز نداریم._  

د زمانی بریم که هوا تاریکه.:برای همین بای_  

:هی,هی,هی.این کار غیر قانونی.میدونی اگه بگیرنمون بیچاره ایم؟_  

:هی تا بخوایم مجوز بگیریم خیلی طول میکشه._  

:اصال برای چی میخوای قبرشو بکنی؟_  

بوده  ونی:بهت گفتم که اگه این بادی گارده یک هفته قبل از شروع این ماجرا ها مرده چطور ممکنه توی مهم_

 باشه.

:و تو میخوای ببینی توی قبر هست یا نه؟_  
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:معلومه که نه,یارو مرده.ولی میخوام ببینم هنوز سالم سر جاش مونده یا نه._  

:یعنی چی؟_  

ورتش سر :اگه فقط دو هفته از مرگ یارو گذشته باشه,پس هنوز به اندازه ی کامل تجزیه نشده.میخوام ببینم ص_

 جاشه یا نه.

ببینم تو فکر میکنی,قاتله صورت خودشو با اون یارو عوض کرده؟ :صبر کن_  

:آره._  

ه مرده :مگه دیوونس اگه کسی از بادی گاردای مهمونی دوست اون یارو بوده باشه با خودش نمیگه هی یارو ک_

 بود چی شده که زندس؟

د مهمونی ل ماسک یا هر چی وار:هی تو خودتم توی فیلم دیدی.به احتمال زیاد یکی از قاتال با تغییر قیافه,حا_

ثل اون کنه شده بود و هیچکسم بهش شک نکرده بود.یعنی به اندازه ی کافی درباره ی کسی که قراره قیافشو م

یلی که با اطالعات داره.یعنی میدونستن که توی اون مهمونی کسی از دوستای اون بادی گارده بودن یا نه,و به دل

عنی اینکه کسی اونجا نبوده که بدونه این بادی گارد در اصل مرده.قیافه ی اون بادی گارده رفتن ی  

:خیله خب,گوش کن من حسابی گیج شدم._  

:اصال مهم نیست.نگران نباش.من میدونم دارم چیکار میکنم.حاال هم برو مک دونالد._  

:باشه._  

 جرمی ماشینو روشن کردو رفتیم.

 بخش هشتم

 قبرستون

مثل این  ستون نبود.فقط ما دوتا بودیم.هر کدوممون یم بیل داشتیم.قشنگهوا تاریک بود کسی هم توی قبر

حتی اگه  خالفکارا شده بودیم.منم یک دونه از این فانوسا برداشته بودم,دیگه کپ  خودشون شده بودیم.یعنی
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ن.کل نموفقط اونجا راه میرفتیم و یکی ما رو میدید میتونستن به جرم در آوردن جسد از خاک بدون مجوز بگیر

 قیافمون مدرک بود.به هر حال راه افتادیم دنبال قبر.

ا این که جرمی با عصبانیت ازم پرسید:آقا قبول شب اومدیم,قبول.بدون مجوز داریم این کارو میکنیم,قبول.ب

ا روشن بود پلیسیم داریم کار غیر قانونی میکنیم,قبول.برای چی اول قبرو پیدا نکردیم؟ها؟برای چی وقتی هو

قبر نگشتیم؟دنبال   

ردیم مثل یکخورده فکر کردم دیدم راست میگه.بجای این که مثل بچه ی آدم وقتی هوا روشن بود دنبال قبر بگ

 اسکال با فانوس داریم دنبال قبر میگردیم.با فانوس.عجب کار احمقانه ای.

 بعد از یک مدتی قبرو پیدا کردیم.

 جرمی گفت:خودشه؟

کندنه.منم گفتم:آره.بیلو در بیار.زمان   

 هر جفتمون شروع کردیم به کندن زمین.

 جرمی گفت:یک سوال تو دوستی چیزی نداشتی میگفتی بیاد کمکمون؟

 من گفتم:نه,من از همون اولشم از این نابغه های تنها بودم.

 جرمی:چی؟

 کلی هم خندید.

 جرمی:تو نابغه ای اگه نابغه بودی وقتی هوا روشن بود دنبال قبر میگشتی.

راست میگی برای چی تو وقتی هوا روشن بود دنبال قبر نگشتی؟ من:هی,اگه  

 جرمی:من که نگفتم نابغه ام.

 من:ول کن بکن.

 جرمی:اَه.
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 صدای رعدو برق بلند شد,به باال نگاه کردم و آسمون قرمزو دیدم.مثل سگ ترسناک بود.

 جرمی:اوه عالیه,االن بارونم میاد.زود باش.

یم.وقتی به اندازه ی کافی نبود و بارون شروع شد.باالخره به اندازه ی کافی کندسرعتمونو بردیم باال.البته به 

وست روی تابوت رسیدیم و درشو باز کردیم.یک مرد پوسیده ی بو گندو دیدیم,که طبق حدسی که زدم بدون پ

 صورتش برای همیشه خوابیده بود.

 جرمی:وای خدا.حق با تو بود.

......................................  

 من:زود باش خاکا رو برگردونیم.

اک.گودال پر از همونجا بود که فهمیدیم بیشتر از اونی که فکر میکردیم توی گودال بودیم.البته نه گودال پر از خ

 گِل تا مدتی کوتاه قرار بود پر از آب بشه.

 جرمی:ژاک ازت متنفرم.

رم.تازه من خودم از بارون متنفمن:هی قرار نبود بارون بیاد.  

باکسم نمی ارزه. 10هزار دالریمه که دیگه  100جرمی:اصال برام مهم نیست,چیزی که برام مهمه کتو شلوار   

 من:خفه شو دیگه.

ین رفتیمو بعدشم با بد بختی از گودال اومدیم بیرون.گال رو ریختیم توی گودال و پرش کردیم.سریع سمت ماش

 حرکت کردیم سمت دفتر من.

 بخش نهم

 دفتر

شدین  م تا حاال از این حس ها داشتین یا نه,این حس مزخرفی که باعث میشه احساس کنید دوباره بچهنمیدون

 و شلوارتونو خیس کردین.خب اصوال هر وقت زیر بارون تا این حدی که االن خیس شدم,خیس میشم همون
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ون بدم میاد,یک احساس بهم دست میده.برای همینه از بارون متنفرم.یک دلیله دیگه هم داره که از بار

ی که آتش ساختمون آتیش گرفته و داره میسوزه,ای کاش یک بارونی چیزی میومد که آتیش رو کند کنه تا وقت

اد.زمینام نشانا برسن,بارونی نمیاد.وای خدا این دختره خیلی نازه,فقط یک فضای رومانتیک میخوام,بارون نمی

اد!اینم ره یک آتیشی روشن کنم,بارون میاد,نه,سیل میبارون نمیاد.وای خدا چقدر سرده,بهت,دارن خشک میشن

 دلیل دومشه.

ه آوردم,حاال به هر حال با جرمی برگشتیم توی دفتر.خیس خیس بودیم.سریع رفتم یک دست لباسو چند تا حول

آدم نزدیک  که بهش فکر میکنم برام عجیبه برای چی من این چیزا رو توی دفترم داشتم؟فکر کنم راست میگن

گ ذهنش باز تره.به مر  

 نشستم پشت میز.جرمی هم اونطرف نشست.

صورت  جرمی پرسید:خیله خب االن دو تا موضوع داریم که باید در موردش بحث کنیم.یک,پس اون یارو پوست

 بادی گارده رو روی خودش گذاشته.

رای فقط ب منم گفتم:نه,حداقل همونطوری نه.حتما روی پوست یارو یک کاری چیزی کردن.در غیر اینصورت

 ساختن ماسک ازش استفاده کردن.

 جرمی:خیله خب,پس یکی از اونا میتونه تغییر قیافه بده.

 من:آره ممکنه,ولی اینم ممکنه که همشون این کارو میکنن.

:یعنی همشون ماسک میزنن؟_  

:ماسک زدن که سوپر پاور نیست که فقط یک عدشون بتونن این کارو بکنن._  

و همونجا یکی از مهم ترین کارایی که نکرده بودیمو یادم اومد.یکخورده سرمو خاروندم,  

 جرمی:حاال........................

 من:هی,برای مهمونی برگمن ما اسامی استف)کار کنان(ها رو نداریم؟

:نه,اگه داشتیم که تا االن چک میکردیم._  
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:یعنی تو یادت بود؟_  

:آره,مگه تو یادتنبود؟_  

:نه._  

دوم,تو میگی قاتله ممکنه تو رو هدف گرفته باشه.درسته؟ :ولش کن,موضوع_  

:آره._  

:خب اگه اینطوری باشه نمیتونیم براشون تله بزاریم._  

:هی,اونا نابغه اند.عمرا توی همچین تله ای گیر بیفتن._  

:من هنوز نگفتم چه تله ای._  

:خیله خب چه تله ای؟_  

میکنیم..............:خب ما یک مهمونی راه میندازیم و تو رو دعودت _  

:هی االن همه درباره ی این ماجرا ها خبر دارن,کسی جرات نداره مهمونی ای راه بندازه._  

:خب تو بگو چیکار کنیم._  

:از نظر من......................_  

 صدای تلفن بلند شد.سریع جواب دادم.

 من:بله بفرمایید.

 هلن:سالم,چرا گوشیتو جواب نمیدی؟

:چی؟_  

چرا گوشیتو جواب نمیدی. :میگم_  

:احتماال نشنیدم.چیکار داری؟زنگ زدی؟_  
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:آره.میخواستم ببینم باید تا کی اینجا باشن._  

:تا وقتی که من بگم._  

:گوش کن من خیلی نگرانم._  

:نگران نباش همه چی تحت کنترله._  

:باشه,فقط مراقب خودت باش._  

:باشه عزیزم,خداحافظ._  

:خدافظ._  

ت..از جام بلند شدم رفتم دنبال گوشیم,بعد از گشتن,فهمیدم که داخل دفتر نیستلفونو قطع کردم  

 برای همین گفتم:جرمی باید بریم.

 جرمی پرسید:کجا؟

 من:احتماال قبرستون.

 جرمی:برای چی؟

:گوشیمو جا گذاشتم._  

:و فکر کردی میتونی پیداش کنی؟تازه تا االن زیر بارون خیس شده._  

م بلند شو باید بریم.:داخل قاب بود,حاال ه_  

:ای بابا._  

 رفتیم بیرون.

 بخش دهم
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 قبرستان

یاده بارون بند اومده بود.ما هم رسیدیم.جلوی ورودی قبرستون یک ماشین دیگه هم بود.به هر حال از ماشین پ

 شدیمو رفتیم داخل.

 به جرمی گفتم:گوشیتو در بیار.

 جرمی پرسید:برای چی؟

نی.من:برای این که به گوشیم زنگ بز  

 جرمی:اوه,یک لحظه صبر کن.

 جرمی گوشیشو در آورد.

 من:خیله خب بریم.

یپاشه.انگار به سمت قبر بادی گارده حرکت کردیم.بعد از مدتی یک نفرو دیدیم که داره روی قبر بادیگارد خاک م

 قبال کنده باشش ولی االن داره پرش میکنه.

 جرمی پرسید:این دیگه کیه؟

  باشه.من گفتم:فکر کنم با قاتال

:این جا چیکار میکنه._  

:بیا قایم شیم._  

:چی؟_  

:بهترین کار همینه,اگه تعقیبش کنیم میتونیم بفهمیم مخفیگاهشون کجاست.  _  

:باشه._  

هردومون قایم شدیم.اونم بعد از این که کارش تموم شد شروع کرد به خارج شدن.اما سریع صدای ما رو 

سریع بهش حمله کرد و گرفتش.خیلی شکه شده بود.شنید.آروم آروم اومد سمت ما.جرمی هم   
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 جرمی:تکون نخور عوضی.

 سریع تفنگمو به طرفش نشونه گرفتم.

ناختم چند داشت به صورتش نگاه میکردم که دیدم با زبونش سم زیر دندونشو آزاد کرد و گازش گرفت.یارو رو ش

همین  کجا آباد ظاهر شدو منم بهش خوردم برایروز پیش قبل از تمام این ماجرا ها وقتی داشتم راه میرفتم از نا

این نوع خودکشی رو قبال دیده بودم.پا درد شدمو اولین مهمونی رو نرفتم.  

 گفتم:ولش کن.

 جرمی با تعجب پرسید:چی؟

 من:مرد.

 جرمی بهش نگاه کرد.دهنش کف کرده بود.

ت بود صدای گوشی اومد.از جرمی ولش کردو چهار زانو روی زمین نشست.بعد از چند ثانیه که همچی ساک

 جنازه بود.

جرمی سریع دنبال گوشی گشتو درش آورد.از جرمی گرفتمش.بهش نگاه کردم.براش یک پیام اومده 

بعدیش "د.ما داریم حرکت میکنیم.میریم بی رای"بود.خوشبختانه رمزی نداشت.بازش کردمو خوندمش.نوشته بود

ود.کنار بی راید اون بارست که............بابا شرق اینجا ب"بعدیش"بی راید کدومه؟"رو خود این یارو فرستاده بود

دیگه چیزی نبود."دریا.  

 صدای جرمی اومد:هی ژاک یک نقشه توی جیبش بود.

 نقشه رو از جرمی گرفتم.توی نقشه یک جارو عالمت زده بود.

 من گفتم:فکر کنم مخفیگاه قبلیشون باشه.

 جرمی:قبلی؟

اریم میریم بی راید.:آره,توی این تکسته زده د_  

:بی راید؟میدونی کجاست؟_  
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:نه ولی این نقشه میدونه._  

 با خودم فکرمیکردم عجب خوش شانسی ای.هم گوشی هم نقشه.

 من:سریع مریم به بی راید.به رئیست بگو پیداشون کردیم نیروی کمکی بفرستن.

 سریع به سمت ماشین حرکت کردیم.

 بخش یازدهم

 بی راید

م خیلی زیاد ردیم.با فاصله ازش منتظر نیروی کمکی بودیم.از بیرون که به داخل نگاه میکردیبی رایدو پیدا ک

وی بودن.ولی معلوم نیست چند تا از اونا با قاتال هم دست باشن.بعد از مدتی,نیروی...............در اصل نه نیر

ا همه پیاده س پیاده شد.بقیه هکمکی,یک ارتشی اومد.نزدیک به ده تا ماشین با سه تا تراک اومدن.رئیس پلی

 شدن.رئیس اومد سمت ما.

 جرمی گفت:قربان قاتلین داخل بارن.

 رئیس:خیله خب.

 من:البته ممکنه افراد بیگناه هم اونجا باشن.

 رئیس:فعال مهم نیست.

 رئیس به طرف کوماندو ها رفت.

نکشین. رئیس:میرین داخل همه رو میگیرین.تا وقتی بهتون تیراندازی نکردن کسی رو  

کالغو بگیریم که این همه نیرو آورده؟ من به جرمی گفتم:مگه قراره  

 جرمی:همیشه همینطوریه.

 کوماندو ها به بار رسیدن.
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 جرمی:تازه مگه خودت نگفتی اینا زرنگ تر از اونین که به این راحتی دستگیر بشن.

 کوماندو ها وارد شدن.

..... .من:ای وای.دستور بده........................  

ع به سمت قبل از این که بتونم جملمو تموم کنم,بوم.بی راید ترکید.شک دارم کسی زنده مونده باشه.همه سری

وی هوا.رفتن رماشینامون)البته به جز ماشین جرمی(بار رفتیم,اما قبل از این که بفهمیم چی شده.بوم.تمام   

 جرمی:چطوری این کارو میکنن؟

توپ به ذهنم  ر ماشینا اینه که اون یکی قاتله دیگه بین خودمونه.یک فکر خیلیرای انفجابتنها دلیل منطقی 

 رسید.

 رئیس:ای وای.

 من:رئیس به همه بگو توی یک صف وایستن.

:برای چی؟_  

:یکی از قاتال بین ماست._  

:چی؟_  

:فقط کاری که میگمو بکن._  

:باشه.همه ی نیرو ها توی یک صف قرار بگیرید._  

ستادن.همه توی یک صف وای  

:رئیس خودتون هم همینطور._  

:اوه.........صبر کن ببینم فکر کردی کار منه؟_  

:خواهش میکنم._  

 رئیس هم به صف میپیوندد.

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



:خیله خب همه یک تیکه از لباسشونو بکنن و دور چشمشون ببندنش._  

:این چه مسخره بازی ایه؟_  

:رئیس به من اعتماد کنید._  

:از کجا معلوم خودت نباشی._  

:من که نگفتم گوشاتونو بگیرین,اگه صدایی بیاد میفهمین._  

 این رئیس پلیسه چقدر روی اعصاب بود.

 به جرمی گفتم:خیله خب جرمی دهنتو باز کن.

 جرمی:چی؟

:بازش کن._  

 جرمی دهنشو باز کرد,منم دونه دونه دندون هاشو برای سم چک کردم.

 جرمی:چیکار میکنی؟

ون یکی یک دندون سم داره.من:اگه قاتل این جا باشه مثل ا  

:اوه,آره راست میگی._  

م رومو به بقیه کردمو گفتم:اگه هر کاری کردیم هیچ صدای از خودتون در نیارید مگر این که میخواستی

جرمی شروع کن,تو از چپ منم از راست. خب بکشیمتون.خیله  

 دمای مختلف که معلوم نیستبه آرومی دونه دونه دندون های همه رو چک کردیم.دندون های کثیفو خیس آ

کردم  چی توشون بوده یا از کی شسته نشده.بعد از مدتی به قاتله رسیدم.دست رو روی دهنش گذاشتم,حس

.زبونش تکون خورد,سریع دهنشو باز کردمو دستمو گذاشتم الی دندوناش.مثل سگ دستمو گاز گرفت  

 داد زدم:جرمی,اینه.

م.من کرد.همه چشم بنداشونو در آوردن.منم سریع دندونو در آوردجرمی سریع اومد و چاقوشو جایگزین دست   
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 من:در آوردم.

 جرمی هم سریع چاقو رو از داخل دهنش در آورد.

 رئیس اومد سمتم.

 من:نگاه کن اینم از سم.

 رئیس:وای.

 قاتل:نگران نباش.

 هممون بهش نگاه کردیم.

 قاتل:یکی دیگه هم دارم.

فت.دهنش کف کرد.بعدشم مرد.با زبونش سمو در آورد و گازش گر  

 رئیس:به گروه های پشتیبانی خبر بدین.

 جرمی:لعنتی.

 باورم نمیشد طرف یکی دیگه داشت.واقعا,عصبانی بودم.میتونستیم پرونده رو دوبار حل کنیم.

حاال فهمیدم چرا انقدر خوش شانس بودم که هم نقشه توی جیب یارو بود هم گوشیش.همش نقشه ی 

مارو بکشن این سمت شهر و بعد............................... .خودشون بوده که   

ی که این چیزی بود که اونموقع داشتم بهش فکر میکردم که یکهو فهمیدم من جدا غرب,غربه کشورم در حال

شو خونه ی من شرق کشوره.و این یارو هم دنبال منه.این طرف نمیخواسته من بمیرم,برای همین اون یارو خود

که من فکر  کوبید تا پا درد بگیرم,برای همین نامه ی مهمونی برگمن به موقع به دستم نرسید.برای اینبه من 

د که من .ولی همه ی این ها طوری برنامه ریزی شده بوزشون جلو ترمکنم این یارو دنبالمه و فکر کنم یک قدم ا

میشناسه.حتما فکر کنم یک قدم از اونا جلو تر بودم.این یارو قاتله منو خوب   

 سریع رومو به جرمی کردمو گفتم:جرمی باید بریم.

 جرمی پرسید:کجا؟
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 من:بدو مهم نیست.بدو.خانوادم در خطرن.

 جرمی سریع راه افتاد.

 صدای رئیس میومد:کجا؟هی.

یک قدم  سریع سوار ماشین جرمی که تنها ماشینی بود که سالم مونده بود شدیم.حداقل توی این یکی از شون

مردن نتونن با  م.یا شاید حتی اینم برنامه ریزی شده بود که بهترین تیر اندازای شهر که نصفشون االنجلوتر بود

 ما بیان.

.هوین حتمااین قاتله,  

تا میرفتیم....................................................................................  120داشتیم با 

.............................................................................................................................................................................................................

. .......... 

 ...........دیگه نمیتونم واقعا دارم از حوش میرم.حتی نمیتونم بدنمو تکونوای,.....................مثل این که...........

بدم.جرمی مرده؟.................................................................... 

........................................................................................................ ....................................................................................  

لند هوا صاف است و ستاره ها دیده میشوند.به غیر از نوری که از آسمان میاید نور آتشی که از ماشین جرمی ب

 ه اند.به سر جرمی تیریشده است نیز هوا را روشن کرده است.ژاک و جرمی بیرون ماشین روی زمین افتاد

برخورد کرده است و خون جمع شده است.به دست ژاک نیز تیری برخورد کرده است و در حال خون ریزی 

گاز های سمی بمب در هوا پخش  کنند.آرام آراماست.چشمان جفت آن ها باز است.آن ها به آسمان نگاه می

وند.و ژاک و جرمی به سمت دیگه پرتاب میشمیشود.بعد از مدتی ماشین منفجر شده ک تاری شوند.همه جامی  

 پایان.
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 فصل کوتاه اول

 چوب بری

ن یک مرد با موهای مشکی بلند پشت یک صندلی نشسته است و با دو مرد دیگر در حال صحبت کرد 

ای کوتاه است.یکی از مردا روی میز نشسته است.او نیز موهای بلند مشکی دارد و کالهی بر سر دارد.او سیبیل ه

بی و مرتبی نیز دارد.مرد دیگر که به دیوار تکیه داده موهای بلند قهوه ای رنگی دارد.همه ی آن ها جین های آ

ن دارد.مردی رنگی پوشیده اند.مرد پشت میز یک پیراهن قهوه ای به تن دارد.مرد روی میز یک رکابی سفید به ت

ان دارد.همه ی آن ها شاتگان دو لولی در دستانشکه به دیوار تکیه داده است یک تی شرت سفید به تن 

.اوکفش های نوک تیزی وار راه راه خاکستری و سفید داردمردی وارد میشود.او کت شل مدتی دارند.بعد از

یاه پوشیده است.او موهای مشکی کوتاهی دارد.او یک کیف نیز در دستانش دارد.و از همه مهمتر او یک ماسک س

.ستدارد که شبیه یک کالغ ا  
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 مرد پشت میز کالغ را میبیند و از او میپرسد:چیکار میتونم برات بکنم؟

ش بلند کالغ به سمت میز میاید و مرد روی میز را به پایین میز به آرامی با دستش هل میدهد.مرد سریع از جای

 میشود.کالغ کیف را روی میز میگذارد و در آن را باز میکند.کیف پر از طال و جواهر است.

روی میز:وای,چی میخوای؟مرد   

 مرد پشت میز:هر چی بگین براتون درست میکنیم.

 کالغ سرش را باال میاورد و به مرد پشت میز نگاه میکند.

 کالغ با صدای گرفته ای میگوید:کدوم یکی از شماها صاحب اینجایید.

 مرد پشت میز:من.

:خیله خب.من دنبال اون چوب هری پاتر اومدم._  

خانواده ی آقای.............. . :اوه,شما از طرف_  

:نه.من این جواهرات رو آوردم که با شما معامله کنم.طال ها رو با چوب جابجا میکنم._  

:شرمنده,میتونم براتون بسازم._  

:چقدر طول میکشه؟_  

:دو روز._  

:نه,زیاده.تا امشب._  

:گوش کن کار میبره._  

:متاسفم,ولی شما بهتره که چوبو به من بدین._  

میتونم آقا.:ن_  

:ولی......................... ._  
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 مرد کنار دیوار:گفت نمیخواد بهت بده دلقک برو پی کارت.

 مرد کنار دیوار شاتگانش را جلو میاورد.

ل جیبش کالغ به او نگاه میکند سپس در کیف را میبندد.او کیف را روی زمین میگذارد.سپس کلتش را از داخ

ش را نگاه هایشان را به سمت او نشانه میگیرند.او با آرامش کامل گلوله های تفنگ در میاورد.هر سه سریع تفنگ

 میکند.سپس آن را آماده میکند.

ثانیه وقت دارین چوبو به من بدین. 10کالغ:  

ثانیه وقت داری از این جا بزنی به چاک. 5مرد کنار دیوار:تو هم   

................5,6,7,8,9,10کالغ:  

باال میاورد و  او بدون هیچ عجله ای تفنگش راکالغ کوچک ترین آسیبی را نمیبیند.ندازی میکند.همه به او تیر ا

 همه را میکشد.او سپس به پشت میز میرود و چوب را از داخل کشو در میاورد.طوری که انگار او میداند چوب

 کجا است.او سپس به سمت کیف میرود و آن را برمیدارد و از چوب بری خارج میشود.

 پایان.

 

 

 

 

 فصل خاص اول

 دوستان ابدی

1بخش   
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 وین لنبرت

 .پیو.......................پیو........................پیو

گر تیر دو پسر در حیاط یک خانه در حال بازی کردن اند.آن ها دستان خود را مانند تفنگ باال گرفتن و بهم دی

ه شده و تاه نشده است.خانه نیز طوری است که انگار متروکاندازی میکنند.حیاط پر از چمن است های بلند و کو

 .کسی در آن زندگی نمیکند. پسران بسیار خوشحال اند.هوا ابری است و نسیم خنکی میوزد

ت او موهای مشکی با اندازه ی کوتاه دارد.او چشمهای آبی ای دارد.پوس"ایست"پسری که پشت سر هم میگوید

یک پیراهن راه راه و شلوارو کفش قهوه ای و سفید رنگ,پاره داردسفید  و بسیار خوش قیافه است.او . 

پوست و  پسر دیگر که در حال فرار کردن است موهای بلند و سفید رنگی دارد.چشمان او قرمز است.او نیز سفید

.بسیار خوش قیافه است.او هم مانند پسر دیگر لباس های پاره ای دارد اما رنگ آن ها سیاه است  

ستش را به مو سفید بر روی زمین میفتد و به پسر مو مشکی نگاه میکند.پسر مو مشکی دی پسر بعد از مدت

 سمت پسر مو سفید نشانه میگیرد و صدای بنگ در میاورد.

.وند.سپس با همدیگر از حیاط خارج میشسپس هر دو بر روی زمین دراز میکشند و به آسمان نگاه میکنند  

 

 .تق تق تق

ش باز به صدا در میاید.در باز میشود و پسر سیاه پوش پشت در است.مادر او در را برایصدای کوبیده شدن در 

.میکند . 

 مادر به او نگاه میکند و میپرسد:برای چی انقدر دیر اومدی وین؟

بازی میکردم بلکوین)پسر سیاه پوش(:داشتم با  . 

.خونه مادر:اشکالی نداره ولی قرار بود قبل از این که هوا تاریک بشه برگردی  

.وین:ببخشید دیگه تکرار نمیشه  

.مادر:بیا تو  
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 .وین وارد میشود و در را میبندد

  .خانه قدیمی و کوچک است.دیوار های آن خراب است.خانه نیز کمی تاریک است

 .مادر به سمت آشپزخانه میرود.وین از راه پله باال میرود و وارد اتاقش میشود

 

کتابخانه.وین خود را بر روی تختش می اندازد و چشمانش را میبندددر اتاق او یک تخت وجود دارد و یک  . 

 . .............................................................................بنگ

 .وین در خیابان بر روی زمین افتاده است و از سرش خون میاید.چشمان او بسته است

......................بیب............................بیببیب.........................بیب   .................. 

 ..................بیب........................بیب.......................بیب............................بیب

است و به  بسیار ساکت وین روی یک تخت در اتاقی در بیمارستان خوابیده است.او به آرامی نفس میکشد.اتاق

د.هوا تاریک جز صدای نفس کشیدن وین و صدای بیب بیب دستگاه ضربان قلب صدای دیگری به گوش نمیرس

 .است و چراغ ها خاموش اند

بلند تر از  وین بسیار بزرگ تر از قبل است.موهای او کمی بلند است و ریشش در آمده,اما کوتاه است.قدش بسیار

ر استقبل شده,اما هنوز الغ . 

وی تخت چشمان وین باز میشود.چهره ی آرام او عوض میشود.او بسیار ترسیده او سعی میکند بلند شود.سپس ر

هست را  مینشیند و به سرش دست میزند.سپس به راحتی از روی تخت بلند میشود.سیم هایی که به او وصل

 .میکند.به سمت دستشویی میرود و وارد آن میشود

از دستشویی  یر آب میرود.وقتی خود را داخل آیینه میبیند بسیار تعجب میکند.سریعدر دستشویی به سمت ش

 .خارج میشود

سال از زندگی او رد شده بود 10در اتاق به اولین چیزی که نگاه میکند تقویم است. . 

.وین بسیار شکه شده است.فقط به تقویم نگاه میکند  
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 به هم اطراف پرت میکند,و با یک چشم به هم زدن اتاق کامالبعد از چند ثانیه از عصبانیت وسایل اتاق را به 

و آن را باز میکند. میریزد.وین سریع به سمت در میرود  

یار او وارد سالن میشود.تمام چراق های داخل راهرو خاموش است.وین با تعجب به اطرافش نگاه میکند.راهرو بس

ار زیاد به اطراف بسیار شکه میشود.او با ترس بسی ساکت است.بعد از چند ثانیه صدای تفنگی بلند میشود.وین

مت چپ او به سبعد از مدتی صدای قدم زدن فردی بلند میشود.نگاه میکند.او آرام آرام شروع به لرزیدن میکند.

ر آخر بعد از چند ثانیه صدای باز شدن دری بلند میشود و نور دصدا آرام آرام بلند میشود.راهرو خیره میشود.

ده رو پدیدار میشود و سایه ی مردی با صورت بسیار عجیبی دیده میشود.انگار مرد ماسکی زسمت چپ راه

ه شدن در سپس سایه آرام آرام کوچک تر میشود.صدای قدم برداشتن نیز بلند میشود.سپس صدای بستاست.

 بلند میشود و سایه محو میشود.فقط صدای قدم برداشتن به گوش وین میرسد.

رمز یک کت شلوار راه راه خاکستری و قرمز دارد.البته ق مرد در آخر راهرو پدیدار میشود.مردبعد از مدتی کوتاه 

کالغ  او موهای کوتاه مشکی دارد. صورت او به خاطر ماسکاو یک کفش سفید نوک تیز دارد.به نظر خون میاید.

ت صورت هان کالغ باز اسقابل دیدن نیست.ماسک او شبیه به یک کالغ است که دهانش باز است اما با اینکه د

یک جفت دستکش نیز پوشیده است.او مرد با یک تیکه پارچه ی مشکی پوشیده شده.  

گاه میکند.سپس به وین ناز داخل کتش یک شمشیر در میاورد.به نظر خیلی آرام میاید البته بعد از دیدن وین   

کالغ .ورتش هم عوض نمیشودوین که از ترس خشکش زده است از جایش تکان نمیخورد.حتی حالت متعجب ص

ر به سمت وین میدود.وین فقط به او نگاه میکند.کالغ به او نزدیک تر میشود.هر ثانیه به او نزدیک ت

نزدیک تر.نزدیک تر.میشود.  

کالغ به او میرسد و با پایش او را بر روی زمین می اندازد.سپس شمشیر را باال 

.............................................................................................................................................................میبرد.....................................

ردن به چند ثانیه نگاه ک بعد از........................................اما به او ظربه ای نمیزند.فقط به چشمان وین خیره میشود.

ش را جمع میکند.راو شمشی  

بهتره »د:گرفته ای )انگار پارچه اجازه نمیدهد صدای او خوب در بیاید.( میگویکالغ به او نگاه میکند و با صدای 

«که از این جا بری وگرنه پلیس دستگیرت میکنند.  

 کالغ صبر بعد از چند قدمره میشود.وین به آرامی حرکت میکند و به کالغ خیکالغ از کنار او میگذرد.
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عد از بگوشی اش را در میاورد و هندز فری هایش را داخل گوشش میگذارد. میکند.سپس از داخل جیب شلوارش

او به پنجره میرسد.آن را باز ی اش را داخل جیب شلوارش میگذارد و به راهش ادامه میدهد.چند ثانیه گوش

 میکند و از آن به بیرون میپرد.

او میشود. بعد از چند ثانیه به حالت قبل بر میگردد.سپس از سرجایش بلندهنوز سرجایش نشسته است.وین 

دای آژیر بعد از مدتی صسپس به پنجره نگاه میکند.باور نمیکند.چیزهایی را که دیده  وحشت کرده است و هنوز

میشود. سریع وارد اتاق بقلی,اتاقش وینپلیس بلند میشود.  

 وین سریع به سمت کمد میرود و لباس هاید روی تخت مرده است.گلوی او بریده شده.در اتاق یک پیرمر

سپس از اتاق خارج میشود.پیرمرد را پیدا میکند.سریع آن ها را میپوشد.  

د سمت پنجره ای که کالغ از آن پایین پریدر راهرو صدای پلیس ها به گوش وین میرسد.وین سریع به 

.صدای جب میکند.فاصله تا زمین بسیار زیاد است.وین بسیار تعیرون را نگاه میکندمیرود.وقتی به پنجره میرسد ب

او سریع از پنجره به بیرون میرود.پلیس ها نزدیک تر میشود.  

.بعد وندماشین های پلیس در پایین ساختمان دیده میشاو از لبه ی ساختمان به سمت پله های اضطراری میرود.

چه از از آن ها پایین میرود.سریع به پایین پله ها میرسد.سپس از داخل کوسریع از مدتی به پله ها میرسد.

 بیمارستان فاصله میگیرد.

مت آدرس به راننده تاکسی آدرسی میدهد.راننده نیز به سدر خیابان تاکسی ای را نگه میدارد و سوارش میشود.

 حرکت میکند.

 

2بخش   

 پسر مو مشکی

س پلی های ماشینصدای .بود.او پشت سبزه ها قایم شده گریه میکرد ن نشسته بود و درپسر مو مشکی روی زمی

.کردبیرون را نگاه و از بین آن ها  زدرا کنار  سبزه ها .پسر به آرامیمیدادار زبسیار پسر را آ  
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ی از یک.محل بودند و منطقه را جستجو میکردندس ها در پلید.مو از سرش خون میا بود وین روی زمین افتاده

استش را بر و انگشتان دست ر نشست.سپس سریع بر روی زمین کرد یو به او نگاه رفتسمت وین  پلیس ها به

ش با او پلیس دیگر که لباسو به سمت  شدو بعد از چند ثانیه سریع از جایش بلند  گذاشتروی گردن وین 

.دادیس ادامه ا پلسپس به مکالمه ی خودش ب.کردبه وین نگاه  گفت و پلیس دیگرچیزی  او .بهرفت متفاوت بود  

ه بیرون سریع چند دکتر از عقب ماشین با یک تخت ب.رسیدندبعد از مدتی ماشین های آمبوالنس به منطقه 

ت کردن ین آمبوالنس شروع به حرک.ماشبردندسپس او را به داخل ماشین  و گذاشتندتخت و وین را روی  آمدند

.کرد  

.بستآرام چشمانش را .نمیکردد.او دیگر گریه یکشکرد و بر روی زمین دراز ول پسر سبزه ها را   

د.همه جا یرسدیگر صدایی از ماشین پلیس ها به گوش نمی.بودسبزه ها خوابیده  پسر در بین.بودهوا تاریک شده 

که وین  دور جایی.کردبزه ها بیرون را نگاه سریع از بین ساو .شدپسر بعد از مدتی کوتاه از خواب بیدار .بودآرام 

ده ود و کمی کنار ترش چیزهایی کشیده شده بود مانند یک تناب و روی آنها چیزی نوشته شزخمی شده ب

مردی داخل تناب ها در حال جستجو بود.بود.  

قهوه رنگ کاله .او کاله گنگستر مانند نیز به سر داشتبسیار شیک پوش بود.او کت و شلوار قهوه ای به تن داشت.

 ای بود.

ر بعد از مدتی صدای ماشینی به گوش پسداشت اطرافش را نگاه میکرد.ش او با چراق قوه ای که در دست

ستاده بود و نگ بود و چهار نفر داخل آن بودند.ماشین ایپسر به سمت ماشین نگاه کرد.یک ماشین سفید ررسید.

 د.پسر مو مشکی سریع همه ی آن ها را شناخت.آن ها کسانی بودنمدتی هر چهار نفر از آن خارج شدندبعد از 

ن مرد که به وین تیر اندازی کرده بودند.آن ها به سمت مرد داخل تناب ها حرکت میکردند.وین سریع به ماشی

ن آمد و به نگاه کرد که به نظر دستیارش در آن دراز کشیده بود.او نفس عمیقی کشید و از بین سبزه ها بیرو

 سمت مرد دوید.

«فرار کنید.فرار کنید.»او فریاد میزد:  

پسر سریع به سمت مرد ودش و سپس چهار مرد دیگر پرت کرد.رد و دستیارش را به سمت خاو حواس م

چهار مرد سریع رفت.همکار مرد از ماشین بیرون آمد و تفنگش را درآورد.خود مرد نیز تفنگش را درآورد.

ر به سر پس و به سمت آن ها تیر اندازی کردند مرد سریع پسر را بر روی زمین هل وتفنگهایشان را درآوردند 
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 میله ای که تناب به آن وصل بود برخورد کرد و بیهوش شد.

سی در اتاق کارستان دراز کشیده بود.او چشمانش را باز کرد و همجا را دید.پسر مو مشکی در تختی در بیم 

آمد. لداخ در اتاق باز شد و خانم دکتر .بعد از مدتینبود.هوا روشن بود و نسیم خنکی از بیرون به داخل میامد  

«خوبه؟ حالت:»دیپرس و دید را پسر دکتر  

«کجام؟ من:»دیپرس او از سپس و کرد نگاه اطرافش بهی کم پسر  

«ی.مارستانیبی تو:»داد پاسخ او به دکتر  

«کنم؟یم کاریچ مارستانیبی تو:»دیپرس تعجب با پسر  

 زای ول داد هل نشیاشم سمت به رو توی ند صدمه که نیای برای داد نجات جونشو کهی کارگاه:»داد پاسخ

«ی.شد هوشیب کردو برخوردیی جا به سرت تو بد شانس  

«ه؟یچ کارگاه:»دیپرس پسر  

.«سهیپل کجوری:»داد پاسخ دکتر  

«دادم؟ نجات سویپل کی جون من:»دیپرس تعجب با پسر  

«ه؟یچ اسمت:»دیپرس او از بعد و کرد نگاه او بهی کم دکتر  

.«بلکه اسمم کنم فکر:»داد پاسخ بعد و کرد فکری کم پسر  

«ه؟یسال چه االن:»دیپرس کمی تعجب کرد و دکتر  

.آورد باال را شیها شانه سپس و کرد فکری کم پسر  

«؟یدونینم:»دیپرس دکتر  

.داد تکانی منف حالت به را سرش پسر  

.«امیم االن:»گفت پسر به دکتر  

 کرده پر را اتاق یفضای بیعج اریبس لیوسا.بود کوچک اتاق.کرد نگاه اطرفش بهی کم بلک.کرد ترک را اتاق دکتر
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 رفت پنجره سمت به او.شد بلند شیجا از او.دادندیم بلک بهی بیعج حس اریبس اتاقی ها وارید دیسف رنگ.بودند

 درختان.ودب سبز سر و بایز اریبس.داشت قرار پارک کی مارستانیب رونیب در.بود صاف هوا.کرد نگاه را رونیب و

 اب توپ با ها بچه.کردندیم استراحت آن ریز در مردم که بودند آورده وجود بهی ادیزی ها هیسا سبز و بلند

 ریزی دلصنی رو دختر و پدر کی نبودی کس که پارک ازی ا درگوشه.بودند خوشحال همه.کردندیمی باز گریهمد

 سرشی بزرگ اریبس کاله بود زدهی آفتاب نکیع کی باشد بلک سن هم امدیم نظر به که دختر.بودند نشسته هیسا

 هب رنگی ا قهوه شلوار و کت دست کی مرد.کتاب کی ی مطالعه حال در او.داشتی بلندی طالئی موها او.بود

.داشت رنگی ا قهوه کوتاهی موها او.بود پوش کیش اریبس.داشت تن  

.شد اتاق وارد مرد دکتر کی با همراه دکتر خانم و شد باز اتاق در  

.«المس:»گفت و نشست تختی رو عیسر بلک  

.«خوشبختم مالقاتت از هستم نیو میج دکتر من.بلک سالم:»گفت و کرد نگاه بلک به دکتر  

.شودیم کینزد بلک به دکتر  

.«ندارهی مشکل اگه البته.بندازم سرت بهی نگاه کی دیبای بد اجازه اگه:»گفت دکتر  

«.نه:»گفت بلک  

 و چشمان داخل قوه چراق با سپس.کرد نگاه آن اطراف بهی کم و گذاشت بلک سری رو بر رو دستش دکتر

.کرد نگاه را اوی ها گوش  

.«باشه شک خاطر به ممکنه.ادیم درست نظر به که زیچ همه:»گفت دکتر خانم به دکتر  

.کرد خاموش را قوه چراق دکتری آقا  

«کجان؟ نشیوالد:»دیپرس دکتری آقا  

«.بود اومده باهاش ساالزار نیبنجام کارگاه:»داد پاسخ دکتر خانم  

«ساالزار؟:»دیپرس تعجب با دکتری آقا  

.«داده نجات رو ساالزار جون پسر نیا که نیا مثل:»گفت دکتر خانم  
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.«بشه مرخص تونهیم که بگو ساالزاری آقا به خب:»گفت دکتری آقا  

.«باشه:»گفت دکتر خانم  

.«شدم خوشبختی لیخ دنتونید از.رمیم من خب:»گفت و کرد بلک سمت به را شیرو دکتری آقا  

.کردی خداحافظ زین بلک  

.کندیم ترک را اتاق دکتری آقا  

«کنم؟ کاریچ دیبا من.دکتر خانم:»دیپرس دکتر خانم از بلک  

«؟یکن کاریچی چی  درباره بعد.پرستارم من ستمین دکتر من:»گفت عیسر دکتر خانم  

 نمیلدوا ازی چیه منم.نینکرد دایپ هم رو نمیوالد و آورده نجایا کارگاه کی منو که نیگفت شما:»گفت بلک

«کنم؟ دایپ رو اونای چطور حاال.دونمینم  

 هیوبخ مردی لیخ کارگاه که نیا دوم.ادیم ادتی یهمچی بزود,نباش حافظت نگران همه از اول:»داد پاسخ پرستار

«ی.کن دایپ خانوادتو کنهیم کمک بهت حتما  

.رفت فرو فکر به و انداخت نییپا را سرش بلک  

.«کارگاه دنبال برم من تا کن صبر حظهل چند:»گفت پرستار  

.شد خارج اتاق از پرستار  

3 بخش  

نیآست لریتا  

.است دنیبار حال در دیشد اریبس باران  

 از سپس.دهدیم راننده به و اوردیم در پولی کم کت بیج داخل از نیو.داردیم نگه خونه کی یجلوی تاکس

 که ردکیم دعا خود بای زیچ.کرده فرقی لیخ قبل اب خانه.رودیم خانه سمت به عیسر او.شودیم ادهیپ نیماش
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.باشند سالم مامانش و بابا که کردیم دعا فقط و بود دهیترس اریبس او.باشند نکرده فرق صاحبانش  

.شود قبل مثل زیچ همه که خواستیم خدا از.کردیم التماس.کردیم دعا فقط.کرد صبر او.زد را خانه زنگ او  

 نییپا را سرش او.شدی جار نیو چشمانش از اشک.شناختینم را او نیو.بود در پشتی مرد.شد باز خانه در

.دیکشیم نفسی سخت به و بود گرفته بغضش.کردن هیگر به کند شروع که خواستیم و انداخت  

.............................................................................................................................................................................................................

................................... 

ن؟یو_  

.بود دهید را او نیو.آره.آمد آشنا شیبرا اوی  افهیق.کرد نگاه مرد به و آورد باال را سرش نیو  

لر؟یتا:نیو  

.منی خدا.نیو:لریتا  

.کندیم کردن هیگر به شروع و کندیم بقل را لریتا عیسر نیو  

ه؟یک:زنی صدا  

.کن آب پر وانو عیسر:لریتا  

 را در لریتا.کندب کاریچ دانستینم که بود خوشحالی بقدر او.دیشنینم زیچ چیه نیو.کشاند داخل به را نیو لریتا

.بنددیم  

 خارج وان از سپس.کردیم فکر گذشته به و بود بسته را چشمانش نیو.بود بخش آرامشی لیخ.بود گرم وان آب

.شد  

.ندینشیم شیرو روبه و دیایم او سمت به لریتا از بعد.است نشسته مبلی رو آتش کنار نیو  

چطوره؟ حالت:دیپرسیم لریتا  

.بهترم:دهدیم بجوا نیو  
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ی.................خوایم خب:لریتا  

مردن؟ی چطور مادرم و پدر:نیو  

.آشغالی ها برده اون گنگ...........اونا خب.اِه:لریتا  

.کشمشونیم:نیو  

شد؟ی چ بگو قایدق.کن گوش منو حاال:لریتا  

شد؟ی چی چ:نیو  

افتاده؟یی اتفاقا چهی اومد بهوشی وقت از:لریتا  

؟یچی برا............ازجام,خب:نیو  

.بگو فقط:لریتا  

 سمت رفتم شدم بلند جام ازی وقت.شدم بلند جام از بعد اومدم بهوش..........شدم بلند جام ازی وقت:نیو

.مردن همه که دمید و رونیب اومدم حال هر به.دمید افمویق بعدش.کردم نگاه نهیآی تو خودمویی.دستشو  

؟یچی عنی؟یچ:لریتا  

.بود کشته رو همه ریشمش کی و کالغ ماسک ابیی اروی ک:ینیو  

؟یا زنده توی چطور پس.کن صبری.ر؟وایشمش:لریتا  

.نکشت منوی ول کرد حمله بهم دونمینم:نیو  

؟یچ گهید:لریتا  

.شمیم ریدستگ وگرنه کنم فرار ها سیپل اومدن از قبل بهتره گفت بهم.اوه:نیو  

بودن؟ سالم های مخف نیدورب.کن صبر لحظه ک:یلریتا  

؟یچی برا.نکردم نگاه دونمینم,نه........که ؟منیچی ؟بریچ...........چ...........نیدورب:نیو  
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.افتاده نیدوربی تو اروی نصورتیا ریغ در کنندیم ریدستگ رو تو باشه خراب اگه آخه:لریتا  

مهمه؟ مگه:نیو  

 موقع اون در وت که معلومه و نجاستاو هنوز التیفا تمامی.بود مارستانیبی توی قانون طور به تو اگه.معلومه:لریتا

؟یرفتیم رونیب دیبای چی برا وی.رونیب حاال کهی حال دری.بود مارستانیبی تو  

.دمیترس و دمید رو اروی چون:نیو  

ی.رفتیم سیپل شیپ دیبا هینطوریا اگه:لریتا  

ه؟یچ های باز مسخره نیا:نیو  

 سیپل شیپی بر االن اگه...........االن گهید.نه البته.............االن نیهم ای.یمظنون کی االن تو,کن گوش منو:لریتا

.قبال بخاطری.شیم ریدستگی ول بشه ثابت تیگناهیب ممکنه  

.رمیبگ انتقام دیبا من.نه:نیو  

ی.نر سیپل شیپ بهتره گمیم منم:لریتا  

.رمینم پس:نیو  

.باشه:لریتا  

.مانندیم ساکت دو هر  

.سوال ک:ینیو  

؟یچ:لریتا  

شماست؟ با بلک:نیو  

.کشتن اونم احتماال.دیند تو گمشدن از بعد بلکو چکسیه:لریتا  

.لعنت:نیو  

.شام میبر:لریتا  
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.شوندیم بلند دو هر  

؟یکنیمی زندگی ک بای راست:نیو  

ش؟یدیند مگه,مادرم با:لریتا  

.نه:نیو  

.میبر ایب خب:لریتا  

.کنندیم حرکت آشپزخانه سمت به دو هر  

 

 

 

 

4 بخش  

پوش کیش کارگاه  

 کهی مرد با همراه پرستار.شد باز در سپس.دیکوب اتاق دری رو بری کسی مدت از بعد.بود نشسته تختی رو بلک

.بود کتابی  مطالعه حال در دختر.شد اتاق وارد دخترش و بود نشسته پارک داخل نییپا در  

.«ساالزاره نیبنجامی آقا نیا بلک:»گفت و کرد بلک سمت به را شیرو پرستار  

.«خوشبختم تییآشنا از بلک سالم:»گفت لبخند و اومد جلو به کارگاه  

«کنم؟ دایپ خونمو دیکنیم کمک من به شما:»دیپرس بلک سپس.داد دست بلک با کارگاه  

.«دمیم انجام ادیبرب من دست ازی کمک هر,آره:»پاسخ ساالزاری آقا  

.«ممنونی لیخ:»گفت بلک  
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.«شو آماده بلک:»گفت عیسر پرستار  

«؟یچی برا:»بلک  

«ی.مرخص که نیای برا:»پرستار  

...........«اِاِاِ:»بلک  

«ی.بر جا نیا ازی تونیمی عنی:»پرستار  

.«باشه اوه:»بلک  

.شد بلند تختی رو از بلک.کنندیم ترک را اتاق دختر و ساالزاری آقا  

 حرکت انابیخ سمت به و رسندیم پارک به از ها آن.شودیم خارج ساالزاری آقا با همراه مارستانیب از بلک

.کنندیم  

.«باشه بلک اسمت نکنم فکر منی,ه:»دیپرس بلک از ساالزاری آقا  

«ن؟یدونیم کجا از:»دیپرس بلک  

.«کنم فکر گفتم,دونمیم نگفتم:»ساالزاری آقا  

«ن؟یکنیم فکر کجا از:»دیپپرس بلک  

.«ارهند وجود آدمی برا بلک اسم ادمهی که اونجا تا خب.اِه:»داد پاسخ خنده با ساالزاری آقا  

«نداره؟ وجود:»دیپرس تعجب با بلک  

.«نکنم فکر:»گفت ساالزاری آقا  

«بلکه؟ اسمم کنمیم فکر چرا سپ:»دیپرس بلک  

.«کننیم صدات بلک دیشا:»داد پاسخ ساالزاری آقا  

.رفت فرو فکر به بلک  
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 لباس دیشا.کبل گفتنیم بهت کهی بود خفنی لیخ ای.یدادیم انجامی بدی کارای لیخ دیشا:»گفت ساالزاری آقا

«ی.داد لقب خودت به دمیشا.ومدهیم بهت اهیس  

.«نکنم فکر:»گفت بلک  

.«موهاته بخاطر دیشا:»گفت و زدی لبخند ساالزاری آقا  

«کنن؟یم صدای ا قهوه رو شمای عنی پس:»دیپرس بلک  

 صدا منوی ا قهوه کردنیم صدا منو رنگ اسم اگهی حت.نه..........اِه:»داد پاسخ و زدی پوزخند ساالزاری آقا

.«کردنینم  

«؟ییدستشو مثل که چون:»دیپرس بلک  

 را زایچ نیا بعدی چی عنی مرخصی دونینم,بهیعج لهیخ.آره:»داد پاسخ و کرد دنیخند به شروع ساالزاری آقا

«ی.دونیم  

«ن؟یخندیم انقدر شهیهم شما:»دیپرس بلک  

«ی.نندویم منو واقعا تو.امی نطوریا امروز فقط,نه:»گفت ساالزاری آقا  

.بود کتاب خواندن حال در نیماشی جلو در دختر.دندیرس نیماش به ها آن  

.«تو برو,اوه.هینطوریا چرا دونمینم.زنهینم حرفی لیخ.زهیل اسمش.منه دختر نیا اوه:»گفت ساالزاری آقا  

.داردیم نگه را دستش قبلش اما کند باز را در تا کندیم دراز را دستش بلک  

«شده؟ زهیچ:»دیپرس ساالزاری آقا  

«کنم؟ بازشی چطور:»دیپرس بلک  

.کندیم باز شیبرا را در ساالزاری آقا  

.«ممنونی لیخ:»گفت بلک  

 به بودی کتاب خواندن حال در او.کرد نگاه زیل به بلک.بنددیم را در ساالزاری آقا سپس.شودیم نیماش وارد بلک
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 وارد االزارسی آقا.بود شده نوشته خواندیم کهی ا صفحهی باال در کتاب اسم.(ژاکوز انیبرا از)لوکی  افسانه اسم

.شودیم نیماش  

«؟یببند کمربندتو ممکنه بلک:»گفت و کرد بلک سمت به را شیرو ساالزاری آقا  

  .بست را آن و کرد نگاه کمربند به بلک

.افتاد راه و کرد روشن را نیماش سپس.«بلک ممنونی لیخ:»گفت ساالزاری آقا  

.ندشد ادهیپ نیماش از زیل و ساالزاری آقا با همراه بلک.داشت نگه بزرگ اریبسی  خانه کی یجلو نیماش  

.«منهی  خونه نجایا:»گفت ساالزاری آقا  

«ن؟یپولدار شما:»دیپرس بلک  

«ی.اریم در پولی حسابی باشی خصوص کارگاه کی یوقت.آره:»داد جواب ساالزاری آقا  

«؟هیچ یصوصخ کارگاه:»دیپرس بلک  

«ی.خصوص کارگاه گنیم بهش کنه کار خودشی برا کارگاه کی یوقت:»ادد جواب ساالزاری آقا  

«داخل؟ میبر لطفا شهیم:»دیپرس زیل  

.«میبر,اوه:»داد جواب ساالزاری آقا  

.کرد باز را در دشیکل با ساالزاری آقا دنیرس در بهی وقت.کردند حرکت خانه در سمت به سه هر  

.«ارمیب نیماش داخل ازی زیچ کی دیبا من داخل نیبر:»گفت ساالزاری آقا  

.شد خانه وارد زین بلک.شد خانه وارد زیل و رفت نیماش سمت به ساالزاری آقا  

.کرد دایپی خوب اریبس حس خانه دنید با بلک.بود شده ساخته گرد شکل به خانه.بود بایز و بزرگ اریبس خانه  

 هبرداشت را نکشیع و کاله.بود ها پله از رفتن باال حال در او.کرد جمع خودش به را او حواس زیلی پای صدا

  .رفتندیم راست و چپ به کردنش حرکت با شییطالئ بلندی موها.بود بایز اریبس او.بود

 و ودندب دهیبچس وارید به ها پله.کردینم مطالعه را آنی ول بود دستش کتابش.بود ها پله از رفتن باال حال در زیل
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.رفت چپ سمت به و دیرس دوم ی طبقه به زیل.داشتند راه دومی  طبقه به  

 کی:»گفت و کرد نگاه بلک به او.بود شده خانه وارد کیپالست چند با ساالزاری آقا.شد بلند در شدن بستهی صدا

«.دمیم نشون مهمانو اتاق بهت االن کن صبر لحظه  

 به اه آن.رفت دومی  طبقه به او با و آمد بلک سمت به و گذاشت آشپزخانه داخل لویوسا عیسر ساالزاری آقا

 شده وشتهن اتاقی رو.شدند وارد است زیل مال بود معلوم بود شده نوشته شیرو کهی اسم از کهی اتاقی کنار اتاق

.مهمان بود  

.بودی بزرگ اتاق  

.«توئه اتاق فعال نیا خب:»گفت ساالزاری آقا  

.«ساالزرای آقا ممنونی لیخ:»گفت بلک  

.«بزن صدا نیبنجام لطفا:»گفت بالفاصله ساالزاری آقا  

ی لیخی.مهمون.میدعوتیی جا امشب مای راست:»گفت و شد وارد دوباره او.بست را در و شد خارج اتاق از او سپس

«؟یایبی نتویم.شدینم حل پرونده و کشتنیم مارو اونا دیشای نبود تو اگه چونی,ایب هم تو اگه شمیم خوشحال  

.بست را در و شد خارج اتاق ازی بخندل با نیبنجام سپس.داد تکان بله حالت به را سرش بلک  

 

 

 

5 بخش  

وود کیکر بوکر  

 سپس.کندیم فکر هگذشت به و کندیم نگاه رونیب به نیو.است دیشد اریبس باران.اند نشسته نیماش در نیو و لریتا

.فتدیم بود دست به ریشمش کهی مرد و مارستانیب ادی  
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؟یدیشنی زیچ یکالغ مرد مورد در حاال تای ه:»پرسدیم لریتا از نیو  

 که بچه سرپ خود جز به البته,بود کشته آدمارو تمام,تولدی مهمون کی یتو شیپ سال دو آره:»دهدیم پاسخ لریتا

 کشته رو آدما تمام که بودنش دهید کالغ لباس با متروی تو.نبود معروف کالغ اسم به جا اون البته.بود تولدش

 نیا اروی ونا حتما بودهی مهمونی تو اروی اون هیشبی لیخ غکال نیا کشتن نوع چون گفتن نکهیا مقل بعد.بود

 البته.رفتهیم راه ابونیخی تو.بودند دهید کالغو اروی نیا گفتنیم های بعض.بود داده افهیق رییتغ که بوده کالغه

«؟یدونیم موردش در کجا از تو؟یچی برا حاال.ستین ازشی برخ گهید االن  

.«مشدید بودم مارستانیبی توی وقت:»نیو  

.داردیم نگه را نیماش عیسر لریتا  

«ش؟یدید مارستانیبی تو:»پرسدیم ادیز اریبس تعجب با لریتا  

.«کنم فرار تونستم که بود اون بخاطر آره:»دهدیم پاسخ نیو  

.«نییپای اومدی اضطراری ها پله از وی کرد فرار پنجره ازی گفت که تو نمیبب کن صبر:»لریتا  

.«بکنم کارو نیا تونستمینم که کشتیم منو اون اگه خبی ول آره:»نیو  

«کرد؟ کاریچ قهیدق..............و بود جا اون کالغی گیمی دار نمیبب کن صبر:»لریتا  

.«بود مونده زندهی کس نکنم فکر.بود کشته رو آدما تمام:»نیو  

«نکشت؟ رو تو چرا پس:»لریتا  

.«دونمینم:»نیو  

«؟یدید رو تو اونی عنی پس:»لریتا  

.«نکشت منوی ول کرد حمله بهمی حت,هآر:»نیو  

.کندیمی رانندگ به شروع دوباره لریتا  

.«کنه استراحت فکرت بزار,نکن فکر بهش:»گفت لریتا  
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.«باشه:»نیو  

.بود کرده پر ار ذهنش کالغ تر شیب همه از بود افتاده شیبرا اتفاق انقدر که نیا با.کردیم فکر کالغ به هنوز نیو  

 دری چتر او.گاهن لریتا به او.است دستش در چتر کی نیو.شوندیم ادهیپ آنها سپس و کندیم پارک را نیماش لریتا

. ندارد دستش  

«چتر؟ ریزی ایبی خوایم:»پرسدیم نیو  

«چتر؟ ریز از رونیبی ایبی خواینم تو.بارونم عاشق من,نه:»دهدیم پاسخ لریتا  

.«متنفرم بارون از من:»نیو  

«؟یجد:»لریتا  

.«آره:»نیو  

.«میبر باش زود کن ولش.وها:»لریتا  

.کردند پارک کنارش که شوندیمی ارب وارد ها آن  

.ستین مغازه دری گریدی کس فروشنده از ریغ به و استی خال بار  

 به روشندهف که داندیم فقط او.ستین آشنا لریتای برا اش افهیق.دارد تن بهی دیسف لباس.است جوان مرد کی او

  .ستادهیوا اونجا ریپی لیبی جا

 ردایب باال را سرش که نیا بدون شودیم بلند در شدن بستهی صدای وقت.است نییپا سرش فروشنده

.«میا بسته:»دیگویم  

.«ادینم نظر به:»دیگویم لریتا  

.ندیبیم را ها آن و اوردیم باال را سرش فروشنده  

«ی.کرد رید:»فروشنده  

.«دونمیم:»لریتا  
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.«یباش داشتهی خوبی  بهانه دوارمیام:»فروشنده  

.«دارم:»لریتا  

«ه؟یک اون:»پرسدیم و کندیم نگاه نیو به فروشنده  

«منهی میقدی دوستا ازی کی نیا:»دهدیم پاسخ لریتا  

«؟یبود کجا حاال تا:»فروشنده  

..................«کن گوشی ه:»لریتا  

.«بده جواب بزار ساکت:»فروشنده  

«؟یهستی کی تو:»نیو  

.«امی میج من:»فروشنده  

.«بودم کمای تو مارستانیبی تو حاال تا و منیو من:»نیو  

«ی.اومد خوش خب.اوه:»فروشنده  

«کجاست؟ی لیب:»نیو  

.«گمیم بهت بعدا:»لریتا  

«؟یشناسیم روی لیب:»فروشنده  

«ش؟یمشناس هم تو,آره:»نیو  

.«آره:»فروشنده  

«ش؟یشناسیم کجا از:»نیو  

.«پسرشم من:»فروشنده  

.«بود نگفته من به تو مورد دری زیچ حاال تا.اوه:»نیو  
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 شنبک آدم دنیم دستور کهیی جا وونهید کی فقط.زدینم حرف کار محلی تو خانوادش مورد در اون:»فروشنده

.«زنهیم حرف خانوادش مورد در  

.«میبر نیو.بعدی برا نیبزار رو حرفا,خب لهیخ:»لریتا  

  .دارد راه نیزم ریز به ها پله.روندیم بار پشتی ها پله سمت به لریتا و نیو

ی برا شدن آمده حال در کدام هر.هستند اطراف به دنیدو حال در همهه.استی ادیزی صدا سر نیزم ریز در

  .اند جنگی برا شدن آماده حال در کدام هر.ختهیر جا همه ها گلوله و ها تفنگ,گلوله زدی ها لباس.اند جنگ

«شده؟ خبر چهی ه:»زندیم داد بلند لریتا  

 نیهمی کن ریدی وقت:»دهدیم را لریتا جواب و شودیم بلند لریتای راب آشنا کامال کلفتی صدا سپس

.«احمق,شهیم  

 وبخ کلشیه هنوز و دارد را ها سوار موتوری  افهیق قبل مانند او.دیایم لریتا سمت به تیجمع وسط از بوکر

.است  

«شده؟ی چ مگه:»پرسدیم لریتا  

 که نیا مثل.تو ختنیر سایپل امروزی  معامله قرار سر ختهیر بهم اوضاعشون ها بچه از تا چند:»داد پاسخ بوکر

.«داده مون لوی عوض آشغالی کی  

«؟یشینم آماده چرا پس:»لریتا  

.«ام آماده من:»بوکر  

.«جنگ میریم میم؟داریداری ا آمادهی چطور:»لریتا  

.«پوشمینم کیشل زد لباس ها ترسو شما مثل من.بمهیجی تو هاشم گلوله برداشتم تفنگموی خوایمی چ:»بوکر  

.«دهینم معنا ک؟اصالیشل زد:»لریتا  

.«شو آماده باش زود کن ول:»بوکر  

.«آوردم خودم با گهید نفر کی من کن صبر:»لریتا  
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.شودیم متعجب اریبس بوکر.ندیبیم را نیو بوکر و رودیم کنار لریتا  

«بوکر؟ خبر چه:»دیگویم نیو  

.خوردینم تکان و شده شکه هنوز بوکر  

.«اومدم بهوش شیپ ساعت ده نیهم و کمای تو رفتم.ام زنده.ودممخ,آره:»دیگویم نیو  

.کندیم بغل را او و رودیم نیو سمت به بوکر  

.«بود من ریتقص همش.متاسفم واقعا نیو:»دیگویم تاسف وی ناراحت با بوکر  

.«میبر دیبا کن جمع افرادو برو هم حاال.نبود تو ریتقص ؟اصالیگیمی داری چ:»دیگویم نیو  

.«شهبا:»بوکر  

.کندیم حرکت اتاق گرید سمت به عیسر بوکر  

.«نیو.میداری میقد,دیجد عضو کی مای.ه:»دیگویم بلند بوکر  

 به او فتنر از بعد همه کردیم فکر خود با نیو. ستین آشنا اوی برا چکدامیهی  افهیق.کنندیم نگاه نیو به همه

.دیاینم شادی را همه و گرفتهی کوچکی فراموش او دمیشا ا.یشدند عضو کما  

«.نیباش زود نیبر همه.میندار وقت حال هر به:»گفت بوکر  

.روندیم ها پله سمت به همه  

 

 

 

ششم بخش  

یطالئ مو دختر  
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 حال در ههم و بود روشن اریبس اتاق.بود نشسته اتاق ازی ا گوشه در و داشت تن بهی ای مشک شلوار کت بلک

 او کنار و دآم بلک سمت به نیبنجامی مدت زا بعد.باشد رفته سر اش حوصله بلک امدیم نظر به.بودند زدن حرف

.نشست  

«؟یینجایا چرا:»دیپرس او از سپس و کرد نگاه بلک بهی کم نیبنجام  

«برم؟ کجا پس:»پرسدیم دهد تکان را سرش که نیا بدون بلک  

.«کننیمی باز دارن ها بچه باالی  طبقه:»داد پاسخ نیبنجام  

.«ندارم کردنی باز بهی ادیزی  عالقه:»داد پاس بلک  

«؟یچی برا اوه:»دیپرس نیبنجام  

«ن؟یاریب در ادا که جذاب شمای برا:»داد پاسخ بلک  

«؟یاریب در ادا اگه فتهیمی اتفاق چه حاال.داره فرقی باز...............خب:»گفت نیبنجام  

«ی.شیم احمقا مثل:»داد پاسخ بلک  

«؟ینیبب ارنیدرم ادا دارن که احمقو تا چند باالی بری خوایم.گمیم دوباره خب.اوه:»گفت نیبنجام  

«ی.احمقی لیخ همی کن نگاه رو احمقا کار اگه:»داد پاسخ بلک   

.زدی لبخند نیبنجام  

.«رفته سر حوصلتی لیخ نکهیا ای:»داد ادامه بلک  

.رفت باال ها پله از و شد بلند شیجا از بلک  

 نیا از بلق اما,رفت سمتشان به سپس و کرد ها آن به ینگاه بلک.بودند کردنی باز حال در بچه باالی  طبقه در

 بایز شب در اریبس شهر.کرد نگاه شهر به او.شدی بالکون وارد سپس او.افتادی بالکون به چشمش برسد آنها به که

 بود کردن مالحظه حال در کهیی بایزی نما غرق بلک.نددیدرخشیم شب دری نورانی ها خراش آسمان.بود

 را آن پسس و کرد نگاه کفش به بلک.ترساند را او و افتادی بالکونی رو بر باال از کفش لنگ کی سپس.شد

 و ستهنش بوم پشتی  لبهی رو بر که دید رای دختر و کرد نگاه باال به او.بود بچه دختر کی کفش.برداشت

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 به لهپ راه دنبال و شد خانه وارد عیسر بلک.اشتد کفش او راست سمتی پا فقط.بود کرده زانیآو را شیپاها

.گشت بام پشت  

.«نمیج من سالم:»گفت و آمد بلک سمت بهی ا بچه دختر سپس  

.«نیج سالم:»گفت بلک  

«ه؟یچ تو اسم:»دیپرس دختر  

.«کنندیم صدا بلک منو:»داد پاسخ بلک  

.«کنی باز ما با ایب.باشه:»گفت دختر  

.«ندارمی باز بهی ا عالقه ممنون نه:»داد پاسخ بلک  

«؟یچ یبرا:»دیپرس دختر  

.«مینزن حرف لشیدلی  درباره بهتره:»داد پاسخ بلک  

..............«ول:»دیپرس دختر  

«بوم؟ پشتی رو برم کجا از:»دیپرس بلک کند تمام را حرفش که نیا از قبل اما  

.«داره راه آخر اون:»داد پاسخ دختر  

.«خانوم ممنونی لیخ:»گفت بلک  

.رفت اشتد قرار راهرو آخر در که ها پله سمت به بلک  

.دیبارینم بارونی ول بودی ابر هوا.دیوزیمی خنک مینس.شد بام پشت وارد و کرد باز را در او  

 رفت زیل متس به بلک.بود دهینپوش را نکشیع ای و کاله گرید او.دادیم تکان هوا در را زیل رنگی طالئی موها باد

 کرد دقت رشتیبی کم بلک.بود منظرهی شاتما حال در او.ستین همراهش کتابش او شد متوجه دیرس او بهی وقت

 تکان را سرش نکهیا بدون زیل.کرد دراز او سمت به را کفش لنگ بلک.است ختنیر اشک حال در او شد متوجه و

.گرفت را کفش لنگ دهد  
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«؟یکنیم هیگری چی برا:»دیپرس زیل از بلک  

.«کنمینم هیگر:»داد پاسخ زیل  

«؟یزیریم اشکی چی برا:»دیپرس بلک  

.«باستیز منظره نیای لیخ که نیا بخاطر:»داد پاسخ زیل  

 شیپا را شکفش و آورد باال را چپشی پا زیل.کرد نگاه شهر به دو هر.نشست او کنار سپس و نگفتی زیچ بلک

.شد رهیخ منظره به سپس.کرد  
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«کجاست؟ کتابت:»دیپرس زیل از بلکی طوالن اریبس یمدت از بعد  

.«خونه:»داد پاسخ زیل  

«ه؟یچ سندشینو اسم:»دیپرس دوباره بلک  

.«ژاکوز انیبرا:»داد پاسخ زیل  

.«شیاوردینی چی برا:»دیپرس بلک  

«بدم؟ دست از رویی بایز نیا بهی  منظره تونمیم چطور.اومدم جا نیا ستین اولمی  دفعه:»داد خپاس زیل  

.کرد نگاه آسمان به بلک.دیچک بلکی رو بارانی ا قطره   

«اد؟یم بارون داره:»دیپرس زیل  

.«متنفرم بارون از.آره:»داد پاسخ بلک  
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.«نطوریهم منم.آره:»زیل  

.رودیم در سمت به و شودیم بلند شیجا از زیل  

.«بلک میبر زودباش:»دیگویم سپس او  

.روندیم رد سمت به دو هر سپس و رودیم زیل سمت به بلک.ستادهیا شیسرجا زیل.شودیم بلند شیجا از بلک  

 

هفتم شبخ  

تمنیپ تانیا  

.راندیمی ادیز سرعت با و استی رانندگ حال در لریتا.اند نشسته نیماش در لریتا و نیو  

«؟یداری حس چه خب:»پرسدیم نیو از لریتا  

«؟یچی برا:»دیپرس نیو  

 دیبا هکی کار نیاول وی اومد بعد.بوده کالغی دید کهی کس نیاولی,شد داریب سال همه نیا از بعد خب:»لریتا

«؟یداری حس چه.جنگی بکن  

.«دارمی بد حسی لیخ:»نیو  

.«تنخواس کمک ژاک از پرونده نیا سر که نیا مثل ستین خوب اصال اوضاع چونی,باش آماده دیبا خب:»لریتا  

«؟یچ:»نیو  

.«خواسته کمک ساالزار ژاک کایآمر کارگاه نیبهتر ازی اَی.اِی.د:»لریتا  

«کا؟یآمر کارگاه نیبهتر:»نیو  

.«کالغ دنبال بفرستنش بخوان دیشا گفتن.هآر:»لریتا  
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«ش؟یدید حاال تا:»نیو  

.«نه:»لریتا  

.«خفنه چقدر مینیبب بزار خب:»نیو  

.«معرکس شیراندازیت گنیمی ول :»لریتا  

.«بشه فمیحری کس نکنم فکر باشه ادمی میراندازیت اگه خب:»نیو  

.«جونه خری لیخ گنیم و:»لریتا  

«.باشه تر جون خر من ازی کس نکنم فکر ام زنده هنوز که نیا و وردخ سرمی تو کهی ریت اون با:»نیو  

«ی.کنیم کاریچ تو مینیبب:»لریتا  

 حرکت تمانساخ سمت به و شوندیم ادهیپ نیماش از عیسر دو ره.کندیم پارک خرابه ساختمان کنار نویماش لریتا

.کنندیم  

 هنوز.روندیم باال ساختمانی ها پله از نیو و لریتا.است دهیچیپ ساختمان تمام در ادیفر وی راندازیتی صدا

 حتما ک کردیم فکر خودش با نیو.ومدیم باالتری ها طبقه ازی راندازیتی صدا البته.ستین سایپل ازی خبر

.نبود ازشونی خبری ول بودیم نییپای ها طبقهی تو دیبای کمکی روین وگرنه ادهیزی لیخی ریدرگ  

.« باش زود:»گفت لریتا  

«.ندارم عادت دیجد بدنی ول دیببخش:»فتگ جواب در نیو  

.افتادنه اتفاق حال در اونجا های راندازیت تمام که آخری  طبقه به کوتاهی مدت از بعد  

.نشستند بوکر کنار عیسر لریتا و نیو  

.«نیاینم گهید کردمیم فکر داشتم,عجب چه:»گفت بوکر  

.«رونمیم بد باهاشی کرد فکر واقعا دمیخر دیجد نویماشی ول دیببخش:»گفت لریتا  

.«روندیم تندی حسابی ول:»نیو  
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.«نیاریب فشار روشون دیتونیم تا دیکنی سع.میانداخت ریگ وسط رو سایپل,کن ولش:»بوکر  

.«میافتاد ریگ که مییما ادیبی کمکی روین اگهی ول:»نیو  

.«هست حواسشون,ننییپا ها بچه از تا چند:» بوکر  

«اومده؟ ساالزار:»لریتا  

.«نه هنوز:»بوکر  

.«میکن تموم کارو ومدهین تا بهتره پس:»لریتا  

.«مینکن فراری چی برا:»نیو  

.«میبکش بودنو تیمامور نیای تو کهیی کسا تمام دیبا.رفته لو افشونیق:»بوکر  

.«میبکش ساالزارم اروی نیا دیبا کهی نطوریا:»نیو  

.«میاربز تله براشون میتونیم میکن تموم نارویا کار زود اگهی ول آره:»بوکر  

.«میندار ؟وقتیبش دادن حیتوض الیخیب شهیم:»لریتا  

.«تر جلو رمیم من.خب لهیخ:»بوکر  

.فتدیم نیزمی رو او و خوردیم دستش بهی ریت بالفاصله و شودیم بلند شیجا از بوکر  

«شد؟ی چ:»دیگویم او به سپس.کندیم میقا را بوکر عیسر لریتا  

«زد؟ی چ بای لعنت:»بوکر  

«ی.دیپوشیم کویشل زد باسل دیبا دیشا:»نیو  

.«شمیم ریپ دارم,نه:»بوکر  

.مانندیم ساکت سه هر هیثان چندی برا  

.«جلو نیریم شما,شد عوض نقشه:»بوکر  
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«جلوئن؟ ایک:»لریتا  

.«جلوئه تانیا:»بوکر  

«تان؟یا:»نیو  

.«آره:»بوکر  

.«جلو میبر خب لهیخ:»لریتا  

.«باشه:»نیو  

.ندنیشیم او کنار و روندیم تانیا سمت به ها آن.کنندیم حرکت جلو سمت به نشسته و آرام لریتا و نیو  

«؟یبودی گور کدوم موقع اون از:»دیگویم سپس و کندیمی نگاه ها آن به تانیا  

.«دمیخر دیجد نویماش:»دهدیم پاسخ لریتا  

«االن؟ نیهم:»تانیا  

.«شیپی  هفته نه:»لریتا  

«؟یاومد رید االن چرا پس:»تانیا  

«؟یچی عن.............یعنی؟یچ:»پرسدیم تعجب با سپس و دکنیم مکثی کم لریتا  

«؟یاومد رید االنی چی برای دیخر شیپی  هفته نویماش اگه:»تانیا  

.«کردمیمی رانندگ درست دیبا اهاشب بود نو نمیماش خب.آها:»لریتا  

.«رفتیم تندی لیخ البته:»نیو  

.کندیم نگاه نیو به و گرددیبرم تانیا  

«ه؟یک نیا:»تانیا  

.گرداندیبرم را سرش عیسر و  
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.«کن نگاه بهش درست:» لریتا  

.شودیم شکه اریبس هیثان چند از بعد و کندیم نگاه نیو به دوباره تانیا  

«ن؟یو:»پرسدیم تانیا  

.«آره:»نیو  

«ی.مرد میکرد فکر ما.خدای................وا:»تانیا  

.«دونمیم:»نیو  

«؟یبود کجا موقع اون از.مادرت درپی  درباره,متاسفمی لیخ منی راست,اوه:»تانیا  

.«کمای تو:»نیو  

«ها؟ سال نیا تمام:»تانیا  

.«بودم تَون دَون مارستانیب کی یتو.آره:»نیو  

«داده؟ پولشوی ک پس نمیبب کن صبر:»تانیا  

.شودیم متعجب اریبس نیو  

«بعد؟ی برا میبزار کردنو صحبت شهیم:»لریتا  

.«وسطی دیپر میبزن حرف میاومد وقت هر,گهید شو خفه:»نیو  

.«ادیم داره خب:»لریتا  

«؟یک:»تانیا  

.«ساالزار:»لریتا  

.«باشه ادتی یراندازیت دوارمیام.نیباش زود پس خب,اوه:»تانیا  

.«دوارمیام منم:»نیو  
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.«نپره که باشه سرتون  مواظب فقط.میکنیمی راندازیت مویشیم بلند سهی  شماره با:»تانیا  

«ی.دیم دیام خوبی لیخ تو:»لریتا  

.«بپره سرتون که ادهیز امکانش گمینم دروغ منی ه:»تانیا  

«م؟یکنی راندازیت مویش بلند جامون از سهی  شماره با قرارهی چی برا پس:»نیو  

.«شهیم تموم کارمون عتریسری نطوریا خب:»تانیا  

«.شهیم تموم اونا کار تر عیسر ای:»نیو  

.«دیبکن خوادیم دلتون کار هر:»تانیا  

.کنندیم شروع رای راندازیت سه هر  

 

 

 

هشتم بخش  

ساالزار ژاکوز  

.ردیگب را خود تیبل تا بود رفته زیل.بودند نشسته فرودگاه در نیبنجام و ژاک.بود شلوغ اریبس فرودگاه  

.«رهیم داره شهینم باورم:»دیگیم و کندیم ژاک سمت به را شیرو نیبنجام  

.«بشه موفق دوارمیام من:»گفت ژاک  

.«رمیبگ تولد براش خواستمیم:»داد ادامه نیبنجامی مدت از عدب.ماندند کتاس دو هر  

«بعد؟ی  هفته:» دیپرس ژاک  
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.«شد سالش 25ی زود نیا به شهینم باورم.آره:»داد پاسخ نیبنجام  

.«نزن حرفا نیا از,اَه:»گفت بالفاصله ژاک  

«ن؟یج از خبر چهی راست ها.گذشت زودی لیخ واقعا.گمیم راست:»گفت نیبنجام  

.«کنمی خواستگار ازش کردمیم فکر داشتم..............., داشتمی.چیه:»داد خپاس ژاک  

«واقعا؟............؟چیچ:»دیپرس عیسر.کرد تعجب اریبس نیبنجام  

.«آره:»داد پاسخ ژاک  

.«ژاکی شد عوض واقعا.گمیم کیتبر..........وا:»گفت نیبنجام  

.«ممنون:»گفت جواب در ژاک  

.کندینم حرکت هوا در گهید زیل کوتاهی موها.شتبرگ زیل کوتاهی مدت از بعد  

.«برم دیبا گهید ساعت کی گفتن خب:»گفت زیل  

«ساعت؟ کی:»دیپرس ژاک  

.«نیبر نیتونیم نیندار حوصله اگه:»داد پاسخ زیل  

.«میمونیم نجایا ما,نه:»داد پاسخ عیسر نیبنجام  

ی  حنهص سر بره بخواد بلک دیشا گفتم.شده کار به دست دوباره کالغ که داد خبر بهم مزیج آخه:»گفت زیل

.«جرم  

 که نیا و خطرناکهی لیخ گفت.باشم پرونده سر نداد اجازه من به سیرئ.نه:»گفت و دیکشی قیعم نفس ژاک

.«بدن دست از منو توننینم  

«کرده؟ حمله کجا به نمیبب کن صبر:»دیپرس نیبنجام  

.«کشته رو همه که نیا مثل.کرده حملهی خصوص مارستانیب کی به:»داد پاسخ زیل  

«مارستان؟یب نیا هست کجا:»پرسدیم عیسر و شده شکه اریبس نیبنجام  
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.«بودش تَون دَون کنم فکر:»دهدیم پاسخ زیل  

.«ویاَون گِرند مارستانیب:»داد ادامه ژاک  

.«امیم االن:»دیگویم و شودیم بلند شیجا از نیبنجام  

.ندینشیم ژاک کنار نیبنجام شدن جخار از بعد زیل.کندیم حرکتی خروج در سمت به سپس  

.«نکن صدا بلک منو گهید:»گفت زیل بهی مدت از بعد ژاک  

.«نه منی ولی باش شده عوض تو ممکنه:»گفت ژاک به بخوردی تکان که نیا بدون زیل  

 از عدب و.داد جواب را تلفن او.خورد زنگ ژاک تلفنی مدت از بعد.کردند نگاه ونیزیتلو به و شدند ساکت دو هر

.کرد قطع را آن هیثان چند  

.«برم دیبا من:»گفت زیل به ژاک  

«کجا؟:»پرسد زیل  

.«اونجا برم دیبا.گذاشتن تله براشون و بشه برقرار قراره معامله کی که نیا مثل:»داد پاسخ ژاک  

.«باشه:»گفت زیل  

.شد بلند شیجا از زین هم زیل.شد بلند شیجا از ژاک  

.«باش خودت مواظبی.بش موفق دوارمیام,زیل:»گفت سپس و تکاند را کتش ژاک  

.«بلک.........نطوریهم هم تو:»گفت جواب در زیل  

.شد خارج فرودگاه از و کرد بقل را زیل سپس و کردی ا خنده ژاک  

.گشتیبرم فرودگاه سمت به که دید را نیبنجام فرودگاه رونیب در  

«؟یریم کجای ه:»دیپرس او از و کرد تعجب ژاک دنید با نیبنجام  

.«برم دیبا.گذاشتن تله براشون گفتن زدن زنگ بهمی اِی.ای.د از:»داد پاسخ ژاک  
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.«باش مراقب.باشه.اوه:»گفت نیبنجام  

«خدافظ,باشه:»گفت و شد رد نیبنجام کنار از ژاک  

.کرد کردن حرکت به شروع و شد نیماش سوار ژاک  

 

 

نهم بخش  

یابد دوستان  

 و لریات.است تفنگش کردن پر حال در و نشسته جعبه کی یرو نیو.اند افتاده نیزمی رو بر ها سیپلی  همه

 را ها سیپل لباس افراد ازی ا عده.است نقشه دنیچ حال در زین بوکر.هستن ها جسد کردن میقا حال در تانیا

.گرفتن دست به را ها آن تفنگ و اند دهیپوش  

«ی.ا حرفه راندازیت قعاوا,باشه ژاک به حواست نیو:»دیگویم او به و دیایم نیو سمت به بوکر  

.«نباش نگران:»دیگویم و کندیم نگاه بوکر به نیو  

«ی.ریبم دوبارهی شد زنده کهی روز نیهم خوامینم,خوبه:»بوکر  

.«رمیمینم های راحت نیا به من نباش نگران:»دیگویم باخنده نیو  

.«وارمدیام:»بوکر  

«.جاهاتون سر نیباش زود:»دیگویم بلند و کندیم نگاه هیبق به بوکر سپس  

ی  بقهط و شکسته طبقه نیزم.روندیم باالی  طبقه تانیا و بوکر همراه به نیو.روندیم شانیجاها سمت به همه

.شودیم دهیدی راحت بهی نییپا  

.است آماده نییپای  طبقه در و دهیپوش را ها سیپل ازی کی لباس لریتا  
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«ن؟ییپا رو گهید نفر کیی ذاشتیم باال رو لریتا نبود بهتری ه:»پرسدیم بوکر از نیو  

 باال ساشونیرئ کهی حال در ننییپا خودشون ننیببی وقت کنندیمی فکر چه افراد نظرت به:»دهدیم پاسخ بوکر

«شدن؟ میقا  

«ه؟یچی قربان فهمنیم:»نیو  

«ره؟یمیم لریتای گیمی عنی:»تانیا  

.«نه که معلومه:»نیو  

«ی.گیم نویای دار ومدیم نظر به:»تانیا  

.«کنهی راندازیت بهتر بتونه تا باشه باال دیبا لریتا مثل خوب انداز ریت کی گمیم دارم نه:»نیو  

.«بدن دست از دشونویام هیبق که میکنی کار میتونینمی ول توئه با حق نکهیا با:»تانیا  

«م؟یبگ دروغ بهشونی عنی پس:»نیو  

 ستادهیوا مقدم خط خودش سایئر ازی کی کن نگاه که میدیم دیام بهشون میدار.میگینم دروغ بهشون:»تانیا

.«گرفتنیم دیام ارتش ومدیم جلو شاه خودی وقت گذشته زمان مثل درست  

  .«نکردهی کار نیهمچی امپراطور چیه و,احمقانس کامال کار کی نیای ول آره:»نیو

«م؟یبش الیخیب شهیم:»بوکر  

.ادیم در صدا به ها سیپل ازی کی میسیبی صدا.شنیم ساکت همه  

.«درسته زیچ همه بگو.بده جواب لریتا:»دیگویم عیسر بوکر  

.دهدیم جواب را میسیب لریتا  

 و دامیم شدت با هنوز باران.بود او منتظر رونیب ولد.شد خارج آن از و کرد پارک ساختمان کنار را نیماش ژاک

.کردیم تیاذ را ژاک  

«شده؟ی چ:»دیپرس ولد از ژاک  
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.«امنه زیچ همه گفتن دادن غامیپ:»داد پاسخ ریولدما  

«تو؟ی نرفت چرا پس:»دیپرس ژاک  

.«بودم تو منتظر:»داد پاسخ ریولدما  

«امنه؟ گفت بهتی کی راست.خوبه:»گفت و زدی لبخند ژاک  

.«شدن کشته ایشتریب که نیا مثل روهاین ازی کی:»داد پاسخ ریولدما  

 همه از تر عیسر مه کوپتریلیه کی بگو بهشون.بفرستنی کمکی روین بگو بزن میسیب عیسر:»گفت عیسر ژاک

.«بفرستن  

«؟یچی برا:»دیپرس تعجب با ریولدما  

.«تله کی یتو میریم میدار ما که نیا بخاطر:»داد جواب ژاک  

«؟یدونیم کجا از:»دیپرس تعجب با ریولدما  

 و بدن رخب من به خورد شکست ای شد انجام تیموفق با تیمامور اگه که دونستنیم گروه تمام:»داد پاسخ ژاک 

.«ارهیم در اداشونو داره نفر کی و مردن همشون که نهیا مونهیم نجایا کهی احتمال تنها  

.«رفته ادشونی که نیا ای:»گفت ریولدما  

.ردیگیم نشونه ریولدما سمت به و اوردیم در را اش اسلحه عیسر ژاک  

«؟یکنیمی داری غلط چه:»پرسدیم تیعصبان و تعجب با ریولدما  

 چرتی حرفای.کن گمراه منوی کنیمی سعی دار انگار.ادینم خوشم کردنت صحبت طرز از:»داد جواب ژاک

 اقعاو وی اوردیم در ادای داشت,بدتر ای یکردی کی به دست اونا با ای پسی.ستین احمق دونمیم منمی.زنیم

 دست تخود به و نیزمی رو بنداز تفنگتو.احمق کی به نه و دارم ازین انتکاریخ کی به نه من حال هر به.یاحمق

.«بزن بند  

 پرونده نیا صاحب من.باالتر تو از مقامم ؟منیکرد جرئت چطور:»گفت او به ادیفر با و شدی عصبان اریبس ریولدما

«.ام  
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 به وی ازنند اسلحتو االن اگه و منه مال تفنگی.هستی خر کدوم ستین مهم منی برا:»گفت ادیفر با زین ژاک

.«کنمیم کیشل بهت باش مطمئنی نزن بند دست خودت  

 سمت هب ژاک.بست نشیماش در به را خودش و انداخت را اش اسلحه هیثان چند از بعد.شده شکه اریبس ریولدما

 سپس.برداشت ها آن و دید نارنجک تا سه نیماش داخل او.زد میسیبی کمکی روینی برا و رفت ریولدما نیماش

.کرد حرکت ساختمان سمت به  

 اول نفر آمدند او سمت به دو هر.بود دهیند را ها آنی  افهیق بحال تا او.دید را ها سیپل از دوتا و شد وارد ژاک

 حرکت دونب و شد شکه اریبس بردارد را آن که نیا از قبلی بیعج طور به اما و برد تفنگش سمت به را دستش

ی  قهبط از رای فرد ادیفری صدا سپس.کشت را ها آنی دو هر تفنگش با و کرد استفاده فرصت از زین ژاک.ماند

 کیلش او به زین ها آن و شدی مخف عیسر او.شدند میقا باالی  طبقه ها آنی  همه که شد متوجه و دیشن باال

 علومم مختلفی جاها در ها آن داشتن قرار و ها تفنگی صدا از.زدندیم ریتی معمول کلت کی با کدام هر.کردند

 به را آن عیسر زین ها آن باالی  طبقه کرد پرتاب را رنجکهانا ازی کی عیسر ژاک.باشند ها آن از نفر شش که بود

 و.ردک ول را آن و دیکش را نارنجک ضامن و برداشت گهیدی کی ژاک.شد منفجر نارنجک.کردند پرتاب نییپا

   .کرد پرتاب را آن هیثان کی از بعد سپس

 نفر سه و شودیم منفجر کند پرتاب نییپا به را آن بتواند یکس که نیا از قبل اما شودیم پرتاب باال به نارنجک

.ردیبگ کم دست دینبا را فشیحر که دانستیم او.بود دهیترسی کم نیو.کندیم پر را تفنگش نیو.شوندیم کشته  

.«کن عوض جاتو نیو:»دیگویم و کندیم نگاه نیو به بوکر  

 او.ردیگیم شانهن ساالزار سمت به را تفنگش و اوردیم باال را سرش آرام سپس.دهدیم رییتغ را شیجا عیسر نیو

 با را او نیو شود بلند او کهی ا هیثان.شود بلند ساالزار که استی کاف فقط.بهتر تیموقع کی منتظر.ماندیم منتظر

 آنکه بدون زارساال اما.است کینزد.گریدی  هیثان چند.شود بلند که است االن.ماندیم منتظر نطوریهم او.زندیم ریت

 استفاده تیموقع از عیسر ساالزار و شودیم پرت حواسش نیو.اندازدی م بوکر سمت به گریدی نارنجک شود بلند

.زندیم ریت با را نیو و کندیم  

 نظر ریز را دشمنانش آن با کهی ا شهیش به دوباره و ندیشیم عیسر ژاک.افتاد نیزمی رو بر دیسف مو پسر

 االب را سرش آرام دیسف مو سرپ.آمدی م.«نیو:»زدیم داد بلند که اه آن ازی کی ادیفری صدا.کرد نگاه,داشت

 را آن و برداشت نیزمی رو از سنگ کی عیسر ژاک.بودند آماده پسر افراد.دید را او شهیش داخل از ژاک.آورد
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ی گرید ازی تر زیر کلیه کهی آخر نفر به و شد بلند شیجا از عیسر سپس.کرد پرتاب دیسف مو پسر سمت

ی زخم او یبازو.نشست نیزمی رو بر ژاک.زد ریت با را او دیسف وم پسر ندیبش که نیا از قبل اما,زد ریت داشت

.شد بلند کوپتریهلی صدا کوتاهی مدت از بعد.امدیم خون آن از و بود شده  

.کندیم نگاه,دیایم هلکوپتری صدا کهیی جا,سرش پشت به تعجب با نیو  

.«میبر دیبا:»دیگویم و کندیم نیو سمت به را شیرو عیسر بوکر  

.«مشیبکش دیبا.میکن صبر دیبا.میتونینم:»دیگویم و شدهی بانعص اریبس نیو  

.«میبرگرد دیبا االن.میتونینم االن:»بوکر  

.«میریگیم لرویتا انتقام بعدا:»تانیا  

«؟یور کدوم:»دیگویم سپس و کندیم فکری کم نیو  

.«نییپا میریم:»دیگویم بوکر  

 نییپا نجرهپ از تانیا و بوکر بیترت به.است راه نییپا تنگی  کوچه به پنجره از.روندیم پنجره سمت به سه هر

.روندیم  

 نشانه او متس به را تفنگش عقب از دیرس دیسف مو پسر بهی وقت.امدیم خون او دست از.بودی عصبان اریبس ژاک

 مانند هیثان نیآخر در او صورت که شد متوجه ژاک.دیپر پنجره از عیسر دید را اوی وقت دیسف مو پسر.گرفت

 درد رس نیو صورت دنید با عیسر اما بزند ریت با را او کردی سع ژاک.شد بود ساختمان داخل کهی کس نیاول

.اوردیم خاطر به را زیچ همه عیسر هیثان چند از بعد.فتدیم نیزمی رو بر و ردیگیمی دیشد  

.رسدیم نیزم به نیو  

.کشاندیم خودش نیماش سمت به را نیو عیسر بوکر  

.«نیو باش زود:»گفت بوکر  

.کندیم کردن حرکت به شروع تانیا.شوندیم سوار دو هر و دودیم نیماش سمت به نیو  

«شده؟ی چ:»پرسدیم نیو از بوکر  
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.«بود بلک اون:»دیگویم هیثان چند از بعد نیو  

.کنندیم نگاه نیو به تعجب با بوکر و تانیا  

یانیپا بخش  

 شروع

.بود رفتن راه حال در نیبنجام خانه در.شد وارد ژاک و شد باز خانه در  

«شد؟ی ؟چیچطور.ژاک سالم اوه:»گفت و دید را ژاک او  

«چطوره؟ حالت.نیبنجام:»گفت نیبنجام به ژاک  

«چطوره؟ تو حال:»دیپرس و کرد تعجب اریبس نیبنجام  

«؟یگفت دروغ من به تو:»گفت و شدی عصبان اریبس اش افهیق ژاک  

«؟یکنیم صحبتی داری چی  ه؟دربارهیچ منظورت:»دیپرس نیبنجام  

«ی.گفت دروغ تو.مردن همشونی گفت تو.ندارمی ا خانواده منی گفت تو:»گفت عیسر ژاک  

.«مردن بود سالت 4 توی وقت مادرت و پدر دمید اطالعاتتو خورمیم قسم من:»گفت نیبنجام  

 دایپ منو توی مدت از بعد و دادم دست از مادرمو و پدر بود سالم 9ی وقت منی گفت من به تو:»گفت ادیفر با ژاک

«دادم؟ دست از مادرمو و پدری سالگ 4 منی گیم حاال امای.کرد  

 ازدست مادرتو و پدر بود سالت 4ی وقت بگم بهت تونستمینم:»گفت سپس و کردی کوتاه مکث نیبنجام

«ی.بود کجا مدت نیا شدینم سوال برات.گفتمیم بهت نویای چطوری.داد  

 تبهکارا عضو نه؟منم مگه.بود کردهی کار دست رو ها پرونده از یکی کهی بودی عوض اون تو:»تگف ادیفر با ژاک

 فیثک موش کی.یانتکاریخ کی توی ولی.بد نجات منوی تونست کهی کرد کاریچ دونمیدرسته؟نم بودم

.«نیبنجام  
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 تمام و مقام نیا,اسم نیا.دادم نجات رو تو جون فم؟منیکث موش کی من:»گفت و شدی عصبان اریبس نیبنجام

..................«رو تو من.منه بخاطری دار کهیی زایچ  

 هک بود کینزدی لیخ و کشتم کموینزدی دوستا ازی کی امروز.دوستامو ازی ک.یکشتم لرویتا من:»ژاک

.......................................«هم  

«؟یچ که بود کینزد:»دیپرس عیسر نیبنجام  

.«ستین مهم:»داد پاسخ ژاک  

.نشست او کنار زین نیبنجام.نشست ها مبل ازی کی یرو بر ژاک  

.«کردهیم حرکت خودش بدنم و بودم خواب موقع اون از کنمیم احساس:»گفت ژاک  

 اگه.شناس فهیوظ کارگاه کی.یسیپل کی یتو.شده رید گهیدی ول.ژاک متاسفم:»گفت او به نیبنجامی مدت از بعد

 ارک دوارمیامی ول.تیبچگ بهی برگرد که کنمی ارک تونمینم منی.بود ما با سال 10ی بود اونا با سال 5 تو

«ی.ند انجامی اشتباه  

.رفت در سمت به و شد بلند شیجا از نیبنجام  

.«رمیم رونیب پرونده نیا از من:»گفت بلند ژاک  

.شد خارج سپس.«باشه:»گفت زین نیبنجام  

.بست را چشمانش ژاک  

 

.دیایم او سمت به ربوکی مدت از بعد.است نشسته اشی میقدی  خانه رونیب نیو  

.«نجایا انیمی بزود.میبر زودتر بهتره,نیوی ه:»دیگویم نیو به او  

.«مسخرسی لیخ!سا؟یپل با بلک.شهینم باورم:»دیگویم بوکر به نیو  

.«متاسفمی لیخ:»بوکر  
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ی نطوریا زارمینمی.راحت نیهم به.کشت لرویتا اون.هممونه مشکل نیا.ستین من مشکل فقط نیا.نباش:»نیو

 با دینبا دمیم نشون بهش.کنمیم چارشیب.کشت خانوادمونوی اعضا اون.بشه تمومی نطوریا میبزار دینبا.بشه تموم

.«فتادیم در من  

«ی.ه:»بوکر  

.کندیم نگاه بوکر به نیو  

 ما با دیبان که میبفهمون اروی اون به دیبا.باهاتم من:»دیگویم و ردیگیم را اوی بازو و اوردیم جلو را دستش بوکر

.«تهفیدرب  

.روندیم نیماش سمت به و شوندیم بلند دو هر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..بیب..........................................................................................................بیب..................................بیب.................................بیب

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



.....................................بیب....................................................................................بیب.....................................................................

.... 

 ژاک مانچش هیثان چند از بعد.بود نشستهی صندلی رو کنارشی جرم.است دهیخواب مارستانیب تختی رو ژاک

.شودیم باز  

"..................پرستار.............پرستار"کندیم زدن ادیفر به شروعی جرم  

.رودیم همی تو شیها اخم سپس.کندیم نگاه اطرافش بهی کم ژاک  

.انیپا  
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دوم کوتاه فصل  

ی!واقع کالغ با ظهر از بعد کی  

ی لیخ ها آدم بودن کال البته و ها بچه غیج غیج,ها نیماش بوقی صدا.بود ابانیخ در کردن حرکت حال در کالغ

 اعتس کی دیبای ول.بود پاتری هر آخر قسمت اونم.بود خوشحال زیچ کی ی درباره فقط اون.کردیم تیاذ اونو

ی برا.نهخو برگرده داشتن وقتم.نمایس سمت بود اومد تر زود اون و بود شده خراب ساعتش که چون,کردیم صبر

 ه؟ویچ کار نیبهتر کرد فکر خودش با.نمایس داخل بره بتونه کهی وقت تا بزنه قدم ها ابانیخ در شد مجبور نیهم

 تمام تا رهیبگ جلوشو کهی زیچ ک.یکنه گوش بخش مشآرا زیچ کی دیبا که گفت خودش با هیثان چند از بعد

 براشی ا کخوردهی شیگوش کردن عوض عادت بخاطر.آورد در شوی گوش نیهمی برا.نکشه رو اونجای آدما

 گوشاشی تو روی فر هندز سپس.کرد بخش آهنگشوی مدت از بعد.کنه کاری گوش نیا با تا بود سخت

ی وقت.تبس چشماشو و دیکشی قیعم نفس کالغ.شد شروع(تول گروه از)مایآن آهنگ هیثان چند از بعد.گذاشت

 ک.ینمایس سمت رفت و شد بلند عیسر.برده خوابش که است قهیدق 45 به کینزد که دیفهم کرد باز چشماشو

 شدیمی احتر به نترنتیا با چون بود بیعجی لیخ کالغی برا.بخرن تیلیب تا بودن منتظری طوالنی لیخ صف

 نیهمی برا ودب دهینخر تیلیب خودشم البته.خرنیم تیلیبی نطوریا هنوز مردم چرا بود بیعج براش.دیخر لتیب

 نگاه رو دومش بخش مرگ ادگارانی و پاتری هر و شد نمایس وارد باالخره قهیدق 5 از بعد.بودی صبانعی لیخ

ی عصبان قدران.رونیب انداختنش کردنش صدا و سر بخاطر شد کشته ولدمرتی وقت دیند لمویف کامل البته.کرد

 خانواده کی ی درباره.کرد جلب نظرشو روزنامهی تو نوشته کی که.بکشه نگویرولی کی.ج بره خواستیم که بود

 بود قرار تولد یتو کهیی زایچ تمام که نیا مثل.رنیبگ تولد کی بچشون پسری برا خواستنیم که بود پولداری 

 نیهمی برا.هبکش نگیرولی جا به رو اونا رهیبگ میتصم کالغ که شد باعثی مهمون او.پاترهی هری الیوسا از باشه

.زدن حرف بچه پسر و پاتری هر آخر قسمتی  درباره ناو با کرد شروع و زد زنگ دوستش به  

.انیپا  
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سوم فصل  

  باز ریشمش دزدی  پرونده

کی بخش  

زیعز خاطرات دفترچه  

.ب  

زیعز خاطرات دفترچه  

 تر رید انقدر یچی برا دونمینم,باشم تری ا حرفه بلک از کنم فکر نکهیا با.کارگاهه کی عنوان به روزم نیاول فردا

 وانیل کی دارم االنی.بکش کارت از دست گرانید بودن بهتر بخاطر چوقتیه دینبا خبی ول.شدم اهکارگ اون از

 قسم هباشی نطوریا اگه!باشه مدرسه مثل هم جا نیا نکنه کردمیم فکر داشتم.خورمیم خی تا چهار با نوشابه

 ولش.افتادم همدرس ادی وبارهد خدای وا.رهیبگ طرفمو که ستین نجایا بلکم گهید.رونیب امیب شغلم از که خورمیم

ی لیخ.بود گرفته بغضم شدمیم مایهواپ سوار کردمویم ترک ویا.ال داشتمی وقت,نجایا ومدمیم داشتمی وقت.کن

 اندازه به آخرش آخر و ستین مهم برام اصال بلک که گفتمیم خودم به داشتم مدت تمام,کردمیمیی تنها احساس

 رهیم ارهد دونستمیم نکهیا با پروندشی برا رهیم داره دمیدی وقتی ول.داره نقش منی زندگی تو بیرق کی ی

 اون بدون که چون,ادیب من با خواستیم دلم قتشیحق.بمونه شمیپ خواستیم دلم,پروندش کردن حلی برا

 عجب مگفت هادمی؟شده دوست نیج با بلک که گفتم بهت ادتهی.نمیزمی  کرهی رو آدم نیتر تنها مطمئنم

 شدینم باورم.بگم تونستمینم هم تو بهی حت که بودمی عصبانی بقدری ول ,شده دوست دختره اون با که هیاحمق

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 وضع گفتم بلک به نجایا به اومدنم از قبل.دمیم دست از عقلمو دارم.خدای ا.رونیب بره اون با شده حاضر که

 کهی کار امتم ارمد که گفتمیم بهت ادتهی.شدم عوض اون از شتریب من که مطمئنم خبی ول گفتمیم راست.شده

 که کردمیم مویسع تمام داشتم قتشیحق چون,گفتمیم دروغ بهت داشتم بشم؟خب بهتر بلک از تا کنمیم ممکنه

ی لو موقع اون ازی چی برا دونمینم.بود نیهم کارم تمام شد سالم چهاردهی وقت از.کنم جلب خودم به توجهشو

 کنمیم فکر بهش دارم که حاال البته.گفتمیم دروغ تبه بلکی  درباره داشتم موقع اون از متاسفمی لیخ,خب

 بلک که نیا از قبل شدمی نطوریا چرای,وای وای وا.کتاب ای بوده بلکی  درباره گفتمیم بهت کهیی زایچ تمام

 ولش.شدم یآدم نیهمچ عاشق که من میبدبخت چه !شدم؟ بلک عاشق واقعای عنی.نکنم بودم؟فکری نطوریا ادیب

 کالهمو هک نیا جز ندارمی ا چاره.آفتاب نور ریز صبح.صبح فردا.شهیم شروع کارم صبح افرد,بلک الیخیب کن

 آدمی توق چون.رنینگ سختی لیخ بهم دوارمیام.متنفرم اونا از چقدر کهی دونیم هم تو.بزنم نکمویع بپوشمو

 قعر,چاقی آدما ازی ندار باور.جوشه مدت تمام باشه آفتاب ریز اگهی ول ارهیم جوش زودی لیخ بشهی عصبان

 هر به.کنهیمنی عصبان روی کس عنوان چیه به کیتراف وی ابری هوا کی خورمیم قسم.بپرس کیترافی توی  کرده

ی برا ورممنظ البتهی.کن دعا برام خواستمیم فقط.رسمیم صفحه آخر_ دمیرس االن البته _ به دارم,دفترچه حال

 هترهب بعد به نیا از کنم فکر.ندارم کردن فکر حال اصال چون ندن بهمی سختی  پرونده کنمیم خواهش.کاره

 زیچی کل شب دافر,نکن فکر بهشی لیخ کن ولشی.کنیم کمک بهمی لیخ تو چون.سمیبنو صفحه کی از شتریب

.ریبخ شب پس.سمیبنو که دارم  

 

دو بخش  

دیجدی آدما  

 ی.

زیعز خاطرات دفترچه  

 کی مهه که کردمیم احساس مدت تمام.داشتم استرس یلیخ صبح از.بود کارگاه کی عنوان به روزم نیاول امروز

ی کل متونیم من ه؟کهیخوبی لیخی جا مدرسه گفت بهم نیبنجام ادتهی.مدرسه مثل.انیدرم آب از آشغال مشت

 نیا نکنم فکر.دادم انجام خودم کارامو تمام حاال تا.دارم ازین دوست به چقدرم من انگار حاال.کنم دایپ دوست
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 تگفیم بلک کهی زیچ خالف بر شدم واردی وقت.کن ولش حاال.کنند کمک بهمی نقدراو دممیجدی همکارا

 کالس مدتم تمام و کردن عرق همشون.بودن فیکث آشغال آدم مشت کی که گفتیم اون.بودی خوبی جای لیخ

 ستین زمال پس,زنم من بلک برخالف خوشبختانه.اند قهوه عاشق واقعا گفتیم راست زویچ کی البته.ذاشتنیم

 نکرده عرق چکدومشونیه.بودنی خوبی آدمای لیخ اتفاقا نایا حال هر به.باشم داشته دوست قهوه تماح

 االح تا گفتن.کارگاهم کی من که شدینم باورشون,بودم نشونیتر جوون من.بودن باال سن همشون.بودن

ی لیخ حال هر به.دنیند منی جوون به بود جان اسمشم که بود مرتبی لیخ که آقائه نیا جز به روی کارگاه

 کی یوتی وقت خب.بودن اونجا نفر چهار حدودا پس نبوده که باشهی کس تنها هانس فقط اگه,بودنی خوبی آدما

یی آقا کی,کن ولش حاال.کنمیم کار همی کمی آدما با کیکوچی  ادارهی تو صد در صد پس باشم کیکوچ شهر

 پنجاه حدود.ودب افهیق خوشی لیخ.دید منو که دبوی کس نیاول یلر اسم به شدیم بازنشست خواستیم گهید که

 دو.من سال و سن هم حدودا داشت بچه تا 3.کرد کمک من بهی لیخ.بود همی اخالق خوش آدمی لیخ.بود سالش

 و ودب دکتر گشید پسری کی اون.بودشی لر پسر هانس.بود مرده همسرش که نیا مثل.دختر کی پسر تا

 ارونوبی صدا صبح از ادیز احتمال به نگفتم روزو بخش نیتر مهم اوه.بود کاریب البته و داشت شوهر دخترش

 هتب هیبقی  درباره بزار.ادیم بدم بارون از هنوز البته.بپوشم کالهو اون نبود الزم که خوشحالم واقعای.دیشن

 راحتی دگزن کی یبرا نکهیا مثلی ول.کردهیم کاری ا.الی تو مایقد که بود ساله چهلی آقا کی یبعد نفر.بگم

 اونم حال هر به.ندارهی ربط چیه من به خبی ول,نجایا ادیب کردن مجبورش کنم فکر من البته.نجایا اومده تر

 مامور کی اول از که نیا مثل.بود شده کارگاه تازه که بود ساله 23ی آقا کی یبعد نفر.بودی خوب آدمی لیخ

 نظر به.زدینم حرف ادمیزی لیخ.داشتی مرتبی  افهیق انقدرم. یا.ال بره بود قرار نکهیا مثل.بود جان اسمش.بوده

 آخرم نفر.کردن اخراجشی دی.پی.ا.ال از دمیفهم دمیپرس هیبق ازی وقت.بودی جد کارشی  دربارهی لیخ ومدیم

 ندارهی بطر من به گفتم خودم با.ییجا ک,یرفت بزنم حرف باهاش بتونم که نیا از قبل.بودش بخش سیرئ که

ی ا گهید کس هانسی کی اون از ریغ به.بودن همونا همشون کنم فکر.بره گذاشتم نیهمی برا رهیم داره کجا که

 نیای تو حداقل.خوردندیم قهوه همشون.زدم حرف کخوردهی باهاشون فقط فتادین همی خاص اتفاق چیه.نمونده

.بود بلک با حق مورد کی  

 ادیب خوادیمی اِی.ای.دی  پرونده از که گفت بهم بلک نکهیا جز اوه.نموندهی خاص زیچ کنم فکر گهید خب

 هگیدی  پرونده کی داره که دمیفهم و........و زدم حرف باهاشی ا کخوردهی.یچ یبرا دمینپرس ازش من.رونیب

 بهشی توق.هیآشغال آدمی لیخ.نگرفتمی ا پرونده چیه هنوز من.شد خورد اعصابمی حساب.کنهیم قبول ادارهی تو

 اگه راعم گفت بعدش.دنیخند بهم کرد شروع نبودنی بود گفته کهی طوراون همکارام از چکدومیه که گفتم
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 همکاراش تمام یچی برا نظرم به دیپرسی عن.......یگفت بهم بعدش.ارمیب ریگی حساب درستی  پرونده کی بتونم

 رفمزخی آدما بخاطر گفت بهم.بده جواب خودش گذاشتم بگمو نداشتمی چیه آشغالن؟من و کرده عرقی آدما

 اشهب شده کشتهی کس توش کهی ا پرونده حاال تای عنی خوبه همکارام حال انقدر اگه و.سختی ها ندهپرو و

.پرسمب ازشون برم فردا قراره نیهمی برا.نمیبیم که گفت بهم اونم.شده وونهید که گفتم بهش منم.دنیند  

.زنمیم حرف باهات فردا بخوابم رمیم من رهید گهید حال هر به  

 

سوم بخش  

!سادهی  دهپرون کی  

.ک  

زیعز خاطرات دفترچه  

 خب که ونچ.دنیند باشه شده مربوط قتل به که روی ا پرونده حاال تا چکدومشونیه.بود بلک با حق نکهیا مثل

ی ول.ونهخطرناکشی ها پرونده ازی کی عضو دادن امروز کهی ا پرونده نیا البته و.هیآرومی جا کال گفتشون طبق

ی ا البته.زده رددستب شهری فروش طال نیتر پرطرفدار بهیی اروی ک.یهیا سادهی لیخی  پرونده کی که من نظر به

 در صد هب که همکارم چون کردمیم کاریی تنها فعال دیبا که نیا مثل حال هر به.کردمیم فکر اول که بودی زیچ

 زنمب دسح دیبا و ستین نجایا حاضر حال در همکارت که گفتن من به شهیم باورت.دهینرس هنوز هانسه صد

 و.ستین هانس جزی کس صد در صد پس میشند ش درباره ای دمشید قبالی عنی بزنم حدس باشه قرار اگه.هیک

 دموشی تاکس سوار حال هر به.هانسه ومدهین هنوز و کنهیم کار اونجا ما از ریغ کهی کس تنها که نیا البته

 درباره.زدیم رفحی ه.شدینم خفهی تاکس نندهرا نیا.رمیبگ ادی یرانندگ گفتیم بلکی چی برا فهممیم حاال.رفتم

ی  حنهص وارد.شدم وونهید دمیرسی وقت تا.بال بال بال و.دارهی خوبی لیخ زن کی که نیای  درباره.شیزندگی 

 نیا مثل.بودن شده خراب هم ها نیدورب.بود نبردهی چیه دزده که چون,کردم تعجبی ا خورده ک.یشدم جرم

 خودش ابی زیچی چی برا کردمیم فکر داشتم.بود نشده دهیدی چطور دونمینم.نبودشو زده ریشمش با دزده  که

ی مآد کدوم آخه.بوده مست اروی گمیم که من.کنمیم فکر بهش دارم هنوزم البته.بودهی چ دنبال.بود نبرده

 که فتگ بهم بلک خبی ول.نبره روی چیه ا.یبشکنه رو نیدورب کی ریشمش با تا ندازهیم دردسری تو خودشو
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 بهی سک با پروندهی  درباره ندارم حق من که کرد دعوام همی کل تازه.کنه دیتهد روی کس خواستهیم که مکنهم

 وری خاص زیچ خب و گشتم رو مغازهی کل حال هر به.بزارم ونیدرم کنمیم کار توش کهی ا ادارهی کارگاها جز

 کهی دونیم مه تو.بود دهیچیپ مغازه یتو چسب بدی لیخی بو چون کنم فکر تونستمینم اصال تازه.نکردم  دایپ

ی بوی لیخ که گفتن هم بعد.داشتن راتیتعم تازه گفتن بودهی چی برا دمیپرس ازشون.دنیم بهمی درد سر چه

 زیچ نچو.رهادا رفتم بعدشم حال هر به.دارم تیحساس چسب به که گفتم بهشون منم.دمیفهم کجا از من وی کم

 گاهکار دوستش با بود قرار که نیا مثل.رهیم داره رتبم که دمیفهم و اداره برگشتم.ومدین رمیگی ا گهید

ی دونیم چون.داشتم دوستشی لیخ شناختمشینم اصال نکهیا با.رفت کردوی خدافظ هممون با.بشنی خصوص

 طبق هالبتی.چطور دونمینم.شدیم سرخ صورتش دیدیم منو وقت هر بود بیعج همی لیخ تازه.زدینم حرف اصال

 واقعا من مبگ قتویحق بخوام و ادیم خوشش گهیدی کی اون از فرد او که نیای عنی نیا خوندم کهیی کتابا تمام

 دهید القب کردمیم احساس.گرفتم عکسشو البته.نمشیبینم گهید که ادیم نظر به کن ولشنه؟.خوشگلم

 رداف همکارم که دادن خبر بهم بعد.ستین مهم کن ولش..............خبی ول بود هم افهیق خوش قتشیحق.بودمش

 مامت زدمیم حرف بلک با داشتم هم موقع اون از.احمقم من انگار.بودی ک که گفتنینم بهم هنوزم.برسه قراره

 لفنشمت به.نبود نیبنجام.شده تنگ براشون دلمی لیخ خدای وا.بوده اون با حق که کردیم مسخرم داشت مدت

ی ول بودن کردهی زیچیی دعوا که نیا مثل.دشیند کبل که بودهی شب کی که نیا مثل.نداد جوابی ول زدم زنگ

.گفتینم من به  

.ریبخ شب........پس بود نیهم تمامش خب  

 

چهارم بخش  

هانس کارگاه  

.ا  

  زیعز خاطرات دفترچه

 و.بود مدهاو بند بارون امروز که نیبود؟ای چی دونیم اون از تر بد و.بود دهیرس شبید.دمید هانسو کارگاه باالخره

 مامتی.لعنت بارون.شم مسخره هانس توسط و کنم درست خودمی برا رو احمقانهی  افهیق اون شدم مجبور من
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ی ول ادین در کنن مسخره منو دبخوای ه کهیی آدما نیا از هانسه نیا که بود نیهم داشتم کهیی آرزو

 رفتار باهام خوبی لیخ دمشیدی وقت حال هر به.باشهی مشکل کی شهیهم دیبا,نهههههههههههههههههههه

 کخ به کرد شروع دمیم تیاهم کارم به که ناهامیا از من کهی وقتی ول.مدرسهی ها بچه مثل نه.کرد

 اصال فاقاات.دمیم تیاهم کارم به من که آورد کجاش از دونمینم.افمیق کردن مسخره به کرد شروع بعدشم.ختنیر

 حمله ازهمغ کی بهی نفر کی,دارهنی زیچ چون.کردم کاری شگیهم لشک به فقط.نذاشتم وقت پرونده نیا سر

 گهیدی اج کی به دوباره که دمیفهمی وقت البته.ندارهی فرق.کنه دیتحد خواستهیم ای بوده مست ای حاال.کرده

 هر هب.من کردن مسخره به کرد شروع که بود همونجا درست.کرد جلب توجهمو شتریبی ا کخوردهی کرده حمله

 چیه به و داشت نیماش اونی ول برمیی تنها خودم خواستمیم.میتاداف راه من کردن مسخرهی کل از بعد حال

 وارد دهمر.بودی همونطور دوباره.میکن نگاه جرموی  صحنه میرفت حال هر به.برمی تاکس با خواستمینم عنوان

 وونمید داشت چسبی بو چون رونیب اومدم زود دوباره.بود رفته بعدشم بود زده ریشمش با رر نایدورب بود شده

 دزده نیا دیشا.بوده بلک با حق دیشا کردم فکر خودم با.داشتهی کار رییتعم هم مغازه اون که نیا مثل.کردیم

 دیتهد رو دکننیم استخدام رو کاره رییتعم نیا کهی مردم تمام خواستهیم دیشا.کنه دیتهد روی کس خواستهیم

ی کار رییتعم تازه هم مغازه نیا,داشتم اطالعات کهیی اونجا تا حال هر به.کارست رییتعم نیا بیرق دیشا.کنه

 دهش خراب ریشمش با هاش نیدوربی کی اون مثل که بود شهری ها مغازه نیطرفدارتر پری کی و بود کرده

ی  دربارهی ا کخوردهی نیماش داخل.میشد نشیماش سوار.کاره رییتعم شیپ میرفت هم با گفتمو هانس به.بودند

 رییعمتی  مغازه به میدیرس.کردمینم گوش حرفاش به چون.شدم ناراحتی ا کخوردهی من و گفت برام شیزندگ

 خوادب ا.یباشه داشتهی دشمن اون با بواد که ستشینی کس که میدیفهم باهاش زدن حرفی کل از بعد,کاره

 و آشغال سطل سمت رفتم رونیب اومدم عیسر هم من.نداره خبری آدم نیهمچ از خودش حداقل.کنه کارشیب

 سوار.دیترکیم داشت سرم چون,ارمیب باال قراره کردم فکر فقط که نیا مثل خبی ول.ارمیب باال ه بودم آماده

ی ول مزد زنگ نیبنجام به دوباره خونه اومدمی وقت.شدم خستهی حساب.اداره سمت میبرگشت مویشد نیماش

 خستهی ابحس حال هر به.باشه افتاده براشی اتفاق دیشا کنمیم فکر دارم.شدم نگرانی کم ک.ینبود ازشی خبر

.بخوابم خوامیم االنم.شدم  

.ریبخ شب پس  

 

پنجم بخش  
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!!!سختی  پرونده کی  

.ر  

زیعز خاطرات دفترچه  

 مغازه نیسوم به امروز.مغازه تا سه.نبود آسون هم اونقدرا دادن من به کهی ا پرونده نیا که شد معلوم امروز

 دهش شکسته ریشمش با ناشیدورب هم سومی  مغازه.نبوده مست عنوان چیه به,باز ریشمش مرد.کرد حمله

 آوردم هانس.شد بد حالم.آورد در پا از منو شیلعنت چسبی بو و داشتن ریتعم تازه و بود طرفدار پری لیخ,بود

 لیدل تا دو خاطر به.بود کرده حمله ها مغازه نیا بهی چی برا میدیفهم همونجا.آوردم باال نیزمی رو من رونیب

 مبوب و بود کنده رو چوبا نیهمی برا.نشه دهید که بذارهیی جا بود مجبور و بود اشتهگذ بمب ها مغازهی تو

 رو دهپرون نیا من بودن شانس خوش نجایا مردم اصل در.کرده استفاده چسب از اونی برا و بود گذاشته داخلش

 شیپ روز ود گفت بهمی فروش لباس صاحبی وقت.دیفهمینم چسبوی بو گفتمیم گهید کس هر به چون,داشتم

 نیهمی براباشه؟ رفته حاال تا دینبا.بفهمم بوشو تونمیم من هنوزی چطور که بود بیعج برام کرده تموم کارشو

ی کار میتونستینم بود شده رید.کرد دایپ بمبو و رفت هانس بعدشی ول.شد بد حالم بعد کردم دنبال رو بو

 پر نایا هک اونجا از و.کنند رونیب رو همه میگفت بهشون و میزد زنگ گهیدی  مغازه تا دو به نیهمی برا.میبکن

 دمیفهم.هباز ریشمش قاتل کی اصل در باز ریشمش دزد انگار.بودن شلوغی حساب شهرندی ها مغازه نیتر طرفدار

 سختی سابحی  پرونده کی.نبود آسون میکردیم فکر کهی اونقدر میکنیم کار روش میدار کهی ا پرونده نیا که

 پرونده به کیوچک نگاه ک.یدفتر میبرگشت بعدش.کنم ریدستگ رو اروی نیا تونمیم که ئنممطم خبی ول.میداشت

 نیاول.ودب کرده سرچ باز ریشمش قاتلی  درباره نترنتیای تو.داد شویگوش بهم تو اومد هانس عیسر.انداختم ها

 اما بشه پخش نبوده قرار نکهیا مثل.بود شده دهیدزد که بود متروی تو یجمع دست کشتار کی ی درباره,ویدیو

 نیا که تمدونسیم.بود کالغ معروف اریبس قاتلی  درباره.کرده پخشش نترنتیای تو و دهیدزد رو ویدیو کنفری

 روی فرد کی,دمیشن ای دمید کالغی  درباره حاال تا کهیی زایچ از.ذاشتینم تله بود اگه چون.ستین کالغ ما قاتل

ی کار بکشه آدم بخواد بمب با کهی شکل به اونم,گذاشتن تله و.هبکش آدم خوادیم فقط که کنهیم فیتوص برام

 از ریغ به که ییاونجا از و مینداشت اروی از گهیدی چیه.بودم دهیترس بازم حال هر به.ادیب بر کالغ دست از که نبود

 ازمون رو ندهپرو وانخب که نبودی ا.الی سایپل ازی خبر هنوز نبود کالغ مثل قاتل نیای  گهید زیچ چیه ریشمش

 گفت کبل.ندارم نیبنجام از همی خبر چیه.بخوابم خوامیم و ام خستهی حساب االنم و خونه اومدم بعدشم.رنیبگ

.کن ولش.نگرانمی لیخ.شده گم نکهیا مثل گردنیم دنبالش دارن  
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.ریبخ شب  

 

ششم بخش  

!مرده مرد  

 ی.

زیعز خاطرات دفترچه  

 اومده ردهم کی که نیا مثلی ول شهینم باورت.آرومه و اکتهسی لیخ شهر نیا منظورم.شده ترسناکی ا کخوردهی

ی مزخرفی اکیک کی که بود کیکوچ نریدا کی.میبود رفته هانس وی لر با صبح.گشتهیم من دنبال و اداره بوده

 تمام هآخ.داره فرق لمایف با.هیواقعی ایدن نیا خبی ول باشه خوب شیچ همه که داشتم انتظار.کردیم درست رو

ی زخرفمی جا کی یول.خوبهی لیخ نراشونیدا زاشونیچ تمام برخالف که نهیای شنویم ها شهر نیا از کهی زیچ

 خوبهی لیخ انریدا داخلش که لمایف نیا تمام که دمیفهم بود همونجا و,خوردمیم کاشویک داشتمی بخت بد به.بود

 کاشونویک لذت با نسها وی لر میا.ال از که من برخالف چون,کنیکوچی شهرها همون از هاش سندهینو

 اسم.ادافت روزنامه به چشمم من که میخوردیم رو صبحانه میداشت.بودی خوب آدم مغازه صاحب خبی ول.خوردنیم

 تشکر نم از چکسیه چرا که بود بیعج برام.بودم داده نجات نفرو پنجاه به کینزد من بود نوشته.بود توش من

 اشتمد.کننیم رفتار دوستانه همی لیخ و خوننیم روزنامه ادیز شهیهم شهرها نجوریای آدما آخه چون.بود نکرده

 با پس.فتنگ کیتبر بهم فروشنده وی لر چون.دمیند روی کس حادثه از بعد از که نهیا بخاطر دیشا کردمیم فکر

ی ه و چرخنب دورم مردم دارم دوست نکهیا نه البته.بشه درست نمیبب رو گهیدی کس اگه دیشا کردم فکر خودم

 اومد گگر.افتاد اتفاق که بود همونجا و.اداره سمت میافتاد راه میخورد کویک که نیا از بعد.بگن کیرتب بهم

 التدنبی کس کی که گفت بهم سمتمو اومد.گفتم بهت دربارش که هست ساله چهل آقا همون گرگ.سمتم

 فیتوص برام تداشی وقت.کنه فیتوص برام افشویق گفتم بهش.نگفته اسمشو گفتی.ک دمیپرس شاز.گشتهیم

 گفت گرگ.ادد نشون رو آقائه کی عکس بهمون بعد.میبر دنبالش که گفت حرفشو وسط دیپر عیسری لر کردیم

 تعجب یلیخ که گفتی زیچ کی بعدش.بود کرده تعجبی لیخی لر.بودمش دهیند حاال تا من.بوده نیهم که

 دیبا که دمیپرس.میبود کرده تعجبی لیخ .مرده شیپ هفته دو و.انهیا اسمش.بوده دوستش اروی نیا گفت.میکرد
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 و بود تهگذاش آدرس ک.یگذاشته هم غامیپ کی که گفت گرگ.نکنمی چکاریه من که گفتی م؟لریکن کاریچ

 سمت نرفت گرگ با بعدشم.انیم من با هم هانس و اون که گفتی لر.اونجا برمیی تنها فردا من که بود گفته

 تپروندس مال نیا چونی ول منه دنبال مُرده کی که بگم کبل به خواستمیم خونه اومدمی وقت.قبرستون

 االنم.نشده نیبنجام ازی خبر هنوز.شدم الیخیب نیهمی برا.شده خراب هم وترمیکامپ تازه.بگم بهش تونستمینم

.باشم آماده فردای برا دیبا.بخوابم رمیبگ خوامیم گهید  

.ریبخ شب  

 

هفتم بخش  

....... 

 رمیبم امخوینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم

 رمیبم امخوینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم

 رمیبم امخوینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم

 رمیبم امخوینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم

 رمیبم امخوینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم

 رمیبم امخوینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم

 رمیبم امخوینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم

 رمیبم امخوینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم

 رمیبم امخوینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم

 رمیبم امخوینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم

 رمیبم امخوینم رمیبم خوامیمن رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم

 خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم ردارهیرمشمشیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم

 خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم

 خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم

 رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم مرهیرمنمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم
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 رمیبم امخوینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم

 رمیبم امخوینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم

 رمیبم خوامیمن رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمگلولهیبم خوامینم

 رمیبم امخوینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم

 رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمروشیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم

 رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رماثریبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم

 رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمندارهیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم امخوینم

 رمیبم امخوینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم

 رمیبم خوامیمن رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمکالغیبم خوامینم

 خوامیمن رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمماسکیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم

 خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم

 رمیمب خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینمی دمارمآیبم خوامینم رمیبم

 رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رممردهیبم خوامینم

 خوامینم هزنیرمرومیمب خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم

 خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم

 خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم

 خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم مخواینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم

 رمیبم مخواینم رمخداحافظیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم

 رمبلکیبم امخوینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم

.رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم رمیبم خوامینم  

 

هشتم بخش  

 کالغ

زیعز خاطرات دفترچه  
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 واقعا.مگفت بهت کالغی  درباره.کالغ.بود والیه ک.یشهینم باورت.موندم زنده که میکس تنها من.مردن همشون

 وتریامپک گفتم.خوامیم عذر ازت قبلی ها نوشته اون بخاطری راست.نداشتی اثر چیه روش گلوله.بود والیه کی

 بلک تلفن به.ودب قطع کال نکهیا مثلی ول,زدم زنگ خونه تلفن به.بفرستم غامیپی کس به تونستمینم.بود خراب

 کهی یها کلمه نیب دونستمیم کالغی  درباره که رویی زایچ شدم مجبور نیهمی برا.برنداشتی ول زدم زنگ

 بای کل.میترف بود گفته کهیی اونجا.ومدین من دنبال نکهیا مثلی ول ممرد منم بودم مطمئن.بدم جا بودم نوشته

 فرار نکهیا بمونم زنده تونمیم کهی روش تنها که دمیفهم دمشیدی وقت.نکردی فرق چیه اما.میبرد روین خودمون

ی دازرانیت بهش میشد مجبور.کمکم اومد هانس.کردم فرار منم کرد حمله من به بود اونجا رشیشمش با کالغ.کنم

 زده وسرش ریشمش با کالغ.دمید هانسو شد بهتر دمید نکهیا از بعد.کردمی خال روش هامو گلوله تمام.میکن

ی لیخ سرعت با دارن که دمیدیم باهامو فقط.دمیدینمی چیه.کردن فرار کردم شروع دوباره.بود وحشتناک.بود

 مویبود آورده خودمون با کهیی اروهینی راندازیتی صدا بعد.مردم که بودم مطمئن.کردنیم حرکتی ادیز

 نیهم یبرا.بود رودخونه کی به کینزد بود داده کهی آدرس اون.شد قطع هم اونای صدا هیثان چند از بعد.دمیشن

 یتو پرمیم اونجا از گفتم.بود شده جدا تنم از سرم دمییدویمی نطوریهم اگه چون.بوم پشتی رو رفتم

 سرم پشت کالغ.بود دیشد آب انیجری لیخی ول چرا دونمینم.شد عوض نظرم دمید رو رودخونهی وقت.رودخونه

 فقط منم.دییدویم داشت هنوزی ول.سمتم ادیم آروم االن که ناهاستیا از کردم فکر.نکرد کم سرعتشمی حت بود

 نشده کهیت کهیت بدنم زارنمیم تابوتی توی وقت دمیم حیترج رمیبم باشه قرار اگه که.کردم فکر زیچ کی به

 اومدم عیرس.بود کشته رو همه.ستین اداره ازی خبر دمیفهم اداره برگشتمی وقت.آبی تو دمیپر نیهمی ابر.باشه

ی برخی ول شد هفته کی حدودا االنی ول.من دنبال ادیم بعد که بودم مطمئن چون نوشتم رو اونا بعدشم.خونه

 دلمی حساب که من البته.رنیبگ من از رو پرونده کنم فکر وی ا.ال میفرستاد رو پرونده اطالعات.ستین ازش

 کالغ دست زا تونسته که میکس تنها من شهینم باروم.بوده کالغ پروندم نیاول شهینم باورم.برم نجایا از خوادیم

.دمینخواب که هستی روز دو.رمیمیمی خستگ از دارم.دونمیم ازش خودم کهی کس تنها حداقل.کنه فرار  

.ریبخ شب  

 

نهم بخش  

تنگرف من از رو پرونده  
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  زیعز خاطرات دفترچه

 وی ا.ال برم خوانیم من از که گفتن بهم نطوریهم.شده کشته نکهیا مثل.مرده نیبنجام که دادن خبر بهم امروز

 مبر قراره و کردم جمع المویوسای.ا.ال مال اصل در پرونده چون.گرفتن من از کالغمی  پرونده.کنم کار اونجا

 هک خوشحالم چقدر شهینم باورت.مردن دفتر افرادی  همه و.مردهی لر.همرد هانس.مرده نیبنجام نکهیا با.خونه

.خوشحالمی لیخ.خونه برم قراره و گرفتن من از رو پرونده  

".نمینب کالغو گهید دوارمیام"  

.انیپا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انیپا  

 نیزمی رو دمآ رنف پنجاه به کینزد.شده شتریب زین سنش و است شده بلند اوی موها.ستادهیا فروشگاه کی در زیل

 به کارگاه تا دو.اند مردهی زیر خون ازی ا عده و اند داده دست از را سرشانی ا عده.اند مرده همه.اند افتاده
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 ویمت.«هستن ویمت جان همکارم هم شونیا,ام یوکالسک سم کارگاه من»:دیگویم آنها ازی کی.روندیم زیل سمت

 قبال شما.ام ندهپرو نیا کارگاه من.ساالزارم زیل من سالم:»دیگویم و کندیم نگاه آنها به زیل.بود پوش کیش اریبس

«ن؟یداشت سروکار کالغ با  

 او سعک دنید با.است لنبرت نیوی  دربارهی ا پروندهی  مطالعه حال در و دهیکش دراز تختی رو ساالزار ژاکوز

 مرخصی تونیم افرد ژاک:»دیگویمی جرم.شودیم اتاق واردی جرم و شودیم باز در.شودیمی عصبان اریبس

.«بالشدن میریمی بش مرخصی وقتی ولی.چیه فعال:»دهدیم پاسخی جرم«ن؟یو از خبر چه:»پرسدیم ژاک«ی.بش  

 اوی موها.است دنیبار حال دری نرم به باران.است رونیب کردن نگاه حال در و نشستهی ا پنجره کنار لنبرت نیو

 تلفنش یمدت از بعد.دارد تن بهی رنگی مشک شلوار تک او.دارد احساسی ب و سردی صورت او.است مرتب و کوتاه

 درسآ کاغذ کی یرو:»دیگویم تلفن پشت مرد«بله؟:»دهدیم جواب را تلفنش او.کندیم خوردن زنگ به شروع

 مرد.«اونجا بروی کن کاری خوایم اگه.دارم برات کار شنهادیپ کی من.نتیماش داخل گذاشتمش.نوشتم مکانو کی

 به و ردگذایم بشیج داخل در رای گوش شود ظاهر اش چهره دری فرق نیکوچکتر نکهیا بدون نیو.کندیم قطع

.کندیم نگاه رونیب  

 سپس.استی ا.ال کردن نگاه حال در و ستادهیا بلند اریبس ساختمانی  طبقه نیآخر دری ا پنجره پشت کالغ

 کالغ.«سالم:»دیوگیم تلفن پشت مردی مدت از بعد.گرفتن تماس به کندیم شروع و.ندینشیم مبلش یرو

 قطع روی وشگ سپس.«خوبه:»دیگویم کالغ.«گرفتم تماس پسره با من:»دیگویم مرد.«میکن شروع دیبا:»دیگویم

.کندیم پخش را( تول گروه از)مایآن آهنگ دستش در کهی کنترل بای مدت از بعد .کندیم  

 

.انیپا  
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