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 خالصه :

 اما شود؛می شهر سطح در خالفکاری باند وجود متوجه کاری ماموریت اولین در آنجلس، لس پلیس افسر فلیپس، کل

 زیادی هایچیز راه این در و کند تالش باند این نابودی برای تنهایی به شودمی مجبور کند،نمی باور را او حرف کسی چون

 .کندمی قربانی را
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 آدم و شستمی را شهر بار سه دو ایهفته کم دست که ایپیوسته هایبارش خاطر به نه. دارم خاطر به را سال آن نوامبر

 و وعاتمطب مردم، اغلب که دوگالس سم شدن کشته خاطر به نه و. نشود کی شود خارج خانه از کی که شدمی بالتکلیف

 مسئول هک گروهبانی. نبود غیرعادی خیلی ما شهر برای چیزهایی چنین. کردندمی قلمداد سیاسی اقدام یک را آن حزبیون

 زا کسی اگر بود، مهربان خود کشزحمت و فداکار نیروهای با که حال عین در. بود خشنی و گیرسخت آدم بود، ما آموزش

. رفتمی وا استقبال به شدید هایتنبیه و بددهنی با کرد،می کوتاهی کارها در شکلی هر به یا کردمی سرپیچی فرمانش

 اگر تیح دشواریه، کار جنگیدن ":گفتمی او. گفتندمی راه بی و بد او به خلوتی هر در و بودند متنفر او از سربازها اکثر

 به رو هک بینیمی. میاد در رنگی یه به و شکل یه به دشمن بار هر چون چرا؟ دونیدمی. باشی داشته تجربه سال چندین

 جلد تو تونهمی کنه،می بازی رو خوب آدم یه نقش که حال عین در. بخونی تونینمی رو افکارش اما ایستاده؛ روت

 ربراد مثل همه باید. داشت اتحاد باید فقط دشمن این بر غلبه برای. کنه نابود رو هااون درون، از و بره خودی نیروهای

 ".باشند داشته رو همدیگر هوای و بایستن هم کنار

 مشغول ما و بودند رنگ خاکستری هوایی در استراحت حال در ستارگان و ماه هنوز که صبحی هر در بارها و بارها او

 هب همچنان من اما بود؛ بسته نقش ما یهمه ذهن در هایشصحبت که حدی به. کردمی تکرار را حرف این بودیم، تمرین

 وقتی ولی ندارد؛ وسط حد دیگر. بد یا است خوب یا نیست، ایپیچیده موجود انسان کردممی فکر و بودم نرسیده یقین

 نوزه جنگ که فهمیدم و رسیدم گروهبانم هایحرف حقیقت به تازه شدم، کار به مشغول آنجلس لس پلیس نیروهای در

 که هاییایهس. هاسایه تعقیب مثل است؛ ترخطرناک مراتب به دیگر جنگی فساد و جرم با درگیری. است نرسیده پایان به

 احساس هم پاهایت زیر در حتی را هاآن روز در. است کسی چه به متعلق دانینمی و اندشده پراکنده شهر تمام در

 دامها چنان آن گریز و تعقیب این و. شویمی آنان کردن پیدا به مجبور تو و شده غیب ناگهان شب، هنگام اما کنی؛می

 .آییمی در پا از یا شویمی ناامید یا که یابدمی

 جاعتش و آگاهی با خود خیال به و کردم تن به را آبی لباس آن که بود اهمیتکم ظاهر به مسائل همین دانستن بدون من

 .است انتظارم در چه دانستمنمی که گذاشتم مسیری در پای

 .شد شروع بودند داده تغییر شب شیفت گشتی مامور با را جایم قضا از که امکاری روز اولین از چیزهمه
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 در ار س*ـو هــ این نشست،می صورت روی گاهی از هر که خنکی نسیم و زدمی لبخند ماه. بود صاف آسمانش که شبی

 و دشو خیره آسمان به تنها و بکشد دراز سبز ایتپه روی صدا و سر و هاشلوغی از فارغ هاساعت تا که کردمی ایجاد آدم

. دبرو فرو عمیق خوابی به ماند،می مادرانه الالیی همچون و کندمی عبور پاها زیر از که ایرودخانه شرشر صدای با بعد

 گذشتهن مانآشنایی از ساعتی هنوز. برقرار سکوت و بود قرمز چراغ. بودم نشسته فرمان پشت همکارانم از یکی کنار من

 ردکمی مجاب را ما بود، کرده احاطه را شب که عجیبی آرامش عالوه به. نداشتیم را یکدیگر با کردن صحبت روی و بود

 .شد شنیده مسیبی صدای که آن تا گذشت شکل همین به لحظاتی. ببریم لذت زیبایی این از و بنشینیم ساکت تنها که

 شنوی؟می رو صدام. چهاده آدام ماشین به مرکز از ـ

 .نبود واضح خیلی صدایش. بفهمم چیزی سیمبی از تا بودم کرده تیز را هایمگوش

 هب تر سریع چه هر لطفا. کمکی نیروی درخواست شده؛ گزارش الئوس پارک و شانزدهم خیابان حوالی در شلیک یک ـ

 .بشید اعزام محل

 .کنممی حرکت االن. شنیدم ـ

 . داد تکان هوا در را هاآن بار چندین و کرد مشت محکم را دستانش همکارم سیم،بی هایصحبت پایان از بعد

 .بشیم بازی وارد که رسید هم ما نوبت کننده، خسته روز یه از بعد باالخره ـ

 بازی؟ کدوم ـ

. افتهیم اتفاقا این از هم باز که دونستممی ولی بودم؛ محروم نعمت این از روزی چند یه. قتل گریز، و تعقیب درگیری،: ـ

 .خواستن کمکی نیروی خودخواه هایکارآگاه اون که خبراییه یه ندارم شک. رفیق کن حرکت

 رفح اشتیاق و شور با همکارم. گذشتم کردمی حرکت خالی تقریبا که رنگی قرمز ترموای کنار از و انداختم جا را دنده

. آمدمی خوشش هاییماموریت چنین از انگار. دیدم را شادی برق شدم، خیره چشمانش در ایلحظه وقتی و زدمی

 تباهاش هم را نامش حتی کرد،نمی اصالح خودش اگر و بودیم نکرده صحبت زیاد یکدیگر با. بفهمم را او توانستمنمی
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 بهتر را شخصیتش جواب و سوال با کردم سعی. متعجب و شدم غافلگیر او حرف این از خاطر همین به. گفتممی

 .بشناسم

 خوشحالی؟ قدراین چرا حاال ـ

 راست و چپ دست حتی طرف که اونایی از نه. بدن بهم قتل یپرونده یه دارم دوست خیلی. هیجانم عاشق من چون ـ

 مونیب بیدار رو شب ماه چند هم شاید هفته، دو یکی باید که اونایی از. هاشپیچیده اون از نمیده، تشخیص هم رو خودش

 از زیم،بندا راه گریز و تعقیب ماشین با. کنه فرار دستم از اون سراغش، برم بعد. بگیری رو قاتل رد تا کنی کار روش و

 !داره حالی چه وای. بیاره در رو اشاسلحه یهو. بکشم الیی بقیه بین

 و یرمبگ سبقت مقابلم هایماشین از تا چرخاندممی را فرمان گاهی از هر فقط. بود شده دوخته جلو به تفاوت بی نگاهم

 شلوغ خیابان. گرفتممی نظر زیر بود، ما تعقیب در که را ماه و انداختممی سرم پشت به نگاهی نیم عقب یآینه از نیز

 .نبود

 موجب ذهنم کردن مخدوش با بلکه بود، تضاد در من افکار با تنها نه افکارش. بود نیامده خوشم رالف هایصحبت از اصال

 چیزی ندهم اجازه که خوردم قسم پوشیدم،می را لباس این که زمانی من. بزنم پا پشت هایمآرمان و اهداف به شدمی

 .سازد منحرف مسیرم از مرا

 با که این نه. است بقیه جون از حراست اتوظیفه پلیسی؛ مثال تو...که واقعا: گفتم او به خشن هم کمی و جدی و محکم

 ایبچه ای بیچاره زن یه شدن بیوه نه؛ شوخیه؟ یه زندگی کردی فکر. کنی درست دردسر براشون اتگونه بچه افکار این

 و ازیب یه چشم به شغل این به اگه کنممی توصیه بهت. نیست شوخی اصال کشن،می رو اشخانواده چشمش جلو که

 .نیستی الیقش چون بیاری؛ در رو لباست فردا همین کنی،می نگاه سرگرمی

 هشد شوکه من هایحرف از که بزنم حدس توانستممی شاید. کردم نگاه ااشزده حیرت و سردرگم چشمان به اایلحظه

 من لحن زا شاید دانم؛ نمی. کنم درک بود گیرم گریبان نیز مقصد تا که را مدتش طوالنی سکوت توانستمنمی اما است؛

 . بود شده ناراحت
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 وانج افسر دو. بود شده مسدود فلزی موانع با کوچه. رسیدیم جرم یصحنه به که بود دقیقه پنج و ده نزدیک ساعت

 محدوده زا آورند،بی در سر حادثه از چیزی خواستندمی کنجکاوانه که را جمعیتی بیش و کم و بودند ایستاده موانع پشت

 انگار هک میانسالی مرد. شدمی شنیده دور از داشت، شباهت پچ پچ به بیشتر که زدنشان حرف صدای. داشتندمی نگه دور

 در هک ایکوچه به ساکت، بعد مدتی و پرسید چیزی بارهاین در خود دست کنار مرد از بود، شده اضافه جمعشان به تازه

 دندکشیمی سرک کاری هر در که هاآن نبود؛ خبری خبرنگاران و هاعکاس از خوشبختانه. شد خیره بردمی سر به ظلمات

 که بود یریتعب تنها این البته. بسازند هایشانروزنامه برای ایتازه تیتر تا بودند بقیه پای و دست زیر هاییموش مثل و

 .نداشتم هاآن به نسبت تنفر احساس شدت این به خودم و بودم شنیده بقیه از من

 این زا ساعتی ظاهرا. کشنعش احیانا یا و آمبوالنس ماشین نه و پزشک نه. نبود جاآن دیگری کس ها،آدم این از غیر به

 ایقهوه شلوار و کت یکی که شدندمی دیده فربه نسبتا مرد دو تنها. بودند داده انجام را اولیه کارهای و بود گذشته حادثه

 هر کلش بدین. کردمی بازی کرواتش با هم دیگری و گذاشتمی پا زیر را کوچه عرض لب، به سیگار و بود پوشیده رنگی

 .بود کرده شانکالفه انتظار این و بودند ما آمدن انتظار در دادند نشان کدام

 .کردید دیر قدرچه شمایین؟ کمکی نیروهای پس. رز فلوید: گفت دور از دید را ما وقتی زد،می قدم که مردی همان

 . دان رالف و فلیپس کل. قربان بله: کردم معرفی را همکارم و خود

 قتولم. افتاده اتفاق تیراندازی یه کوچه این انتهای: چرخاند کوچه سمت به را نگاهش و کرد جیبش در را دستش فلوید

 شلیک، دایص شنیدن از بعد گفتن شاهدها. کردیم منتقلش سردخونه به که پوست سیاه مرد یه پیتونه؛ اسکوتر اسمش

 واممیخ. باشه کرده مخفی جایی یه رو اسلحه ممکنه. کرده فرار جا این از عجله با بلند قد پوست سفید مرد یه دیدن

 .اداره بیارین جرم مدرک عنوان به و کنین پیداش

: ودنم له پا زیر عصبانیت با را آن بعد و زد سیگارش به را کام آخرین سیگاری مرد. کرد قطع را او هایصحبت صدایی

 ...دیگه بیا فلوید؟ کنیمی کارچی

 .کرد ترک سرعت به را خیابان هاآن ماشین و رفت همکارش طرف به فلوید
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 تنها و لرزاندمی را تن بود، فرما حکم که سکوتی. دیدنمی را چشم چشم. بود ترسناک و تاریک قبرستانی همچون کوچه

 دایص حتی دیگر. دارد نگه زنده قلبمان در را زندگی به امید ناشناخته، جهنم آن در توانستمی که بود پاهایمان صدای

 بندمانکمر بند به که را هایمانقوه چراغ. بود شده کمتر هم کردند،می صحبت یکدیگر با کوچه بیرون که مردمی پچ پچ

 .کردیم روشن همزمان و کشیدیم بیرون بود، متصل

 داشتم گمان. گرفتمی سویی به را چراغش نور مدام و داشتبرمی آرامی هایقدم. رفتمی راه من از جلوتر همکارم

 در ستمخوامی فقط نداشتم، را کردنش ناراحت قصد. باشد ناراحت بودم زده او به ماشین درون که حرفی از همچنان

 عشق خاطر به کسی که این بود؛ دشوار برایم کردنش باور هنوز. دهم نجات فکری گمراهی این از را او همکار یک مقام

 شتربی است، کرده قبول را کار این احترام یا و شهرت آوردن دستبه خاطر به گفتمی اگر شاید. شود پلیس هیجان به

 کنم، ازب را صحبت سر دوباره تا کشیدممی اینقشه داشتم ذهنم در من کهحالی در. بود عجیبی آدم واقعا او. کردممی باور

 و رشو پر بود؛ دیده او از ماشین درون که لحنی همان با دقیقا. شکست را سکوت خود کنم، دلجویی او از و بزنم حرفی

 شخصیت شناخت که کرد ثابت من به نهایت در و آوردمی زبان به سریع حال عین در و محکم را کلمات. حرارت

 .نیست کسی هر کار اشپیچیده

  داری؟ حسی چه ـ

 چی؟ درباره ـ

 .دارم نگه باز را هاآن کردم سعی شد،می اذیت چشمانم چند هر. گرفت سمتم به را چراغش نور و ایستاد

 کنده جا از داره قلبم نیست، ماموریتم اولین که من. باشی خوشحال باید حتما دادن، بهت که ماموریتیه اولین این خب ـ

 . میشه

 ظرن به از ترجوان صورتش. شدم خیره بود شده احاطه براق و سفید پوستی میان که چشمانش در و ایستادم ایلحظه

 .دادمی نشان گونه این چشمانش درون اشتیاق شاید یا رسیدمی

 زا بعد متر یک تا که داشت قرار بلندی دیوارهای چپ، سمت در. دادم ادامه کارم به و گرفتم اطراف به دوباره را قوه چراغ

 مغازه؛ هم شاید یا شدمی ختم ایخانه دیوارهای به هم کوچه راست سمت. شدمی محافظت فلزی هاییسیم با نیز آن
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 چیز ،شدمی روشن قوه چراغ تاثیر تحت که متری چند شعاع جز تاریکی آن در چون دهم؛ تشخیص درست توانستمنمی

 در که گشت هاییکارتن و هاجعبه و زباله هایکیسه معطوف نگاهم ناخواسته حال این با نبود؛ رویت قابل دیگری

 هم نای از قبل تا که چند هر. رسید مشامم به آورشان تهوع و آزاردهنده بوی نیز بالفاصله. بودند شده تلمبار ایگوشه

 . رفتم طرفشان به. بودم نکرده دقت من ولی شد؛ می احساس

 کنی؟ جمع رو آشغاال که جااین اومدی کردی فکر نکنه کنی؟می کار چی ـ

 اتلق شاید که گرفتم نظر در را احتمال این خود ذهن در. کردم رو و زیر را هاکیسه بود، زده رالف که ایطعنه به تفاوت بی

 ت،ساع آن در که کسی مطمئنا اما رسید؛نمی نظر به هوشمندانه خیلی. باشد انداخته هاآن میان را اسلحه فرار هنگام

 ستر همین و کندمی رخنه جانش به شدن دیده از ترس شکند،می هم در شلیکی خراش گوش صدای با را شب سکوت

 ودشمی انجام غریضی احساسات یا و خشم روی از ناخواسته، هاجنایت از بسیاری که عالوه به. اندازدمی کار از را او مغز

 .کنندنمی پیدا پیچیده اینقشه طراحی برای کافی فرصت افراد شرایطی چنین در که

 .داده دستور مافوقم که کنممی رو کاری همون دارم ـ

 زدن غر به شروع و گرفت را اشبینی. شد دور من از کمی یابد، رهایی هازباله یدهنده آزار بوی از خواستمی که رالف

 .کرد

 نظر به جا؟این ریزهمی طوریهمین رو آشغاالش آدم آخه. ندارن فرهنگ اصال هابعضی واقعا! میاد هم بویی چه...اه اه: ـ

 از هکاین برای. کرده اشدیوونه آشغاال گند بوی این جا؛این اومده یارو. خودکشیه فلیپس، نیست قتل ماجرا این من

 .کردممی رو کار همین بودم هم من. کشته رو خودش بشه خالص شرشون

 و تاس شده پلیس نیروهای وارد آدمی چنین چرا کنم درک توانستمنمی واقعا. نکردم اعتنایی او هایصحبت به هم باز

 اگر ایدش. سکوت کجا و کند شوخی بزند، حرف باید کجا داندنمی و نیست شناس موقعیت حتی که کسی. طورچه اصال

 با ار عصبانیتش و حرص داشت، توان که جاآن تا و چسبیدمی را اشیقه شد،می عصبانی او دست از بود من جای کسی

 تیح و بودم کرده سکوت تنها رالف دارخنده ظاهر به هایشوخی برابر در چرا دانمنمی من اما کرد؛می تخلیه لگد و مشت

 و ودمب نرسیده اینتیجه به کهدرحالی جستجو دقایقی از بعد. ندارم را رفتارهایش تحمل که بفهمانم او به نبودم حاضر
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 ترسانده مرا کمی او لحن. دویدم طرفش به. کرد جلب را امتوجه کوچه انتهای از رالف فریاد بودم، داده دست از را امیدم

 که ندهرچ. کرد تلقین من در را باور این بود، انداخته سایه کوچه آن سرتاسر در که وحشتی و سکوت واقع در یعنی بود؛

 .بود نکرده پیدا احساسی چنین وقت هیچ او خود داشتم یقین

 جای در هاییسوراخ که خون به آغشته و آهنی دری. دادمی نشان اش قوه چراغ با که دوختم مسیری به را چشمانم

 .شدمی دیده جایش

 .شده شلیک در همین جلوی مقتول به کهاین مثل ـ

 و بلند دیوارهای میان در. کردم جا به جا را نورم همکارم از جلوتر. شدم داشت قرار چپم سمت که باریکی یکوچه وارد

. تداش قرار سرم باالی که افتاد موربی یپنجره به چشمم ناگهان گذشتند،می نظرم از سرعت به که ناودانی هایلوله

 .بود افتاده اسلحه شبیه چیزی بازتاب پنجره روی. زدمی چشمک مدام المپی نور و بود باز پنجره

 .بودیم دنبالش که ایاسلحه اینم رالف، بیا: ـ

 .بود دشوار دیدنش هم من برای حتی زیرا ببینیم؛ بهتر دو هر تا کردم متمرکز پنجره سمت به را چراغ نور

 .باشه باید بوم پشت این باالی اسلحه بینی؟می رو شیشه بازتاب: گفتم

 کشیده االب تا که دیدم را ناودانی یلوله جلوتر، کمی. کنم پیدا بام پشت به رفتن برای راهی تا کردم نگاه سرم پشت به

 و رفتهگ سمتم به را چراغ نور. بود ایستاده پایین همکارم کهدرحالی. آویختم آن به را هایمپنجه ایگربه همچون. بود شده

 نهات و نشدم متوجه زیرا گرفت؛می اشخنده خودش فقط که بود هاییجوک همان از یکی گمانم به. گفت لب زیر چیزی

 این به دیگر گرفتم تصمیم. شد پیچیده گوشم در پیر جادوگری یقهقهه مثل که شنیدم را اشخنده صدای

 .کنم تحمل فقط و نکنم اعتنایی او هایپراکنیمزه
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 کار دمرواری اشدسته روی که ایاسلحه. خورد رنگی نقرهای جسم به چشمم جلوتر متر چند رسیدم، بام پشت به وقتی

 و خواندم را سریالش شماره خشاب زیر و مدل اشلوله روی. برداشتم را اسلحه و کردم دست را هایمدستکش. بود شده

 . S71893 شماره با Smith & Wesson: کردم یادداشت دفترچهظـای درون

 اشت،د تعجب جای برایم که چیزی اما بود؛ شده شلیک گلوله دو تنها اسلحه خشاب از بودند، گفته شاهدین که طورهمان

 کهدرحالی کند؛ پنهان جااین را اسلحه تا داده زحمت خود به بام پشت باالی به آمدن برای همه این قاتل چرا که بود این

 یاد هدوبار وقتی البته. کند خاکش زمینی درون افتاده دور جای یک در حتی یا اندازدبی فاضالب توی را آن توانستمی

 .گرفتم را سوالم جواب افتادم، بودم کرده خود خیال و فکر در پیش دقایقی که تحلیلی

 .رفتم پایین بام پشت از و گذاشتم کاوری درون را اسلحه

 و دهز لبخند. بود شده جوان دوباره اشچهره. بگیرد دستم از را آن نشد حاضر و انداخت اسلحه به گذرا نگاهی تنها رالف

 یراض حتی بودم، من اگر شاید. بود عجیبی آدم واقعا او که افتادم حرفم این یاد دوباره. داد قرار امشانه روی را دستش

 انگار اصال وا. کرد را کار این رالف اما شوم؛ صمیمی نگذشته مانآشنایی از ساعتی چند که کسی با راحتی این به نمیشدم

 .رسیدمی نظر به ناشناخته برایم حرفش هر و حرکت هر که داشت تعلق دیگری دنیای به

 مجبور و کنیم پیدا را اسلحه توانستیمنمی وقتهیچ بودم، ندیده را پنجره آن من اگر. است نداشته حرف کارم گفتمی او

 .شویم سرگردان نباشد، یا باشد اصال نیست معلوم که چیزی کردن پیدا برای متهوع یدخمه این در ساعت چند تا بودیم

 شتیگ افسر تا دو بیننمی وقتی ببینم، رو هاکارآگاه اون یقیافه دارم دوست خیلی. اداره برگردیم زودتر بهتره حاال ـ

. دارنن رو بقیه موفقیت دیدن چشم. آدمایین چه اونا دونینمی شناسیشون؛نمی تو. دادن انجام مهمی این به ماموریت

 .باشن جوون که افسرایی خصوصا

 .کنیم پیدا رو قاتل خودمون اداره، بریم راه همه این کهاین جای به. دارم ایدیگه فکر من ـ

 کامال که خواندمی بود، شده خیره چشمانم در ایلحظه اگر اما کنم؛می شوخی او با دارم کردمی فکر چون خندید؛ رالف

 .امجدی
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 کنیم؟ پیدایش جوریچه آخه ـ

 استفاده با تونیممی. شده نوشته آدرسش و اسم جا،اون خرید دفتر تو مطمئنا و خریده فروشی اسلحه یه از رو این قاتل ـ

 .اشهب کرده خرید قاچاقچی یه از و باشه ایحرفه طرف کال که این مگه. کنیم پیدا رو صاحبش اسلحه، سریال شماره از

 هاگ دونیمی هم، بعدش. شده صبح بریم، تکشون تک سراغ بخوایم تا. داره وجود فروشی اسلحه هاده شهر این تو ـ

 هی کاری هر. کنن درست دردسر برامون ممکنه میشن؟ حالی چه کردیم، دخالت کاراشون تو بفهمن هاشلواری کت اون

 .کنیم عمل سرخود تونیمنمی ما کل؛ داره قانونی

 من که بود گشتی افسران میان در رایج اصطالحی این نظر به. بودند اداره کارآگاهان ها،شلواری و کت از رالف منظور

 رد. نبودم ایتجربهبی و خام جوان من. شنیدم نفر یک زبان از باریک تنها نیز آن از بعد گرچه. بودم اطالع بی ازش

 را جوانبش که آن مگر کردم،نمی کاری و زدمنمی حرفی. بود کرده کشته کار مرا که بودم کشیده هاییسختی گذشته

 بار نای و دادمی جهت رفتارم به مدام که داشتم اعتقاداتی من ولی گوید؛می درست همکارم دانستممی. باشم سنجیده

 .بیاید کوتاه نبود حاضر هم

 نهممک شبه، االن. امنیتشون تامین برای کنم؛می کار مردمم برای کنم، کار اونا برای که اون از قبل من ولی: گفتم

 رو شهر هایفروشگاه کل نگفتم که من هم بعدش. بکنه دیگه جنایت یه قاتل موقع اون تا و بشه موکول فردا به تحقیقات

 داری راغس رو جایی اداره تا بگو حاال. عمل ابتکار میگن این به. هستن اداره تا مسیرمون تو که اونایی فقط بذاریم، پا زیر

 .نه یا

 .باشه هم باز ممکنه البته. باالتره بلوک تا چند میشناسم یکی ـ

 با ایلحظه م،گشتیبازمی ماشین سمت به که همزمان سپس. بیفته راه کارمون و بیاریم شانس کن دعا پس: گفتم لب زیر

 وقتیچه انسان اما نداشتم؛ بهش اعتقادی خیلی شب آن از قبل تا شاید. نه یا دارم قبول را شانس آیا که اندیشیدم خود

 مانهایچراغ نور گاهی حتی که ظلماتی در پنجره، روی بازتاب آن دیدن که دانستممی من. بزند گول را خودش تواندنمی

 اساس بر افتد؟بی اتفاق سریع قدراین چیز همه است ممکن طورچه وگرنه شانس؛ و بوده اتفاقی شدنمی حریفش هم

 . کرد خواهیم پیدا را قاتل شده که طور هر امشب ما گفتم خود با که بود نظریه همین
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 انواع فروش". بود درشت تیترهای با شلوغی تابلوی. شد متوقف و داد نشان را ایمغازه تابلوی خیابان سوی آن از رالف 

 .آموزیدبی ما از را تیراندازی گلوله، و اسلحه

 .بود کرده وصل شلوارش به کش با را آن و داشت تن به سفیدی پیراهن که دیدم را مردی و گشودم را در

 .خواستممی اسلحه این به راجع اطالعات سری یه. دان افسر و فپلیس افسر ـ

 لیخی چشمانش. کرد اسلحه به مختصری نگاه فروشنده. دادم قرار ایشیشه میز روی و کشیده بیرون جیبم از را آن

 .نه یا بود شده خیره آن به بفهمم که نبود درشت

 یاسلحه. شده کار مروراید اشدسته روی و نیکله جنس از اشبدنه. 357 کالیبر با مگنوم. 27 مدل وسون، و اسمیت: ـ

 .بخرین دونه یه هم شما کنممی توصیه. هاستژنرال مخصوص. قشنگیه و دست خوش

 رو اشدونه یه حتما شه، تموم امشب بذار. گیرمنمی ترفیع و زنممی درجا دارم ساله همه این چرا بگو پس جدی؟: رالف

 .شدم ژنرال منم شاید دونه،می چه کسی. خرممی

 .جوون برسه پولت نکنم فکر ـ

 درسته؟. شماست مال اسلحه این پس: پرسیدم

 .میشه پیدا جایی هر تقریبا ولی خاصه؛ یاسلحه یه این درسته ـ

 .کشید بیرون بزرگی دفتر میز زیر از و شد خم کمی

 .ببینی تونیمی قسمت، این. آدرس؛تاریخش تلفن، شماره اسم،. نویسممی جااین رو خریدها تموم من: ـ

 وقتی. بگیرم اجازه دو آن از بخواهم که انگار مغازه؛ صاحب به دوباره و کردم منحرف رالف سمت به لحظه را نگاهم

 را نآ هاسریال از انبوهی میان از تا کشید طول دقایقی کرد، زمزمه گوشم در بار چندین را اسلحه سریال شماره همکارم

 .کردم پیدا
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 یکسالی تقریبا را اسلحه و کردمی زندگی 203 پالک جنوبی، گلس خیابان در که بود شرودر ارول نام به فردی صاحبش

 .بود کرده خریداری که شدمی

 را انشدست. شدمی خوشحال اتفاق این از بود، من جای کسی هر اگر شاید. بود بزرگی موفقیت قاتل نشانی کردن پیدا

 بعد او به و کردمی مهمان ایجرعه صرف به را همکارش راه در. زدمی ایمسرورانه لبخند و گذاشتمی شلوارش جیب در

 که زمانی مثل درست. بودم تفاوتبی همچنان من اما داد؛می مفصلی شام یوعده قاتل، دستگیری و کار پایان از

 اشتیاقی و شور هیچ من در. بودم نداده نشان واکنشی اما بود؛ داده آزارم تاریک ی کوچه آن خفقان یا رالف هایشوخی

 ولی بودم؛ کرده انتخاب خودم رضایت با را شغل این گرچه. کردممی خستگی احساس هم کمی بلکه نداشت، وجود

 به. ومش خیره آسمان به تنها و بنشینم ستارگان زیر دلپذیر هوای آن در دنیا از فارغ و کنم رها را چیز همه داشتم دوست

. درسیمی نظر به ناجوری یوصله بودند، کنارش که ایستاره هزاران میان هم او. بود تنها و تک که ماهی و هایشستاره

 آورده در پا و دست که امسنگی انگار خشک؛ و احساسبی. بودم ناجور یوصله شهرم مردم میان که من مثل درست

 برده ینب از مرا روح که ایگذشته. کردمی سنگینی دوشم بر که بود تلخی یگذشته خاطر به حال و حس این شاید. است

. داشت جریان قلبم درون امید یک همچنان اما نداشتم؛ را امسینه درون دردهای زدنفریاد جسارت حتی که حدی به بود؛

 .برگرداند را ورق دارد ایسرزنده روح که کسی با نشینیهم و لباس این پوشیدن روزی که این

 را اختمانس اصلی در وقتی. بود چسبیده فروشیلباس یمغازه یک به که بود طبقه دو و کوچک آپارتمانی شرودر، آپارتمان

 نام دو، ی شماره صندوق روی و داشت محفظه چهار. کرد جلب مرا توجه بود دیوار کنار که پستی صندوق کردم، باز

 ریک،با راهرویی انتهای در و رفتم باال چوبی هایپله از. بکوبم را واحد کدام در باید که فهمیدم. خوردمی چشم به شرودر

 قرار چهارچوب در چهارشانه مردی. انتظار در دو هر و گذشت سکوت به لحظاتی. کردم مشت را دستانم چپم سمت در

 و تعجبم. شد غافلگیر. بود شده تا داخل به هایشیقه از یکی داشت، تن به که پیراهنی و بود خالی سرش میان. گرفت

 .کردمی نگاه ما به بود، شده ایجاد وحشت از موجی چشمانش در کهحالی در خیره

 شرودر؟ ارول ـ

 .نمبشک را در پایم یضربه با و بیایم خودم به تا کشید طول کمی من. بست محکم را در و گذاشت جواببی را سوالم
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 نبیرو فلزی هایپلهراه طرف به پنجره از که دیدم را او. گذراندم نظر از نگاه یک با را جا همه نگران و سراسیمه سپس

 .نمک کارچه باید فهمیدم و آمدند در حرکت به پاهایم تازه پیچید، گوشم در رالف فریاد که هنگامی. رفتمی ساختمان

 .بیام در جلوش از ماشین با کنممی سعی منم...کل دنبالش برو: ـ

 تا ود یکی چگونه، نفهمیدم هاپله. بود رسیده بام پشت باالی به تقریبا شرودر اما رساندم؛ پنجره طرف آن به را خود

 شرودر؛ وایسا: زدم فریاد. رسیدم باال به تا دویدم

 ما یفاصله. کند فرار اش شکارچی دست از که شکاری مثل دوید؛می قدرت با همچنان و نکرد حرفم به اعتنایی او ولی

 اسیر ابتدا همان از که بدهم پاهایی به دوباره جان عمیقی نفس با کردممی سعی بار هر من و شدمی زیاد و کم

 ات پا مچ از زود خیلی و بود نمانده برایش رمقی دیگر بودم، زده در به که ایضربه با انگار. بودم شده اشدرماندگی

 .پرید دیگری بام پشت پایین به و گذشت آبی تانکر کنار از شرودر. کردم درد احساس رانم یکشاله

 و فکر یاد ایلحظه. بدهد قلب قوت من به و کند کمکم که بود آمده او گویی. کردممی احساس سرم پشت را ماه وجود

 هکرد بود شده همراه ماه زیبایی با که سکوتی در و ماشین درون ماموریت آغاز از پیش ساعتی که آرزوهایی و خیاالت

 کردم، رورم داشتم سر در که را هدفی وقتی اما ببرم؛ لذت شب سیاهی از تنها خیال، بی و بایستم خواستم. افتادم بودم،

 اقکیات پشت را خود شرودر که داشت ادامه زمانی تا ما گریز و تعقیب. گرفتم دوباره ایانگیزه عوض، در و شدم منصرف

 چند هر .شدم زمین بر نقش که بود قوی قدری به زد که مشتی. آورد هجوم من به غافلگیرانه حرکتی در بعد و کرد پنهان

 به و گرفتم صورتم مقابل را دستانم. برخاستم بود سختی هر به کرد،می درد صورتم هایاستخوان تمام و بینی فک،

. افتاد اتفاق هم دیگر بار یک کار این. دادم جاخالی عقب به است، شده دوم یضربه یآماده زدم حدس که آن محض

 به کردممی درد احساس که پایی همان با نهایت در و راست هوگ یک چپ، هوگ یک. کردم آغاز را حمله ناگهان

 .بریزم خودم در را درد و کنم تحمل بودم مجبور که من هایناله همچنین و شد بلند فریادش. زدم شکمش

 ور آن و رو این مدام که چرا بود؛ شده گیج هایمضربه با نظر به. بود مانده باقی برایش نفسی نه و داشت حرکتی توان نه

 مممص همچنان اما بود؛ شده جاری اشبینی از خون. کرد بسته و باز را چشمانش و داد تکان را سرش باری چند. رفتمی
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 ئنمطم دیگر. افتاد زمین بر و داد دست از را تعادلش بودم، دیگری یحمله منتظر کهحالی در. بود من دادن شکست به

 .بایستد پاهایش روی تواندنمی شدم

 .بازداشتی پیتون اسکوتر قتل جرم به تو شرودر، ارول ـ

 که یسرنخ. بودم دیگری چیز دنبال من اما بدهیم؛ تحویل اداره به را او تا کرد توصیه بردم، رالف نزد پایین، را او وقتی

 را هایمانجستجو و بازگشتیم خانه به دوباره ما من، اصرارهای با بنابراین باشد؛ شرودر گناهکاری بر تاییدی مهر بتواند

 شدی،می وارد که در از. بود جوری و جمع و مرتب ی خانه. نکند فرار تا کردیم همراه خودمان با نیز را متهم. کردیم آغاز

 مقابل که شدمی دیده قدیمی صندلی دو کوچکی، قالی روی درست سالن وسط در و داشت قرار اتاق چپ سمت دراور

 نآ بدون است؛ بوده خوردن شام مشغول راحت خیال با شرودر ظاهرا. بود ریخته هم به میز روی اما بود؛ شده چیده میزی

 د،باش زرنگ هم قدرچه هر مجرم یک. بود شده تبدیل شعار یک به دیگر جمله این. باشد کشیده را ما آمدن انتظار که

 ن،آ و این زبان از و هاروزنامه و تلوزیون در قدر آن. شد خواهد دستگیر روزی و بگریزد قانون چنگال از تواندنمی گاههیچ

 رو هب رو اتفاقاتی با مرور به اما بود؛ شده باورم هم من. آوردیمی ایمان اشدرستی به دیگر که شنیدیمی را جمله این

 .کردمی ثابت را قضیه این عکس که شدم

 از قبل دقایقی شرودر که آن مثل. آمدمی باز نیمه نظر به دوم کشوی. کردم رو و زیر را کشوهایش و رفتم دراور طرف به

 بودند، هشد چیده هم روی نامنظمم شکلی به که کرواتهایی و هالباس زیر کردم، باز را کشو وقتی. باشد کرده استفاده آن

 .خورد آشنا اسمی به چشمم ابتدایی صفحات همان در زدم، ورق که وقتی. کردم پیدا را او هایتلفن شماره یدفترچه

 بود؟ چی دیدیم جرم صحنه تو که کارآگاهِ اون اسم ـ

 .رز فلوید ـ

 درونم از را عجیبی هرم و بود افتاده تکاپو به قلبم. بدهم دست از را تعادلم بود نزدیک آن یک. چرخیدم سرعت به

 یا و تعجب بود، عصبانیت از ناشی احساس این دانمنمی. باشند انداخته ایکوره داخل مرا که آن مثل. کردم احساس

 .دو هر از ترکیبی

 شرودر؟ یدفترچه تو جاست؟این اششماره و اسم چرا پس _
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 . نداشت گفتن برای جوابی بود مشخص. شد خیره من به رالف

 با اینا شاید. باشه رازی یه وسط این که این مگه باشه؟ داشته رو کارآگاه یه شماره قاتل یه ممکنه طورچه: گفتم دوباره

 .باشن همدست هم

 آزار مرا هایشکردن نگاه طرز حتی و شرودر سکوت آمد،می سرم به زیادی خیاالت و فکر که آور عذاب هایثانیه آن در

 . شد مانعم رالف اما بکشم؛ بیرون زبانش از را چیز همه فریادی، با و بروم طرفش به خواستم. دادمی

 .رالف کنیم بازجویی ازش باید ـ

 ینهم. کردیم پیداش که بود اسلحه کردن پیدا مونوظیفه ما بری؟ رو ماجرا این ته تا داری خیال نکنه. کل باش آروم ـ

 ضیهق اصال ممکنه اما کنم؛می درک رو تو حس من. آوردیم شانش نشیم توبیخ و سرزنش اگه اومدیم جا این سرخود که

 تو رو نفر صدها شماره که تو و من مثل باشن؛ دوست هم با فقط اونا شاید. نباشه کنیممی فکر ما که طوریاون

 ها اهکارآگ کار تو نباید گفتم، هم قبال که طور همون طرفی از. زد تهمت کسی به طوری همین نمیشه. داریم موندفترچه

 .کنند پیگیری رو چیز همه خودشون بذار. جاش سر بذار رو دفترچه. کرد دخالت

 خالف بر او. بود شده قرمز عصبانیت شدت از بزنم حدس توانستممی که چشمانی به. شد خیره چشمانم به رالف

 مرا و گفت سخن بلد کار و پخته مرد یک مثل جدی لحنی با بار این بود، ساخته من ذهن در خود از تاکنون که تصویری

. کنم شانتخاب عجوالنه توانستمنمی که بودم شده رو به رو پیچیده یگزینه دو با من. بود او با حق. داد قرار تاثیر تحت

 که تهمتی خاطر به من حالت این در که نباشد شرودر و فلوید بین خاصی یرابطه او، خود یگفته طبق شاید که آن اول

 ردهک رخنه پلیس افسران میان در فساد و باشد درست حدسم اگر دوم؛ حالت و. بیفتم دردسر به بود ممکن بودم، زده

 به. دهمب دست از را کارم داشت وجود احتمال این حتی. ببرم پیش از کاری توانستمنمی داشتم من که جایگاهی با باشد،

 به تصور این ایلحظه. بسنجم را کار جوانب همه امخانه خلوت در و فرصت سر تا داشتممی نگه دست باید فعال هرحال

 .دهم تغییر هم را هدفم شوم مجبور حتی شاید که رسید ذهنم

 تعمیرات، دلیل به هک ویلسون خیابان ترافیک از وقتی. شود تلخ کامم به زود خیلی باشکوه فتح این شیرینی نداشتم انتظار

 بالش روی را سرم که همین سبک، شامی خوردن از بعد درست شدم، خالص بودند بسته را آن از نیمی بود ها مدت
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 داشت؟ وجود هم این از بدتر مگر. کندمی و کرده درگیر مرا ذهن هنوز که روزهایی از. آمد سراغم به خیال و فکر گذاشتم،

 گانهبچه حماقتی جرم به شکنجه شالق حکم خورشید تابش که کنی سر رحمیبی و خشن آسمان زیر را روزها که این

 بی گناهی احساس و وجدان عذاب اندوه، جز چیزی که شود زنده رویت پیش جهنمی مدام هم هاشب و داشت برایت

 .ندارد برایت پایان

 کهحالی در صبح و رسید پایان به بود، کرده نفوذ اتاقم به که شهر هایچراغ نور زیر مکافات با همیشه مثل شب آن

. دمش بیدار شرودر ماجرای به نسبت کنجکاوی حس با نداشتم، کافی خواب چون کردم؛می خستگی احساس همچنان

 ماشین خرید توان که نبود خوب قدر آن من مالی وضع. شدم خارج خانه از سردی، یقهوه و صبحانه خوردن از بعد

 ظحف برای مبارزی مرد هر بودم معتقد که چرا. کردمنمی را کار این هرگز داشتم، را توانش هم اگر البته. باشم داشته

 هب تبدیل برایم جنگ زمان از مسئله این که این از بگذریم. دهد اهمیت رویپیاده و ورزش به باید خود جسمی آمادگی

 پیش در طوالنی راه اداره تا دانستممی. کردممی طی پیاده را کوتاه مسیرهای همیشه نیز آن از بعد و بود شده عادت

 نگاه اطرافم به هم گهگاهی و داشتممی بر آرام هاییقدم بنابراین شد؛ نخواهم مشکل دچار زمان بابت از و ندارم

. دشدنمی خارج هایشانخانه از مرور به که مردمی توک و تک به و بودند نشده شلوغ هنوز که هاییخیابان به. کردممی

 صدای. دبردنمی مدرسه به و بودند فشرده عشق با هایشانبچه دست نیز بعضی و داشتند دست در کیفی هاآن از بعضی

 . شنیدممی دور از را هایشانخندیدن و هازدن حرف

 سر از را خواب و بود خنک هوا. شد جلب بودند کرده آغاز را صبحگاهی رقـــص تازه که درختانی به نگاهم هم لحظاتی

. مکن شروع را زیبا روز یک تا بود داده هم دست به دست چیز همه انگار و بود مساعد هم من حال خوشبختانه. پراندمی

 ورود برای درب دو که بود آجری بزرگ ساختمان یک آنجلس لس پلیس اداره. بشود هم طور همین کردم آرزو لب زیر

 بودم نکرده فرصت هنوز چون احتماال؛ گویممی. شدمی ختم پارکینگ به احتماال هم دیگری و خیابان به رو یکی. داشت

 را مهایسوال جواب که کنم پیدا را کسی تا کردم نگاهی را اطراف شدم، داخل وقتی. کنم تجربه را جاآن هایقسمت تمام

 ضادت در بودند شده کار چوب از که نماهایی و هادرب با تا بود روشن ایقهوه استثنا بدون ساختمان دیوارهای تمام. بدهد

 آن در که نامعلومی صداهای و سر وجود با. نبود امان در هماهنگی این از نیز ساختمان کف هایپارکت حتی. نباشد

 رو قریبات که کرد برخورد کوچک اتاقکی به چشمم تنها من و شدنمی دیده جمعیتی شد،می شنیده پهن و بزرگ ساختمان

 "اطالعات "بود شده نصب آن روی تابلویی و داشت قرار رویم به
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 انگار. یدرسمی نظر به فربه کمی. بود نشسته صندلی روی اتاقک داخل داشت، تن به آبی یونیفرم من همانند که مردی

 زا یکی صورتش؛ روی عجیب هایچین با مرد آن بعد و همکارش و فلوید ابتدا. بود اداره هایآدم تمام خصلت بودن چاق

 .کردمی تقسیم نیم دو به را او پیشانی هاچین این

 دانستمیم که چند هر. زدم لبخند کنم برقرار او با بهتری ارتباط که این برای و خواندم لباسش یونیفرم روی از را اسمش

 .امبرده یاد از را خندیدن ام،کشیده زندگی در که هاییسختی با و دارد ظاهری یجنبه لبخند این

 بپرسم؟ ازتون سوال تا چند تونممی. شدم استخدام دیروز. فلیپسم افسر من جونز، آقای سالم ـ

 .بپرسی تونیمی داشتی سوالی هر. خوشبختم آشناییت از. جوون مرد خیر به صبح ـ

 نآ در. نه یا است درست کارم اصال آیا و دارد برایم عواقبی چه داشتم را کردنش مطرح قصد که سوالی دانستمنمی

 یردرگ فکرم هم باز ولی بودم؛ مانده امان در چشمانم، مقابل دیشب های کابوس تجسم از هنوز که این وجود با شرایط

 ات فلوید و شرودر ارتباط از. شدندمی ایجاد ذهنم توی مدام که سواالتی و بودم کرده پیدا که ایدفترچه درگیر. بود

 و ماندیشبی باره این در باز ذهنی با توانممی داشتم گمان من. بود ایدوباره کابوس خود که اداره در فساد وجود وحشت

 اصال این و بودم شده ناتوان هم مسائل ترینساده تحلیل به نسبت حتی تاکنون اما کردم؛ صبح را شب بهانه همین به

 . نبود خوب

 زشا کسی شد؟ چی اشقضیه بپرسم خواستم. بود شرودر ارول اسمش کردند؛ دستگیر رو قاتل یه دیشب شنیدم ـ

 نه؟ یا کرد بازجویی

 دهمانن دستانش. آورد پایین دوباره و کشید سر مقداری. آورد باال داشت قرار مقابلش که را بزرگی لیوان جونز آقای

 رکت وسط از دارد امکان لحظه هر کردم تصور که قدرتمند و محکم. پوشاندمی را لیوان تمام و بود گنده و بزرگ هیکلش

 .بردارد

 .میشه دستگیرت چیزا خیلی کنی کار جااین که وقت چند یه...کاری تازه _
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 رام تناقض این و کردمی ادا حرص با را کلمات عین در. داشت عادت گفتمی که چیزی به انگار. بود تفاوت بی لحنش

 .بود کرده گیج

 میرن، زود میان، دیر. نخور درد به و خودخواه. ترن عوضی یکی اون از کدوم هر کارآگاه، ذارنمی رو اسمش که اینایی_

 صحبت شونراننده با و شیننمی ماشینشون توی طوری. گیرندمی خوب های حقوق و خورندمی چیلی و چرب غذاهای

 هب رو کودن و تنبل آدم مشت یه که اداری هایسیستم این به خورد تاسف باید واقعا. جمهورن رییس انگار کنن،می

 ...رسوننمی قدرت

 او. است شده عصبانی قدرچه دانستم فشرد،می هم در بیشتری قدرت با لحظه هر را لیوان که این و نگاهش طرز از

 پوشیده کوهی مثل. شود تمام گران برایش هاحرف این شاید که نداشت توجه نکته این به حتی کرد،می صحبت مهابابی

 جاهای به هایمانصحبت تا کنم عوض را حرفم دادم ترجیح. انداخت راه به عظیم بهمنی من مهیب با که بود برف از

 . نشود کشیده باریک

 هانت؟ آقای بود؟ چی اسمشون میاد؟ کی رییس نکردن؟ بازجویی ازش یعنی پس_

 .بود شده خالی قبلی یجرعه هم با لیوان که چرا رفت؛ هم در اشچهره. آورد باال را لیوان دوباره جونز

 .هستن دفترشون تو االن ایشون...هانت آقای آره_

 اومدن؟ بقیه از زودتر ایشون طورچه ـ

 هر که زیچی. داره مسئولیت احساس کاراش به نسبت. قوانین پایبند نازنینه، و شریف مرد هانت آقای که این خاطر به ـ

 چی بودن ایشون مثل آدم تا چهار خراب شهر این تو حداقل یا کشور تو اگه دونیمی. میشه ترکمرنگ آدما در روز

 شد؟می

 بده؟ وضع قدراین یعنی خراب؟ شهر ـ

 خونی؟نمی رو هاروزنامه مگه ـ
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 .اندازهمی بد خبرهای یاد رو من نمیاد؛ خوشم هاروزنامه از نه، ـ

 کنن،می مخفی رو حقایق وقتا بعضی. ندارن گفتم که هاییعوضی اون از کمی دست هم خبرنگارها این البته. داری حق ـ

 یال قدر اون. بیرون میان هاشون لونه از شکارچی سگ یه مثل بده؛ رخ جنایتی یا قتل یه کافیه فقط. اغراق هم گاهی

 این. کنم برقرار ارتباط درست باهاشون نتونستم وقتهیچ. بفهمن رو چیز همه تا کشنمی بو و چرخنمی پات و دست

 ی،باش خوب هم تو اگه. خوبیه آدم اون. کنی برقرار خوبی یرابطه هانت آقای با کن سعی باش؛ داشته من از رو توصیه

 .بشه پیشرفتت باعث و کنه کمکت تونهمی

 زا را هانت آقای حساب بشود و باشد داشته حقیقت حرف این واقعا اگر گفتم خود با. شدم دور او از و دادم تکان سری

 ریبانگ که آن از قبل را فساد یریشه بتوانم شاید. بکنم بزرگی کارهای او کمک با بتوانم شاید کرد، جدا فلوید امثال

 .بخشکانم بگیرد بیشتری

 هک عالئمی از شدم مجبور. کرد ایجاد چالش من برای مسئله این و کجاست رییس اتاق بپرسم جونز آقای از رفت یادم

 هک میزهایی از بعد داشت؛ قرار باال طبقه در او اتاق. دادم دست از را زمان کمی و کنم استفاده بود شده نصب ها راهرو به

 .بودند دست این از کارهایی و تایپ مشغول آن پشت جوان زن چند

 سر دبودن دستش زیر که هاییورقه روی سرعت به ریزش چشمان. کشیده صورتی با الغر بود؛ میانسالی مرد هانت آدام

 توجهم او تا کشید طول کمی. شدمی شنیده تاخیر با هم هایشکشیدننفس صدای حتی و بود کرده سکوت. خوردندمی

 . کرد متمرکز من به را نگاهش و گذاشت کنار را کاغذها شد، که هم وقتی اما شود؛ من حضور

 وقتتون هلحظ چند تونممی. شدم کار به مشغول دیشب تازه که جدیدتون افسر ام؛فلیپس کل من. قربان خیر به صبح ـ

 بگیرم؟ رو

 .بشینین بفرمایین. بینمتونمی که خوشحالم. هستین شما فلیپس آقای پس اوه؛ ـ

 صحبت فرزندش با بخواهد که کردمی رفتار پدری مثل. داشت مهربانی لحن او بود، گفته جونز آقای که طورهمان

 .شود می گم اشگیپیچید در آدم که تشکیالتی و دستگاه و دم با بزرگ اداره یه رییس نه. صمیمی و کند؛گرم
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 درسته؟. بودین کرده شرکت هم جنگ توی قبال نوشته جااین. خوندممی رو تونپرونده داشتم االن همین ـ

 .قربان بله ـ

 ستمداننمی اما بودم؛ دیده جایی قبال را نگاه این کردممی احساس. شد دوخته دیگریک به لحظه چند تا هردویمان نگاه

 .کجا

 تو که شما مثل هاییجوون به اداره این. بود تحسین قابل واقعا کارتون. رسیده دستم به دیشب ماجرای گزارش ـ

 .داره احتیاج باشن جدی کارشون

 .قربان ممنون ـ

 نه؟. داشتی کار من با که این مثل: پرسید شد، طوالنی سکوتم وقتی

 یک تنها چند هر. بود او به گذاشتن احترام خاطر به کردم،می ادا شمرده شمرده که را کلماتی و من پیدرپی هایمکث

 نگج زمان همانند درست. بود رییسم اما نداشتم؛ او از کافی شناخت همچنان و بودم ساخته ذهنم در او از سریع تصویر

 .بودیم داده قرار کارمان اولویت را آنان از اطاعت داشتیم، مافوقمان با که هاییناسازگاری و هامخالفت وجود با که

 نم رو شرودر از بازجویی کار بدین اجازه اگه خواممی. کنم صحبت باهاتون خواستممی دیشب ماجرای درباره اتفاقا ـ

 .بدم انجام

 .گرفت قرار مقابلم و شد بلند سپس و کرد تبسمی طمانینه، و وقار حفظ با

 این هاجوون همه. کنممی درک. بری شبه یه رو ساله صد ره میـخوای جا این میاد که کاری تازه هر مثل هم شما _

. رهمی پیش کاری روال و قانون طبق چیز همه جااین. نداره کاربردی من اداره تو بگم باید متاسفانه اما دارن؛ رو خصلت

 .دونمنمی رو تقاضاتون این دلیل هنوز هرچند

 سرم در چه فهمیدمی او نباید. بودم مجبور واقعا. کنم هم سر جوابی تا افتادم تقال به نداشتم، گفتن دروغ به عادت چون

 .گذردمی
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 وادخمی دروغی چه هست، اشعلیه که مدارکی وجود با ببینم خواممی. کنجکاویه حس جور یه فقط نداره، خاصی دلیل ـ

 .بدین بهم رو اجازه این لطفا. بده تحویل

 لحاظ از نه. کردن صرف حرفه این توی رو عمرشون نصف که دارم باتجربه کارآگاه همه این من. تونمنمی که گفتم ـ

 . میگم چی بفهمی امیدوارم. کنم استفاده بازجویی برای تو از که است عاقالنه نه و صحیحه قانونی

 وا زیرا دانم؛نمی کند، امتحان مرا خواستمی هم شاید یا کرد،می بازی نقش برایم داشت مدت این تمام در هانت آقای

 ازجوییب اتاق به بعد دقیقه چند من و پذیرفت را پیشنهادم داشتم، را اتاقش ترک قصد ناامیدی با من که شرایطی در

 پیش وا خود البته. شدم صحبت هم جونز آقای با کشیدم،می انتظار سالن توی مجرم آوردن برای که مدتی طول در. رفتم

. گفت سخن هایشگرفتاری و مشکالت از و ریخت قهوه برایم فنجانی درون. داد نشان تمایل کار این برای و شد قدم

 همدم و دهم قرض داستانش شنیدن برای را هایمگوش من که آن برای شاید که کرد خطور ذهنم به فکر این ای لحظه

 نظر به ایساده و خوب آدم او و کنممی اشتباه که دانستممی خودم اما است؛ شده صمیمی من با باشم، دردهایش

 .رسدمی

 و من. کرد نگاه را داخل بیرون از شدمی فقط که بود شده طراحی شکلی به و بود ایشیشه سراسر بازجویی اتاق

 ولمشغ هم شرودر و بودیم نشسته شرودر روی به روی داشتم، خاطر به را اشایتالیایی یلهجه تنها او از که کارآگاهی

 یسع که این ضمن کارآگاه اتاق، بیرون. بود نگذشته اتاق به ورودمان یلحظه از زیادی مدت. بود سیگارش کشیدن

 رفح حق که کرد گوشزد ام،کرده راضی را هانت آقای طورچه که بود این پیگیر و کند تحقیر مرا عجیبش لحن با داشت

 .بایستم ایگوشه باید فقط و ندارم زدن

 یلشوک سراغ که هنگامی بود، طلبکارانه لحنش. ریخت سیگاریجا در را خاکسترش و کرد دود را سیگار از نیمی شرودر

 .زدنمی حرفی نباشد او وقتی تا گفت و گرفت را

 .شدی بازداشت گذشته شب در پیتون اسکوتر قتل خاطر به تو. مشخصه تو جرم نیست؛ وکیل به احتیاجی ـ

. درآمدم منبع بود، همکارم لعنتی اون: زد فریاد عصبانیت با و شد خیز نیم. کرد پرت زمین روی را سیگارش شرودر

 بکشمش؟ تونممی طورچه
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 کشتی؟ رو پیتون اسکوتر چرا. قتل از اتانگیزه بدونیم، خوایممی ما که چیزیه همون دقیقا این ـ

 .شدمی هم بدتر لحظه هر و بود خراش گوش و تیز صدایش. زد میز به ایضربه

 وامخمی اصال. امخونه تو ریختن آدمات که وقتی تا. مرده یارو اون دونستمنمی اصال من. زنیمی رو خودت حرف که باز ـ

 .کنممی شکایت خاطر همین به ازتون. شدن من ملک وارد اجازه چه به اونا بدونم

 کردی؟ فرار چرا نکشتی، رو اون و گناهی بی اگه و گناهیبی کن ثابت فعال. رسیممی هم جااون به موقعش به ـ

 ات،خونه تو ریختنمی کردن پاره قالده که هاییسگ مثل پلیس تا چند میدیدی و بودی من جای اگه هم تو ـ

 کردی؟نمی. کردیمی رو کار همین و ترسیدیمی

 اشچهره در حتی و بود خونسرد او. گذردمی چه ذهنش در دانستمنمی. شد خیره مجرم به و کرد سکوت ایلحظه کارآگاه

 ییوهش با و بخواند چشمانش از را شرودر شخصیت بود تالش در گمانم. شدنمی دیده واکنشی هاحرف این شنیدن با هم

 شرودر صدای بود، اتاق توی همچنان که سیگاری بوی از. کشیدممی عذاب لحظه هر من اما بکشد؛ حرف او از خودش

 ردمکمی احساس را سوزشش و بود شده جمع گرما اثر در امپیشانی روی که عرقی داشت، شباهت زنانه هایجیغ به که

 .بودم شنیدنش به محکوم من و بافتمی او که هاییقصه تر،مهم همه از و

 .نکنی انکار بهتره. شده پیدا جرم یصحنه تو تو یاسلحه ـ

 نفس هب ذعتماد. کرد بازی دستش انگشتان با ایلحظه و خندید شود، متعجب گفته این از که آن جای به بیشتر شرودر

 .بود دلگرم چیزی به مطمئنا اما کرد؛می فریاد و داد چند هر. داشت عجیبی

 .دارم زیاد دشمن من. کارآگاه کنه درست پاپوش برام خواسته یکی. دزیدن امخونه تو از حتما! اسلحه؟ ـ

 قتسر گزارش چرا دزدیدن رو اتاسلحه کنیمی ادعا که تو: پرسیدم بلندی صدای با و کنم کنترل را خود نتوانستم

 ندادی؟
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 ما. فهمینمی که این مثل: بود تربرنده هم شمشیر از که نگاهی برق و درشت چشمانی با. شد خیره من به سرعت به

 .بگیرم رو سراغش بخوام لحظه هر که سیگار پاکت یه نه کنیم،می صحبت اسلحه یدرباره داریم

 .میگی دروغ داری ـ

 . فلیپس افسر کن تمومش ـ

 .کردم نگاه مافوقم به لحظه چند تا و دادم قورت را حرفم فریاد این با

 .بکنم رو کارم بذار و شو ساکت پس گذاشتیم؟ هم با قراری چه رفته یادت ـ

 از نیز طرفی از و بودم عصبانی شرودر هایدروغ خاطر به طرف یه از. دهم نشان واکنشی چه لحظه آن در دانستمنمی

 مبگوی خواهمنمی. آنجلس لس پلیس افسر شرودر و بود متهم من انگار. کردممی حقارت احساس کارآگاه برخورد طرز

 چیزی پال و پرت و دروغ جز دانستیممی دو هر که وقتی هم آن. داشتم حمایت انتظار اما نه؛ یا بود درست کارم

 رطو این. بودند نشسته اشصندلی روی تاکنون که کسانی تمام مثل. نداشت اعتراف قصد شرودر. ایمنشنیده

 اکثر رازی شد؛می عصبانی و گرفتمی قرار فشار تحت او باید. داشت نخواهد کردن تلف وقت جز اینتیجه کردن،بازجویی

 .نیستند زنندمی که هاییحرف متوجه و افتدمی کار از عقلشان شرایطی چنین در هاآدم

 ور مردمت جون که کنی؟ دستگیر رو کاراجنایت و خالفکارا که چرا؟ شدی؟ استخدام تازه ها؟ فلیپسه، اسمت پس -

 دمهص خودش به فقط بشه، درگیر بخواد که هم کی هر. کرد کاری براش نمیشه دیگه. شده فاسد شهر این بدی؟ نجات

 فکر هب بقیه که این از قبل باش، جونت فکر به. بشی قربانی که این از قبل بری، جا این از زودتر چه هر بهتره. زنهمی

 . بیفتن گرفتنش

 فتمگ خود با. آورد در هم را حرصم کرد، عصبانی مرا بیشتر تنها نه حرف این. کردم نگاه چشمانش در خیره و مستقیم

 .بستنمی را بالم و دست و بود ننشسته کنارم کسی کاش

 را شپای یک او، و بودم تلوزیونی یبرنامه یک مثل من. گذشتمی خوش حسابی شرودر به ایشیشه و تنگ اتاق آن در

 با رسیدم،می انفجار حد به خشم از که هنگامی و کردمی دود سیگار. بردمی لذت تماشایم از و بود انداخته دیگری روی
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 که وقتی ،شد هم ترسنگین و بود سنگین اتاق جو. بردمی بین از مرا تمرکز حرکاتش با او. زدمی لبخند من به خونسردی

 چند با را شرودر من، احتمالی هجوم از جلوگیری برای کارآگاه که شدم عصبانی قدری به آن از بعد. خواند خیابانی مرا او

 االب اما شد؛ گره مشتم و آمدند در حرکت به پاهایم. ندارد اثری دانستمی کهحالی در ترساند؛ قانون یتبصره و ماده

 در نفرت و خشم و بود شده دوخته شرودر به که چشمانم جز و بود شده خشک لحظه یک بدنم تمام چرا دانمنمی. نیامد

 او صورت چرا که خورممی حسرت افتم،می روزها آن یاد وقتی هم هنوز. ندادند نشان واکنشی کدام هیچ زد،می موج آن

 .نکردم خونی و قرمز چشمانم مانند را

 خزعبالت هب و بایستم ایگوشه توانستمنمی دیگر چون بود؛ بهتر برایم این. انداخت بیرون بازجویی اتاق از مرا کارآگاه

 ترک را اداره. بردمی بین از را ذهنم تالطم تازه اکسیژن و خوردمی سرم به هوایی گونه این حداقل. دهم گوش شرودر

 همتت نباید معتقدم هم هنوز گرچه. بردم پناه هاخیابان به کنم، مرور اول از را چیز همه آرامش با که امید این به و کردم

 امگیخانواد اصالت من مشکل اما نیستم؛ هم اکنون. نبودم بداخالقی و عصبی آدم من. گذاشتممی جواب بدون را شرودر

 خودش که او مانند یکی بعد و بکشی زحمت دل و جان با چیزی حفظ برای است سخت. بود رفته سوال زیر که بود

 .بزند حرفی چنین دارد، بغل زیر سیاهی و قطور یپرونده

 جا این تا که حاال گفتم خود با. بخواهم که آن بدون امشده ایکافه وارد فهمیدم. آورد خودم به مرا جیرینگی صدای

 در که جوانی زن جز کافه داخل. کنم خلوت خودم با خلوت این در و دهم سفارش خنکی نوشیدنی است بهتر ام،آمده

. ندیدم را یکس کشیدمی سر حرص با را لیوانش پنجره کنار که میانسالی مرد و بود نشسته ورودی در به پشت میز اولین

 امیدنینوش که ندادم را سوالش جواب دیگر. گذاشتم میزش روی اسکناسی و گفتم پیشخوان پشت مرد به را سفارشم

 . نداشت اهمیتی چیزها این خورد،می سرد را قهوه همیشه که من برای. باشد اندازه چه لیوانم نه، یا باشد خنک

 یرغ شرایط یک در یا شدممی عصبانی که زمانی من. شدم رو به رو ایتازه مشکل با گرچه کرد؛ فروکش خشمم مرور به

 آن گشت،می بر اولش حالت به دوباره چیز همه که هنگامی و افتادمی کار از مغزم گرفتم،می قرار فشار تحت عادی

 برایش جوابی که بود آمده پیش برایم سوالی هم بار این. کردمی مشغول خود به مرا ذهن تمام عادی غیر شرایط

 رام برند،می برایش را قانونی حکم زودی به و است اسیر قانون چنگال در که آن وجود با چرا شرودر که این. نداشتم

. دآوربی زبان بر شدمی بازجویی اتاق وارد که مجرمی هر که نبود تکراری یجمله یک تهدید این مطمئنا کرد؟ تهدید
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 اصیخ افراد یا فرد به. بود دلگرم چیزی به انگار. داشت فرق بقیه با زدنش حرف لحن و نگاه طرز. نبود تکراری شرودر

 خودش اداره باید کرد،می پیدا واقعیت هم اگر اما باشد؛ احتمال یک فقط این بود ممکن. دهند نجات مخمصه از را او که

 .کردمی آماده بزرگی حوادث برای را

 دامها خوردنم به کردمی وسوسه مرا که بودم کرده پیدا عجیبی عطش. دادم سفارش دیگر یکی و شد تمام امنوشیدنی

 که دیدم دستش روی کوچکی خالکوبی گذاشت، جلویم را لیوان کافه مسئول وقتی. نبود گرمم اصال کهحالی در دهم؛

 وجهمت توانممی باشم، آرام که وقتی کردم پیدا یقین. بود پرنده جور یک شبیه. بود مانده دور چشمم از قبل یدفعه

 رایمب را اشخالکوبی راز خواست بود، فهمیده مرا نگاه معنی که او. رودمی باال دقتم و شوم اطرافم جزییات کوچکترین

 زمانی ات اما کنم؛ فکر او هایحرف و شرودر به مدام نداشتم دوست چند هر. کردم منصرفش میلیبی با من که کند تعریف

 .کردمی مشغول مرا ذهن دیگری چیز نباید بودم، نگرفته درستی تصمیم اشدرباره که

 بوی. ودب ندیده آب سالی چند انگار که ریشی ته با داشت، تن به ایکهنه هایلباس. شد کافه وارد مردی بعد دقیقه چند

 جلوی زمی جوان دختر مقابل که هنگامی خصوصا. برانگیخت را امکنجکاوری همین و بود تشخیص قابل دور همان از الکل

 . بود شده قرمز چشمانش. کرد نگاه او به خیره و ایستاد در

 .کنیمی گذرونیخوش خودت برای خوب ـ

 روی دلیصن بود نزدیک سریعش حرکت این از و برخاست سرعت به. شد غافلگیر بود کتابی ی مطالعه سرگرم که دختر

 . بیفتد زمین

 اورت؟ کنیمی کارچی جا این تو...تو ـ

 هکاف یه تو روز هر تو وقت اون. بخورم ندارم نون. میارم در رو خودم خرج سختی به من. کلودیس منه سوال دقیقا این ـ

  کنی؟می عیاشی و گردیمی بار و

 نمیداری؟ بر سرم از دست هم جا این جونم؟ از خوایمی چی ـ
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 خالی انلیو با وقتی. داد تکانی را آن و برد کلودیس لیوان طرف به را دستش. کشید عقب را صندلی عصبانیت با اورت

 .خواممی رو سهمم فقط ندارم، تو به کاری من: کرد پرتابش ایگوشه ناگهانی یضربه یک با شد، مواجه

 رو؟ چی سهم ـ

 حتی. برد االب کامال را صدایش و کرد تالفی اورت اما داشت؛ شباهت جیغ به بیشتر که بود کشیده خفیفی فریاد کلودیس

 .بود رحمانهبی هم نگاهش

 قتو اون بگردی، خواستی که عوضی هر با و باشی نعمت و ناز تو تو که درسته این. داری تو که هاییخوشی از سهمم ـ

 باشم؟ داشته مشکل زندگیم تو همه این من

 .... ذره یه اگه. خودته هایحماقت خاطر به اشهمه ـ

 من: کرد قطع را او هایحرف تنها بزند، صورتش به دارد قصد کردمی گمان که این وجود با. آورد باال را دستش اورت

 .میام دنبالت بری جا هر وگرنه برسم، کارم به برم بده پولی یه. ندارم رو پرتا و چرت این یحوصله

 این اب توانستمی او. بکند شرمساری احساس که کسی مثل. انداخت پایین را سرش و نگفت چیزی دیگر کلودیس

 آن در. رمبپذی را زوگویی این توانستمنمی من اما دیگری؛ دلیل هر به یا و بود کرده عادت ترسید،می. بیاید کنار مسئله

 ایهحرف یاد دوباره احتماال یا و نمانم ساکت که بود کرده تحریک مرا و بود خوانده چیزی گوشم در کسی انگار لحظه

 .گشتممی انتقام برای فرصتی دنبال و بودم افتاده شرودر

 تا اکچ به بزن. محترم خانم یه از هم اون کردم،نمی زورگیری نشسته پلیس افسر یه که جایی وقت هیچ بودم تو جای ـ

 .ندادم دستت کار

 کردی؟ وز وز چی ـ

 چون شد؛ سرازیر اشپیشانی از عرق زود خیلی و لرزیدمی صدایش. گذاشت او دست روی را دستش کلودیس

 تدرس دردسر هاآن دوی هر برای داشتند، یکدیگر با نسبتی چه دانستمنمی هنوز که مست مرد آن هایحرف دانستمی

 .کندمی
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 .پلیسه اون میگی؟ چی داری فهمیمی....اورت هی ـ

 .کنه احترامی بی من به نمیدم اجازه بهش باشه، که عوضی هر. پلیسه که پلیسه ـ

 که دیدممی را دستانش. برداشت خشم روی از و سنگین هاییقدم باشد، دیده را خود گاوچران که گاوی مثل و شد بلند

 و دادمی فشار هم به شدت به را هایشدندان. اندازدبی حلقه گلویم دور خواستمی و شد می ترنزدیک من به لحظه هر

 رکتح یک با اورت ولی گرفت؛ را بازویش و شد بلند ایلحظه. کرد صدایش کلودیس باز. کشیدمی نفس صدا و سر پر

 اما کند؛ جلوگیری بزرگ درگیری یک از بود تالش در هم کافه مسئول حتی. آورد بیرون او چنگال از را خود بازوی سریع

 نگاه و هاخنده با خونسرد لب، به سیگار شد، تجسم چشمانم مقابل شرودر که وقتی. کردممی شماری لحظه برایش من

 را خود دست کنار صندلی کی نفهمیدم. گرفت شعله بود، خاکستر زیر آتشی چون که امدرونی خشم آمیز، تمسخر

 به که کافه ـختـ لـ هایسرامیک روی. بود شده پرت پیشخوان طرف به او و زدم اورت صورت به محکم و برداشتم

 .دبو دشوار برایش کار این و رفتمی گیج کمی سرش. بایستد پاهایش روی تا زد پا و دست شدند،می سرخ سرعت

 به سانهملتم قدری به عرق؛ خیس صورتش و بود غبارآلود چشمانش. آمد سمتم به و کرد استفاده فرصت این از کلودیس

 ابیحب مثل و دیدمنمی جانش در رمقی. نکرد را کار این او ولی افتد؛بی پاهایم به خواهدمی کردم گمان که شد خیره من

 .داشت ترکیدن احتمال لحظه هر که بود

 .باشید نداشته کاری باهاش کنممی خواهش. بریم جااین از االن همین میدم قول. قربان خواممی معذرت شما از من ـ

 .ببخشیدش شما. زنهمی سر ازش کاری هر است؛ دیوونه مریضه، اون

 برای هامآد که دنیایی. کنیممی زندگی کثیفی دنیای در هاانسان ما که آورممی ایمان کنم،می مرور را ماجرا این که اکنون

. شد دخواهن قربانی اند،نکرده پیدا حیوانی خوی که هاییآن وسط این و افتندمی دیگریک جان به خود، منافع به رسیدن

 دل در رحمیبی وقتی دانستنمی او. است برادرش فهمیدم بعدا که بود اورت نجات برای راهی دنبال که کلودیس مثل

 سوختیم گلویش. کشید خفیفی جیغ کلودیس. زد خواهد نیش را همه و شناسدنمی آشنا و دوست دیگر کند، النه کسی

 از ترس اما داشت؛ فاصله تیز و سرد ایتیغه با گلویش هنوز گرچه. گرفتمی او از را زدن حرف قدرت سوزش این و
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 بردارم، قدمی اگر کرد تهدید اورت. کنم کارچه دانستمنمی من. کشاندمی نابودی مرز به را او برادرش هایحماقت

 .کنم باور را حرفش کردمی ترغیب مرا که دیدممی نفرتی و خشم چشمانش در. کرد خواهد عملی را شومش ینقشه

 اورت؟ کنیمی کارچی ـ

 ...بد پلیس، جوجه کردی شروع رو ایبازی بد ـ

 ملح جرم به و باشم نداشته باهات کاری میدم قول منم بره، اون بذاری اگه. ننداز دردسر توی این از بیشتر رو خودت ـ

 .نکنم دستگیرت زورگیری و سرد سالح

 .بیار رو کیفش نزن، حرف ـ

 .من بده داره جواهر و پول چی هر و کن باز رو درش حاال: گفت دوباره. کرد هدایت میز سمت به مرا نگاهش با

 خطر به را بیچاره دختر آن جان اشتباه یک با خواستمنمی سویی از و کردنمی کار فکرم. کردم اجرا را دستورش

 و شد خارج کافه از عقب به رو هایقدم با اورت. دهممی را تاوانش هنوز و بودم کرده تجربه هم قبال که کاری. اندازمبی

 .کردم حرکت دنبالش به نیز من

 .زنممی رو گردنش بیای جلو. وایسا جا همون ـ

 که آن از بیشتر. کرد فرار سمتی به و انداخت زمین به را کلودیس کرد، عبور خیابان عرض از محتاطانه و آرام او وقتی

 الشح جویای. کشیدمی نفس سختی به و لرزیدمی بدنش ترس از که بودم کسی نگران باشم، او دستگیری مشتاق

 هکرد باور را اتفاق این نه کهحالی در. باشم نداشته او با کاری و است برادرش مرد آن گفت او که بود موقع آن و شدم

 شهر در آزادانه آدمی چنین شدنمی راضی دلم. شدم او دستگیری به مصمم ایلحظه را، کلودیس هایحرف نه و بودم

 که افتادم هاییحرف یاد دویدم،می که همزمان. بترساند را دیگران چاقویش با کرد، اخاذی س*ـو هــ وقت هر و بگردد

 پیدا هب قادر تاکنون که یافتم هاییجواب بود، شده ایجاد ذهنم در که هاییسوال برای و بود شده بدل و رد نفر دو این بین

 هم واهرشخ به حتی که بکشاند لجن به حد این تا را فردی توانستمی که بود عاملی تنها قمار، یا اعتیاد. نبودم کردنش

 .نکند رحم
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 تاکنون اما شود؛ ایخانه وارد هاپنجره راه از خواستمی گمانم به. دویدمی تو در تو و باریک هایکوچه سمت به اورت

 شده دمسدو فلزی هایسیم با انتهایش که ایکوچه در را او توانستم بود، ما بین که ایفاصله وجود ربا.بود نشده موفق

 نگاه من به و برگشت ناچار به. بودند بلند خیلی هاسیم زیرا نداشت؛ اینتیجه رفتن باال برای تالشش. اندازمبی گیر بود

 .نداشت زدن حرف توان مدتی تا و بود آمده بند نفسش من مثل هم او. کرد

 .تو و منم حاال. خط آخر به رسیدیم دیگه خب،: گفت

 شچاقوی. گرفت من مقابل نهایت در و داد دیگرش دست به دستی از بار چند را آن. کشید بیرون جیبش از را چاقویش

 تنها بلق یدفعه خالف بر او. بیاورم در را اماسلحه خواستم. بودند گرفته نظر زیر مرا دقت به که چشمی دو مثل بود؛ تیز

 اخذهمو مورد شلیک آن خاطر به خواستمنمی چون شدم؛ منصرف اما کرد؛ گیر زمین را او پایش، در تیری با شدمی و بود

 .داشت وجود سختی قوانین مورد این در. بگیرم قرار

 اریادگ به عمیقی زخم تا گرفت هدف را صورتم که زمانی. آمد جلو من از تقلید به هم او و برداشتم سمتش به قدمی

 زیادی انرژی کار این و داشت تنومندی بازوان. چرخاندم سرش پشت به و گرفتم هوا در را دستش مچ بگذارد،

 رها دستش از چاقو بلندی فریاد با. چسباندم فلزی هایسیم به را او محکم بعد، و برآمدم او پس از من ولی خواست؛می

 نه و ایشهتالش به نه. نداشتم او به اعتنایی دیگر. زدم فلزی هایسیم و دستش به و آوردم در را دستبندم درنگبی. شد

 . بودم شده آرام دیگر. گفتمی بلند بلند آن از بعد که ناسزاهایی به

 ای است کرده معرفی را فلوید خود همدست او آیا. است داشته اینتیجه چه شرودر از بازجویی کار بدانم بودم کنجکاو

 .کردم کج اداره طرف به را راهم دوباره بود، نگذشته ساعت یک هنوز کهاین وجود با که بود خاطر همین به اساسا. خیر

 بود والس برایم هم هنوز. نبود عاقالنه بودم دیده وی از که برخوردی به وجهت با او اعترافات به بستن دل دانستممی گرچه

 تمدانسنمی. کندمی تهدید را دیگران و نشیندمی صندلی آن روی محاکمه از ترس بدون خونسرد قدراین کسی طورچه

 . شدمی رتپیچیده موضوع حالت دو هر در چون نه؛ یا باشد درست هایمگمان و حدس کاش ایکنم آرزو

 تهگرف عضالتش تمام انگار و کشیدمی زمین روی را هایشپا. رفتمی راه سختی به که دیدم را مردی اداره درب مقابل

 که تاکسی کنار از ماشینش که هنگامی. شد رنگی مشکی کادیالک سوار و انداخت گلویش و هالپ به بادی. بودند
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 تشخیص را او نتوانستم اش،برآمده شکم و چاق هیکل رغمعلی که است فلوید او فهمیدم تازه گذشت، بودم سوارش

 دستور راننده به. گرفتمی من از را قرار و آرام که بود اسراری کردن فاش و او تعقیب برای فرصت بهترین این. دهم

 ماا کند؛ گوشزد را دهدمی انجام که کاری خطرات کرد سعی هم مدتی و شد متوجه دیر کمی او گرچه. کند تعقیبش دادم

 یابانخ طرف به او. گرفتممی باال را سرم گاهی از هر و بودم شده مخفی صندلی پشت من. شد آغاز گریز و تعقیب نهایتا

 از. دش متوقف ماشین ایلحظه. کردنمی زیاد را سرعتش حال این با نبود؛ زیادی ترافیک که مسیری در پیچید؛ بانکر

 از تربیش راننده. پرسیدم راننده از را توقف علت و ماندم وضعیت همان در شوم،می دیده بیاورم باال را سرم اینکه ترس

 و کنممین یادداشت را پالکش شماره چرا دزد؟ یا است قاتل کنم؟می تعقیبش که کیست او پرسید. بود شده کنجکاو من

 نای به من کهحالی در. بود گوشم در مدام صدایش اما بدهم؛ جوابی خواستمنمی گیرم؟نمی ماشینش طریق از را او رد

 دنیای اب من ارتباط برقراری راه تنها آیم،بی بیرون سنگرم از توانستمنمی که شرایطی در زیرا داشتم؛ احتیاج هاگوش

 ندینچ و کرد حرکت دوباره ماشین. شدممی چیزهایی متوجه هاهمین با شاید اما بود؛ ممکن غیر واقعا چند هر. بود بیرون

 یک فقط وا تا ما ٔ  فاصله. کنم تکرار بیشتر را کار این و بگیرم باال هم باز را سرم کردم سعی. شد زیاد و کم سرعتش بار

 و شدم سوژه رفتن دست از نگران. است شده غیرطبیعی فاصله این کردم احساس ناگهان آنکه تا بود ماشین دو یا

 . بود کرده متوقف را ماشین او اما کردم؛ حرکت به وادار را راننده سراسیمه

 . نکردیم گمش تا بیفت راه ایستادی؟ چرا شده؟ چی ـ

 گشتمیم که چیزی دنبال شد،نمی شنیده آن از صدایی هیچ که خلوت و پهن خیابانی در و بودم گرفته باال کامال را سرم

 به هک هاانتبی ایجاده. بودم شده دیگری دنیای وارد من اینکه مثل. نبود باورکردنی. است نداشته وجود اول از انگار که

 چشمان به آینه طریق از نگاه هامدت از بعد که ایراننده و بودم من رهگذرانش تنها و شدمی کشیده نامعلوم مقصدی

 . شد خیره دوباره و بازگشت من،

 پشت که مردی. کشیدمی بیرون جا از مرا قلب بار هر که هایشنفس حرارت و صورت همانند. بود وحشتناکی ٔ  لحظه

 زا یکی اساسا و بودم فراری آن از هاماه و هاروز که گذشته قاب در بود ایچهره او. نبود راننده دیگر بود، نشسته فرمان

 یکابوس چه اما ام؛شده کابوس اسیر کردم گمان. بود گذشته همین از شدنکنده پلیسی، ٔ  حرفه به آوردنپناه دالیل

 . مکن فرار جهنم این از چگونه دانستمنمی و بود آمده بند نفسم است؟ گوشم در هم هنوز صدایش اینکه از ترواقعی
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 انیقرب که امهمونی من یادته؟ رو من: داد قرار هایمابرو بین مرز در درست و کشید بیرون اشبارانی جیب از ایاسلحه او

 ... کن نگاه. شد تو هایحماقت

 مدت همه این از بعد کردی فکر اد؟می یادت. آوردی من سر تو رو بال این: گفت باز و داد نشان را خود صورت دست با

 زتمغ که ایلحظه. برسه فرا روز این تا چیدم برنامه قدرچه. کردم شماریلحظه قدرچه دونینمی. نه کنم؟می فراموشت

 . بریزم بیرون اتجمجه از رو

 اندر؛الکس کن صبر نه: کردممی ناله تنها و نبودم زدن حرف به قادر کردممی تالش چه هر که بود شده مرگم چه دانمنمی

 خواستممین من. بود اشتباه یه همش اما... کردم اشتباه درسته،. تقصیرمبی اتفاقات این تو من. بدم توضیح برات بذار

 ...بیفته براتون اتفاقی خواستمنمی کن باور. بیاد اون و تو سر بالیی

 . کن وصیت ـ

 بدنم .باشد مرگ انتظار در که کسی مثل بستم؛ را چشمانم. است نشنیده را هایمحرف از کلمه یک شدم مطمئن دیگر

 از فرار و اشتباهات از ترس جز نبود، من در دردی هیچ. کردمنمی احساس دردی هنوز کهحالی در شد؛می سرد داشت

 یتواقع و کابوس یک یا است، خواب یک چیز همه دانستممی. گذاشتمی پایم جلوی همیشه من یبیچاره عقل که هاآن

 یچه. سازد رها کابوس این از مرا و بزند سیلی گوشم در کسی کردم دعا لب زیر خاطر همین به و فهمیدمنمی اما ندارد؛

 هنگامی. است بوده امصمیمی دوست روزی که بمیرم کسی توسط و شوم دچار سرنوشتی چنین به کردمنمی تصور وقت

 کار این .لرزید شدت به بدنم دنبالش، به و گرفت شدت قلبم پمپاز شد، فریاد مرگبار سکوتی در معکوس شمارش که

 سنف. آمد در حرکت به فکم عضالت و داد فرمان مغزم به ندایی. داد من به عجیبی شوک بار، هر و شد تکرار بار چندین

 در .اندشده جدا دیگریک از بدنم اجزای تمام فریادم شدت از کردم احساس ایلحظه. زدم فریاد بلند و کشیدم عمیقی

 فرن یک همراه به نگران ایچهره با رالف. گشودم را چشمانم ناخواسته و خورد صورتم توی محکمی چک که بود زمان آن

  .دارم قرار آمبوالنس یک برانکارد درون بفهمم و شوم هشیار تا کشید طول مدتی. بود ایستاده سرم باالی دیگر

 ردهک تصادف داشته مجاز غیر سرعت که دیگری ماشین با النکرشیم بلوار در ما ماشین. شنیدم او خود زبان از را ماجرا

. نداشتم اطالعی جزئیات از. بود گرفته تماس اورژانس با تاکسی یراننده خود ظاهرا. بودم شده بیهوش هم من و بود
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 از یادیز چیز متاسفانه. شوند من گریز و تعقیب از مانع تا رفقایش و فلوید کار یا بوده اتفاقی تصادف این آیا کهاین

 و خود لحا به هم فکری فرصت سر باید. بود گذشته عمر یک یاندازه به برایم که لحظاتی جز نداشتم، خاطر به تصادف

 . کردممی نداشت، واقعیت از کمی دست که سابقهبی هایتجسم این

  فلیپس؟ چیه جریان ـ

  چی؟ جریان ـ

  بگی؟ من به که هست چیزی. زدی بودی بیهوش که حرفایی تصادف، همین _

 وجه یچه به نداشتم دوست. ترساندمی مرا بود شده کنجکاو امدرباره که همین اما شنیده؛ چیزهایی چه رالف دانستمنمی

 . آمدممی کنار موضوع این با خودم باید من. آمدنمی بر کسی از کاری دلسوزی و ترحم جز چون شود؛ فاش رازم

 خوامنمی. نیست مهم: کرد عوض را بحث و ندارم دادن جواب به تمایلی که فهمید شد، مواجه سکوتم با رالف وقتی

 . کنیمی کارچی داری بگو بهم فقط بیفتی، یادش دوباره

 در هچ بزند حدس توانستمی حدودی تا گمانم به گرچه. نه یا بود خواهد اعتماد قابل او که بودم تردید و شوک دچار هنوز

  کردی؟ پیدام جوریچه_: پرسیدم. گذردمی سرم

 . هم با همکاری مدت همه این از بعد هم اون. دونیمی غریبه رو من هنوز... یعنی این ـ

 . باشد کرده قهر بزرگترش با که بود شده ایبچه مثل رالف یچهره. نشست لبم روی لبخندی ناخواسته

 . نشده روز دو هنوز مدت؟ کدوم ـ

 .فهمممی روز یه که من ولی... نگو. میدی انجام کارایی یه داری تو مطمئنم من. حال هر به ـ

 فاقاتات یدرباره و بروم خانه به ترزود چه هر خواستممی. شوم بلند جایم از برانکارد بر تکیه با تا کردم جمع را هایمپا

 ارب چندین هم دکتر. باشد دیده آسیب سرم است ممکن گفتمی و دادنمی اجازه رالف اما برسم؛ بندیجمع یک به امروز

 شکلم نداشتند خبر هاآن. آوردمنمی در سر آن از اصال که برد کار به پزشکی اصطالحات سری یک و کرد تایید را حرفش
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 اب تنها و بودم فراری امگذشته از من. شدنمی درمان دارویی هیچ با که داشتم سینه در دردی من. نیست جسمی من

 تادهایس حرفش روی همچنان رالف و نداشت اینتیجه من هایاصرار. کنم فراموش را چیز همه توانستممی گرفتنآلزایمر

 . بود

 اگر. شیمی کامل آپچک یه و بیمارستان میری تو. کنم لجبازی طورچه وقتش به بلدم منم اما باشی؛ دنده یه تو شاید ـ

  فهمیدی؟. طرفی من با بیاری در بازی قهرمان بخوای هم

 از درستی برداشت بازی قهرمان. کرد انصافیبی حقم در کمی او اما است؛ من حال نگران که خواندممی چشمانش از

 با است قرار دانستمنمی که ایپیچیده شرایطی در هم آن بدهم، دست از را زمان خواستمنمی فقط من. نبود من کارهای

 بین عجیبی شباهت. آوردم خاطر به را جزءش به جز. افتادم آموزشی زمان در گروهبانم تعبیر یاد. افتمبی در کسانی چه

 آیا. اردد تن به لباسی چه یا است شکلی چه رویم پیش دشمن دانستمنمی هم من. داشت وجود او تفسیر و من وضعیت

 دیگری زچی به شرایطی چنین در شدنمی واقعا دارد؟ نظر زیر را حرکاتم مخفیانه که شبحی یا است من صمیمی دوست او

. کسی هچ دستور به و کردندمی بازی را نفوذی نقش پلیس اداره در دیگر نفر چند فلوید از غیر به نبود معلوم. کرد فکر

 تیح. شوند قربانی دیگر نفر چند ادامه در است قرار و داشت وجود تراسکو مرگ و نفر دو این بین رازی چه نبود معلوم

 . بریزد هم به را شهر یک توانستمی و بود هولناک حد از بیش هم اتفاق این تصور

 از کهنای. شنیدم خودش زبان از بودم، شده بدبین او به نسبت ماجرایی خاطر به که بعد روز چند را رالف زندگی داستان

 دهش دلخور دستم از کهحالی در او. است داشته وستمور خیابان حوالی در ایکارخانه پدرش و بوده ثروتمند خانواده یک

 و رعد صدای که کشید تصویر به برایم را پاییزی شبی نهایت در و آوردبی خاطر به را جزئیات تمام کردمی سعی بود،

 را هایشاشک و ریختمی صورتش و سر بر که شدیدی باران بالفاصله بعد، و شکستمی را سکوت آسمان برق

 از بعد هک بود برده بین از مهیبی صدای را بدبختی و خوشبختی مرز و بود افتاده اتفاق سریع خیلی چیز همه. شستمی

 زا بعد بود بسته آنان بر را راه تنگ ایکوچه درون که مست مردی. شدمی زمزمه رالف گوش در هنوز سال چند گذشتن

 تنها سوزان جهنی در نداشت، بیشتر سال هفت تنها که را رالف سپس و گرفت نشانه را او قلب پدرش، هایپول گرفتن

 .کند خاموش را آتشش توانستنمی هم باران بارش حتی که داغ قدر آن. گذاشت
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 کار رالف پدر برای قبال که او وکیل محاکمه روز اما شد؛ دستگیر زود خیلی او و کرد شناسایی را سارق یچهره رالف

 خاطر به او و نیست کافی رالف شهادت کرد ادعا بود، کرده همکاری قطع او با اختالفاتی سری یک خاطر به و کردمی

 ها،صحبت همین اساس بر و دهد تشخیص درست را قاتل چهره توانستهنمی حادثه وقوع لحظه در وحشت و ترس

 . نرسید سرانجام به کافی مدارک نداشتن علت به پرونده و کرد تبرئه را مرد آن دادگاه

. است آور عذاب برایش قدرچه زندگی هایکابوس تکرار دانستممی که کرد تعریف برایم کهحالی در را ماجرا این رالف

 نفرمت هم هاآن از حتی بلکه نیست، همدست اداره فاسد هایآدم با تنها نه کند ثابت خواستمی چون خودم؛ مثل درست

 و کیلو قاضی، پلیس، دستبه و شده طراحی دشمنانش توسط که بود کثیفی بازی پدرش مرگ کردمی گمان چون است؛

 . بود شده اجرا کردمی مداری قانون ادعای که کسی هر

. بودم شده من که شده، پلیس دلیلی همان به فهمیدم وقتی خصوصا. کرد تغییر او به نسبت حسابی این از بعد دیدگاهم

 از بعد .آیدنمی بر هایشکار ترینکوچک پس از حتی که بودم دیده خیالیبی و سرخوش جوانی را رالف قبل روز تا که من

 سرزنش و دانستمی مقصر کسی مرگ در را خود. داشت من با زیادی شباهت که بودم شده رو روبه ایپخته مرد با آن

 ایتنه در و کند امتحان را ترفندی هر بود شده مجبور افتادندمی جانش به شب هر که هاییکابوس از فرار برای کرد،می

 را او حرکت مسیر و هدف که اعتقاداتی آن؛ از ترمهم و بود کرده پنهان ساختگی هایخنده پشت را دردش پر یچهره

 . بود ساخته

 یزیچ داشتم، انتظار خودم که طورهمان و ندادند تشخیص من در سر دیدگی آسیب از ناشی عالئمی گونههیچ پزشکان

 مراقب ،باز گوش و چشم و بازگردد اداره به خواستم رالف از بیمارستان، از شدن خارج از قبل. نشد نصیبم وقت اتالف جز

 هک یافتمی شدت هم لحظه هر و بود گرفته شکل ذهنم در احتمال این شرودر هایحرف به توجه با زیرا باشد؛ چیز همه

 . دهد گزارش من به افتاد اتفاقی هر و برود جاآن به خواستم او از. باشد داشته سر در فرار برای هایینقشه او است ممکن

 من دهمانن انگار که پیرش یراننده و کردمی حرکت کندی به بودم، شده سوارش بیمارستان از خروج از بعد که تاکسی

 مخواست بار چندین. دهد فشار گاز پدال روی کامل طور به را پایش باریک حتی نشد حاضر بود، رمقبی و حوصلهبی

 . بود ادهد او به عجیبی شکل صورتش پوست هایچروک. ترسیدممی شدممی خیره او به که وقتی اما بگوی؛م او به چیزی
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 حاطها سفیدی هایرز با که فریز خیابان قلب در کوچک ایخانه. رسیدم امخانه به تا کشید طول ساعتی نیم گمانم به

 رچهگ. شدمی قبل از بیشتر تعدادشان فقط و بودند شکل همان و جا همان دارم خاطر به که وقتی از هاگل این. بود شده

 سری ابتدا شدممی حیاط وارد که بار هر اما بودم؛ کرده فراموششان اصال فکری هایدرگیری خاطر به سال چند این در

 هلا من. بود من زادگاه از برگرفته روحیه این. کردممی نوازش و بوییدممی را هاآن مدتی تا زدم،می زیبا بهشت این به

 شدندمی اربید خواب از پرندگان آواز صدای با هاروز که صفا با مردمانی با بلوس نام به زیبا روستایی متولد. بودم فرانسه

 از چیزی من. گذاشتندمی بالش بر سر بودند، شده پراکنده آسمان دامن در که ریزی هایالماس شمردن با هاشب و

 و هاتپه میان در دویدن راحتی به توانستممی که ساختمی برایم زیبایی تصویر قدری به عمویم اما ندارم؛ خاطر به جاآن

 شدمی کشیده و خوردمی تاب و پیچ روستایمان انتهای تا ابتدا از که را زاللی آب در کردن شنا و باشکوهش هایدشت

 .بود من سرنوشت این اما ام؛شده آورده رحمبی و شلوغ شهر این به جاآن از چرا که بخورم حسرت بعد و کنم تجسم

 هاآلمانی هایگریوحشی قربانی فرانسه هایزیبایی تمام همانند امخانواده ماهگی، چند در که بود این من سرنوشت

 آمریکا به تا بگذارم نامشخص مسیری در پا سرگردان آواره، مردم سایر همراه به عمویم تنها آغوش در من و شوند

 پدر ار او کنم پیدا جرات توانستممی که کسی تنها و بود من حامی تنها او آمدیم، کشور این به ما کهآن از بعد. برسم

 مانند که را هایشقدم صدای طور همین. شنوممی هم هنوز کرد،می زمزمه گوشم در شب هر که را هاییقصه. بخوانم

 وزهن او کاش. بازگردد خانه به خالی دست کهاین از ترسیدمی و رفتمی رژه خانه در مقابل جنگ از سرافکنده سربازی

 .مدیدمی را او رویای هم شبی کابوس، همه این میان کاش. دادمی تسکین را هایمدرد و کردمی نصیحتم. بود جااین هم

. نیدمش زدن در صدای که بودم نکرده پیدا هم لباس تعویض فرصت حتی و بود هایمشانه روی خستگی غبار و گرد هنوز

 بود داده دست من به عمویم شیرین خاطرات شدن زنده با کم مدت این در که خوبی حال و حس گشودم، را در وقتی

 تداشمی نگه پا سر اشماری کله عصای روی را خود زور به که بودم دیده را ایخمیده پیرمرد زیرا رفت؛ بین از بارهیک

 کرده ودناب را امزندگی که هاییآلمانی دنیا، این از تنفر. کردممی پیدا تنفر احساس گرفتم،می قرار رویش در رو بار هر و

 مطمئن که رحمبی پیرمرد آن. او خود به نسبت تنفر آن، از ترمهم و بودند اداری هایسیستم در که کثیفی هایآدم بودند،

 که کردمی بازی را ایصاحبخانه نقش من سرنوشت دفتر در است، کرده شیشه درون را نفر هاصد خون تاکنون هستم

 لس احساس پر ابرهای با ارتباطی پوشیدن لباس طرز این داشتم یقین. پوشیدمی رنگی خاکستری بارانی همیشه
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 بار هر که اندازه همان به دقیقا. نداشت کشیدندمی آغوش در را دیگریک مدام اخیر هایماه این در خصوصا که آنجلس

 . شد خواهم بار کسالت و طوالنی هاییداستان گرفتار بکنم، سوالی باره این در اگر داشتم یقین

 دو دنبال همیشه و بود حرافی آدم. بود نکرده فوت عمویم که زمانی از حتی شناسم،می را او که است زیادی هایسال

 ثروتمند و دارسرمایه اشخانواده نسل در نسل کهاین. بگوید خود یگذشته درباره ایبهانه هر به تا گشتمی گوش

 ات نرم هایتخت و کوب زر سرتاسر هایقصر از شوق و شور با قدرآن او اما فهمید؛نمی کسی را دروغش و راست. بودند

 همه که کردمی تعریف شدند،می خم مقابلش در کمر تا ساعته چهار و بیست که خدمتکارانی و پر شکم هایاردک

 پیر ههزارسال هایآدم مثل نبود عجیب برایم داشتم، سراغ او از که هاییبازیحقه و عجیب خصوصیات با. شدمی باورشان

 و قد بلند محافظ همراه به. بود عجیب خیلی بود، آمده امخانه به ساعت آن در چرا کهاین اما برسد؛ نظر به داغون و

 به مرا امسینه به ناگهانی ایضربه با هم او و داد عالمت محافظش به عصا با پیرمرد. بود ایستاده کنارش که ایچهارشانه

 درست من واکنش. کردم نگاه هردویشان به خیره و شدم ناراحت حرکت این از. شود باز رییسش برای راه تا راند عقب

 از ار تکلم قدرت دیدم،می را هاآن که بار هر من. شدمی تکرار بار هر تغییری ترینکوچک بدون نفر دو این رفتار مثل

 دیب احساس یا بود محافظش از ترس خاطر به دانمنمی. کردممی نگاه اطرافم به منگ و گیج مدتی تا و دادممی دست

 هک من با رویی در رو نحوه شاید یا و بود آزاردهنده برایم هم صدایش شنیدن حتی که کردممی پیدا پیرمرد آن از که

 .کردندمی غافلگیرم جور یک همیشه

 روی را دستش دو که یافتم اتاق ٔ  گوشه مبل روی را او زد، هم به را تمرکزم هایشکفش جیرجیر با پیرمرد وقتی

 . بود داده قرار عصایش

 !پولت سراغ اومدی که نشده ماه آخر هنوز خوای؟می چی باز: پرسیدم

  نه؟ مگه. خوایمی مهلت ازم و میای بازم. کنهنمی تو حال به فرقی نشه، یا بشه ماه آخر ـ

 پاسخگوی کدامشان هیچ یا اما بودم؛ کرده امتحان را زیادی هایشغل چند هر. نبود مساعد زیاد هاروز آن اممالی شرایط

 ویر حتی کهدرحالی بسیار دوندگی از بعد نهایت در. آمدندنمی در جور من خوی و خلق و روحیات با یا و نبودند مخارجم

 . دادمی امانج اشقلبی میل با او که کاری. بپردازد را اماجاره او تا بروم پیتر پدر پیش شدممی مجبور نداشتم، کردن نگاه
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 . کردی حساب رو دیرکردش ثانیه هر. نشده بد که هم تو برای ـ

 یه مثل .مونهمی بازی یه مثل زندگی سوخته؟می حالت به دلم کردی فکر پس: کوبید زمین روی را عصایش و زد لبخندی

 میشه بدی، حرکت خوادمی دلت که طور اون رو هاتمهره نتونی اگه. ایبازنده نباشی بلد رو قواعدش شطرنج؛ بازی

 این از. شدم خسته دستت از دیگه من حال هر به. میدن حرکت ور تو بخواد دلشون که طور اون اونا و بقیه هایمهره

 مثل هزنمی حرف وقتی که کسی. بیارم جات رو دیگه یکی خواممی. گشتن دنبالت پول چندرغاز خاطر به و الکی هایوعده

 . کنم اعتماد حرفاش به بتونم که کسی. بایسته حرفش روی مرد

 خواهدیم نداشتم شک. بخوانم را بود سرش در که شومی افکار توانستممی. برداشتم او سمت به محکم و سریع قدمی

 زدندمی پا و دست گرگ این چنگال زیر که هاییآدم ٔ  بقیه مثل هم را او و بیاورد دیگری مستاجر من انداختن بیرون با

 بد و بزرگ هایدست در بازویم نفهمیدم حتی که بودم شده عصبانی قدری به من. زدم او به را حرف همین. کند بیچاره

 . شدم چشم در چشم او با دوباره و ایستادم حرکت از ناگهان کهاین تا. است شده گرفتار محافظش شکل

 به عتناابی. بود شده دوخته یکدیگر بار خشونت هاینگاه به چشمانمان تنها و نگفتیم چیزی کدام هیچ لحظه چند تا

 فکر :گفتم و چرخاندم پیرمرد طرف به را سرم بشنوم، را استخوانش شکستن صدای لحظه هر بود ممکن که هایمدست

 پر هایحساب و هاکیف اون دونمنمی کردی فکر گذاشتی؟ کاله رو نفر چند سر هاتبازیحقه با حاال تا ندارم خبر کردی

 . منه نوبت حاال کردی،می معامله من با تو دیروز تا. شد تموم دیگه کردی؟ جمع چجوری رو دالرت از

 و هاکاری کثافت همین جرم به تونممی. پلیسم یه حاال من. بینیمی: دادم نشان را اداره لباس دیگرم دست با

 . شدی امخونه وارد اجازه بدونم بگم حتی تونممی. کند دستگیرت هاکالهبرداری

 و بیدکو زمین به محکم را عصایش سپس. کند رها مرا تا داد عالمت محافظ به خود مرتبنا و پشت پر ابروان با پیرمرد

 قلمع نه: خواند گوشم در و برداشت طرفم به قدمی. بست نقش اشچروکیده صورت روی لبخند همان باز. شد بلند آرام

 بدقواره تنت تو هم قدرچه. شدم لباس این متوجه اومدم، که اول همون از. شده ضعیف چشمام نه دادم، دست از رو

 االن مینه تونممی. پدرم پدر پدر و پدرم پدر و پدرم برای. کنینمی کار من برای هاپلیس بقیه و تو بدونی بهتره. است

 راموشف حتی. کنمنمی اما کنه؛ متالشی رو مغزت تیر یه با یا بشکنه، رو گردن هایاستخون تا بکنم بهش اشاره یه
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 یه و مونینمی مرده یه مثل. ندارین ارزش ایذره من برای تو امثال و تو چون چرا؟ دونیمی. کردی تهدیدی چه کنممی

 . کشننمی دوبار رو مرده

 دوباره بچرخاند را سرش آنکه بدون حال همان در. رفت در سمت به و برداشت من از را نگاهش. کشید عمیقی نفس

  .بیرون اندازممی صاحبشون همراه رو آشغاال این وگرنه کنی، پیدا جدید ٔ  خونه یه تا داری وقت هفته یه فقط: گفت

 دنز ضربه برای اما آمدند؛ باال سرعت به و شدند مشت ناخواسته هایمدست که بودم شده عصبانی او دست از حدی به

 دلیل. بودند کرده ترک را خانه هاآن و بود شده دیر کرد،می ایجاد من در را تنفر احساس همیشه که کریهی صورت به

 از رانگا و کند عصبانی مرا که کردمی کاری یا زدمی حرفی دفعه هر او. بود همین آمدنمی خوشم پیر جادوگر آن از کهاین

 را او رش تا نبود دستم در مدرکی متاسفانه اما داشتم؛ خبر هایشبازی حقه و هاکاری کثافت از. بردمی لذت هم کارش این

 دارم، گردن به حقی دیگران حقوق از دفاع در کردممی احساس کهحالی در. کنم کم اشکشیده زجر هایمستاجر سر از

. بودم طماع پیرمرد آن گرفتار نیز خودم که چند هر. دادمی آزار مرا این و دهم انجام برایشان کاری توانستمنمی

 از مندگیشر با شدم مجبور که باری هر مثل و قبل دفعات مثل. کندمی تغییر نظرش اضافه اسکناس چند با دانستممی

 ... بگیرم قرض پیتر پدر

 و ودب نصب هاپنجره پشت که رنگی سبز هایپرده الی از یا و در درز از و شدمی دیده آسمان میان در بود مدتی خورشید

 مبل روی مختصری غذای خوردن از بعد من. دادمی قلقک را خانه وسایل خود نور با بودم، زده کنار را هاآن قبل شب

 هاآن زا بعضی که را قدیمی هایروزنامه گاهی. سازم سرگرم را خود مختلفی هایترفند با کردممی سعی و بودم نشسته

 آن یاقاشت و میلبی نداشتم، اجتماعی و سیاسی هایخبر به ایعالقه اصوال چون و خواندممی بود قبل ماه چند به مربوط

 اام کردم؛ مرور را امگذشته خاطرات نیز دقایقی. شد تکرار برایم بار چندین صحنه این و. کردممی پرت ایگوشه را

 شدند،یم وحشتناکی هایکابوس هاشب و گرفتندمی قرار یکدیگر کنار پازل قطعات مثل که تصاویری شدن زنده از ترس

 و سرگردان خانه، در را روز از ساعت آن نداشتم عادت وقت هیچ. نداد را خاطرات حد از بیش یادآوری اجازه من به

 ترجیح ،رسیدمنمی اینتیجه به و گشتممی کار دنبال به که روزهایی حتی. کنم نگاه را هاثانیه کند حرکت بالتکلیف

 این به باید اما گردم؛ باز خانه به کهآن تا بزنم قدم مردم هیاهوی میان و آنجلس لس شلوغ هایخیابان در دادممی
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 هاوزر بعضی جز به البته. است دو ساعت تا امکاری ساعت و امشده پلیس افسر که حاال خصوصا کردم،می عادت شرایط

 . کند عوض شب افسران شیف با را شیفتش باید کسی هر اداره قانون طبق که

 چیز ههم. باشم دیده کابوسی یا خواب ندارم یاد به. شد سنگین زود خیلی هاثانیه عذاب و خیال و فکر وجود با چشمانم

 کردم، تدق بیشتر وقتی و بود کرده بیدار مرا تلفن صدای. رفت بین از هم سرعت به که لذتی و افتاد اتفاق سرعت به

 ویر گردنم شوم متوجه و شوم هوشیار تا کشید طول کمی. بود شده پیچیده گوشم در صدایش قبل هامدت از فهمیدم

 ن،تلف به ابتدا در گرچه. است شده خم پایین به آن از تبعیت به نیز کمرم و داشته قرار مبل نرم چندان نه ٔ  دسته

 از لفنت این با اگر دریافتم بعد مدتی اما گفتم؛ بیراه و بد بود برده بین از مرا خواب حین آرامش که کسی و اشسازنده

 الفهک مرا داشت تلفن زنگ صدای. شدممی بیدار گردنم هایاستخوان شکستن صدای با حتما شدم،نمی بیدار خواب

 یپرس احوال برای که نداشتم را کسی من. شوم بلند کردممی احساس گردنم در که دردی وجود با شدم مجبور. کردمی

 جا همان ،یمداشت یکدیگر با کاری هم اگر و دیدممی کلیسا در را او یکشنبه هر که پیتر پدر از غیر به. بگیرد تماس من با

 کشان و دادم تکانی بود شده خشک انگار که امخسته تن به. باشد مهمی تماس دادم احتمال پس. کردیممی مطرح

 . رساندم تلفن به را خودم کشان

 . بمونید خط پشت. آنجلس لس پلیس ٔ  اداره از دارید تلفن یک. فلیپس کل آقای: گفت خط پشت از اپراتور زن

 . افتاده اتفاقاتی یه جااین ببین. دان منم! تویی؟ کل ـ

 . پراند چشمانم از کامل طور به را خواب او نگران و مضطرب لحن

  دان؟ شده چی ـ

 . کرده خودکشی اون... شرودر. نمیشه باورت ـ

 نگینس عضالتم دوباره. روم فرو حیرت و بهت در تا بود کافی جمله یک همین. نکردم اعتنایی هایشصحبت ٔ  بقیه به

 تلفن پشت همچنان که رالف صدای و برممی سر به خواب در هنوز کردم گمان ایلحظه. چسبید زمین به بدنم و شد

 با وابخ مثل نیز اتاق ٔ  گوشه به امخیره نگاه. کندمی حرکت گوشم در که است ربطیبی هوای جریان گفت،می چیزهایی

 با را چیز مهه و رفتممی اداره به شدم،می بیدار باید. نیست کردنی باور برایم که بینممی کابوسی من و است باز چشمان
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 که کسی دادن دست از زیرا باشم؛ مرده نکند شد ایجاد من در احساس این ایلحظه. دیدممی خودم چشمان

 . داشت شباهت برزخ به تنها که بود وضعیتی کند فاش را حقیقت و دهد پایان من هایتردید و شک به توانستمی

  اومدی؟ باالخره ـ

 هب دوباره و شد راهرو وارد کرد، عبور چوبی اتاقک آن مقابل از که دیدم بار چندین. زدمی قدم سالن توی سرگردان رالف

 عجیبی هوای و حال اداره. بود گذاشته اشچانه زیر را دستش مدت تمام و داشت نگرانی نگاه. بازگشت ورودی در طرف

 دست از را رنگشان نوبت به هاچراغ و شدمی شنیده هیاهویی هایشدیوار میان از سکوت، وجود با. بود کرده پیدا

 . باشند ترسیده ماجرا این از انگارکه. دادندمی

  افتاده؟ اتفاق این کی شده؟ چی دقیقا بگو ـ

 .بیای تو تا بودم منتظر. دونمنمی هنوز خودمم_

 هاییپچ پچ و کردممی احساس را سرما اشآهنی هایحصار از که کشاند راهرویی هایپله طرف به خود دنبال به مرا رالف

 روند که داشتممی بر قدم ایخانه سرد در داشتم انگار. دادمی ناامیدی و ترس بوی شد،می شنیده کدام هر پشت از که

 لحظه شدن غسل برای اند،انداخته چنگ هامیله به کهحالی در متعجب و گیج ها،مرده این و دارد قرار ایمرده اتاقش هر

 چند و هانت آقای کرد،می فرق نظر همه از هاآن با و داشت فاصله دیگر هایسلول از که سلولی درون. کنندمی شماری

 هاییبو. رفتم طرفشان به سراسیمه. اندزده حلقه چیزی دور که دیدم را مخصوصی پزشک و متفکر هایچهره با کارآگاه

 وقتی. اشدب شده فاسد که گوشتی بوی نهایتا و رطوبت و نم دیوار، پشت هایلوله فاضالب. رسیدمی مشامم به مختلفی

 سیک نداشت، را دیدنم انتظار کسهیچ تنها نه فهمیدم چرخید، من سمت به هانگاه ٔ  همه و پرسیدم اتفاق این ٔ  درباره

 حنیل با تصور همین مبنای بر نیز کارآگاهان از یکی. بکشد سرک کارهایی چنین در من مثل افسری خواستنمی هم

 . شد مانع هانت آقای که اندازدبی بیرون مرا داشت قصد و کرد برخورد من با آمیزتوهین

 شعاع و بود خونی بدنش هایقسمت بیشتر و هالباس ها،دست. بود کرده جمع را خودش ایگربه مثل شرودر. رفتم ترجلو

 . است کرده ماندن زنده برای زیادی تقالی آخر لحظات بود مشخص. شدمی دیده اطرافش متری چند تا خون

  بوده؟ چی قتل آلت ندیده؟ چیزی کسی طوری؟چه افتاده؟ اتفاق این کی: پرسیدم دوباره
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 نیدهش را صدایم آنان از یکی حتی داشتم شک گرچه. آوردممی زبان بر من و گرفتمی شکل ذهنم در سرعت به سواالت

 . خواستممی را هایمسوال جواب فقط من کنم؛ تکرار را امجمله بار چند نبود مهم برایم. بگذارد محل من به و باشد

  کویین؟ آقای شد چی ـ

 سر نپایی به مدام که داشت اشبینی روی بزرگی عینک. رفت هانت آقای طرف به و شد بلند جسد سر باالی از پزشک

 مرده ده ساعت حوش و حول کنم فکر. گرمه هنوز بدن. گذرهنمی مرگش از خیلی بود، درست حدسم. آره: گفت. خوردمی

 . باشه

  خودکشی؟ یا بوده قتل بفهمی تونیمی ـ

 باشه، خودکشی اگه. بدیم شو و شست و مرکز ببریم باید اول. نمیشه دیده خوبی به و شده کثیف زخم اطراف نه؛ فعال ـ

 التق مقتول باشه، قتل هم اگر طرفی از. ذارهمی پوست روی رو خودش اثر رگ بریدن هنگام لرزش این و لرزهمی هادست

 مونده جا به تیغ روی که انگشتی اثر باید. کنهمی وارد بیشتری فشار بشه تموم کارش ترزود کهاین برای قاتل و کنهمی

 . بدیم قرار بررسی مورد هم رو

  بوده؟ قتل هانت؟ آقای چیه شما نظر: پرسیدم مافوقم از

 دهش جمع جسد دور که کسانی و اداره هایآدم به نسبت شناختیهیچ من چون بدهم؛ انجام بزرگی ریسک خواستممی

 و دش هم طور همین. دارند تفکراتی چه بفهمم و ببینم را آنان هایواکنش شدمی موجب من سوال این. نداشتم بودند

 . شد من ٔ  طعمه اولین داشت مرا انداختن بیرون قصد که کارآگاهی همان

 تجنای و خالف کرم که عوضی هایآدم از پر. زندانه جااین. نه هتله؟ جااین کردی فکر نکنه. خودکشیه که معلومه خب ـ

 . کنیممی آدمشون روزی یه ما باش مطمئن اما خوره؛می وول بدنشون تو

 . است کرده توهین من به داشتم یقین نشنیدم، گرچه که گفت لب زیر هاییچیز ادامه در او و

  افتاد؟می اتفاق این بود بقیه بین اگه بود؟ شده زندانی مجزا سلول یه تو اون چرا: پرسیدم



 

 
 

 
 

دانلود نگاه انجمن کاربر زاده کاشانی مهدی | ها سایه تعقیب رمان  نگاه دانلود 

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 44 

 . نداشتیم نگهداریش برای کافی جای چون ـ

 در زیادی مجهوالت کهاین رغمعلی. کنم ترک را اتاق همراهش خواست من از و کرد جلب خود به مرا نگاه هانت آقای

 راهرو توی را خودم تا کشید طول کمی. بود شده عصبانی دستم از نظر به. کرد اطاعت به مجاب مرا او نگاه نوع بود، ذهنم

 . برسانم او به

  جا؟این اومدی چی برای ـ

 . بودم کرده دستگیرش من چون میشه؛ مربوط منم به پرونده این کردممی فکر ـ

 کنی، بازجویی شرودر از دادم اجازه بهت ستاداره قوانین خالف تو هایکار گفتم بهت صبح باشه، یادت اگه اما آره؛ ـ

 . بکشی سرک کاری هر تو نشد قرار دیگه

 رفک شما نرسیدم؟ جوابش به هنوز و پرسیدم سوال تا دو کهاین جز شده؟ ناراحتیتون باعث که کردم کارچی مگه ـ

  کرده؟ خودکشی یا کشتن رو شرودر کنیمی

 . بخوانم را آن توانستمنمی که بود شده منعکس چشمانش در تصویری. شد خیره چشمانم به و ایستاد مقابلم هانت آقای

 . نمیدم نظری باره این در باشم نداشته مدرک تا من: گفت

 قشح هم شرودر البد. بشه مجازات باید جااین میادد کسی هر انگار کننمی رفتار طوری اونا چی؟ بقیه اما شاید؛ شما ـ

  نه؟. بمیره بوده

 . کنم توبیخ تفکراتش خاطر به رو کسی تونمنمی من. مربوطه خودشون به این ـ

 . باشید عقیده هم باهاشون هم شما کهاین مگر ـ

 تعقیب را ما مدت این تمام او فهمیدم که بود جاآن من و شوم مانعم تا چسبید محکم را دستانم رالف زمان همین در

 کسی برابر در دیدممی و بود باز کامال چشمانم. نبودم زدممی که هاییحرف متوجه لحظات آن در. است کردهمی

 ردهک پیدا جریان ذهنم در چیزی چرا دانمنمی اما کند؛ بازداشت مافوق به احترامیبی جرم به مرا تواندمی که امایستاده
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 مروزا تا مرد این از که تصویری که گرفتمی شکل من در احتمال این مدام. بخشیدمی جهت حرکاتم و هاحرف به که بود

 آقای زا هایشصحبت با کردمی سعی و بود گرفته قرار ما میان تقریبا رالف چند هر. است بوده اشتباه امساخته ذهنم در

 دو ما انگار .نداشتیم او به توجهی کدام هیچ ببرد، بین از بود پیدا نگاهش از که را عصبانیتی و خشم و کرده دلجویی هانت

 با من. بودیم یکدیگر با کردندوئل حال در شنیدیمنمی را رالف حتی کسی هیچ صدای که ساکت و بزرگ میدانی در نفر

 . ردک خواهد استفاده آن از کی نبود معلوم و داشت اختیار در که اینهفته قدرت با او و پرسیدممی پروابی که هاییسوال

  چیه؟ منظورت ـ

 . کیه قاتل میده نشون اون ننداختین؟ بهش نگاهی چرا داریم، معتبر مدرک یه ما مدرک؟ گفتین شما ـ

  مدرک؟ کدوم. نمیشم حرفت متوجه ـ

 . کردیم پیدا شرودر ٔ  خونه تو که تلفنی دفترچه همون ـ

. نکن دخالت پرونده این تو هم دیگه و فلیپس آقای کارت سر برگرد. نکردیم پیدا هیچی جااون ما. شدی خیاالتی ـحتما

  میگم؟ چی میشی متوجه. بشم درگیر افرادم ٔ  بقیه با تو خاطر به خوامنمی من

 کلش ذهنم در سواالتی هم باز. شد دور دیدگانم مقابل از کی او نفهمیدم حتی. نکردم اعتنایی هایشصحبت ٔ  بقیه به

 در. شدمی تربیش بیفتد آینده در بود ممکن که اتفاقاتی از ترسم کردم،می فکر آن به بیشتر چند هر که ابهاماتی و گرفت

 توانستمی که سرنخی شدن دزدیده هم بعد و قاتل مرگ اول. شود پیچیده قدر این قتلی ٔ  پرونده دیدمنمی هم خواب

 به که را اتلق انگشت اثر قانونی پزشکی که باشیم امیدوار و بدوزیم چشم تلفن به باید ما حاال. کند مال بر را زیادی اسرار

  نیم؟ک کارچه نشود پیدا انگشتی اثر اگر ولی کند؛ پیدا جرم آلت روی بر باشد، فلوید کار تواندمی فقط من اعتقاد

  ؟کنیمی فکر چی به. کنیم پیدا احتیاج بهش بعدا ممکنه. زدمنمی حرف باهاش طوری این وقت هیچ بودم تو جای ـ

  باشه؟ تونهمی کی کار یعنی.... دفترچه اون گفت؟ چی که شنیدی ـ
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 جوش و جنب به مغزم نداشتم، تکلم قدرت کهاین وجود با. آوردممی زبان بر نامنظم شکلی به را کلمات و بودم گیج هنوز

 زدیدند آیا. برسد نتیجه به تا بچیند هم کنار ایقطعه هزار پازلی هایتکه مانند را اتفاقات ٔ  همه خواستمی و بود افتاده

  است؟ فلوید کار هم دفترچه

 . برده بین از رو اون حاال تا بوده کی هر کار نظرم به ـ

 هک جونزی آقای همان جز و شدنمی شنیده هیاهویی اداره درون دیگر. داشتم بر گام ورودی درب و سالن انتهای طرف به

 نای ابتدا همان در رفتم،می اداره به من که بار هر. ندیدم دیگری کس خورد،می قهوه و بود شده اخت کوچکش اتاقک با

 از اییره دنبال به که متفکر ایچهره و قهوه بزرگ لیوان کنارش چانه، زیر دستی جونز، آقای. شدمی تکرار برایم صحنه

 انتظار بداند خواستمی و کردمی سوال من از شرودر مرگ ٔ  درباره رالف که همزمان. من مانند است، بدبختی و رنج

 .کنم پیدا نجات سردرگمی این از تا کشیدم اینقشه ذهنم در نه، یا امداشته را اتفاقی چنین

 تو دشای. اونه سرنخمون تنها نباشه، اون کار هم اگر حتی. دزدیده اون رو دفترچه مطمئنم من. فلوید سراغ بریم باید ـ

  بلدی؟ رو آدرسش. کنیم پیدا چیزی اشخونه

 رانندگی او دادممی ترجیح داشتم، که خیاالتی و فکر با. چسبید را دستم رالف که بودم نکرده باز را شاگرد سمت در هنوز

  کنیم؟ دخالت موضوع این تو نباید دیگه نگفت مگه رفت؟ یادت هانت حرفای زودی این به میری؟ کجا وایسا: کند

 بین از ور دفترچه که اونی کردی فکر شاید یا بیفته؟ تازه اتفاق یه تا بذاری دست روی دست جور همین خوایمی یعنی ـ

  کنه؟ دستکاری رو قانونی پزشک گزارشات تونهنمی برده

 من رنظ به بشه؟ چی که بذارن؟ سرپوش پوست سیاه یه مرگ رو تا شدن همدست دنیا ٔ  همه کنیمی فکر تو! کل وای ـ

 اقاتف شهر توی بار هاده که دیگه هایجنایت از خیلی مثل. معمولیه قتل یه این. کردی گنده رو موضوع این زیادی تو

 .... باشه بوده همدست شرودر با فلوید مثل یکی که هم فرض با حاال. شنویممی رو تاشون چند فقط ما و افتهمی

 . داشت مذهن بودن آشفته و خستگی در ریشه من عصبانیت این و بودم شده عصبانی ناخواسته. کردم قطع را صحبتش
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 ترسیمی اگه زنی؟می رو حرف این چرا تو. دیدی رو شرودر اسم دفترچه، اون و بودی جااون خودت که تو فرض؟ بر ـ

 . بزنی گول منو نداری اعتقاد بهش خودتم که حرفایی با خوادنمی. ترسممی بگو کنی کمکم

 . گذرهمی ذهنم تو چی دونستیمی کاش ای ترس؟ ـ

 :گفتم و انداختم بود بسته نقش لبانش بر که تلخی لبخند و رالف ٔ  چهره به نگاهی

 .طور همین هم تو _

 که دکر اشاره او. است گذاشته تاثیر او در هایمحرف فهمیدم روی،می کجا پرسیدم وقتی. بازگشت سالن طرف به رالف

 هب برسد، سر بعدا یا و باشد خانه در اگر و شویم شرودر ٔ  خانه وارد قبلی اطالعات و ریزی برنامه بدون توانیمنمی ما

. بودم دهنش منظورش متوجه هم باز گرچه. بمانم او منتظر و شوم ماشین سوار کرد توصیه بنابراین افتاد؛ خواهیم دردسر

 به ور ایصحنه چه با بروم فلوید ٔ  خانه به اگر که پرسیدم خود از مدت این در و کردم خلوت خود با ماشین داخل دقایقی

 و هاصحبت این ٔ  همه از او نکند که زدم دامن هم احتمال این به حتی کرد؟ خواهم پیدا چیزی چه شد؟ خواهم رو

 در. ودب رسیده ذهنم به طورچه فکر این دانمنمی ببرد؟ بین از را ما تا کرده کمین اشخانه در و باشد مطلع ما تصمیمات

 کردیم مجاب مرا که بود افتاده برایم اتفاقاتی بودم، شده تراسکو قتل ٔ  پرونده درگیر من که کوتاهی مدت این در واقع،

 که رشرود آدرس و اسلحه شدن پیدا کردم، مرور را گذشته شب حوادث دیگر بار وقتی. بگیرم نظر در را احتمالی گونه هر

 است گونه این تو سرنوشت. شانس نه است تقدیر این. نکن انصافیبی گفتم خود با بود، شانس روی از و اتفاقی کامال

 را وت چیزی و شود سست هایتقدم نباید پس. بود خواهد حقیقت دنبال به که باشی ماموری تنها بزرگ شهر این در که

 . کند منحرف

. ادافت راه به شناختمنمی که مسیری در و کرد روشن را ماشین. خندیدمی و شد ملحق من به متفاوت ایچهره با رالف

 السک و کند بازارگرمی خواستمی انگار. چیست اشخنده علت بفهمم و بکشم حرف زبانش زیر از تا کشید طول کمی

 که کرد اشاره هم ادامه در و است افتاده قدیمی ماجرایی یاد و ندارد خاصی دلیل اشخنده گفت او. ببرد باال را خودش

 عاتاطال این او بدانم بودم کنجکاو خیلی. است نشده دیده اداره در هم آن از بعد و گرفته روزه چند مرخصی صبح فلوید

 . زدمی لبخند تنها او کردم،می تالش زمینه این در قدر چه هر اما است؛ آورده دستبه کجا از را
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 وشبختانهخ. نکنیم توجه جلب تا رفتیم پیاده را مسیر ٔ  بقیه و کرد خاموش را ماشین رالف فلوید، منزل به مانده متر چند

 من زا و داد خودش به را در کردن باز پیشنهاد رالف. بردمی سر به مطلق تاریکی در خانه و نبود پارک حیاط در ماشینی

 ندیدم و کردمی خستگی احساس چشمانم کمی. کنم نگاه کارش به دقت با و بایستم کنارش دست در قوه چراغ خواست

 . کند باز را در شد موفق سرعت به طورچه

 . اتاقش سراغ میرم منم بگرد، رو جااین تو ـ

 راگ شدم مطمئن که رفت باال حدی به بدنم دمای ناگهان و داد آزار مرا دم و خفگی بوی شدم، خانه وارد که ابتدا همان از

 بود کرده انتخاب را کار ترینراحت رالف گرچه. رفت خواهم حال از نروم، تازه هوای سراغ و نکنم تمام را کارم سرعت به

 از را یمجستجو بود، گذاشته تنها شود ظلماتش حریف توانستمی امقوه چراغ نور سختی به که بزرگ سالنی با را من و

 پمچ سمت به را نور وقتی. آمدمی چوب و خاکستر شبیه بویی. کردمی وسوسه را امبینی هایپره که کردم آغاز جایی

 کنار داشت تازگی و حرارت هنوز که هایشخاکستر و شدم خم. آمدمی درست حدسم نظر به. دیدم ایشومینه گرفتم

 همان مثل چیزی اشوسیله به بخواهد کهآن مگر. باشد کرده روشن را آن فلوید که بود عجیب سال از روز آن در. زدم

 ادامه را جستجویم هایش،کاغذ از کوچک چه اگر ایتکه کردن پیدا دنبال به. بسوزاند بودیم دنبالش به که ایدفترچه

 دست از را قدرتش چشمانم گذشتمی که لحظه هر. رفتم دیگری سمت به و برخاستم. نکردم پیدا چیزی اما دادم؛

 پاک ودب شده جاری امپیشانی روی که آبشاری و کشیدم بیرون جیبم از دستمالی. کردمی امکالفه خانه گرمای و دادمی

  بودم؟ شده بیمار من یا بود گرم قدر این آن؟جا واقعا. کردم

 تشدس در کاغذی. رساندم بود ایستاده بازی نیمه کمد روی به رو که او به را خودم عجله با. پیچید گوشم در رالف صدای

 . بود کرده نگران مرا اما نداشت؛ شباهتی فریاد به چه اگر صدایش. درخشیدمی تاریکی آن در چشمانش و داشت

  رالف؟ شده چی ـ

 . کالیفرنیا مقصد به قطاره بلیط تا دو کردم؛ پیدا کمدش تو رو این ـ

  گذاشته؟ جا رو هاشبلیط چرا اما بره؛ خواستهمی کجا شد معلوم پس: گرفتم دستانش از را هابلیط
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 ذشتهگ یازده از ایدقیقه چند یه کنم فکر. کنهمی حرکت یازده ساعت قطار! بکن ساعتش به نگاه یه. نرفته هنوز چون ـ

  نه؟ باشه،

  کنه؟ کاریچ خواستهمی گشته؟می چی دنبال چی؟ برای. نیومده خونه هنوز شرودر کشتن بعد فلوید یعنی: گفتم لب زیر

 او ماا کنیم؛ تمام را کارمان برسد سر فلوید کهاین از قبل ترزود چه هر کردم توصیه و دادم تحویلش دوباره را هابلیط

 ترک را اتاق باشد، درونش چیزی چه زنممی حدس پرسیدمی که همزمان و کشید بیرون کمد داخل از داری رمز کیف

 شنید صدایی که هنگامی و داد تکان هوا در کمی را کیف بازگشت، بود آورده آشپزخانه از که بزرگی کارد با سرعت به. کرد

 آموخته ار هاقفل کردن باز مهارت چگونه بود شده سوال برایم گرچه. کرد باز چاقو با را قفلش شد، بیشتر اشکنجکاوی و

 و شدم ایصحنه گرنظاره تنها و نپرسیدم چیزی کالفگی و خستگی خاطر به نداشتم، را اشتوانایی من کهحالی در است؛

 . شد آمیخته هم در رنگی سبز برق با اتاق سیاهی که ایلحظه

 که یهایانسان مانند و کردیم فراموش را چیز همه ما. برد بین از را خفگی و گرما سکوت، تاریکی، تانخورده هایدالر بوی

 انگیزوسهوس سبز رنگ کنار در. بودیم نکرده اشتجربه تاکنون که شدیم ایتازه دنیای سرمست باشند، شده متولد تازه

 ارهاد از که حقوقی با فلوید مثل فردی است ممکن چگونه. دادمی قرار فشار تحت را ما که شدیم مواجه ایتازه سوال با

  کند؟ انداز پس پول مقدار این بتواند گرفت،می

 . بوده کی برای دوم بلیط فهمیدم حاال ـ

 . همسرشه ظاهرا. پری شانون خانم ننوشته؟ روش مگه: پرسیدم بودم نشده دوستم منظور متوجه که من

 حاضر بودی تو. شدن جدا همدیگه از وقته خیلی یعنی نداره؛ زن فلوید. کردممی باور حتما نداشتم خبر زندگیش از اگه_

  کنه؟نمی درکت حتی که کنی حروم کسی کنار رو تعطیالتت شدیمی

  بفهمم؟ منم که بزنی حرف جوری یه میشه ـ

 نهعاقال مرده، شرودر که حاال. دونممی چه رئیسش؛ همکارش،. گرفته دیگه یکی برای رو بلیط این کنممی فکر من ـ

 . پوال با اونم. بشن مخفی جایی بخوان اونا که است
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 . کنم سر تاریک جهنم آن در کی تا است قرار دانستمنمی. کردم پاک را امپیشانی دستمال با دیگر بار

 کهاین ترس از و بود توش هم شرودر که باندی. باند یک مثل گروه، یه عضو اون. نیست تنها فلوید من نظر به ولی ـ

... هن کنه؟ هدایت رو هاییجنایت چنین که رحمهبی قدر اون زن یه یعنی زن؛ یه گفتی تو طرفی از. شد حذف بزنه حرفی

 . نداره امکان

 ... کنممی فکر من حال هر به. دونمنمی _

 و مبودی ساکت و آرام. کردیم پنهان هادیوار پشت را خودمان بالفاصله ما و شد شنیده در شدن باز صدای لحظه همان در

 راننگ. شدیمنمی انداختمی وجودمان در را ترس سریعش هایتپش با که هاییقلب حریف اما حبس؛ سینه در هانفس

. تمانداخ سالن به نگاهی احتیاط با رالف، هایمخالفت خالف بر. کند کج اتاق این به را مسیرش فلوید مبادا که بودم

 متس به عجله با و کرد پرت مبل روی و آورد در عصبانیت با را هایشلباس که دیدم را فلوید. بودند شده روشن هاچراغ

 . دوید بود دستشویی ظاهرا که اتاقی

 دوخته شوییدست به نگاهمان کهحالی در و گذاشتیم کمد داخل را هابلیط و کیف. بود رفتن بیرون برای فرصت بهترین این

 تا بدهیم کشیک نوبت به ماشین درون و فلوید ٔ  خانه مقابل را شب که شد این ما قرار. کردیم ترک را خانه بود، شده

 کشید ولط کمی و شدنمی راضی رالف کهاین وجود با بکشد؛ را کسی با مالقات ٔ  نقشه یا کند فرار به اقدام شبانه او مبادا

 .ماند بیدار که بود نفری اولین او کنم، متقاعدش تا

 فرار زا ترس هم و آمدمی سرم به که خیاالتی و فکر خاطر به هم. باشم داشته راحتی خواب نتوانستم صبح تا من ولی

 وابخ از را رالف آرنجم با. شودمی خارج خانه از فلوید دیدم که بود گذشته خورشید طلوع از ساعتی چند گمانم. فلوید

 او که ندک تنظیم طوری را سرعتش شد مجبور رالف و نبود شلوغ زیاد خیابان. کند تعقیبش خواستم او از و کردم بیدار

 آنا انتاس بزرگراه سمت به کهآن تا. کجاست مقصدش دانستیمنمی کدام هیچ و راندمی آرام فلوید. نشود تعقیب متوجه

 یدمفهم زمانی را این. زدمی گیج گهگاهی و بود سنگین چشمانش همچنان رالف. داد افزایش یکباره را سرعتش و رفت

 ارشهوشی بلندی صدای با من. بود ما روی به رو که رفتمی ماشینی سمت به داشت مستقیم باال سرعت رغمعلی که

 را ماشین کنیم تصادف کهآن از قبل بگویم خواستم. گرفت سبقت آن از ماشین با مماس بود، ترسیده کمی که او و کردم
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 کیلومتری ندچ او دهیم انجام را کار این تا بودم مطمئن داشتیم، فلوید از که ایفاصله با اما نشینم؛می پشتش من دار، نگه

 از خواب این، از بعد گرچه. کرد پیدا طویل بزرگراه این در او از پایی رد حتی تواننمی دیگر و شد خواهد دور ما از

 . کرد رانندگی بیشتری دقت با و پرید رالف چشمان

 متوقف گیبزر ساختمان مقابل بعد کمی و پیچید فرعی هایخیابان از یکی داخل فلوید رسیدیم، بزرگراه انتهای به وقتی

 هم هب و بزرگ حیاطی در و بود باز نیمه که دارینرده و ایمیله در پشت. کردیم پارک ایکوچه درون را ماشین نیز ما. شد

 جز. ودندب درآورده را هایشسیستم و موتور یا نداشتند چرخ یا که بود شده پارک هاییماشین کردمی کار چشم تا ریخته،

 کی جاآن انگار. شدنمی دیده دیگری کسی داشتیممی بر محتاطانه هاییقدم که نفر دو ما و جانبی هایپاره آهن این

 وشگ به هاسالن از یکی داخل از که صداهایی. بود شده تعطیل مالقاتی قرار برای هم شاید یا و بود متروکه تعمیرگاه

 هانپن بود باز آن در که ماشینی پشت را خود سراسیمه. کرد فاش را بود فرما حکم تاکنون که سکوتی راز رسید،می

 . داشت ایمعترضانه لحن که شنیدم را فلوید صدای. کردیم

  بذاری؟ قرار ترنزدیک جا یه شدنمی کجاست؟ دیگه جااین ـ

 . کندمی صحبت کسی چه با بدانم بودم کنجکاو خیلی. ببینم توانستممی را اشآمده بر شکم فقط زاویه آن از

 . بودی ترمودب قبال ـ

 . بگو رو کارت لطفا. میگم دارم چی فهممنمی دارم ذهنی گرفتاری کم یه. خواممی معذرت باشه، ـ

  هست؟ نیست، که پول اون ٔ  درباره ذهنیت گرفتاری این ـ

 شده هآشفت زدم حدس کشیدنش نقس صدای از نداشتم، مناسبی دید ٔ  زاویه گرچه. افتاد لکنت به و شد شوکه فلوید

  پول؟ کدوم پول؟: است

 کار؟ تازه آدم مشت یه با ها؟ ،طرفی کی با کردی فکر. دزدیدی شرودر ٔ  خونه از که پولی همون: زد فریاد شناسنا مرد

  فلوید؟ کجاست پوال

 . برنداشتم پولی من. زنیمی حرف چی ٔ  درباره دونمنمی ـ
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 رسیت توانستنمی فلوید. بود مطلع هم غریبه مرد آن که هستم مطمئن. داشتیم خبر فلوید هایحرف دروغ و راست از ما

 ودخ اوج به زمانی ترس این. کند پنهان کردمی ایجاد عصبی حالتی حرکاتش و بیان در و بود کرده رخنه وجودش در که

 مرز ایلحهاس ٔ  لوله نظر به. افتاد تقال به جانش نجات برای فلوید آن دنبال به و شد تربلند غریبه مرد آن صدای که رسید

 . بود شکسته هم در را نفر دو آن بین

 دریای داره کاری من برای کردی فکر. ـیانـت خــ... دروغ متنفره؟ کار این از رییس دونیمی آره؟ کنی، بازی خوایمی ـ

  کجاست؟ پوال. نشدم عصبانی این از بیشتر تا فلوید کجاست پوال بگو بندازم؟ راه خون

 یبفر را هایشآدم و ما بزرگ ٔ  اداره و رود فرو نقشش در خوبی به بود توانسته که او مثل زرنگی کارآگاه نداشتم گمان

 . دارد احساسی چه دانستمنمی و نبودم او جای واقعا من گرچه. بدهد دست از را خود نفس به اعتماد زودی این به دهد

 . کنممی خواهش. پایین بیار رو اسلحه. امهخونه توی اون. باش آروم فقط. میگم باشه؛ باشه ـ

 اسلحه کسی وقتی. داشت عیب یه فقط اون. دادیمنمی دست رو پول همه این ما نبود اگه. بود وفاداری آدم شرودر ـ

 تیلعن سلول اون تو کهاین از قبل همین خاطر به. کردمی اعتراف اشنکرده و کرده هایـناه گـ ٔ  همه به کشید،می براش

 . باشی اون مثل حماقت و جسارت همه این با تو کردمنمی فکر. شد حذف بگه چیزی

 رخاط از را چیز همه بخشش، طلب دنبال به و است نزدیک عمرش پایان که فهمید مرد آن ٔ  رحمانهبی هاینگاه از فلوید

 از رتمهم و گذاشتندمی او به مردم که هاییاحترام آنجلس، لس پلیس اداره در خبره آدم یک عنوان به را جایگاهش. برد

 که بود شده کودکی مانند درست او. بودم خوانده اشچهره در نگاه یک با اول روز همان از من که غروری و ابهت آن

 . کجا آن و کجا این اما. است او تنبیه منتظر و زده زانو مادرش مقابل

. ابقمس آدم همون هنوز من ولی بسازم؛ مرفه زندگی یه و کنم فرار پوال اون با تونممی کردم فکر. کردم حماقت دونممی ـ

 خودمون ینب چیز همه بذار باشه؟. نگو چیزی رییس به. بدی بهم فرصت یه کافیه فقط کنی، اعتماد من به تونیمی هنوزم

 . کنم شروع اول از تا بده فرصت بهم. بمونه

 . رز فلوید کارآگاه شده دیر دیگه ـ
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 چشمان از فقط باشم، داشته را کسی مرگ آرزوی رحمانهبی کهآن خاطر به نه. خواندم لب زیر را معکوس شمارش

 یصدا تصور خالف بر رسیدم، یک عدد به وقتی. خورد خواهد رقم او برای سرنوشت، این که فهمیدممی فلوید هراسان

 دهش چه پرسیدم خود از و شنیدم را هایمکشیدن نفس صدای تنها وضعیت همان در ایدقیقه چند. نشنیدم شلیکی

 وندر که اتفاقاتی از بود شده موجب بود، رفته بین از و آمده ذهنم به سرعت به که خیاالتی در شدن غرق انگار است؟

 . بمانم غافل دادمی رخ سالن

 این دمترسیمی. دادمی آزار مرا که بود فلوید هایالتماس یافتن پایان غریبه، مرد آن هویت فهمیدن کنجکاوی از بیشتر

 آن به ار خودش پنهانی گرفت تصمیم رالف ایلحظه حتی. ببرد بین از را ما هاینقشه تمام و کند پاره افسار کنجکاوی

 پس ار تاوانش عمر آخر تا و شوم اشتباه مرتکب دوباره خواستمنمی زیرا شدم؛ مانعش من اما برساند سالن دیوار سوی

 هسای شبیه هم، سر پشت از هاآن. کردم مخفی قبل از بیشتر را خودم شنیدم، را هایشانپا صدای که ایلحظه. بدهم

 که و ودندب پوشیده یکدست و تیره هاییلباس. کردندنمی حرکت اصال گویی که داشتندمی بر قدم آرام و پنهانی. بودند

 شده وارس کی بودند، کرده پنهان کجا را ماشینشان نفهمیدم حتی. هستند راهبه کردیمی گمان شناختی،نمی را هاآن اگر

 . اندشده خارج حیاط از و

 تعمیرگاه آهنی در از نتوانستم و ایستادند حرکت از هایمپا که شد چه دانمنمی بود، شده دیر تعقیبشان برای دیگر گرچه

 برایم رالف هایسوال از رفتن طفره اندازه به موضوع این با آمدن کنار. بود شده خشک کامال بدنم انگار. روم ترجلو

 ردد اما بروم؛ بیمارستان به دوباره داشت اصرار و امشده مشکل دچار دیروز تصادف خاطر به کردمی گمان او. بود دشوار

 هایشانجنایت انجام از ترسی نه که سنگی هاییقلب با ناشناخته هاییآدم. بود سرنخمان ترینمهم رفتن دست از من

 . دبو محال خیالی من شدن آرام چرخیدند،می شهر در آزادانه هاآن که زمانی تا و خوردن تلنگر برای وجدانی نه و داشتند

 کدیگری کنار را اتفاقات داشتیم. شویم خیره هم چشمان در یکبار کهآن بدون و ساکت نشستیم، ماشین درون دقایقی

 انده فلوید، بودن معلق ٔ  صحنه. بود افتاده کار از هم مغزمان که بودیم شده شوکه قدر آن حقیقت در اما دادیم؛می قرار

 معتقد آن از قبل تا من که چند هر. بود داده قرار تاثیر تحت را ما بود، آویزان باریکی طناب به تنها که جسمی و باز نیمه

 ود هر گرچه. شدم منقلب دیدم بود التماس حال در همچنان که را صورتش وقتی. نیست وجودم در احساسی هیچ بودم

 ودیمنب کردن صحبت به قادر کدام هیچ زد، خواهد ما به را ضربه ترینبزرگ زمان دادن دست از شرایط آن در دانستیممی
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 ادی. بگردم ایتازه سرنخ دنبال و کنم حفظ را تمرکزم کردم سعی من زمان این در. رسیدمی ذهنمان به هم چیزی نه و

 با هانآ چرا بود سوال برایم کهاین رغمعلی. بود کرده قایم کمد داخل او که افتادم پولی کیف ماجرای و فلوید هایصحبت

 دست به اهپول که بود اینقشه کشیدن دنبال ذهنم گردند،می اسکناس بسته چند دنبال دارند اختیار در که قدرتی وجود

 ینماش از ندارم، اینقشه فهمید وقتی. کرد باز باره این در را صحبت سر و خواند را فکرم رالف بعد مدتی. نیفتد هاآن

 .بروم همراهش که کرد پیشنهاد و شد پیاده

 . چرخاند را اشدسته و برداشت را گوشی. کشاند تلفن باجه تریننزدیک طرف به مرا او

 . پلیس ٔ  اداره کن وصل ـ

 از رپ کیف یه دیروز من. هستم رز فلوید کارآگاه. سالم: گرفت گوشی جلوی و کشید بیرون جیبش از دستمالی رالف

 لداخ خواب اتاق توی اون. بدم تحویل اداره به سفرم از قبل کردم فراموش منتهی. کردم پیدا امخونه حوالی اسکناس

 . متشکرم... خانم؟ باشم مطمئن... کنیم پیدا رو صاحبش و سراغش برین لطفا. کمده

 زهنو. رفت بین از هاآدم آن فرار ماجرای آوردن خاطر به با زود خیلی که لبخندی. زد من به لبخندی و کرد قطع را تلفن

 .باشند گریخته چنگمان از هاآن راحتی این به کردیمنمی باور کدام هیچ

 رو ایتازه احساس با بعد مدتی کرد،می ایجاد من در بودن کوچک جور یک و ناتوانی احساس که ناکامی این از گذشته

 وانت نه که خاطراتی. است گذشته خاطرات گرتداعی و آشناست برایم شکست این تلخی کردممی گمان. شدم رو به

 که یاشتباهات برای حتی کنم، سرزنش را خود باید که دانممی تنها. را آوردنش یاد به قدرت نه و داشتم را کردنش بازگو

 متما هدفبی نیز خود و انداخت راه به آشوبی دلم در رسید، تشابه وجه این به ذهنم وقتی. امبوده تقصیربی آن در

 و تیره تصاویر گذاشتم،می پا زیر را هاخیابان دلیل بدون و سرگردان من که هنگام آن در. زد ورق را شده حک خاطرات

 ودب کافی هاآن از یکی حتی. دهد آزار مرا توانستمی که چیزی هر و هاصدا ها،حرف. شدمی زنده چشمانم پیش نامنظمی

 جایی به مرا نهایت در اما شد؛می عوض هابار جهتشان چه اگر من هایقدم. کند خیال و وهم آویز دست عروسک مرا تا

 ویزتج برایم هادکتر که هاییقرص حتی که داد خواهد من به آرامشی جاآن فهمیدم گرفتم باال را سرم وقتی که رساند

  بود؟ نبهیکش روز آن آیا. بود شده ختم وینسنت خیابان کلیسای سمت به مسیرم چگونه دانمنمی. دهدنمی هم کنندمی
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 هایشمعدانی و آویزان سقف از بزرگ لوسترهای و زیبا ٔ  شده بری کچ هایستون شکوه، و عظمت همه آن با کلیسا

 ساعتی از بعد و رفتممی جاآن به یکشنبه هر. داشت را گرم و صمیمی کوچک، ایخانه حکم من دل در رنگش، طالیی

 هاییآدم. کردممی ودل درد داشت، را هوایم عمویم مرگ از بعد هایسال این تمام در که کسی پیتر، پدر با کردن، خلوت

 با بار ره و گشتندمی آن از رهایی برای راهی دنبال که بودند شده مرتکب گناهی و داشتند مشکلی کدام هر که دیدممی را

 از. نیستم تنها درد و بدبختی داشتن در باشم، کسبی و تنها قدرچه هر که شدمی زنده من دل در امید این دیدنشان،

 گرچه .خواندم را مقدس کتاب از صفحاتی و نشستم همان روی بار این و کردممی انتخاب را یکی همیشه هاصندلی میان

 نجپ و چهل مردی. شنیدم دور از را پیتر پدر صدای بعد دقایقی. بخوانم درست را کلمات که دهد یاری ذهنم داشتم شک

 شنیدن کلیسا آن به من آمد و رفت دالیل از یکی. داشت دستش در مقدس کتاب که اندام الغر و بلند قد ساله،

 درد برای هم من تا کردمی فاش را اشزندگی اسرار گاهی او ها،موعظه این کنار در و بود او بخش آرامش هایموعظه

 را او هم زیاد اتفاقا که را همسرش پیش هاسال که بود کرده تعریف او. کنم راحتی احساس او با صحبتی هم و کردن ودل

 که بگوید ماجرا آن به اشاره با خواستمی حقیقت در او. است داده دست از تصادف ٔ  حادثه یک در داشت،می دوست

 به خاطرات این مرور با است، نکرده فراموش را زدن لبخند تنها نه خود، کس ترینعزیز دادن دست از رغمعلی

 . زندنمی دامن اشتلخی

 . بیای هفته این کردمنمی فکر کل؛ کردی دیر: گفت و شد نزدیک

 . میگم تبریک بهت رو جدیدت شغل: کرد تبسم و آورد در حرکت به لباسم روی را نگاهش سپس

 . کنممی عذاب احساس دارم که من نه بیاد، خوشت چیزی از که داره ارزش وقتی گفتن تبریک ـ

. گرفتمی خود به کردن نصیحت هنگام او که بود حالتی همان دقیقا این. داد قرار امشانه روی را دستش و نشست کنارم

 او رکنا که ایلحظه هر دانستممی زیرا گفتم؛می امتکراری هایدرد از و شنیدممی تکراری هایحرف اگر نبود مهم برایم

 . کرد خواهد آرام مرا بگذرد

 هب که شده چی حاال. کنی دیگران وقف رو خودت کهاین هستی؛ هاکار جور این عاشق گفتیمی یادمه من که جایی تا ـ

  شده؟ عوض اتعقیده زودی این
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 روزه چند این فقط نشدم، عوض من نه. کرد حروم من خاطر به رو عمرش که بردم ارث به عموم از رو خصلت این. آره ـ

. شهمی تکرار برام گذشته اتفاقات داره کنممی احساس. بیارم زبون به جوریچه دونمنمی حتی... که دیدم چیزایی یه

 .نداشته برام خوشی عاقبت هم کدومشون هیچ و کردم تجربه قبال رو اینا ٔ  همه من... اعتمادیبی ـیانـت، خــ فساد،

 دادن دست از طاقت. بیام کنار خودم با نتونستم هنوز من. بیفته برام دوباره افتاد موقع اون که اتفاقی ترسممی. ترسممی

 . ندارم رو دیگه یکی

  شدی؟ ناامید خداوند لطف از و راهی اول هنوز! بودی؟ قوی آدم که تو کل؛ باشه تو هایحرف اینا نمیشه باورم ـ

 اشم،ب قوی و امیدوار قدرچه هر من. نیست آدم دست کنترلش چیزا سری یه. نگرانم فقط نیستم، ناامید من... نه نه ـ

 . بذارم روش تاثیری تونمنمی

 .کننمی دور هدفت از رو تو و دارند معنی یه همه بذاری، روش که اسمی هر و ناامیدی ترس، نگرانی،. کل نداره فرقی ـ

 تو من هک آشفتگی این ولی بگیری؛ تصمیم و اندیشیبی عاقالنه که کنهمی کمک باشه حدی یه تا اگه نگرانی و ترس

 توی ایدقیقه چند و خوریمی سرد ٔ  قهوه میشی، بیدار خواب از صبح روز هر. ایزنده هنوز تو کل،.... بینممی صورتت

 فکر هاگ. نداره معنا ناامیدی هست زندگی وقتی تا و کل داره جریان زندگی. جااین میای هایکشنبه. زنیمی قدم خیابون

 . کنهمی کمکت هم خداوند باش مطمئن. برو جلو قدرت تمام با و نده راه دلت به ترس درسته هدفت کنیمی

 مرز از تسکو هم بار این. داشتیم قبل روز که بالتکلیفی و سردرگمی شوک، با همراه ماشین، درون شد؛ آغاز ایتازه صبح

 در. ندک زنده را روحمان تا بودیم بسته دل معجزه شبیه چیزی به تنها ما و گذشتمی ما ٔ  انگیزهبی هایساعت و هادقیقه

. ودندب شده تکراری برایمان هاخیابان. بود شده رمقبی ما مثل هم او که شدمی شنیده ماشین موتور صدای فقط زمان آن

 کهآن امید به و شدیممی خیره یکدیگر چشمان در اش،دوباره شدن سبز تا کردیممی توقف که چراغی هر پشت

 . شدیممی دیگری چراغ منتظر بشکند را سکوت نفر دو ما از یکی سرانجام

 نچندمی برای و دادم قرار دستم روی پنجره کنار را سرم کرد، کالفه حسابی مرا بیهوده هایگذار و گشت این که وقتی

 قتیو از اما ام؛گرفته قرار او هایصحبت تاثیر تحت کردممی گمان کهاین وجود با. کردم فکر پیتر پدر هایحرف به بار

 بروم، یشپ هاآدم آن دستگیری و پرونده این انتهای تا گرفتم تصمیم و گشودم هایمباور در تغییر ٔ  بهانه به را چشمانم
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 شدممی هوابست او به داشتم مرور به که رالف دوستانم، پیتر، پدر دادن دست از ترس. افتاد جانم به نگرانی و ترس دوباره

 . رفتمی بیرون ذهنم از ایلحظه نه و شدمی پنهان نه

 در ما کدامهیچ زیرا دانم؛نمی را دقیقش زمان. شنیدیم سیمبی از صدایی باالخره که بود گذشته ظهر از ساعتی گمانم به

 بر و دشمی ناپدید دوباره و آمدمی بیرون مدتی بود، ابر پشت هم خورشید و بودیم نکرده نگاه را هایمانساعت لحظه آن

 . فهمید را زمان خورشید تابش ٔ  زاویه و شدت از شدنمی اساس این

 ازیپاکس رو صحنه بازرسین شدن ملحق زمان تا و بشید اعزام منطقه به. شده گزارش پالوما خیابان در شلیک یک ـ

 . کنید

 به ممچش رسیدیم، مقصد به وقتی. پیچیدم چپ سمت به راه چهار اولین گذاشتن سر پشت از بعد و کردم عوض را دنده

 انکنارش در. کردندمی پچ پچ هم با و اندکرده تجمع فروشی کفش ٔ  مغازه یک مقابل رو پیاده ٔ  گوشه که خورد جمعیتی

 لیو شناختم؛نمی را او من البته. دارد نگه دور جرم ٔ  صحنه از را آنان داشت سعی و بود ایستاده نیز ما همکاران از یکی

  شده؟ چی. رسیدی ما از ترزود تو کهاین مثل. پاتیسون هی: کرد پرسی احوال او با ماشین توقف محض به رالف

  .گرفتم تماس اداره با هم بالفاصله. شنیدم رو گلوله صدای که بودم ترپایین خیابون یه من. دونمنمی چیزی ـ

 و سرد صورت رغمعلی شلواری و کت مرد آن. چرخاندم بود خوابیده پهلو به مغازه درب مقابل که جنازه طرف به را سرم

 تشخیص بدنش در را گلوله چنگ جای دور راه از و ابتدا همان در. بود آراسته ظاهرش و داشت جذابی چهره روحش،بی

  زدی؟ زنگ هم آمبوالنس به: پرسیدم. دادم

 .باشه کرده تموم کنم فکر ولی. آره ـ

 من از نشود، نزدیک کسی باشد مراقب کردمی توصیه همکارش به که همزمان و داد قرار امشانه روی را دستش رالف

. بودم نگرفته را تصمیمم هنوز من ولی شد؛ دور من از بالفاصله او. اندازیمبی اطرافش و جنازه به نگاهی خواست

 به. بیاید حساب به بازی قهرمان رالف دید از و دیگران کار در کشیدن سرک هانت آقای دید از کارم این ترسیدممی

 کوتاهی به. کردم جنازه به نگاهی دوباره. بیایم بر پسش از نتوانم که شوم ایپیچیده ٔ  پرونده درگیر بودم نگران عالوه

 ایگلوله درد. نبود برایم دشواری کار بود کشیده آخر لحظات بیچاره مرد آن که غذابی تصور. تردقیق اما قبل؛ ٔ  دفعه
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 از یک دانینمی کهاین خاطر به سردرگمی و بالتکلیفی و شودمی پخش بدنت در سرعت به که سوزشی و داغ و سربی

 که یهایشب تمام در ـناه گـبی قربانی آن و من بین مشترک احساس همان دقیقا این. کرد خواهی پیدا نجات جهنم این

 عدالت اجرای برای ماموری من شاید البته و زنده من و بود مرده او اشتراک، این وجود با اما بود؛ شدممی کابوس دچار

 شده ایجاد تردید من در اما کردم؛می عمل بود خورده اول روز که سوگندی به چیز هر از قبل باید که دانستممی. بودم

 امآینده خواستمنمی نه؟ یا داشت خواهد خوبی سرانجام و است درست امنهاده قدم آن در که مسیری آیا کهاین. بود

 یاد کردم سعی زد، صدا مرا رالف دوباره وقتی. بود من نگرانی و فکر تمام این و باشد امگذشته اشتباهات تکرار

 هدفم زا مرا نگرانی و ترس بود؛ او با حق. کنم دور مسائل این از ذهنم و بکشم عمیقی نفس بیفتم، پیتر پدر هایحرف

 .کردمی منحرف

 بودم زده حدس که طورهمان. چرخاندم را جنازه. نشستم هایمزانو روی و آوردم در را امدفترچه و دستکش سرانجام

 یبج در. کردم بررسی را هایشجیب. بود خونی اشسینه ٔ  قفسه و شکم چپ، پهلوی. بود شده شلیک او به گلوله چند

 یک اقساط پرداخت ٔ  برگه. خواند را محتوایش شدمی اما بود؛ خونی چه اگر که کردم پیدا کاغذی ٔ  ورقه کتش داخلی

 امهدفترچ درون را تلفنش شماره و آدرس طور همین و مشخصات. گالتا ج نام با شخصی به متعلق مرواریدی ٔ  گوشواره

 به مچشم ترطرف آن متر دو یا یک. شدم بلند. نبود هایشجیب داخل دیگری چیز. دادم قرار جایش سر را برگه و نوشتم

 یدهد قربانی بدن روی که هاییسوراخ به توجه با. بودند شده پراکنده زمین روی که افتاد میلی ۳۲ نوع از پوکه عدد چهار

 آن از که است اولی بار یا او یعنی باشد؛ گونه این اگر و است زده خطا را هاتیر از یکی قاتل شاید زدم حدس بودم،

 ٔ  گلوله ایج بلکه بگردم بیشتر را اطراف خواستممی. است نداشته شلیکی ٔ  تجربه هیچ تاکنون یا کرده استفاده اسلحه

 این از مرا که داد نشانم چیزی رالف اما است؛ شده انجام زاویه کدام از شلیک بفهمم طریق این از و کنم پیدا را چهارم

 ایقهوه ٔ  دسته با ان اف یک. بود کرده پیدا بود ایستاده کنارش که پستی صندوق درون را اسلحه او. آورد بیرون فکر

 یمتوانستمی راحت خیلی حاال ما. است کرده آسان را ما کار و شده مرتکب حماقتی همچین قاتل چرا فهمیدمنمی. رنگ

 جواب، رد من اما کرد؛ اشاره نکته همین به نیز رالف. ببریم پی هویتش به و کرده شناسایی اسلحه روی را او اثرانگشت

 وشیفر جواهر اون به باشه که ماجرایی هر قتل این پشت نظرم به: گفتم و دادم نشانش بودم کرده پیدا که را ایبرگه

 . میشه مربوط هم
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 کار مقتول برای نفر چند ادعای طبق که دیده فروشی کفش داخل را زنی گفت و آمد ما طرف به پاتیسون لحظه همین در

 به ،کند کار این انجام به مجاب مرا بخواهد که نگاهی با لحظه چند تا و داد را او از بازجویی پیشنهاد رالف. است کردهمی

 سرانجام من هایدخالت که بودم نگران هنوز گرچه. بود گرفته خود به را قیافه همین هم اشسبزه همکار. شد خیره من

 شیدهک ترسناکی ماجراهای به شرودر ٔ  قضیه مثل پایم هااین از تربد یا و شوم توبیخ شوم، سرزنش باشد، داشته بدی

 نای من دلیل تنها واقعا که چند هر. شدم مغازه وارد هستم دادن شعار اهل فقط من نکند گمان رالف کهاین ترس از. شود

 هپنج و دست مرگ با سیاه شب آن در رالف پدر که ایلحظه تجسم کودکی، هایسختی پیتر، پدر هایحرف مرور. نبود

 داپی را مرد آن قاتل شده که طور هر باید من. بود شده آمیخته هم در باران شدید بارش با که او خود هایگریه و کرد نرم

 .کردممی

 فشک و بودند شده چیده شیشه طبقه دو روی چپ سمت در مردانه هایکفش که ویترینی کنار از من و بود باز کامال در

 این از تربیش نتوانستم که بود حدی به شدمی بازتاب هاشیشه درون که نوری. کردم عبور بودند، هاآن مقابل درست زنانه

 را زنی هاانت در من و شد تربزرگ مغازه رسید، پایان به بود شده راهرو شبیه که مسیر این وقتی. اندازمبی هاآن به نگاهی

 با را اشصورتی لباس و داشت تن به کوتاهی خاکستری دامن. است نشسته سکو یک روی بزرگی گلدان کنار که دیدم

 شد بلند ،دید مرا کهآن محض به. من از ترکوتاه حتی شاید. بود کوتاه نیز هایشمو. بود کرده همرنگ بلندش پاشنه کفش

 بالفاصله او و کردم معرفی را خودم. لرزیدمی بودند شده حلقه هم در که دستانش همانند او صدای. آمد سمتم به و

 و کرده پف و قرمز چشمان اش،آشفته حال اما بود؛ جوان او. نشست سکو روی دوباره نیز خودش و آورد من برای صندلی

 . دادمی نشان ترپیر سال چند را او بود، شده کشیده هاآن زیر که خطوطی

 مقتول ماش. کنی کمک ما به تونیمی که هستی کسی تنها شما حقیقت فهمیدن برای اما نیست؛ خوب حالتون دونممی ـ

  شناسی؟می رو

 . گیج آقای بود، رییسم اون: کشید باال را اشبینی و کرد خفیفی هق هق

  بود؟ چی کوچیکش اسم ـ

 . نوریس _
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  چیه؟ شما اسم و ـ

 . گالتا جیل... گالتا ـ

 که ایرگهب چنین چرا بود شده سوال برایم. بودم کرده پیدا مقتول جیب داخل که افتادم کاغذی یاد شنیدم، را نامش وقتی

 دو این بین حتما زدم حدس خاطر همین به. دارد قرار گیج آقای همان یا مقتول جیب درون است دیگری کسی به متعلق

 . کردممی عمل محتاطانه باید فهمیدنش برای که بوده برقرار ایرابطه نفر

  بگی؟ بهم اشدرباره چیزی تونیمی بودید؟ جااین شما افتاد، اتفاق این وقتی ـ

 ساعتی یمن گفتم خودم با منم. گردهنمی بر ظهر از بعد تا گفت و بیرون بود رفته کاری برای گیج آقای... پیش ساعتی ـ

 از پر اطراف این آخه. بخرم چیزی خواهرم تولد برای خواستممی. بزنم بیرون چرخی یه و کنم تعطیل رو مغازه

 مسر. کرد پیدا رو من و رسید سر کجا از و جوریچه دونمنمی کهاین تا. دارن هم قشنگی هایلباس که هاستفروشگاه

 . کردم تعطیل رو مغازه چرا که کرد دعوام کشید، داد

  بعدش؟ ـ

 گیج آقای دیدم برگشتم. شنیدم گلوله صدای یهو. رفتممی ترجلو بودم عصبانی دستش از که من. برگشتیم بالفاصله ما ـ

 ... خیلی. بود وحشتناکی ٔ  صحنه خیلی. افتاده زمین روی خونی

 به شدند،می جاری چشمانش از سرعت به اشک هایقطره. کرد گریه و گذاشت صورتش روی را دستش دو گالتا

 در اهرانهم قدری به او. خوردندمی سر پایین به تند شیبی با دوباره و شدمی کمتر سرعتشان رسیدندمی که هایشگونه

 هنکرد پیدا را کاغذ آن اگر نیز من. است داده دست از را خود نزدیکان از یکی کردیمی گمان که بود رفته فرو نقشش

 . شدمنمی دروغش متوجه وقت هیچ شاید بودم،

  کرد؟ شلیک مقتول به کی ندیدی ـ

 . شنیدم رو رئیسم هایفریاد هم بعدش و شلیک صدای فقط بودم، مغازه داخل من. نه ـ
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 . بگی رو حقیقت بهتره. کرده شلیک بهش کی دونیممی دومون هر. خانم میگی دروغ داری ـ

 هب داشتم نظر به. چرخیدمی سویی به مدام بود، شده درشت که همزمان چشمانش مردمک و رفت هم در گالتا ابروهای

 . شدممی ترنزدیک هدفم

 که یچ هر من کنین؟می بازجویی من از وقت اون شده، کشته دیگه یکی قاتله، دیگه یکی. نمیشم منظورتون متوجه ـ

 افتاده تفاقا سریع خیلی چیز همه. کیه بفهمم تونستمنمی بودم دیده هم اگر حتی. ندیدم چیزی من. حقیقته عین گفتم

 . بود

 آقای. افتاد اتفاقی چه فروشی جواهر تو بگو. بدی رو اتگوشواره قسط بودی رفته که دونممی من! گالتا خانم کن بس ـ

  جا؟ اون بود رفته چی برای گیج

  فهمیدی؟ کجا از شما ـ

 او به یزن من. است بوده آن شاهد فقط و ندارد ماجرا این به ارتباطی که گفت ملتمسانه حالتی با. افتاد گریه به دوباره او

. داشت نخواهد کاری او با کسی باشد،ظ مورد یک همین گفته که دروغی تنها و بگوید را حقیقت اگر که دادم امیدواری

 . بشنوم را صدایش بهتر من، حداقل یا و شود قطع او ٔ  گریه تا کشید طول کمی

 اهم این قسط که جااون بودم رفته امروز. بودم خریده گوشواره ازش من که فروشیه جواهر همون صاحب کالو ادگر: گفت

 بتونم هک نیست خوب قدر اون مالیم وضع من. بود داده نشونم هم قبال یعنی. داد نشونم العادهفوق ساعت یه اون. بدم رو

 راهی دنبال. بخرمش باید شده طور هر گفتم خودم با که بود قشنگ قدر اون ساعت اون اما بخرم؛ گرون ساعت یه

 افقتو به باهاش داشتم. کنه حساب باهام قسطی هم رو این کنم راضیش... یا بگیرم تخفیف کالو از که گشتممی

 اون با که ودب بهونه دنبال قبل از انگار بود؛ عصبانی خیلی. کرد بحث و جر کالو با و رسید سر گیج آقای یهو که رسیدممی

 یبج به رو پوالشون و میدی فریب رو مردم بازیحقه با داری. آشغاله جنسات گفت. کشید فریاد زد، داد سرش. کنه دعوا

 رفتهگ امگریه. بیرون زدم مغازه از. بیارن هم سر بالیی ترسیدم که بود شدید قدر اون اما بود؛ لفظی دعواشون. زنیمی

 ات دو یکی. شنیدم شلیک صدای شدم مغازه وارد که همین. جااین طرف به دویدم. دیدمنمی هم رو پام جلوی حتی بود،
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 و ودب افتاده زمین روی خونی گیج. کردم نگاه در الی از حال این با بیرون بیام ترسیدممی. بودم کرده وحشت... تا سه

 .بود سرش باالی دست به اسلحه کالو،

  بوده؟ اون کار تیراندازی مطمئنی تو ـ

 احتر خیالش که بعدش. دادمی فشار رو ماشه تند تند رحمانهبی طورچه که دیدم خودم چشمای با. مطمئنم که معلومه _

 . انداخت پست صندوق توی رو اسلحه تمومه، کارش گیج شد

  شد؟ شلیک گیج آقای به سر پشت از ـ

 . بله ـ

  گفتن؟می هم به داشتن چی بود شده دعواشون وقتی کالو و گیج آقای دقیقا بگی دیگه بار یه میشه ـ

 هاآن هایحرف متوجه نتوانسته زیاد است، بوده ترسیده لحظه آن چون گفت همچنین و کرد تکرار را اشجمله گالتا خانم

 ات کردم امدفترچه به نگاهی من. آوردبی خاطر به را چیزی تواندنمی درست کرده که وحشتی خاطر به نیز االن و شود

 آدرس و حادثه وقوع ها،آن دعوای دقیق ساعت آخر سوال عنوان به و امنینداخته قلم از را چیزی شوم مطمئن

 در من قاتل، نقش در رالف. کند بازسازی را جرم وقوع ٔ  صحنه بخواهم او از توانستممی. پرسیدم او از را جواهرفروشی

 از این زا بیشتر توانستممی. است دیده در الی از را کالو کندمی ادعا که بگیرد قرار جایی هم درست هم او و مقتول نقش

 نچندی و است بوده جنایت این شاهد هم دیگری کسی او از غیر آیا شنیده، که هاییشلیک تعداد درباره. کنم سوال او

 نداشتم، کافی ٔ  تجربه کردنبازجویی در تنها نه و نبودم کارآگاه من اما کرد؛ خطور ذهنم به لحظه در که دیگر سوال

 را کار ٔ  بقیه و دهم رضایت شنیدم که توضیحاتی همین به دادم ترجیح. کنم بیشتری جزییات درگیر را ذهنم خواستمنمی

 ات بودند چیده جرم صحنه اطراف را فلزی موانعی همکارش و رالف رفتم، بیرون مغازه از وقتی. بسپارم کارآگاهان دست

 قابلم اداره از ماشینی که بودم نداده قرار رالف اختیار در را اطالعاتم هنوز من و بود نگذشته مدتی. نشود نزدیک کسی

 باید هک منظور این با رالف به تنها. هستند کسانی چه که نکردم اعتنایی. شدند پیاده آن از نفر دو. کرد توقف مغازه درب

  .امکرده بازجویی گالتا خانم از که فهمندمی زودی به هاآن دانستممی زیرا دادم؛ عالمت کنیم حرکت ترسریع چه هر



 

 
 

 
 

دانلود نگاه انجمن کاربر زاده کاشانی مهدی | ها سایه تعقیب رمان  نگاه دانلود 

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 63 

 ئنمطم که گفتم او به کردم،می نقل رالف برای را شاهد اظهارات و بودم نشسته فرمان پشت خودم که کهحالی در راه در

 . گفت دروغ من به ابتدا همان او زیرا باشد؛ داشته حقیقت گالتا خانم هایحرف تمام نیستم

 دور زا هارتفیلد فروشی جواهر تابلوی گذاشتیم، سر پشت را پانزدهم کوچه و رسیدیم برادوی خیابان به که هنگامی

 . کردمی خودنمایی

 او به عاشقانه جمالت مدام و داشت را همسرش برای گردنبند خرید قصد که شدمی دیده مردی تنها مغازه داخل

 یدهپوش رنگی خاکستری ٔ  جلیقه که مردی سمت به سپس و کنند ترک را مغازه هاآن تا کردم صبر مدتی من. گفتمی

 . بود داده تکیه ایشیشه میزی به را دستش دو او. رفتم داشت لب به لبخندی ورودمان ابتدای همان از و بود

  هستین؟ شما کالو ادگر ـ

 . بفرمایید بله، ـ

 زیر قیدقای من و کند فرار ما معرفی از بعد شرودر ٔ  قضیه مثل هم او خواستمنمی. کشیدم بیرون را دستبندم سرعت به

 یاحساس وقت هیچ من هستم معتقد هم هنوز چه اگر. کنم تعقیب را او بیاید بند آدم نفس که دلگیر و ابری هوای این

 . بیایم ارکن توانستمنمی هایمپا مفاصل درد و گلو سوزش و نفس تنگی با دیگر خب اما نداشتم؛ هاچیز این به نسبت

 به هم آن جمله یک تنها او اما دهد؛می نشان واکنشی چه ببینم تا شدم خیره اشچهره به زدم، دستبند دستانش به وقتی

  مرده؟ گیج. نداره امکان این میگی؟ داری چی چی؟: آورد زبان به بریده بریده شکل

 اتلق واقعا کالو اگر. رسدنمی نظر به طبیعی زیاد او واکنش این و دارد ایراد کار جای یک کردممی احساس چرا دانمنمی

 رایشب و باشد اطالعبی قضیه از هم اگر. بگریزد چنگالم از بالفاصله باید کند، نگاه چشمانم در کهآن جای به باشد،

 هم نماشی داخل حتی او. نیست کافی شده شوکه آدم یک برای ندارد امکان این نه، ٔ  جمله گفتن باشند دوخته پاپوش

 وکیل رایشب رسیدیم اداره به وقتی خواست من از مسیر ابتدای همان باریک فقط. کند ثابت را اشگناهیبی تا نکرد تقال

 . رسیدمی نظر به عجیب برایم او هایرفتار تمام چرا دانمنمی. بگیریم
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 به است ساعتی چند هانت آقای گفت و دید مرا اتاقکش باریک ٔ  محفظه از جونز آقای رسیدیم، اداره به که هنگامی

 وا. بدهد تحویل را متهم خواستم رالف از. نشدم متوجه که گفت چیزی لب زیر و زد لبخندی سپس. گرددمی دنبالم

  .بودم گرسنه نیز من بود، او با حق. است شده اشگرسنه حسابی چون ندهد؛ طولش زیاد کرد گوشزد ولی پذیرفت؛

 دیدم،نمی را چشمانش چون. کشیدمی نفس ندرت به و صدابی و ساکت. بود گذاشته میز روی را سرش هانت آقای

 . گرفت باال را سرش که بازگردم اتاقش به دیگر ٔ  دقیقه چند خواستم. است خوابیده کردم گمان

  قربان؟ خوبه حالتون ـ

 . شنیدم که خبرهاییه خاطر به. کنهمی صدا داره ساعتی بمب یه مثل سرم. نمیشم این از بهتر ـ

 . قربان دارید کار باهام گفتن ـ

 رودرش ناخون زیر اونا. گرفت تماس قانونی پزشکی صبح. بگیری قرار اخیر اتفاقات جریان در هم تو خواستممی آره؛ ـ

 شده؛ ردرگی باهاش شدهنمی مقتول حریف چون و بوده تنها قاتل که اینه ما حدس. کردن پیدا رو قاتل پوست از هاییتکه

  بوده؟ کی دونیمی. کرده رو کار این که کسیه مهم. نیست مهم اینا اما

 وزر مثل. دانستممی قبل از خود که بدهم را سوالی جواب بخواهم انگار متفکر،. شدم خیره فافوقم صورت در ایلحظه

 بود این بستمی مرا پای و دست و بودم خبربی آن از که چیزی اما است؛ فلوید کارآگاه همان قاتل که بود روشن برایم

 یهاانسان نقش و اندزده چهره بر نقاب دیگر نفر چند. هستند اعتماد قابل غیر اداره آن در دیگر نفر چند او جز به که

 مکاره دانستم،نمی را اسمش و بود نشسته کنارم شرودر از بازجویی روز که کارآگاهی جونز، رالف،. کنندمی بازی را خوب

 مداری قانون و قانون از مدام که اشجدی ٔ  چهره آن با هانت آقای حتی. بود ترباال خیلی احتمالش یکی این که فلوید

 رد تو هایاتاق و هاراهرو با بزرگ ٔ  اداره این و بودند غریبه برایم همه که بودم ایستاده افرادی کنار من. کردمی صحبت

 بگویم دروغ شدم مجبور همین برای. کنم اعتماد توانستمنمی هم خودم ٔ  سایه به آن در که بود شده زندانی برایم تویش

 ترس و کنم مرور را هدفم. بروم کلنجار خود با ذهنم در کردم سعی. ندارم خبر چیزی از انگار که کنم وانمود طوری و

 ند،شد هایشانخواسته تسلیم کهآن از بعد و گیرندمی قرار رحمبی هایآدم آن روی در رو که کنم تجسم را هاییانسان
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 هیچ اام کنم؛ ـناه گـ احساس کمتر تا دادممی فریب را خود کلمات با بازی و خیاالت و فکر این با من. شوندمی قربانی

 . دهدمی آزار مرا قدرچه هاگفتن دروغ این که فهمیدنمی خودم ٔ  اندازه به کس

  کی؟. نه ـ

. شدمی یرهخ زمین به حد از بیش و بود کرده پیدا خاصی حالت چشمانش. برداشتم طرفم به سنگین هاییقدم و شد بلند

 بیشتری فرصت تا کردمی ایجاد وقفه آورد،می زبان به که کلماتی بین در و بود نیامده کنار مسئله این با هنوز او نظرم به

 سپس. ستا بوده افرادش بهترین از یکی او زیرا باشد؛ قاتل فلوید که نیست باورکردنی گفت او. کند پیدا تحلیل برای

 . بود شده گزارش مردی توسط که کرد مطرح را فلوید شدن کشته ماجرای

 ده؛ز دار رو خودش نظر به. نشونی و رد هیچ بدون. شده پیدا گلف خیابان حوالی در متروکه تعمیرگاه یه تو اشجنازه ـ

  کشته؟ رو اون چی برای فلیپس؟ افسر بوده کی قاتل نظرت به. ممکنه غیر این ولی

  کنین؟می فکر چی شما. قربان دونمنمی ـ

 باشه؟ قاتل میشه مگه داشتم، اعتماد بهش چشمام مثل که فلوید آخه. شوکم تو هنوز. کنهنمی کار فکرم اصال که من ـ

 رو جنایت این که کنم پیدا بینشون تونمنمی ایرابطه هیچ که من. بودن متفاوت دنیای دو از نفر دو مثل اونا شرودر؟ اونم

 . کنه توجیه

 . کنینمی پیدا ببینین خوب اگه ـ

  چیه؟ منظورت ـ

 . کنیم دقت بیشتر باید هستیم؛ رو به رو ایپیچیده ٔ  پرونده با بگم خواستم فقط. قربان هیچی ـ

  بود؟ چی گفتیمی دیشب که ایدفترچه اون ٔ  قضیه راستی؛. است پیچیده خیلی آره ـ

 . قربان نبود مهمی چیز ـ

 . مهمیه مدرک اون گفتیمی. یادمه ایدیگه چیز که من ولی مطمئنی؟ ـ
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 بهش شما. نیست مهمی چیز. شدمنمی زدممی که حرفایی متوجه و نبود خوب حالم خیلی دیشب من... قربان راستش ـ

 . نکنین فکر

 بوده قبل شب هایقضاوت و هاصحبت خاطر به من از عذرخواهی مالقات، این اصلی علت گفت پایان در هانت آقای

 و بود زنده االن هم او شاید بود، گرفته جدی مرا هایحرف اگر گفتمی و دانستمی فلوید مرگ مسئول را خود او. است

 که بود داده رخ سریع قدری به اتفاقات این که کردم یادآوری من اما کنیم؛ حل را تراسکو مرگ معمای توانستیممی ما

 . کند بینی پیش سرانجامی چنین توانستنمی کسی

 پیشنهاد. بود کرده کنجکاو مرا هایشرفتار که متهمی و افتادم پیش دقایقی یاد کنم، ترک را اتاق خواستم کهآن محض به

 بار این شرودر ٔ  پرونده مثل که کشید بیرون زبانم زیر از و شنید را حرف این وقتی هانت آقای اما دادم؛ را او از بازجویی

 شدم پشیمان که کرد شماتت مرا طوری و کرد تغییر کلی به رفتارش ام،کرده عمل ضوابط به توجه بدون و خودسرانه هم

 صبانیع دستم از داشتم انتظار که وقتی. شدمی عوض مدام رفتارش او چرا فهمیدمنمی. امکرده او از تقاضایی چنین چرا

 ودخ با ایلحظه. زدمی امسینه به رد دست داشتم، او از ایخواسته هایش،خنده به دلخوش که زمانی و زدمی لبخند شود،

 به خواهممی فهمیدمی او اگر نبود معلوم. بخواند را فکرم هانت آقای ندادم اجازه و کردم بازی نقش شد خوب گفتم

 . دادمی نشان واکنشی چه کنم، دستگیر را رحمانهبی هایجنایت این طراحان و بروم پیش مسیر انتهای تا تنهایی

 ایانپ بود، شب سکوت در آسمان برق و رعد مثل که شکمش صدای به تا بود من منتظر و رفتمی رژه سالن داخل رالف

 متصمی. نه یا هست فروش کفش مرد آن قاتل او بفهمم خواستممی و بود شده کالو ماجرای درگیر فکرم گرچه. بدهد

 نخورده مفصلی و درست ٔ  صبحانه ما کدام هیچ زیرا بخورم؛ چیزی شوم، هوشبی و بروم حال از کهآن از قبل گرفتم

 جونز آقای از کهاین. برسم مقصودم دو هر به که کرد خطور مغزم به راه یک تنها. بودیم هم خسته عالوه به و بودیم

 ندک ترک را اتاقش تواندنمی که آورد مختلفی هایبهانه او چند هر. دهد اطالع من به را متهم از بازجویی ٔ  نتیجه بخواهم

 . است کرده قبول را امخواسته زدم حدس بکشد، سرک دیگران هایکار در یا

 هاآن. بود شده آمیخته جوان چند شوق و شور و همهمه با ادکلن بوی که رستورانی در. بود کرده رزرو قبل از میزی رالف

 ویب صاحب طور همین. کردم پیدا زود خیلی را هاآن. شدمی شنیده در دم تا شادیشان صدای و خندیدندمی و گفتندمی

 را پیشخدمت بار چندین او که دیدم. بود زده پاپیون و پوشیده ایآراسته شلوار و کت ما رزروی میز مقابل که را ادکلن
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 پشت اما بود؛ گذشته خوردن غذا موعد از ساعت. گذاشت جیبش در براق اسکناس و گفت گوشش در چیزی زد، صدا

 جاآن به که ودب باری اولین این حقیقتا اما بودم؛ شنیده قبال را رستوران این تعریف. بودند نشسته مشتریانی هامیز اغلب

 چیز همه کردم، عادت آن به بعد و زد را چشمم ورود ابتدای همان از که رنگش قرمز هایچراغ نور خالف بر. رفتممی

 ما میز هب گرفتن سفارش برای پیشخدمت تا بودم گرفته نظر زیر را اطراف که کوتاهی لحظات در. رسیدمی نظر به خوب

 .نزدم حرفی آید،بی

 برنامه بلق از اینقشه یا است بوده اتفاقی جاآن به ما رفتن اصال و کرده پیدا میز رزرو فرصت کی نپرسیدم رالف از حتی

 هک دختری از را نگاهش توانستنمی رالف. کردم پیدا را سوالم جواب خودم زود خیلی چون نپرسیدم؛ چیزی. شده ریزی

 و زیبا صورت. بردارد بود انداخته چشمانش روی هم هاییطره و بود بسته پشت از سری گل با را اشعسلی موهای

 اما د؛باش هایششانه روی راه گرد کند، سفر طوالنی مسیر. بیاید زمین به آسمان از که بود ماهی قرص مثل او ٔ  دخترانه

 میان رزم در موجودی به بازی، پلیس هیجان از غیر رالف که ببینم را روزی کردمنمی باور. بدرخشد و بزند لبخند همچنان

 حظهل او با بازی و معصوم دخترکی گرم دستان برای که بود شده عروسکی او. شود عاشقش و ببندد دل پری و انسان

 . بود لذت این به رسیدن رویایش تنها و کردمی شماری

  دین؟می سفارش چی. شمام با آقا ـ

 اکیدت همچنین و دادم سفارش مخلفات و زمینی سیب با همبرگر دو بود، شده زیبایی این محو که دوستم جای به من

 که یبهت و رالف هاینگاه خاطر به بلکه دختر، آن دیدن خاطر به نه. بودم گیج حدودی تا من. باشد خنک اشنوشابه کردم

 ردیگ شد،می گونه این اگر که ببرد بین از را او حواس و هوش عشق، که ترسیدممی هم سویی از. بود رفته فرو آن در

 . بگیرم کمک اهدافم به رسیدن برای او از توانستمنمی

  نه؟ خوشگله ـ

 و عشق و بودم فراری اطرافم هایآدم از تاکنون که من که آمدمی شیرین نظرم در رالف هایرفتار و هانگاه قدری به

 . کنم تجربه بار اولین برای را آن کردم س*ـو هــ بودند، شده معنیبی برایم احساس

  بدی؟ نشونم رو دخترِ این و جااین بیاری رو من که گشنمه؟ گشنمه گفتیمی هی همین برای پس ـ
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 . بزنی حرف باهاش من طرف از خواممی. آره ـ

  بگم؟ چی بزنم؟ حرف من ـ

 با مخوامی وقتی. نکن هامپرحرفی به نگاه. ندارم اشدروعرضه من. زننمی وقتا جور این که حرفایی همین. دونممی چه ـ

 . افتهمی کار از کال مغزم. کنممی گم رو پام و دست بزنم حرف محترم خانم یه

  هست؟ چی اسمش محترم خانم این حاال ـ

 هایبطری خیز، نیم صورت به مردی پیشخوان پشت. کردم دنبال را نگاهش رد نیز من و شد خیره رو به رو به رالف

 راه کجا هب نفهمیدم نبود، مناسب امزاویه چون که بود دری میز کنار و گذاشتمی دیگر ٔ  قفسه به ایقفسه از را نوشیدنی

 ریانمشت سفارشات به رسیدگی مشغول ترطرف آن میز چند است، کلوریا نامش گفت رالف که هم را زیبا دختر آن. دارد

 . دیدم

  نیست؟ مناسبی وقت االن کنینمی فکر: پرسیدم

 صحبت باهاش شد خلوت هم کمی که ناهار از بعد بذار. شلوغه خیلی هم جااین. ایمگرسنه دو هر االن. توئه با حق آره ـ

 . کن

 بر اریافتخ سمبل عنوان به گذشته در من که بود چیزهایی آن از دیگر یکی او پاکی و سادگی. گرفت امخنده اختیاربی

 از یا شده فاش اکنون که دارد وجود رالف ذات در گوهر این دانستمنمی. دادم دستش از جنگ در اما کشیدم؛می دوش

 اشزندگی اسرار هنوز گرچه. بودم او جای کاش کردم آرزو لب زیر و خوردم غبطه او حال به ایلحظه. است عشق اثرات

 تهگذش اشتباهات از فرار ٔ  دغدغه و وجدان عذاب سختی، با من همانند او سرگذشت دانستمنمی و بود نگفته من به را

 کتی تیک مانند قلبم ضربان باریک اما کردم؛می زندگی او مثل کاش بود این آرزویم هم باز نه؛ یا است بوده همراه

 . گرفتمی خود به بخش آرامش آهنگی ریتم رستوران، آن در او هایثانیه
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 .کالو همین ماجرای درگیر آدما، اون کردن پیدا شرودره، و فلوید ماجرای درگیر ذهنم االن من. شرایطه این تو منظورم ـ

. بکنی هغلب ترست به باید بزنی؟ حرف باهاش ترسیمی. بکنی رو کار این خودت باید تو نبود، درگیر ذهنم هم اگر حتی

 . برسی بهش بخوای و باشی داشته دوستش واقعا اگه البته اونه، به رسیدن برای قدم اولین این

 مگذاشتی قرار. شدم تسلیم انداخت،می رو من به بار اولین برای که همکارم هاینگاه برابر در هانصیحت این وجود با

 او به را رالف ازدواج پیشنهاد و کنیم مالقات کلوریا با جا همان در داشتیم مساعدی حال دویمان هر که دیگری روزی

 ما خوردن غذا. شد خوردن مشغول غذایمان، آوردن محض به و شد راحت خیالش شنید، را حرف این وقتی رالف. بدهیم

 آقای کهاین. بودم چه منتظر دانمنمی. نکنیم عجله زیاد که بود من پیشنهاد این حقیقت در یعنی کشید؛ طول ساعتی

. ردک اعتراف چیز همه به بازجویی اتاق در او است، قاتل کالو بگوید و بگیرد تماس زحماتم و هاتالش پاداش به هانت

 تطابق تولمق انگشت اثر با است شده پیدا اسلحه روی که انگشتی اثر بگوید یا. کردمی بازی نقش برایمان خوب قدرچه

 ظهر ات اشکاری شیفت دیگر هایخیلی و رالف من، مثل فهمیدم بعدا که او. بگیرد جونز آقای را تماس این حتی یا. ندارد

 است قرار او اصال و دهد گزارش من به بازجویی پایان از بعد خواستم او از وجود این با چرا نفهمیدم هنوز و است بوده

  دهد؟ گزارش را چیزی چه

 من و دشو طوفانی یا دهد؟ نجات سردرگمی از مرا و بوزد و بیاید باد مثل که ایمعجزه. بودم چیزی چه منتظر دانستمنمی

  کند؟ جدا بودم چسبیده چوبی و سفت جسمی به که را

 او که یوقت. نداشتم برایش جوابی من و بود کرده تکرار بار چندین که سوالی. ایمنشسته جااین چرا پرسید من از رالف

 منحرف بودن او با ٔ  لحظه لحظه پردازیرویا و کلوریا سمت به خواهدمی فکرش کردم گمان من و شد کالفه حسابی

 . کند پیدا حلی راه بود سرم در که اتیابهام برای خودم تا کشیدم وسط را کالو موضوع شود،

  نیست؟ قاتل کالو کنیمی فکر نکنه. کردیم دستگیر رو قاتل که ما داره؟ لزومی چه ـ

 قاتل الوک اگه. بذاریم هم کنار رو چیز همه دیگه بار یه بیا میگم که همینه خاطر به. دونمنمی. نه هم شاید باشه، شاید ـ

 قصاص و نباشه قاتل اگه ولی میشه؛ حل چیز همه خواهیمعذرت یه با نهایتا بشیم، مظنون هم ایدیگه کسی به ما و باشه

 . تونمنمی که من ببخشی؟ رو خودت تونیمی بشه،
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 . نکنم فکر منم، ـ

 میون در هم فروشی جواهر پای که شد منکر اصال و گفت دروغ من به قتل ماجرای ٔ  درباره گالتا خانم. کن گوش پس ـ

  داشته؟ دلیلی چه چرا؟. باشه

 . دونمنمی ـ

 گلوله ات سه. نه یا دیدی دقت با رو جنازه دونمنمی. گفته دروغ که اینه مهم کار، جایاین تا اما دونم؛نمی رو دلیلش منم ـ

 حساسی جای به هم گلوله تا سه همون طرفی، از و کردیم پیدا خالی ٔ  پوکه تا چهار کهحالی در بود شده شلیک بهش

 یه جای به و خرهمی جون به رو هاصدا و سر این خطر قاتل چرا چرا؟. زده پراکنده رو هاتیر قاتل. بوده نخورده قلب مثل

  زنه؟می تا چند قلب، تو تیر

 . کنه زجرکش رو اون خواستهمی شاید ـ

 خطا رو اون چرا نزده؟ بهش رو چهارم ٔ  گلوله چرا پس قبول، حرفت فرض بر اصال کردی؟می رو ریسک این بودی تو ـ

 تیح. کردهمی تیراندازی تمرین داشته جورایی یه و گرفتهمی دست اسلحه که بوده باری اولین قاتل من نظر به زده؟

 زنه،یم شلیک هنگام که لگدی و رو اسلحه سنگینی نتونسته که شده حروم دلیل همین به هم چهارم تیر گفت میشه

. باشن اشتهد باید یعنی دارن؛ مهارت کار این تو بقیه از بیشتر شغلشون خاطر به کالو مثل آدمایی کهحالی در. کنه تحمل

  اینه؟ از غیر

 را هایمحرف بودن غلط یا درست ذهنش در داشت گمانم به. بود شده خیره من به و کرده سکوت او. نداد جوابی رالف

 . سنجیدمی

  نه؟. بذاره جا ما برای جسد کنار رو قتل آلت که نیست احمق قدر اون قاتلی هیچ ها؛این از ترمهم: گفتم دوباره

  کل؟ چیه حرفا این از منظورت حاال ـ
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 نه هنوز ما. نهم نظر این البته. باشن دوخته پاپوش براش ممکنه بلکه نیست، قاتل کالو تنها نه من نظر به. واضحه کامال ـ

 دور یخیل احتمال این آوردم، که دالیلی به توجه با اما نه؛ یا اونه مال اسلحه واقعا دونیممی نه و شنیدیم رو کالو اظهارات

 . نیست ذهن از

 را اشنوشیدنی چندمین خواستمی پیشخدمت به عالمتی با و بود داده تکان هوا در را انگشتش که رالف به ادامه در

 تا زدبرخی کشیدن، سر لیوان پشت لیوان و نشستن جای به دارد، قبول مرا هایحرف درصد یک اگر گفتم دهد سفارش

 ودمب نوشته امدفترچه در که را گالتا آدرس کجاست، مقصدمان پرسید او که زمانی و برسانیم سرانجام به را پرونده

 . دادم نشانش

. تابدمی بیشتری شجاعت و کرده غلبه ترسش بر که هاست مدت خورشید شدم متوجه شدیم، خارج رستوران از وقتی

 روی خشونت با را هایشپرتو. آوردبی در جا یک را هاابر میان اسارت ساعت چند تالفی خواستمی بگویم توانممی حتی

 هر حال نای با اما کرد؛می پیدا ایکورکننده بازتاب ها،شیشه با برخورد محض به نور و بود انداخته ماشینمان هایشیشه

 جانای سوال اما بودند؛ کرده تهدید را ما. بخوانیم بودند رفته هم الی کاغذ ایتکه روی که را خطوطی توانستیم دویمان

 هک هاآن داشتم شک بود؟ شده خوراکم و خواب دستگیریشان که بود خالفکار افراد همان کار آیا چرا؟ و کسی چه بود،

 سیدمپر خود از. بکشند نشان و خط برایمان تنها و بگذرند ما جا از بودند، نکرده رحم خودشان، جاسوس فلوید، به حتی

 "باشد؟ میان در هم دیگری کسی پای دارد امکان یعنی"

 خیلی او. گفت بیراه و بد بود شکافته چاقویی با را الستیک که کسی به بلند بلند و زد لگد چرخ به بار چندمین برای رالف

 کلمات بین در. دهد ادامه کارش به و بایستد جا همان شب تا خواستمی گرفتمنمی را جلویش اگر و بود عصبانی

 کیه؟ کار کیه؟ کار: فهمیدممی را اشجمله یک تنها آوردمی زبان به که ایشکسته

 گالتا مخان کنممی گمان که پرسید رالف مسیر طول در. بگیریم تاکسی و کنیم رها خود حال به را ماشین شدیم مجبور

 هک کند گوشزد و بیاورد من یاد به را هانت آقای هایحرف خواستمی او کرد؟ خواهم دستگیر را او باشد اگر و است؟ قاتل

 به یقادق. دانستممی را نکته این هم من. نکنیم دخالت کاری در خودسرانه، و مافوق دستور بدون دیگر بود داده دستور او

 .است نکرده را توصیه این خودش موقعیت افتادن خطر به ترس از رالف دانستممی که اندازه همان
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 محاصره هب بودند شده تنیده هم الی البه برگش و شاخ که بلوط تنومند درختان میان در گالتا ویالیی و رنگ سفید ٔ  خانه

 و ظاهر همان با گالتا خانم کشید طول کمی زدم در وقتی. دید دور راه از شدمی را خانه عظمت حال این با. بود آمده در

 ندچ ٔ  بهانه به شمرده غنیمت را این من و بود شده شوکه او. بگیرد قرار چارچوب در مضطرب ایچهره با البته؛ و لباس

 وختهد خانه ٔ  اثاثیه و اسباب به گاهی و ما به گاهی. بود عجیب خیلی گالتا خانم هاینگاه. شدم اشخانه وارد کوتاه، سوال

 با. ودش مانع توانستمی نه و بکشیم سرک اشخانه در خواستمی نه که بود گرفته قرار شرایطی در نظرم به. شدمی

 ود دیدن با انگار که کردم وانمود طوری و رسمی و سنگین. نشستم پنجره کنار رنگ زرشکی هایمبل روی او تعارف

 . داشتند حرارت هنوز زدم دست هاآن به وقتی بود، جالب خیلی. امنشده کنجکاو میز روی خالی فنجان

  نه؟. داشتین مهمون نکهای مثل ـ

 آن از مضطرب افراد که است دفاعی حالت یک این که بودم خوانده جایی در قبال. زد اشسینه به را دستانش گالتا

 صدایش و شدمی طرف آن و طرف این چشمانش مردمک کرد،می مکث مدام. بود گونه این هم او. کنندمی استفاده

 . لرزیدمی

 . پیشم بیاد خواستم دوستام از یکی از نبود خوب حالم چون. بله ـ

  بندازیم؟ اطراف به نگاهی یه نداره اشکالی ـ

 او هایدستپاچگی و زن آن نگران هاینگاه از من زیرا دادم؛ عالمت رالف به بمانم اشاجازه منتظر کهنآ بدون سپس

 نبودم قادر هنوز گرچه. باشد شده پنهان هادیوار همان میان جایی یا اتاقی در جا،آن هنوز مهمانش که بودم داده احتمال

 . است آمده مالقاتش به چرا و کیست او بزنم حدس

 از .کنیم رو و زیر یافتنش برای را شما ٔ  خانه حتی جا همه مجبوریم ما و کرده فرار قاتل گفتم او هاینگرانی جواب در

 ببینم ار او هایواکنش خواستممی عالوه به و دانیممی قاتل را کالو ما شود مطمئن گالتا خانم تا گفتم را دروغ این قصد

 هک کوتاهی دامن زیر. انداخت دیگرش پای روی را پایش یک فقط نکرد، خاصی تغییر او اما شنود؛می را خبر این وقتی

 . دارد خاصی بیماری کردم خیال که بود الغر حدی به پایش بود، پوشیده

  کرده؟ فرار ـ
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  باشه؟ رفته ممکنه کجا دونیمی شما! متاسفانه ـ

 نه شناسم،می درست رو خودش نه. دادممی رو هاشقسط بار یه ماهی که بودم خریده گردنبند یه ازش فقط من. نه ـ

 . رو اشخانواده

  شدین؟ آشنا کالو آقای با جوریچه بگید دقیقا میشه ـ

 . دونمنمی دقیق. داشتن نسبتی هم با کنم فکر. بود کرده معرفی گیج آقای خود ـ

. دهد قرار فشار تحت را او حسابی توانستمی که موثر اما معمول؛ غیر اینقشه. رسید ذهنم به فکری لحظه یک

 به را تو نم بنابراین گالتا؛ خانم ایکشته تو را گیج دانممی من. کن تمام را هادروغ این بگویم و بزنم فریاد تا برخاستم

 باره یک به را چیز همه. رفت باد بر سرعت به ایصحنه دیدن با امنقشه اما کنم؛می بازداشت یک ٔ  درجه قتل جرم

 ماا بینم؛می کابوس دارم کردم گمان. را گالتا نبودن یا بودن مقصر حتی و گیج مرگ شرودر، فلوید،. کردم فراموش

 زیرا داد؛می نشان را واقعیت و کابوس مرز که بود تفاوتی تنها خوردندمی سر پایین به رالف پیشانی از که هاییعرق

 با او و باشد شدن خورد حال در مردی بازوهای میان نحیفش و کوچک گردن که ایآشفته وضع چنین در را او تاکنون

 و دادمی ترس بوی او هاینفس. بودم ندیده کنم، پیدا جانش نجات برای راهی تا بیفتد من التماس به چشمانش

 زیرا ا؛م از بیشتر حتی گالتا و بودیم شده شوکه همه. است کرده را او جان قصد که ایفرشته با دیدار برای شماریلحظه

 کشمب بیرون را اماسلحه دانستمنمی. نشد موفق ولی کند؛ آرام را او خواستمی مکس دوستش به خطاب و بود رفته جلو

. امداده امانج پیش لحظاتی را کار این نبود حواسم اصال کهحالی در افتاد؟ نخواهد بدتری اتفاق بکشم، بیرون اگر و نه یا

  کنم؟ تکرار را معمول جمالت همان و بزنم زل کهآن جز آمد،می بر دستم از کاری چه دیگر

 . ننداز دردسر تو رو خودت این از بیشتر. کشتین رو گیج هاشما دونممی من. مکس بنداز رو اتاسلحه ـ

 شوخی. بندازی رو اتاسلحه باید که تویی این بمونه، زنده همکارت خوایمی اگه. همتون و کالو و گیج بابای گور ـ

 . کشمشمی نشی تسلیم اگه کن باور. کنمنمی

  هستی؟ چی منتظر. کل بزنش... بزن ـ
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 من. آمدمین بر من دست از. بود آسان گفتنش این اما بود؛ پیچیده گوشم در داشت، شباهت ناله به بیشتر که رالف صدای

 کردممی ار ریسک این باید یعنی. شدمی تکرار برایم مدام گذشته و بود شده کپی نسخه دو زندگیم صفحات تمام از که

 بالیی دنبای نه، نداشت؟ وجود دیگری راه یعنی ام؟گذشته مثل انداختم؟می خطر به را همکارم جان اشتباه تصمیمی با و

 پذیرفته را هاآن کهحالی در کردممی فرار اشتباهاتم از روز هر اگرچه و بودم ترسویی آدم من اگرچه. آمدمی رالف سر

 او. تادمفرس طرفش به پا با مکس، خود ٔ  گفته طبق و انداختم زمین را اسلحه. کردممی تکرار را اشتباهاتم نباید بودم،

 .برداشت را اسلحه و داد هل طرفم به را رالف بالفاصله هم

 . بگیر رو دستبندهاشون جیل،: گفت گالتا به رو مکس

 .کنیمی تربد رو وضع داری تو. نبود این ما قرار مکس؟ کنی کارچی خوایمی ـ

 یزچ همه جا؟این بیان قراره دونستیممی بشه؟ مشکوک چیز همه به زود قدر این پلیس کردیممی فکر ما قرار؟ کدوم ـ

 . بردار رو هاشوندستبند. میشه عوض هم نقشه پس. جیل شده عوض

 صدایش هنوز او. کرد نوازش آرام و گذاشت بازویش روی را خود دست بود، شده نزدیک او به کامال دیگر که گالتا

 . بود گرفته خود به منظمی ریتم ما هاینفس کهحالی در لرزید؛می

 و کنیم تمومش رو بازی بیا. بریم فرو بیشتر بزنیم پا و دست بیشتر چی هر که افتادیم باتالقی توی ما. مکس کن نگاه _

 . بمیره ایدیگه کس خوامنمی من. شیم تسلیم

 حتی یا .بشیم خارج شهر از هاطال اون با تونیممی ما مونده؟ موفقیتمون تا قدم چند فقط که االن هم اون شیم؟ تسلیم ـ

 . باش زود. جیل بده رو هادستبند. هم کنار در. کنیممی شروع رو زندگی دوباره بعدش. کشور

 . کنمنمی رو کار این من. نیستم دیگه من نه، ـ

 هایپره که زد فریادی و اشپیشانی به مانده سانت چند گرفت، او صورت مقابل را اسلحه. چرخید سرعت به مکس

 ورتص شد، ساکت جا همه دوباره که بعد و چسبید را هایشگوش گالتا. آمد در لرزه به داشتیم فاصله او با که هم ما گوش

 . رفتندمی پایین و باال طورچه که دیدممی را هایششانه. پوشاند هایشدست با را خود
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 نهات هایشگریه با را او. شد خیره او به لحظه چند تا و آورد پایین را اسلحه بود، شده اشتباهش متوجه تازه که مکس

 را زبان این اصال که گویی بودند؛ شده بیگانه برایش کلمات. کند جبران طورچه و بگوید چه دانستنمی زیرا بود؛ گذاشته

 . نباشد بلد

 ... من... بزنم داد سرت خواستمنمی. جیل متاسفم ـ

 ود،ب شده ایجاد گلویش در بارهیک که بغضی از. باریدندمی سرعت به چشمانش و بودند شده خیس دختر آن هایگونه

 حالش به دلم. نداشت ازش شناختیهیچ که کسی به دلبستگی و دونفره رویاهای ها،نوازش و هالبخند حسرت

 مترح احساس برایش هم باز باشد، مقصر کالو کشتن در هم اگر حتی و بود گفته دروغ من به که چند هر. سوختمی

 . کردممی

 . داره اهمیت برات بیشتر هاطال اون انگار اما داری؛ دوست رو من تو کردممی فکر. خودم برای. متاسفم من نه ـ

 اون دست از کهاین خاطر به. بود تو خاطر به کردم کاری هر من سرت؟ به زده زنی؟می چیه حرفا این چی؟ یعنی ـ

 . بشی خالص باز س*ـو هــ مرتیکه

 . دارم شک گفت لب زیر بار چند دادمی تکان را سرش کهحالی در و رفت عقب عقب آرام گالتا

 پشت یهاپل ٔ  همه. نمونده برگشتی راه. بریم تهش تا باید غلط یا درست که زدیم گندی یه کردیم، کاری یه ما ببین ـ

 .شده خراب سرمون

 سمت هب بدهم، قدرت هایمپا به تا بود فرصت بهترین. رسید ذهنم به فکری بود، دختر آن با زدن حرف سرگرم که مکس

 تا. انمبکوب عقب به را او دهممی فشار را گلویش دیگرم دست با کهحالی در و بچسبم را اشاسلحه دست یک با بدوم، او

 رارق چشمانم مقابل ایپرده ناگهان باش، دومش ٔ  اسلحه مراقب گفت رالف وقتی اما رفت؛ پیش خوب امنقشه جایاین

 و شکخ هایمدست و شدند سست هایمپا. شد تزریق بدنم تمام در خونی مثل درد بالفاصله. شد تاریک جا همه و گرفت

 گوشم در بلیت مثل صدایش که هنگامی و تپیدمی سرعت به که قلبی یا کتفم یا کشیدمی تیر اممعده نفهمیدم. جانبی

 مختلفی جاموا. شنیدممی که نبود صدایی تنها این. کردمی تپیدن به شروع نو از دوباره و شدمی آرام لحظه یک. پیچیدمی

 شباهت خاطراتم آلبوم خوردن ورق صدای به نه. نداشتند مفهومی برایم کدام هیچ که بودند کرده پیدا راه گوشم در
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 ماا شد؛می بیشتر لحظه هر درد و سوختمی درونم. نوشتمی دفترم در را آینده که قلمی حرکت صدای به نه و داشت

 و رالف ارکن زمین، روی. بست نقش ذهنم در تصاویر آخرین بست، من بر را کشیدن نفس راه و رسید گلویم به که زمانی

 .نیست ساخته دستش از کاری شدن خیره جز که نگرانی ٔ  چهره

 که او پیش رئیسش، رفتار سوء خاطر به گالتا وقتی. بود هارتفیلد فروشی جواهر شاگرد مکس و کالو خواهر شوهر گیج

 اشتنبرد ضمن گرفتند تصمیم هاآن کرد، باز او برای را دلش دفتر و رفت داشتند یکدیگر با عاطفی و دوستی ٔ  رابطه

 در و دبرس نظر به کالو خود قاتل که کنند بازسازی ایگونه به را صحنه گیج، کشتن و مغازه گاوصندوق از کالو ٔ  اسلحه

 هایرفتار علت. شد فاش من بر هابعد که رازی این. شوند متواری و بدزدند را هاطال از مقداری او دستگیری از بعد نهایت

 گرانن او. شدمی خیره ایگوشه به تنها خود، گناهیبی برای اثبات و گریختن جای به کهاین. فهمیدم هم را کالو عجیب

 . آمد خواهد کنار همسرش مرگ ٔ  قضیه با طورچه قلبی بیماری وجود با خواهرش بود

 لکقلق را چشمانم مردمک شدیدی نور گرچه. گشودم را چشمانم دوباره که بود گذشته واقعه آن از ساعت چند دانمنمی

 برخالف. بیایم کنار شرایط این با مداوم هایزدن پلک با کردم سعی دارم، نگه باز را هاآن گذاشتنمی و دادمی

. دهم تشخیص شدمی نزدیک من به که را کسی پاهای صدای توانستممی و شنیدندمی خوب هایمگوش هایم،چشم

 تاهمیبی برای چیز همه و بودم کرده فراموش را چیز همه دیگر. آوردم باال کمی را سرم و دادم تکیه تخت به را دستانم

 ؟است خودش او شوم مطمئن خواستممی فقط لحظه آن در. کردممی احساسش نفس هر با که زخمی درد حتی. بود شده

 هم هنوز و فشردمی را قلبم حتی اشتنگی که هاییدیوار میان کننده کور هایچراغ این زیر که عذابی ٔ  فرشته همان

 زمر اصال و است شده زنده او یا اممرده من شوم مطمئن فقط دارد؟ مرا کردن شکنجه قصد. هستم کجا بودم نفهمیده

 تصویر من و افتاد صورتم روی او دست در چاقوی از نور بازتاب که دریافتم زمانی را حقیقت کجاست؟ تشخیص

 فرا اشتباهاتم با شدن رو در رو روز کردن فرار مدت همه این از بعد یعنی. دیدم چاقو سرد ٔ  بدنه روی را هایمحماقت

 وحشتناکی ٔ  هچهر یا بیفتد تپش به امگذشته با شدن مواجه ترس از دانستنمی و بود شده بالتکلیف قلبم بودم؟ رسیده

 ! مردن از ترس خاطر به حتی یا و بود زده زل من به که

 . بدی پس رو اشتباهاتت تاوان وقتشه دیگه. کل خطه آخر جااین ـ

  تباه؟اش کدوم: پرسیدم سراسیمه. نداشت کافی توان دستانم. بیاید ترپایین ندهم اجازه تا چسبیدم محکم را چاقو
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 . اومد من سر که بالیی امیلی، ـمرگ

 . بود حادثه یه فقط اون مرگ ـ

 . بدم دست از رو زندگیم ٔ  همه من شد باعث که ایحادثه. آره ـ

 سخت شرایط اون تو تونستممی که کسی. بودی من دوست تو. رو تو دادم، دست از چیزایی یه وسط این منم. نه ـ

 . بدم خاطرش به رو جونم بودم حاضر حتی که کسی. کنم تکیه بهش

 . وقتشه االن پس نه؟ بدی رو جونت خواستیمی ـ

 در. دهد نجات سوزاند،می مرا ولی بود؛ افتاده او جان در که خشمی آتش از مرا فریاد این داشتم شک گرچه زدم، فریاد

 دیدن با تنها نداشتم، شدن خیره طاقت که صورتش ٔ  رسیده استخوان به هایگوشت و شده جدا هایپوست میان

 وارد اقوچ به که نیرویی بفهمم که. است انتقام ٔ  تشنه قدرچه او بفهمم که بود کافی او درشت حد از بیش و قرمز چشمان

 طور ره باید و داشتم زیادی تمام نیمه هایکار من اما شد؛ خواهم تسلیم زودی به من و شودمی بیشتر لحظه هر کندمی

 . گرفتممی را جلویش شده که

 . نیستی قاتل تو نکن، حماقت الکساندر؟ کنیمی کارچی ـ

  کنم؟ حماقت من بارم یه داره اشکالی چه. شد تو هایبازی بچه و هاحماقت قربانی امیلی ـ

 نم به که زدم حدس ولی نبودند؛ تشخیص قابل سوختگی شدت از. شد کشیده طرفی به الکساندر هایلب ٔ  گوشه

 جای به که روزهایی و افتادم گذشته یاد. دادمی عذاب مرا بود گلویم زیر که چاقویی از بیشتر خنده این. زندمی نیشخند

 و هاقصه. بود کنارم جنگ آور عذاب هایروز در که مردی. دیدممی مهربان قلبی و زیبا صورتی کریه، ٔ  چهره این

 جایی تا. باشم او حامی کردم سعی همیشه هم من. نبود طرفه یک دوستی این. دادمی تسکینم و بود شنیده را هایمدرد

 همه گفتند،می پیشامد را آن بقیه و گذاشتممی اشتباه را نامش خودم تنها که اشتباهی و ناخواسته اتفاق یک خاطر به که

 با را مقلب یا گردن هایرگ. کند تالفی را گذشته خواستمی و بود ایستاده من روی به رو الکساندر حال. کرد تغییر چیز

 رخاط به را روز این بینم،می آینه در را تصویرم بار هر تا کند حک امپیشانی روی خودم خون با و بشکافد چاقویش



 

 
 

 
 

دانلود نگاه انجمن کاربر زاده کاشانی مهدی | ها سایه تعقیب رمان  نگاه دانلود 

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 78 

 یگرد نفر چند فلوید جز بودم نفهمیده هنوز که شرایطی در نه اما ای؛شکنجه نوع هر. بودم مجازات مستحق من. آورمبی

 رس برایم اشپرده پشت هایآدم و فلوید مرگ راز که شرایطی در نه. کنندمی جاسوسی و دارند چهره بر نقاب ما اداره در

 ییندا عالوه به. نبودم تحملش به قادر من و بود تربد عذابی و درد هر از هاآرزو این بردن گور به. بود مانده باقی مهر به

 یدنبا ام،نکرده باز هاآن از ایگره که زمانی تا مسئولم اتفاقات و هاپرونده این قبال در من که شدمی خوانده گوشم در

 . بمانم زنده و باشم باید پس. شوم تسلیم

 ار لرزشش و بودند زده بیرون دستم هایرگ. گرفتم کمک نیز دیگرم دست از و داشتم نگه قبل از ترمحکم را چاقو

 خواست در و زدم فریاد دوباره که بود لحظه آن در و رسدنمی توانم دیگر کردم گمان که جایی تا. کردممی احساس

 ها،آرزو رفتن دست از ترس ناامیدی،. رفت بین از سرعت به چیز همه پیچید، گوشم در رالف صدای وقتی. کردم کمک

. دشمی ظاهر چشمانم مقابل در مدام که گذشته خاطرات تصویر زد،می نیشخند من به که الکساندر وحشتناک ٔ  چهره

 به و ودب شده خیره من به که ترسان و پریده رنگ بود دکتری. نبود الکساندر کرده را جانم قصد کردممی فکر که کسی

 شده توهم دچار چرا. بود افتاده برایم اتفاقی چه. کرد ترک را اتاق حرفی هیچ بدون کردم، رها را دستانش کهآن محض

 هایآدم آن دستگیری خیال و فکر ذهنی، درگیری. دانستمنمی را علتش مدت؟ همه این از بعد بار دومین برای. بودم

 اشتد احتمال حتی. شوم مانعش بودم نتوانسته من و بود افتاده اخیرا که اتفاقاتی خاطر به وجدان عذاب یا جنایتکار

 یکس هر عقل کهحالی در. دانستمی مقصر گذشته اتفاقات در مرا که باشد ندایی فریاد من هایتوهم و هاگویی هذیان

 . نبودم مقصر اتفاق این در واقعا من که دادمی حکم

 عذاب همه این حاضری که چیه تو راز چیه؟ هاتکابوس این علت نمیگی چرا زنی؟نمی حرف چرا کل؟ شده چت تو ـ

  نزنی؟ حرف کلمه یه ولی بکشی؛

  نیاد؟ بر کاری کسی از وقتی باشه چی من راز داره اهمیتی چه ـ

 . بتونم من شاید کنه؟ کمکت تونهنمی کسی دونیمی کجا از تو ـ

 . برسم آرامش به هم مرگ از بعد دارم شک حتی. کنه آروم رو من تونهنمی کس هیچ. تونینمی نه ـ
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 .گرفت شدت سوزاند،می را بدنم تمام طور این و گیردمی نشات کجا از بودم نفهمیده هنوز که گلوله جای درد دوباره

 رد پا از را خودم خودم، دست با نبود قرار. بزنم حرف کمتر دادم ترجیح کرد، ایجاد گلویم در خسی خس درد این وقتی

 اییهحرف او اما کند؛ استراحت ذهنم تا نکنم فکر چیزی به حتی گفت و کرد گوشزد من به را مورد این هم رالف. بیارم

 قصد اگر و بودم شنیده هایمهمسایه و دوستان معدود و دکتر از که تکراری هاینصیحت. بمانم ساکت شدنمی که زدمی

 تم،هس عاقلی آدم من کنم، فکر گذشته به نباید کهاین. نبودم وضعیتی چنین در اکنون داشتم، را آن به کردن عمل

 فهمیدممی اما نکردم؛ آن به اعتنایی زیاد که قببل این از هاییچیز و هستند جسمی هایبیماری از ترمهم روحی مشکالت

 به پاسخ از و پیچاندممی را او بود ترفندی هر به هم من گرچه. بکشد حرف من زبان زیر از خواهدمی هاحرف این با که

 . بماند باقی مهر به سر همچنان رازم تا رفتممی طفره هایشسوال

  خبر؟ چه بودم هوشبی که مدتی این: پرسیدم آمد پیش مناسبی فرصت که بعد مدتی

 ای بودی مرده نبود معلوم بود خورده ترور اون کم یه اگه که ایگلوله نیست؟ ازشون ردی هیچ که مکس و جیل چی؟ از ـ

 . رگردیمب کار سر تونیمنمی نشه پیدا هاموناسلحه که زمانی تا گفته هانت بریدن؟ برامون که تعلیقی حکم یا زنده؟

 را مالفه. دادم انجام عادی غیر حرکتی هایمدرد و خس خس و سوزش به اعتنابی که بود تلخ برایم حدی به حرف این

 . شدم بلند جایم از باشد عقیده هم من با تصمیمم در هم رالف کهاین گمان به و زدم کنار

 با بذاره. برداره مسخره هایقانون این از دست خدا رضای محض بخوام ازش خواممی. هانت پیش برم خواممی: گفتم

 . بکنم رو کارم راحت خیال

  بکنی؟ رو کارت ـ

  بشه؟ پیدا اسلحه جایی یه روزی، یه تا بذارم دست روی دست جور همین نداری توقع که تو. آره ـ

 تیح بیفتی، در کی با وسط این نیست مهم هم برات و بیاری در بازی قهرمان خوایمی پس. بگی و این زدممی حدس ـ

 . اداره آدمای و قانون با
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 خودم جرم شریک خواممی هم رو تو ضمن در. بیارم در بازی قهرمان خواممی. آره بازیه، قهرمان اسمش این اگه ـ

 . بکنم

 . نیستم دیگه من نه، ـ

  چی؟ یعنی نیستی؟: پرسیدم متعجب

 خطوط این اما دهم؛ تشخیص را هایشحرف دروغ و راست چشمانش رنگ و خطوط از تا دوختم چشمانش به را نگاهم

 درست ومش مطمئن تا کردم تکرار را سوالم دوباره. نبودم بلد هم را زبانش حتی و شناختمنمی را او انگار. نبود آشنا برایم

 از دبع. کند خالی مرا پشت او که برسد روزی کردمنمی باور. دیدمنمی خواب من و بودم شنیده درست. نه یا امشنیده

 پدرش مرگ راز هنوز لحظه آن تا من گرچه داشت؟ امکان چیزی چنین طورچه بودن، هم کنار و دوندگی و ماجرا همه این

 انتظار واقعا .بود آمده دنبالم کار جایاین تا دلیلی چه به دانستمنمی حتی و بودم نفهمیده بود کشیده که را هاییسختی و

 خواهممین دهم، انجام قانونی غیر کار خواهمنمی بگوید نیستم؟ دیگر من بگوید و شود خیره چشمانم در آن یک نداشتم

 رسدتمی گفت من مثل هم او حتی. بگیرم قرار بقیه و هانت آقای قانون، روی در رو. بیفتم دردسر توی این از بیشتر

 و کردنمی قانع مرا که دلیلی. بمیرد و ببرد گور به را است کشیده زحمت همه این هاآن به رسیدن برای که آرزوهایی

 ت،اس بوده پیچیده هایپرونده و گریز و تعقیب و هیجان و قتل عاشق روزی که کسی ندارد امکان. ترساندمی برعکس

 .باشند تراشیده برایش دلیلی آنکه یا و باشد داشته دلیلی کهآن مگر. کند صحبت مرگ از امروز

 دش مطبوع حسابی هوا وقتی متناوب بارش ساعت چند از بعد آپریل هجدهم روز عصر در من، خوردن تیر از بعد هفته یک

 از یکی دوگالس سم. »انداخت وحشت به را همه که شد چاپ هاروزنامه در خبری آمدند، بیرون هایشانخانه از مردم و

 و کرده چاپ را موضوع این درشت هاییتیتر با هاروزنامه تمامی. «شد ترور اشخانه مقابل در خواهجمهوری حزب اعضای

 هایروزنامه از بعضی و بود متفاوت شنیدیمی کس هر زبان از را جزییات. بودند داده شرح فراوان تاب و آب با را ماجرا

 آن ٔ  ارهدرب یا باشد اطالعبی ماجرا از که بود نمانده شهر در کسی دیگر. کردندمی متهم را یکدیگر نیز احزاب به وابسته

 خبرهای ناقل فقط که هاروزنامه خواندن از اصال خودم که چرا شنیدم؛ رالف زبان از را اتفاق این نیز من. نکند صحبت

 یرونب چوبی آالچیق زیر و بودم رفته شهر غرب در زیبا ایکافه به او از دعوت به من روز آن. آمدنمی خوشم هستند ناگوار

 هنوز .کردمی ایجاد من در خاصی لذت صدایش و چکیدمی پایین به سقف از آبی قطرات گاهی از هر. بودم نشسته کافه
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 او هک بودم نبرده کافی لذت بود شده آمیخته باران طراوت و بو با که بهاری خنک نسیم از و بودم نکرده تمام را امقهوه

 الفخ بر) پرسیدم، مقتول ٔ  درباره رالف از که وقتی. کرد تلخ را کامم و داد قرار مقابلم در را تایمز آنجلس لس ٔ  روزنامه

 در کهینا اش،خانواده و کودکی از. کرد تعریف برایم شوق و شور با را چیز همه( نداشتم سیاسی مسائل به رغبتی که من

 . است بوده مشغول کاری چه به حزب آن

 یسیاس جنایت یک چه را دوگالس مرگ. نکردم هایشصحبت به اعتنایی خیلی و دانستممی را خود سوال جواب من اما

 که سانیک. است شده پنهان شهر سیاستمداران همین پشت که دارد قدرتمند هاییدست از نشان نکنیم، چه کنیم فرض

. ودمب دیده فلوید قتل ماجرای در را اشنمونه. کرد نخواهند رحم چیز هیچ و کس هیچ به پلیدشان اهداف به رسیدن برای

 که چرا. خواندم اشباح ارتش را آن هابعد من که گروهی همان. است گروه همان کار نیز دوگالس کشتن بودم مطمئن

 ورشانحض از کسی کهحالی در. ساختندمی عملی را آن و کشیدندمی نقشه. آمدندمی رفتند،می بودند، مردم میان در آنان

 . نبود مطلع

 به یرهخ تنها. زدممی پلک ندرت به حتی. بودم متفکر و ساکت من. گذاشت خود حال به مرا دقایقی اعتناییبی با زمان

 یدهچسب را گریبانم وجدان نام به موجودی. بود شده تشکیل آب قطرات همان اثر در آالچیق بیرون که بودئ آبی گودال

 . دادمی قلقلک را افکارم و بود

 در شب آن که کابوسی به اگر. اندداده پیوند حماقت با مرا ذات انگار و کردمی سرزنش مرا هایمحماقت خاطر به

 رفتیم باال جا همه از و داشتمی بر خیز که مانده خاطرم در امانشبی هایشعله تنها که کابوسی بودم؛ دیده بیمارستان

 ینا شاید کردم،نمی اعتنایی کرد خیال و فکر اسیر ترسو هایانسان مثل طور این مرا و افتاد خودم جان به نهایت در و

 به ودمب گرفته تصمیم من نبود، هم بحث و جر به شباهتبی که رالف با شب آن هایصحبت از بعد. افتادنمی هم اتفاق

. ترساند مرا کابوس آن اما کشیدم؛ نقشه خود برای ساعت چند تا خواب از قبل حتی. کنم دنبال را هاسرنخ تنهایی

 دادن دست از یا جان ترس از که بود کسانی و من گردن بر او خون اما نیست؛ مهم بد یا بود خوبی آدم دوگالس

 ارب چشمم. برداشتم آب گودال از را نگاهم و گفتم راهبی و بد هایمحماقت و خود به. بودند زده خواب به را خود منافعشان

 هایعکس از یکی. بود افتاده صورتش روی ایلکه روزنامه بد چاپ خاطر به که دوگالس ٔ  چهره و خورد روزنامه به دیگر

 را نگاهم نای از بیشتر نتوانستم. دادمی نشان شانه چهار را او که کتی و بلند کرواتی با بودند کرده انتخاب را اشرسمی
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 کسب هانت آقای از و برم اداره به خواستممی. برخاستم و کردم رها نصفه را امقهوه فنجان. کنم معطوف روزنامه به

 هک امیدی. نماید لغو را ما تعلیق حکم و شود ایجاد تغییر تصمیمش در دوگالس مرگ با داشتم امید. کنم تکلیف

 به اول زرو در او از که تصویری بست، مرا پای و دست حکم آن صدور با وقتی از. خیر یا ببندم دل آن به باید دانستمنمی

 نظامی احترام جز، احترامی من نزد دیگر هانت آدام. شد ویران بودم ساخته ذهنم در دلسوز و مهربان آدم یک عنوان

 یک هک من همانند و. کند کمکم اشباح ارتش دستگیری در خواستنمی دیگر که رالف همانند. بود شده عوض او. نداشت

 اما تنهایی؛ حتی نمایم رو را جنایتکاران آن دست شده که طور هر خواستممی زدم،می عدالت از دم و دادممی شعار روز

 . کردم پنهان سوراخی درون را خود باشد، دیده صیاد که موشی مثل بعد

 مشترک جهو کارکنان بقیه با و نیستم تنها پریشان افکار و آشفتگی در که فهمیدم ابتدا همان از رسیدم، اداره به وقتی

. رسیدمی گوش به هادست دور از همهمه بود، خلوت تویش در تو هایاتاق و هاراهرو با بزرگ ٔ  اداره آن چند هر. دارم

 هایشلواری کت رالف دید از کارآگاهانی چه و بودند کرده پنهان پرونده و ذکاغ هاخروار زیر را خود که افسرانی چه

 کوچکی اتاقک جنایت، و فساد به آلوده کندوی این در پناهگاهش که شناسیوظیفه مامور جونز آقای. مغرور و خودخواه

 به کسیفال با. آمد سمتم به دید مرا وقتی بودم، شده صمیمی او با اداره افراد سایر از بیشتر من و بود ورودی درب مقابل

 قهوه به هم زیادی ٔ  عالقه و کند تهیه خود برای جوشی آب خواستمی ظاهرا. رفته هم در و پرپشت ابروهای و دست

 ایهروز همان وقتی. کشیدمی سر را بزرگش لیوان ولع و حرص با کردیم،می مالقات یکدیگر با که بار هر زیرا داشت؛

. ستا درستکاری و اعتماد قابل آدم دانستم و( نگفتم چیزی امگذشته از من چند هر) کردیم فاش را انزندگیم اسرار اول

 رد رنگارنگ هایبیماری و سن کهولت وجود با که است برادرش دالری هزار ده چند بدهی خاطر به که کرد تعریف برایم

 هایگرفتن قرض آن دنبال به و احمقانه قمار یک رخاط به برادرش گفتمی. است آورده دوام نمور و تاریک ٔ  دخمه این

 بلکه رد،ک تباه را گناهشبی زن زندگی و کشید سیاه خطی خود سرنوشت دفتر در تنها نه خونخواه، اوباشی از تراحمقانه

 نای در بود مامور او جان نجات برای باز لج و احمق برادری داشتن جرم به نیز جونز آقای و. برد بین از نیز را خود صورت

 چیزی تنها قهوه این گفتمی. بود همین نیز او مداوم هایخوردن قهوه راز. شود تسویه هایشبدهی تا بپوسد اتاقک

 .کند فراموش است گرفته نیز را خودش گریبان اینک که برادرش هایرنج و درد شودمی موجب که است
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 امنیت مه خودش ٔ  خونه تو آدم دیگه. نکردنیه باور فلیپس؟ آقای شنیدی رو هاخبر: پرسید رسید من به وقتی جونز آقای

 نترلک و میشه بیشتر هم هاجنایت این گذرهمی بیشتر چی هر. هستیم جنایت و جرم شاهد اداره این تو ما روز هر. نداره

 ...که کننمی کارچی ما مسئولین این دونمنمی واقعا من. ترضعیف ما

 دشمی سیاست ٔ  حیطه وارد داشت زیرا کرد؛ نگاه بود ایستاده سرم پشت که رالف و من به و خورد را حرفش جونز آقای

 . آمدمی حساب به جرم دست این از مسائلی و دولت سیاسیون، علیه کردن صحبت گمانم به و

 زا رو خبرهاش ولی باشم؛ دیده رو اون کهاین نه. شناختممی رو دوگالس من: گفت دوباره و داد تغییر را بحث موضوع

 حداقل .بود خوبی آدم. دیدمش نزدیک از هم بار یه بخوای، رو راستش البته. کردممی دنبال بود شده حزب عضو که وقتی

 که هاییقسم به اون چرخن،می سمتی یه به باد وزش هر با که هاسیاستمدار ٔ  بقیه برخالف. کنممی فکر طور این که من

  باشه؟ کی کار کنیمی فکر. بود پایبند بود خورده

 وگالسد قتل ٔ  پرونده بخواهد جونز آقای کهآن از قبل و کردم بسنده "نمیارم در سر سیاست از من. دونم نمی" گفتن به

 اتلق هویت اشگذشته ٔ  شده تلمبار تجربیات زدن شخم و خود غیرمنطقی هایپردازی نظریه با و کند باز بیشتر را

 .گرفتم فاصله او از نماید، کشف را احتمالی

. بود دهش رانده عقب به صندلی شکل مستطیلی اتاق آن داخل. شدم وارد آرام ایتقه با من و ماند بیرون خود میل به رالف

 ینزم روی نیز را کاغذ تعدادی حتی. آوردمی در پرواز به را خورده آفتاب و کوتاه هایپرده مدام نسیم و بودند باز هاپنجره

 همانند دقیقا. رسیدندمی نظر به ریخته هم به و آشفته داشتند، که ظاهری نظم برخالف وسایل ٔ  همه. بود انداخته

 با که قدمی هر با و. گشتمی بر دوباره و رفتمی پنجره طرف به خود میز سمت از مدام که هانت، آقای صاحبشان،

 آن او. برود اتاق مرگبار سکوت جنگ به تا کردمی ساطع غیژی غیژ صدای داشت،می بر هاپارکت روی خود هایکفش

. است داده ورود ٔ  اجازه من به کسی چه که انداخت شک به مرا و نشد من متوجه که بود رفته فرو خود تفکرات در قدر

 مرا زهتا که انگار سپس و شد خیره افق به لحظاتی بود، ایستاده پنجره روی به رو دقیقا که هانت آقای. کردم ایسرفه

  داشتی؟ کاری. فلیپس آقای.... اوه: گفت و برگشت باشد دیده

 . تاباندمی را منظمینا و رنگ کم نور شده متولد تازه خورشید که جایی. برداشتم جلو به قدمی و بستم را در
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 در و تمتان با اما کردم؛ مطرح را امخواسته فورا. بگیرم را مافوقم خصوص به و خود وقت و کنم چینی مقدمه خواستمنمی

 . کنم صحبت باهاتون دوگالس مرگ ٔ  درباره خواستممی. قربان بله: احترام کمال

 هباش: کرد مخالفت. رفت هم در بودند کشیده آغوش در را یکدیگر پیش ساعتی تا که ابرهایی مثل هانت آقای چهره

 .نیست مساعد شرایطم االن. بعد برای

 قربان؟ چرا: پرسیدم و بدهم نشان نگران را خود کردم سعی

 میز روی را هاآن و شد خیز نیم. افتاد زمین روی هایکاغذ به نگاهش. گرفت فاصله پنجره از هانت آقای. نیافتم پاسخی

 او آنکه از قبل و کردم استفاده بود، مافوقم هایکفش صدای هجوم مورد همچنان که آمده دست به سکوت از. گذاشت

 یه که ونهم. هستیم دنبالش ما که بوده باندی همون کار دوگالس آقای قتل مطمئنم من: گفتم ایستادی هنوز چرا بگوید

 .بکشن رو مدار سیاست که دارن رو قدرتش آدمایی همچین فقط. شرودر به سرش یه شدهمی وصل فلوید به سرش

 .بکنیم دستگیر رو اونا همدیگه کمک با بتونیم بلکه کنین، لغو رو من تعلیق حکم لطفا

 یشدن شما درخواست این: گفت و کرد نگاهم معترض و عصبی. برداشت خیز صندلی سمت به سرعت به هانت آقای

 کاری تونمینم منم بدین، ادامه فعالیتتون به تونیننمی نشده پیدا توناسلحه که زمانی تا شما. فلیپس آقای نیست

 . بکنم براتون

 به نممطمئ من و افتاده اتاق جدید قتل یه که حاال نه. بود پیش روز چند مال این ولی: گفتم بود نشده تمام حرفش هنوز

 ات سه میشه مگه. نرسیدیم جا هیچ به ما ولی گذره؛می ماجرا اون از هفته یک االن هانت، آقای. داره ربط دیگه هایقتل

 رانجامس به هاپرونده این نخواد کسی کهاین مگه. انگشتی اثر ردی، مدرکی، هیچ بدون بیفته اتفاق هم سر پشت قتل

 . برسه

 دمش اشمتوجه ناخواسته که را خفیفی لرزش تا گذاشت چپش دست روی را راستش دست. شد خم جلو به هانت آقای

 از منظور چی؟ یعنی: پرسید عصبی همچنان اما کنجکاو؛ ایچهره با فهمیده را منظورم دانستممی چند هر. سازد پنهان

  چیه؟ حرفا این
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 برهمی نبی از رو مدارک. کنهمی کارشکنی. بره پیش هاکار نداره دوست که هست اداره این تو یکی که اینه منظورم: گفتم

 . کرد نابود رو دفترچه اون که فلوید مثل. بگیره رو ما جلوی تا

 گران ایمبر بود ممکن که گفتم چیزی اشتباه به من. فشردم را هایملب آن دنبال به و ساییدم یکدیگر به را هایمدندان

 عدالت جرم به وقت آن شد،می فاش من ٔ  مخفیانه هایگریز و تعقیب راز و کردمی کنجکاوی هانت آقای اگر. شود تمام

 آقای زیرا آورد؛ رو من به شانس اما شدم؛می مجازات داشت تن به را قوانین از سرپیچی لباس زمان آن در که دوستی

 هک بلند قدری به. کشید فریاد او. نکرد آخرم ٔ  جمله به توجهی که شد عصبانی من هایصحبت عمق از قدری به هانت

 غضب نگاه بود، نشسته صندلی روی که همچنان. من هایگوش یا شد خواهد پاره او صوتی هایپرده یا دادم احتمال

 . بودم نگفته چیزی حقیقت جز ـناه گـبی من کهحالی در کرد؛ من نثار را آلودش

 کردی جنگ تو که هاییفداکاری حرمت به هم رو تهمت این. بشنوم چیزی خوامنمی دیگه. فلیپس آقای کن بس _

 که ههمونی. گفتم پیش ٔ  هفته که همونیه من جواب. شنیدی هم رو جوابش و کردی رو خواستت در تو. گیرممی نشنیده

 جانای بیا نشو پا هم روز هر و بخون رو اتروزنامه و بده لم راحتیت مبل روی. خونه برگرد. گفتم بعدش روزهای و فرداش

 ... نکن خورد رو من امثال و من اعصاب و

. ودب ترمرگبار بود برقرار اتاق از خروج ٔ  لحظه تا که مرگباری سکوت از برایم هانت ٔ  طلبکارانه و خشن هایصحبت این

 ود،ب شده داغ ایکوره همچون بدنم ساختمی روانه سویم به دار شعله هاییتیر که او هاینگاه اثر در کهحالی در نیز من

 واهدخ کسانی و تو گردن بر بمیرد او از بعد که هر و دوگالس مرگ نگفتم حتی. نگفتم چیزی و دادم تن سکوت این به

 آن از عدب و کشید بیرون سیگاری کتش جیب از که بودم او گرنظاره تنها. کرد خواهند سکوت منافعشان ترس از که بود

 با .شدم خارج اتاق از. بود هم میان در هایشابرو و لرزیدمی دستانش که همچنان کردنش؛ روشن برای فامنقره فندکی

 فیتال بود نامردان و نااهالن پرورش مهد که سنگی و سفت زمینی سر را عصبانیتم بخواهم که انگار محکم هاییقدم

 نت به را شب آن لباس همان و بود فلوید قطارهم که ایفربه مرد به نگاهم ایلحظه. گذاشتم سر پشت را راهرو کنم،

 هزد که هاییحرف خاطر به خواستمی نیز او و بود هانت ٔ  نماینده گویی که بود ایگونه به نگاهش. کرد برخورد داشت

 چشمان مقصود نفهمیدم. کنی دفاع هایتباور و خودت از نتوانی کهآن از تربد ایمحاکمه چه و. کند محاکمه مرا بودم

 .نکردم هم سالمی حتی. شدم دور برابرش از سرعت به که چرا چیست؛ درشتش و خیره
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 برای تیفرص رالف نداشت، شدن سبز قصد که گرشکنجه چراغی پشت پایینی خیابان در بودیم، گرفته که تاکسی در

 . بود اشنتیجه شنیدن برای مشتاق و کنجکاو دانست،می را مافوقم با من مالقات هدف که او. یافت من از بازجویی

  شد؟ عصبانی گفتی بهش چی کرد؟می هوار و داد هانت چرا کل؟ شد چی ـ

 ویر را سرم و بودم گذاشته امچانه زیر را دستم "کل توئم با" کرد تکرار هم دیگر بار که سوالش به توجهبی من اما

. بود دهش نقاشی فریبنده دنیای این رنگارنگ بوم روی بر که بودم رحمبی اما هنرمندانه؛ تصویری محو ماشین، ٔ  شیشه

 حال در ریخت،می اشپیشانی از عرق کهحالی در مظلومانه ٔ  چهره و نحیف، و کوتاه قامتی با رو پیاده کنار در کودکی

 به رو چراغ شمار ثانیه به و برداشتم او از را نگاهم. بود خودخواهی و تکبر نماد عنوان به فردی هایکفش زدن واکس

 صویرت سکوت، میان در که منی بر هاسال و فصل به فصل ماه، به ماه خورد،می ورق سرنوشت تقویم. دوختم چشم رویم

 بر تاییدی مهر و ناجور ٔ  وصله شهر، هایکلفت گردن و سیاستمداران کرانبی هایثروت وجود با که کودک آن دردناک

 کردم؛ نگاه بوم به دیگر بار. بود قرمز همچنان چراغ اما گذشت؛ بودم کرده گیر رالف پاسخبی هایسوال و بود عدالتیبی

 و تاس مانده زنده خاطرم در هنوز که ایگذشته به سفر برای شد ترسناک و بزرگ پلی و شد عوض نقاشی بار این ولی

 . بکنم است قرار که هاییـناه گـ یا ام،کرده که است هاییـناه گـ تاوان ندانستم خود که روزهایی

 که اردبسپ جالدی دست مرا و شب نیمه تا کند ترک را خانه زود صبح بود مجبور اشکاری شرایط خاطر به جنیور عمویم

 قدرآن و بود من زدن کتک او روز هر تفریح. بودم ندیده را همانندش جهنم گرانشکنجه وصف در هم انجیل و تورات در

 و تاریک سایه زیر عمویم کوچک و محقر ٔ  کلبه. ماندنمی بدنم در هایشرحمیبی از اثری که کردمی را کار این ماهرانه

 هر و اردد قرار مخوف هایسایه با بلند و تنومند درختان میان جنگل در که بود شده مبدل ایخانه به خبیث جادوگری شوم

 . رسدمی گوش به گیرند،می سخره به را ترست و کشندمی زوزه دور از که هاییشغال و هاگرگ ٔ  خنده صدای دم

 بدکاران و هاهوسران قربانی یا آلوده و بزرگ شهر این در که کودکانی و بود کودک آن همانند گذشته در من سرنوشت

 از بعد هاآن اگر داشت، هم حتما که داشت فرزندی و زن دوگالس اگر. هایشتقدیر و ایام گردش قربانی یا شدندمی

 ود؟ب خواهد پاسخگو کسی چه شود دچار من همانند سرنوشتی به کودکش اگر کنند، زندگی عذاب و سختی در او مرگ

 و کردند همدردی ابراز مرحوم ٔ  خانواده با خاکسپاری روز که هاییآن یا بود؟ اتفاقات این همه مسبب که مسلح جانی آن

 با دارد گمان و است بسته حقایق روی را هایشچشم که هانت آقای یا برد؟ خواهند خاطر از را هاآن بعد هایشب و هاروز
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 اما دانستم؛نمی هامدت تا را هایمسوال جواب بود؟ خواهد امن و امان در شهر من، تعلیق ٔ  درباره ساده قانونی اجرای

 نگه... دار نگه: کردم خطاب را راننده بلند صدای با بالفاصله و گرفتم بود، شده پرداخته و ساخته ذهنم در که رر تصمیمی

 .... دار

 موجب ابانخی وسط در ایستادن بگیرد نظر در حتی کهآن بی. گذاشت ترمز روی را پایش سراسیمه و افتاد تنش به راننده

 هایماشین بوق صدای از که را قلبش ضربان. کرد تغییر رنگش و ترسید او همانند دقیقا نیز رالف. شودمی تصادف

  خوبه؟ حالت کل؟ شده چی: پرسید. شنیدم شدمی نواخته تند تند و بود تربلند سرمان پشت معترض

 ٔ  چهره با رالف. است انداخته هاآن جان به را وحشتی چه فریادم که دانستم و شدم مضطربشان هاینگاه متوجه تازه

 رصتیف که من اما پرسید؛ دوباره را سوالش است، شده شکافته آسمان یا برداشته ترک زمین کردمی گمان که پریشان

 . نه دوگالس ٔ  خانواده اما.... آره من حال: گفتم تنها نداشتم، کردن خواهی معذرت برای

 ستنب از قبل و کشاند طرفم به را خود رالف. شدم پیاده ماشین از است، نشده حرفم متوجه او بودم مطمئن کهآن وجود با

 . چسبید را دستم در،

  میری؟ کجا کل؟ شده چت: پرسید

 و اندرفته فرو زمستانی خواب در گویی که کر مردم این گوش به را فریادم بخواهم که انگار خاطر اطمینان با محکم

 .... کردممی باید پیش ٔ  هفته که بکنم رو کاری همون میرم: گفتم برسانم فهمدنمی را حرفم که مافوقی

 و هافحر به که ذهنم در و. پیچید گوشم در دیگر بار هاماشین بوق صدای. گرفتم فاصله ماشین از و کشیدم را دستم

 خط. کردم نگاه نشد حادثه به منجر شانسی خوش با که ایصحنه به نگاهی دور از و برگشتم. دادمی جهت حرکاتم

 امر ماشین باز نیمه در الی از که رالف متعجب ٔ  چهره و بود مشخص جا همان از آسفالت روی هاالستیک شدن ساییده

 . ساختمی جواببی سواالت خود خیال در و کردمی نگاه

. کردمی پنهان شهر اطراف سرسبز هایتپه و بلند هایساختمان میان در را خود و شدمی کوچک سرعت به خورشید

 هایچراغ کهحالی در و رنگ هزار آسمان این زیر در من و نارنجی گاهی قرمز گاهی. کردمی عوض رنگ مدام آسمان

 وزیر عنوان به را فردا تا بودم درونم آتش ساختن ورشعله برای جرقه آخرین دنبال به شدند،می روشن نوبت به شهر



 

 
 

 
 

دانلود نگاه انجمن کاربر زاده کاشانی مهدی | ها سایه تعقیب رمان  نگاه دانلود 

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 88 

 وینسنت خیابان کلیسای به رفتن همانند. تردیدی و شک گونههیچ بدون و انگیزه با و امیدوار. کنم آغاز قدرتمند متفاوت

 متمدن ظاهر به دنیای این در دانستممی که فردی دیدار شد،می من آرامش موجب و بود شده امهفته هر عادت که

 و فیدس قرص و گذاشت بالین بر را سرش خورشید وقتی نیز شب آن. کردمی آرام مرا نیز، است نکرده حراج را صداقتش

 بود؛ من جنگلی ٔ  کلبه از تربزرگ خیلی اشخانه چند هر. رفتم ترپی پدر ٔ  خانه به شد ظلمات و تاریکی دارفانوس زیبایی

 اردو وقتی. بود مهربان و خونگرم که داشت را صاحبی و شدمی استشمام سادگی بوی وسائلش و اسباب میان در ولی

 این به که شد مطمئن وقتی و کرد تقدیمم ملیحی لبخند بالفاصله. داد من با محکمی دست و آمد استقبالم به شدم،

 را امزندگی داستان که بود کسی تنها او. کرد مهیا برایم را پذیرایی وسائل ندارم، را منزلش ترک قصد هازودی

 نآ مشکالت و فقر و نوجوانی بودم، شنیده جونیور عمو زبان از که زادگاه خاطرات و امکودکی از را؛ تمامش. دانستمی

 هک انگار نیز او و. بودم کرده تعریف برایش بود سخت برایم کهاین وجود با را جنگ دوران آورعذاب لحظات حتی ها،روز

 در چه که منکرد نگاه نشست، مقابلم در پیتر پدر وقتی. کردمی تعریف برایم را خود زندگی داستان باشد، داشته دینی

. کردیم زنده قلبم در را ایمان و امید مهربانش نگاه کنار در که لبخندی و شدم خیره چشمانش به فقط. است دستانش

 شجاع ایشوالیه که کسی. بسازم ذهنم در او از تجسمی هایمرویا در حتی نتوانستم گاههیچ که بود پدرم همانند عمویم

 و بود مویمع همانند نیز پیتر پدر. بود پاکی و درستی مظهر و کرد ایستادگی دشمن هایطغیان برابر در که شدمی تعبیر

 تدس از را او بودم، شده وابسته کسی هر به زیرا بندم؛ دل کدام به و بنامم پدر را یک کدام که سردرگم و سرگردان من

 .بودم داده

 ! دیدی؟ خواب بازم نکنه کل؟ ایریخته هم به چرا: پرسید

. بدم انجام درسته که رو کاری اون خواممی و گرفتم رو تصمیمم بار اولین برای. خوبه هم خیلی حالم اتفاقا... نه: گفتم

  نه؟ کنین،می رو کار این. کنین دعا برام تا جااین اومدم راستش

 انندهم. بردممی لذت بخشش آرامش صدای شنیدن از بیشتر حتی هاکردن نگاه این از. دوختم چشم اشچهره به دوباره

 . گرددنمی سیراب بیندمی نوازش چه هر و است محبت ٔ  تشنه که کودکی

 کادیالک ،بود چشیده را تنهایی طعم من همانند نیز او سال چند این در که پستی صندوق کنار خانه درب مقابل صبح فردا

 چیزی چنین است، ساعتی چه دانستمنمی دقیقا که روز از ساعت آن در. یافتم سرنشین بدون و شده پارک را رنگی آبی



 

 
 

 
 

دانلود نگاه انجمن کاربر زاده کاشانی مهدی | ها سایه تعقیب رمان  نگاه دانلود 

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 89 

 هر و داشت قرار ترپایین کمی که غذایی مواد فروشگاه خاطر به مخصوصا. نکردم جلب را امتوجه و نبود عجیب برایم

 گمان بتداا. خورد کن پاک برف زیر کاغذ به چشمم بگیرم، تاکسی تا ایستادم آن کنار که هنگامی اما بود؛ شلوغ هفته روز

 مایبل رستوران مقابل در روز آن که اینامه همان مانند. شناسنا فردی جانب از است دیگری آمیز تهدید ٔ  نامه کردم

 . شد راحت خیالم خواندم آن پایان در را رالف نام وقتی اما بود؛ شده نصب اداره ماشین ٔ  شیشه روی

 ".کنممی رو موهات بیفته روش خط یه اگه"

 چیز مهه که اکنون نه گذشته، ٔ  هفته اما داشتم؛ انتظار بیمارستان در روزم آن ٔ  مشاجره از بعد من که بود کمکی تنها این

 ته تا اشتمد قصد و بودم شده قبل از ترمصمم من. بود شده ریخته گناهکار یا ـناه گـبی دیگری فرد خون. بود کرده تغییر

 من با همکاری خیال همچنان که رالف و ورزیدمی اصرار اداری خشک قوانین از پیروی به هنوز هانت. بروم را ماجرا این

 . بود تربینیپیش قابل غیر بقیه از آخر مورد این و. نداشت را

 کن، پاک رفب زیر. انداختم اطراف به نگاهی. گشتم سوییچ دنبال به و زدم داشت شباهت نیشخند به بیشتر که لبخندی

 کت تنها که حدی به ولی شدم؛ خم. گذراندم نظر از دقت با را چیز همه و زدم دور را ماشین. هاالستیک رینگ درون

 دوست وا. بود عجیبی آدم رالف واقعا. کشیدم بدنه زیر به دستی. نشود خاکی و نگیرد قرار آسفالت روی امآراسته شلوار

 ٔ  عالقه دانستم کرد، معرفی را شخصیتش خود که هم اول روز همان از. باشد انگیز هیجان و عادی غیر چیز همه داشت

 ایج برایم. رسیدنمی آن به آدمیزاد عقل که بود کرده پنهان جایی همان را سوییچ او. دارد پلیسی هایفیلم به زیادی

 و بازکردم را در. گذاشت تنها مرا و ترسیدمی کارم عاقبت از او شوق، و شور و عالقه همه این وجود با چرا بود سوال

 دینی ادای برای که کنم بازی را ثروتمند آدم یک نقش من بود قرار. انداختم شاگرد صندلی روی را کوچکم چمدان

. بردممی یپ بودنش احمقانه و سادگی به بیشتر کردم،می فکر آن به بیشتر چه هر که اینقشه. ببیند را شرودر خواهدمی

. باشم داشته مالقات کسانی چه با و بیفتد اتفاقاتی چه است قرار دانستمنمی که وقتی رسید،نمی ذهنم به هم بهتری فکر

 وعموض به مافوقش خدمت شیرینی خود و مدارک آوریجمع قصد به که ماموری دید از و نبود پریشان افکارم اگر شاید

 شدیم زنده ذهنم در لحظه هر که پیتر پدر هایصحبت به تنها لحظات آن در. بودممی ترموفق کردم،می نگاه کندمی نگاه

 سیدمر شرودر ٔ  خانه به وقتی. کردم شروع را کارم و بستم دل بود، قلب تپش با متفاوت که امسینه درون ضربانی به و
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 باد وزش اثر در که وضعم و سر بابت از خیالم که هنگامی و انداختم خود به نگاهی عقب ٔ  آینه از شوم، پیاده کهآن از قبل

 . شدم پیاده ماشین از شد، راحت باشد ریخته هم به دادممی احتمال

 روز ندهمان. بود شده نصب دیوار روی هاپله پایین که افتاد پستی صندوق به نگاهم گشودم، را ساختمان درب که همین

 هاییقهدق این به لب زیر. باشم هاییجنایت چه شاهد است قرار دانستمنمی و بودم آمده شرودر دستگیری برای که اولی

 راه انمی در. کردم حرکت هاپله طرف به دوباره و گفتم ناسزا گذشتند،می آدمیزاد به اعتنا بدون و سرعت به که رحمبی

 و بگذارند بیرون را هایشانزباله اندکرده فراموش هاهمسایه کردم گمان. آورد در حرکت به را دماغم هایپره عجیبی بوی

 وزس. است من تصورات از ترپیچیده و ترعجیب بو آن فهمیدم کردم، که بیشتری دقت اما گفتم؛ ناسزا نیز هاآن به

 به ساختمان کثیف و شده رنگ هایدیوار از که فریادی. نمود احاطه مرا ٔ  خسته تن و کردن وزیدن به شروع سردی

 زده خفقان ایسردخانه در کردم احساس. داشت شباهت واقعیت به که کردمی زنده ذهنم در را رویایی رسید،می گوش

 که دمی هر و. زدمی پرسه حوالی آن در که بود شرودر جانب از کردمی وز وز گوشم در مدام که هاییناله آن و دارم قرار

 با که ایهپنجر به کردم بسته و باز را چشمانم. گشتمی بیشتر من بر دروغین توهم این ترس شد،می تبدیل بازدم به

 اما ود؛ش دمیده گرفته فضای آن در تازه روحی تا کنم باز را پنجره خواستم. بردم پناه بود شده پوشیده کوتاه ایپرده

 را پنجره زحمت هزار با سرانجام. راند عقب به مرا و شد بلند پرده چوب از ناهنجاری صدای زدم کنار را پرده که همین

 بار این. شنیدم صدایی دوباره که بود نیامده جا کامال حالم هنوز. کردم استشمام را تازه هوای له له با و کردم باز

 چشم .برگرداندم سر. آیدمی باال طبقه از که است کسی پای صدای فهمیدم و بود کرده هوشیارم خنک هوای. نترسیدم

 یمهاپا چشمانش از ترس. داشت حمله قصد که بود ایگربه همانند نگاهش برق که وار خیره و درشت. دیدم را سفیدی

 شهایدکمه حتی و داشت تن به که ایچروکیده پیراهن. است انسان دانستممی. انداخت کار از را زبانم و کرد سست را

 خطابم درسی پاگرد به وقتی خود کهآن تا. بپرسم چیزی او از ترسیدم اما دادم؛ تشخیص بود بسته مرتبنا و عجله با را

  داری؟ کار کی با: کرد

 برق دیگر هالبت. سفید رنگ به و بود مصنوعی مرد آن چشمان از یکی. نبود توهم بار این. کردم نگاه چشمانش به دیگر بار

 . ریخت مرا ترس و نداشت را سابق



 

 
 

 
 

دانلود نگاه انجمن کاربر زاده کاشانی مهدی | ها سایه تعقیب رمان  نگاه دانلود 

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 91 

 باز رو در زنممی زنگ چی هر. شرودر ارول. دارم کار شرودر آقای با: آمدم خود به من و کرد تکرار را سوالش دوباره

 . کنننمی

 . نیست بند جا هیچ به دستت.... که طلبکاری هم اگه. برس حالت و عشق به برو بدهکاری اگه: ـ

 .نشدم متوجه ـ

  نخوندی؟ رو روزنامه مگه ـ

 . نمیاد خوشم هاروزنامه از. نه ـ

 از ننک دستگیرش میان پلیسا وقتی. بود کشته رو یکی شرودر... بیشتر هم شاید. پیشه هفته یه مال ماجرا این ـ

 ... شدیم راحت دستش از که شکر رو خدا. شد تموم کارش گریز و تعقیب همین تو و کرد فرار دستشون

 رد شرودر مرگ راز تا بود گفته هاروزنامه به اداره که بود دروغی این. رفت پایین هاپله از و گفت لب زیر را آخرش جمله

 ٔ  وجهه و شود ،دفن رسیدمی مشام به کنارش و گوشه از فاضالب گند بوی گاهی از هر که سرد هایمیله همان میان

 به میرس وقتی که دیدم وقتی اما کردم؛ مخالفت بزرگ کاریپنهان این با ابتدا نیز من. نشود خراب مردم ذهن در پلیس

 . کردم سکوت زنندمی دامن آن به راحتی

 ... نداره امکان این میگی؟ چی: پرسیدم و رفتم طرفش به سراسیمه

 نم حاال: کردم زمزمه آرام کنم، بازی ترطبیعی را نقشم کهآن برای. زدم تکیه دیوار به و کردم هایممو الی را دستانم

  کنم؟ کارچی

 .... گفتم که اول همون ـ

 راه ازهت که کودکی همانند) کشاندمی را خود لنگان لنگ و بود گرفته دیوار به را دستش کهحالی در برگردد، کهآن بدون

... رسب حالت و عشق به برو بدهکاری اگه: کرد تکرار خاصی ریتم با و دقیق را قبل ٔ  جمله همان ،(باشد یادگرفته رفتن

 . نیست بند جا هیچ به دستت که طلبکاری هم اگه
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 عالمی در که انگار همچنان من ولی رفت؛می خروج درب طرف به سرعت به عجیبش نگاه و سفید چشم با غریبه مرد

 باز ار هایمبال شد بلند آسمان در در، گشودن صدای وقتی. حرکتی نه حرفی نه. کردممی نگاه او به تنها باشم، دیگر

 مکیک یه کنممی خواهش. کنین صبر: گفتم ملتمسانه و چسبیدم را دستش. آمدم فرود سرش روی هاابر فراز از و کردم

 . بکنید بهم

. کنم بازجویی هاهمسایه تک تک از و بزنم را خانه هر در که بود آن از ترسست هایمپا. کردممی درماندگی احساس

 . یابم رهایی شد منعکس گوشم در دوباره که شرودر هایضجه از و شده طلسم ٔ  خانه آن از ترزود چه هر خواستممی

 و موحش هایناله یا است ترسیده من سریع هجوم از ندانستم. بود شده آشفته. دوخت من به را نگاهش و برگشت مرد

 سرگردان، روح آن کرکننده

 . کن ول رو دستم کنی؟می کارچی: گفت

 . شوم خروجش مانع تا گرفتم محکم را در عوض در اما کردم؛ رها را دستش

  خوای؟می جونم از چی: پرسید دوباره

 اون .دیدیم رو همدیگر نیویورک تو پیش وقت چند. بودن دوست هم با پدرامون یعنی شرودرم؛ قدیمی دوستای از من ـ

. کرد یرگ گلوم تو ام،سینه تو چیزی یه.... چیزی یه روز همون از. کنم کمکش نتونستم من اما خواست؛ پول مقدار یه ازم

. ودب زنده اون شاید. افتادنمی اتفاقات این شاید کردممی کمکش من اگه. مرده اون میگی که هم حاال. وجدان عذاب مثل

 . من به لعنت... شاید

 این اما شود؛ جاری چشمانم از اندک چند هر اشکی قطرات تا آوردم فشار چشمانم به و دادم قرار دستم روی را صورتم

 وغیدر هر گذشت،می که لحظه هر. نبودم نیرنگ و دروغ همه این مرد من زیرا چشمانم؛ تا آمدمی قلبم روی بیشتر فشار

 خود از سرگشتگی با و کردممی ـناه گـ احساس بیشتر دیگری؛ جای هر در چه ارواح ٔ  خانه آن در چه گفتم،می که

  بزدایم؟ خود از را هاسیاهی این همه روزی توانممی آیا پرسیدممی

 پلیسی؟ ـ
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 به اشهموشکافان هاینگاه با که همچنان خود کهآن تا بیاورم زبان بر چیزی نتوانستم. کرد قفل آن یک مغزم. شدم شوکه

. ریخببی چیز همه از واقعا یا بکشی، حرف من از تا کنیمی بازی نقش داری و پلیسی یا_: داد ادامه بود شده خیره من

  خبری؟بی شغلش از اما هستی؛ دوستش میگی طورچه

  طور؟چه: پرسیدم. آمدند در حرکت به نامتوازن صورت به ابروانم

 در حرکت به دوباره و شدمی متوقف بدنم از اینقطه روی مدام که چشمانش از را این. بدهد را سوالم پاسخ بود دل دو

 خیاالت و آمد حرف به ناگهان او اما کند؛می نگاه طور این که بشناسد هویتم خواهدمی زدم حدس. دادم تشخیص آمدمی

 : کرد باطل باره یک به مرا

 کنه، زندگی آدما بقیه مثل کرد سعی چند هر. بهتره تو و من امثال تا ده از هم وضعش. بود یعنی تجارته؛ کار تو شرودر_

 یه. کنهمی آمد و رفت پولدارهایی و هاکلفتگردن چه با که دیدم من اما... تراموا و تاکسی معمولی، هایلباس

 .بفروشن و بخرن رو شهر یه تونستنمی که بودن ثروتمند قدر اون هاشونسری

 یمبرا دیگر. کردم تعجب کند، درست را هایشدکمه بود نکرده فرصت هنوز حتی که سفید چشم مرد آن هایصحبت از

 ات و بگیرم را بود آمده دستم به که طنابی سر خواستممی فقط. کندمی فکری چه من به راجع او که نداشت اهمیت

 فهمیدم کرد، جیبم به ایاشاره وقتی اما پرسیدم؛ را شرودر کار محل آدرس او از. کردم هم را کار همین. بروم انتهایش

 ینا داشتم شک کهآن وجود با و آوردم در اسکناس چند. کشیدم بیرون کتم داخل از را کیفم. امنپرداخته را نرخش هنوز

 .گرفتم او از را آدرس کند اشراضی مبلغ

 به یزن اول هایروز همان که اینکته. بود همکار مقتول با و کردمی کار پیتون شرکت در قاتل. شد ترجالب برایم موضوع

 و کرد داپی اختالف خود رییس با شرودر. گذشتم کنارش از تفاوتبی نداشتم، اختیار در مدرکی چون ولی کرد؛ خطور ذهنم

 کدیگری با پول تقسیم سر آیا. است بوده چه دشمنی و اختالف این علت دانستممی باید حال. کشت را او خاطر همین به

  است؟ میان در دیگری داستان یا نرسیدند، توافق به

 کردینمی دقت اگر که کوچک دری با. داشت قرار خیابان سطح از ترپایین کمی که خورد ایکافه به چشمم راه در

 و باسل تعویض برای مکان بهترین جاآن. کنی پیدا اطرافش بزرگ هایساختمان و هاتابلو میان در را آن توانستینمی
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 راحتی هب شدمی بودم، دیده پیش دقایقی که سفیدی چشم مرد آن امثال از. بود شرکت به ورود جهت تازه هویتی ساختن

 بودند، شرکت در که ایکردهتحصیل و پولدار هایآدم مطمئنا اما کشید؛ حرف اسکناس چند با یا ایقصه ساختن با شدمی

  .شود ظاهر مقابلشان در آنجلس لس پوش آبی افسر یک کهآن مگر. دادندنمی اطالعات و خوردندنمی مرا دروغ فریب

 از که رانگا) پوشاندمی را صورتش تمام آفتاب و بود نشسته میز پشت که ایفربه مرد از و شدم کافه داخل که هنگامی

 بدون. داد تکان را راستش دست آرامی به و رفت هم در هایشاخم گرفتم، را دستشویی سراغ ،(ببرد لذت آفتاب این

 خنک نوشیدنی بازگشت راه در گرفتم تصمیم خاطر همین به. نماید ابراز را اشناراحتی این دلیل و بگوید چیزی کهآن

 بر ار ملوانان کاله که پیرمردی از غیر به. بود خلوت کافه. کنم دلجویی او از هم و بخشم جال را روحم هم تا دهم سفارش

 و میز. بودم هدید قبال من که نبود هاییکافه شبیه جاآن اصال. نیافتم را کسی بود شده خیره اینقطه به و بود گذاشته سر

 حتی .کردندمی حرکت ترسریع جانآ در هاثانیه انگار. دادندمی کهنگی بوی هادیوار. رسیدندمی نظر به خاکی هاصندلی

 من شاید ای. بود همین نیز کافه مسئول بدخلقی علت شاید. شدمی قبل از ترپیر کردمی نگاهش که بار هر نیز پیرمرد آن

 .بودم اطالعبی خود و داشتم قرار شرودر ٔ  خانه هوای و حال تاثیر تحت همچنان

 با میختهآ که عجیبی و تند بوی و نمودم احساس سرم پشت را ایسایه سنگینی ماشین، به مانده قدم چند کافه بیرون

 راغمس پیش وقت چند تا که توهماتی همانند را آن شدمی نبود، بیش احساسی اگر. کردم شک. بود ادکلن گرم ٔ  رایحه

 پشت نه. ندیدم را کسی ولی برگشتم؛. است نکرده اشتباه امبویایی ٔ  قوه که بودم مطمئن من اما کنم؛ تصور آمدمی

 پارک نخیابا کنار که هاییماشین توک و تک میان در نه و بود شدن پنهان برای مناسب مکانی که بغلی ٔ  مغازه ویترین

 برای هم زمانی البته. امگشته خیال و وهم دچار باز یا است شده دور من از که بوده رهگذری نفهمیدم. بودند شده

 سوار ارناچ سردرگمی وجود با. کنم کشف را پیتون تراسکو مرگ معمای بود قرار وقتی نداشتم، باره این در اندیشیدن

 نآ شرودر کهاین. باشد کرده اغراق کمی هایشصحبت در سفید چشم مرد آن کردممی گمان. افتادم راه و شدم ماشین

 ماید،ن نشر و حشر ثروتمندی و کلفتگردن هایآدم چنان با یا بخرد، را شهر یک بتواند که باشد خوب اشمالی وضع قدر

 دفرو تعظیم سر هایشحرف صداقت بر دیدم بار اولین برای را شرکت وقتی اما نبود؛ هضم قابل من ٔ  آشفته ذهن در

 کفل به سر درختان و بود یافته جال زیبایی به آجر و سنگ مناسب ترکیب با که ساختمان نمای از گذشته. آوردم

 جاآن در حاکم منظم سیستم کرد، جلب مرا نظر چهآن بود، آورده ارمغان به را بهشت خود خاص چینش با که ایکشیده

 ماشینم اصرار به مرتب، ظاهری و شلوار و کت با( آمد کجا از نفهمیدم که) مردی شدم، محوطه وارد کهآن محض به. بود
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 تمخ پارکینگ به که دارد هم دیگری درب ساختمان دانستم که بود خروج هنگام. بردم بیرون محوطه از را آن و گرفت را

 .شودمی

 با و بود براق و سفید صورتش. است گرفته قرار سنگی سکویی پشت که دیدم را زنی در، کنار شدم شرکت داخل وقتی

 با ایرمهس یعنی بود؛ پوشیده نگهبان مرد آن با همرنگ کتی و داشت مشکی و پشت پر موهایی. بود شده آرایش حوصله

 هنگامی. کرد زده شگفت مرا که بود چیزی همان نظم و هماهنگی این. آن هایآستین و یقه روی شده کار سفید هایرگه

 از که ردمک دعا و شد پا به آشوبی دلم در کنم، سوال پیتون درباره او از تا گرفتم را کسی سراغ و ایستادم مقابلش در که

 مه مالیمی صدای که دختر آن و بود یار من با شانس. شدمی رو دستم صورت این در چون نخواهد؛ شناسایی کارت من

 ودب داده نشان او که آسانسوری از. شد هموار برایم ورود راه و کرد بسنده میلر نام به فردی با کوتاه تماسی به داشت،

 بر. دمش پیاده پنجم طبقه در بودم، دنبالش به که چهآن مرور ضمن بخش آرامش آهنگی شنیدن از بعد و کردم استفاده

 مراجعین سردرگمی باعث که تو در تو هایاتاق و پیچ در پیچ هایراهرو از خبری پیتون شرکت در ادارات، سایر خالف

. دمنمو پیدا سالن انتهای در و شده بندی چارت هایاتاقک میان در راحتی به را میلر آقای اتاق من و نبود خبری شدمی

 زن توسط در. شد من خرسندی سبب که بود مواردی همان از یکی شرکت، منظم سیستم از غیر به هم مسئله این

 یمادرزاد نظر به و زدمی شل هایشپا از یکی او. شد گشوده رفتمی راه سختی به و بود میلر آقای منشی که ایسبزه

 نم که چرا. زد من به بزرگ تلنگری داد،می نشان حال سر را او که اشدخترانه و بشاش ٔ  چهره. بود مشکلی چنین دچار

 خود برای را زندگی دوم، جهانی جنگ بار کابوس روزهای در چه و امخانواده دادن دست از در چه مدت، این طول در

 چشمان از را نگاه این رد نیز من و کردمی نگاه دیگر زاویه از زندگی به که دختر آن عکس بر. بودم ساخته جهنم

 . نمودم پیدا مهربانش

 که همزمان و برخاست جا از بود، هایشپرونده سرگرم و داشت تن به ایدکمه تک و رنگ دودی ٔ  جلیقه که میلر آقای

 ...آقای سالم: گفت آمد خوش من به بود گرفته من سوی را برگش هایسیگار طالیی ٔ  جعبه

 سیگار؟ درسته؟. فلیپس: داد ادامه باشد خوانده یونیفرمم روی از را نامم که انگار و
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 را یگارمس دستی خوش فندک با نیز او و نشستم صندلی روی داد، اجازه وقتی. برداشتم سیگاری و نکردم رد را دستش

 ٔ  لقهح اولین بگیرد کمک دستش از کهآن بدون و گذاشت لبش ٔ  گوشه را سیگار. بازگشت جایگاهش به و نمود روشن

 . داد رارق خود انگشتان الی و آورد بیرون را سیگار دهد، من تحویل لبخندی بتواند کهآن برای سپس. داد تشکیل را دود

  بیارم؟ براتون خورینمی چیزی ـ

 ره و شدمی راست و چپ سرعت به پاندولش و بود نصب دیوار به مقابلم در که ساعتی همان مثل. دادم تکان را سرم

 راچ کرد؛می تحمل را آن چگونه میلر آقای دانمنمی. پیچیدمی گوشم در واری چکش صدای رسید،می انتها به که لحظه

 را آن حتما و نداشت را سکوت شکست این گنجایش ذهنم فراوان، فکری هایآشفتگی وجود با بودم او جای من اگر که

 . بردممی بین از

 . خدمتم در. داشتین پیتون درباره سوال سری یه کهاین مثل... خب ـ

 و ناسینشمی کجا از رو ایشون بگین، لطفا ابتدا. بدونم ایشون درباره رو چیز همه خواممی. نه سوال سری یه البته. بله ـ

 . شدین آشنا باهاشون طورچه

 از .بگیره عهده به رو اون صادرات و فروش کار تا گشتممی کسی دنبال. شهر اطراف در داشتم؛ پارچه ٔ  کارخونه یه من ـ

 بعد. تنداش رو االن شهرت و بود نوپا شرکت زمان اون البته. شرکتشون و شدم آشنا پیتون آقای با واسطه تا چند طریق

 . اممدیره هیئت اعضای از یکی که هم حاال و بشم شرکت سهامدار خواستن ازم پیتون آقای هم مدت یه از

  بودن؟ آدمی جورچه پیتون آقای ـ

 هچ بکنی، اشتباهی ترینکوچک بود کافی. بودن سرسخت و جدی کار تو. داشتن شخصیت تا دو ایشون نظرم به ـ

 به زود هم خیلی. بودن دلسوزی و مهربون آدم ها،دیوار این بیرون طرف اون از. اومدننمی کوتاه فامیل، چه بودی دوست

 . شد باز شرکت به شرودر پای که بود موردبی هایکردن اعتماد همین سر. کردنمی اعتماد دیگران

 آقای هایصحبت میان در کردم تالش بود، شده انگیخته بر امکنجکاوی که من و پیچید گوشم در دیگر بار تاندول حرکت

 کار بود شده برپا اتاق بیرون که هیاهویی و ساعت صدای وجود با دانستممی که چند هر. بکشم بیرون را مهم نکات میلر
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 از بعد دقایقی گویی که ایگرفتهمه هایشیشه و پرده الی البه از تا چرخاندم پنجره طرف به را سرم. دارم دشواری

. بود دهش ماجرا این متوجه نیز میلر آقای. بنشینم بیرون ٔ  منظره تماشای به کرد،می سپری را صبحگاهی باران بارش

 زد خندیلب پوزش ٔ  نشانه به او. کرد فروکش قائله و شد فرما حکم سکوت بعد لحظاتی. گرفت شماره و برداشت را تلفن

 . داد قرار جاسیگاری روی را سیگارش و

 مه اند،شاکی هاسهامدار هم. ریخته هم به حسابی شرکت اوضاع مرده، پیتون وقتی از. فلیپس آقای خواممی معذرت ـ

 همه و کنن اعتماد بهش بقیه تا برهمی زمان اما کردیم؛ ایشون جایگزین رو یکی فعال چند هر. معامله طرف هایشرکت

  بودیم؟ کجا. برگرده اگه تازه. برگرده سابق حالت به چیز

  شدن؟ آشنا همدیگه با جوریچه اونا. بدین توضیح بیشتر لطفا. گفتینمی شرودر به پیتون آقای اعتماد از ـ

 به مه ایشون. افتاد کار از دستهاش از یکی هایعصب و کرد تصادف شرودر با ماشینش با پیتون آقای. اتفاقی کامال ـ

 ازب شرکت به رو پاش داره، مالی مشکالت فهمید کهاین از بعد اومد، شرودر سر که بالیی جبران به و اتفاق این خاطر

 نوشتن و اجناس از برداری صورت تا گرفته هااتاق نظافت از.... کاری هر. کردمی کاری هر شرودر اول روزای. کرد

 .کردمی بازی رو نقشش تر،خوب و دادمی انجام رو کارش خوب هم انصافا و. داد نشون رو خودش مرور به اما... هافاکتور

  چیه؟ منظورتون ـ

 به و نهک استفاده سوء جااین اعتبار و اسم از.... بعدش و بشه شرکت عضو شرودر تا بود نقشه یه همش اینا من نظر به ـ

 . بپردازه هاشجنس قاچاق

  مواد؟ قاچاق ـ

 د،باش دیده ابله یک چشم به من، به که ایگونه به و انداخت لبش ٔ  گوشه به چینی. کرد تغییر نگاهش طرز ناگهان

  داریم؟ هم مواد از تربد مگه: پرسید

 ردمو این نظرم از زیرا شدم؛ منصرف اما ".کار ترینرحمانهبی و ترینفجیع انسان؛ قاچاق. بله" بدهم جواب خواستم

 هر هک مشتریانی و حمل در دردسر بدون فروخت، دالر هامیلیون توانمی را مواد کوچک کیف یک وقتی. نبود محتمل خیلی
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 رمیل آقای که جمالتی و برگشت عقب به مغزم نوار ناخواسته آورد؟ روی پرریسک کاری به چرا شوند،می پیدا جایی

 و ماجرا این حتما پس. نداشت جسمی معلولیت شرودر که هست خاطرم به. برد فرو فکر به مرا بود، کرده ادا قبل لحظاتی

 نشسته لممقاب در متانت با که پوشی شیک مرد هایصحبت ٔ  ادامه دیگر بار. است بوده قبلی نقشه با و ساختگی تصادف،

 مذهن در داد،می من به را هاپردازی خیال این اجازه و ساختمی زیبایی دود هایحلقه ظرافت با تنها واکنشی بدون و بود

 اآی پول؟ خاطر به چه؟ برای. دادمی نشان افلیج را خود دست کرد،می بازی نقش مدت این تمام او کهاین. شد متصور

 هک امارتی اطراف سرگردانی با روحش و بود شده کشته تن، به یونیفرم تقدیر دست به او که حال داشت؟ را ارزشش

  داشت؟ همراه به برایش حاصلی هابازی نیرنگ این زد،می پرسه بود گشته اشسردخانه

 وول هنمذ در سوال یک همچنان اما رسیدم؛می خوبی نتایج به داشتم چون دهم؛ پایان امبازجویی به گرفتم تصمیم دیگر

  بودن؟ همدست هم با نفر دو این شما نظر به: پرسیدم. رفتمی سو آن و سو این به مدام و خوردمی

 او درسیمی نظر به. داد قرار سرش پشت فلزی هایقفسه درون را دستش زیر هایپرونده و شد بلند جایش از میلر آقای

 کهیحال در و بازگشت دوباره. آمد طرفم به قدمی چند بنشیند کهآن بدون. باشد شده خسته هاجواب و سوال این از نیز

 . زد تکیه میز به دادمی را جوابم

 هم کوچیک خالف یه بودم همکارش سالی چند این تو. شناسممی خوب رو پیتون آقای من. نداره امکان این. نه ـ

 با شرودر هایکاری مخفی از ایشون که روزی اون. بودم نشده رد هم قرمز چراغ از حاال تا نظرم به حتی. نشد مرتکب

 چند هر. شهب نقل شرکت آدمای بین داستان یه مثل موضوع خواستنمی. نگفت ما به چیزی. شد عصبانی خیلی شد، خبر

 به. بشه اصالح و برداره کاراش این از دست شرودر که بود امیدوار اون... شنیدم خودش زبون از رو ماجرا بعدش من

 چرا بفهمین حاال کنم فکر. کرد اخراجش هم آخرش و نداد نتیجه ولی زد؛ حرف باهاش بار چند و چندین خاطر همین

 بفهمه رو هقضی پلیس اگه دونستمی کهاین وجود با اون. شد استفاده سوء اعتمادش از و بود خوبی آدم پیتون آقای گفتم

 ندگیز دلیلبی نبود حاضر اما ره؛می باد به اشچندساله زحمات و میشه وارد خدشه شرکت اعتبار به مردم، خصوص به و

 ور هامحموله ایدیگه کسی. دوختن پاپوش براش کردمی فکر که داشت اعتماد شرودر به قدراون. کنه نابود رو کسی

 ینپای رو اونا و کننمی حسادت دیگران مقام و جایگاه به که آدمایی هستن. کنهمی تموم این اسم به و کنهمی قاچاق
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 هک چرخید قدر اون کارمندا زبون تو ماجرا این اما نکردیم؛ پیدا ایبسته شرودر ٔ  خونه و هاانبار تو که چند هر. کشنمی

 . کردن باور همه

 لیو سازد؛ همراه خود با را او نمود سعی و داد هاییوعده مقتول به ابتدا شرودر. کرد روشن را قضیه میلر آقای هایصحبت

 . کشت را او کند فاش را چیز همه کهآن ترس از نشد متقاعد وقتی

 جاآن در را جستجو اگر شاید. کردمی انبار را هایشمحموله شرودر که بود هاییمکان آمد، ذهنم به که دیگری ٔ  نکته

 سرعا در که انتظارگفت خالف بر میلر آقای اما کردم؛می پیدا رساندمی مقصودم به مرا که طنابی ٔ  دنباله دادم،می ادامه

 اتاقش از احترام کمال با مرا کاری هایگرفتاری ٔ  بهانه به سپس و کرد خواهد ارسال برایم او هایانبار از لیستی وقت

 پیش آنان با همدست و جنایتکاران با همسو که هاییثانیه از و کنم بیشتری تقالی تا بدهد مجال کهآن بدون. کرد بیرون

 . بنوازد را دیگری قربانی هایتاک تیک آخرین تاخیر این بود ممکن. بنالم رودمی

 و انداختم زمین روی را سیگار. گرفت آغوش در را دستانم آتش و آمد فرود من بر بودم گفته صبح که هاییدروغ عذاب

 هر. شد معطوف کارمندانش و شرکت به بار دگر نگاهم. بودم نزده آن به هم پک یک حتی آمد یادم که بود جاآن تازه

 هارکا این بین از توانستم تنها آوردم،نمی در سر تجارت از که من. بود کار مشغول و بود نشسته میزی پشت کس

 از عدب آرامش این شدنمی باورم. دهم تشخیص بود آورده در آواز به را تحریر ماشین هنرمندانه که مردی دارریتم ضربات

 در را فردی گفت که میلر آقای ٔ  جمله معنی فهمیدم حال. باشد واقعی بود شده ایجاد پیش دقایقی که هیاهویی و طوفان

 از که ایجذبه و تشر ترینکوچک با او که چرا. است بوده او خود منظور. چیست ایمکرده پیتون جایگزین ریاست پست

 . کند کنترل را اوضاع راحتی به توانست داد، نشان خود

 سطل ،داشتند قرار یکدیگر کنار قطار هایواگن همچون که هاییقفسه و هاکمد و هااتاقک میان در نتوانستم گشتم چه هر

 روز، آن دانمنمی. اندازمبی دور بیرون را آن تا گذاشتم جیبم در را هاخاکستر بگویم است بهتر یا سیگار،. کنم پیدا زباله

 هک شانسی بد یا چیست، او مرگ راز و نبوده همدست شرودر با پیتون فهمیدم باالخره که بود من شانسی خوش روز

 به نیزه دخورشی که آسمانی زیر ماشین شدن پنچر که مطمئنم را این ولی بگیرم؛ را مرده قاتل هایانبار آدرس نتوانستم

 و هاتوصیه وجود با رالف چرا دانمنمی. است بزرگی بدشانسی زاپاس، نبودن آن از تربد و ایستاده سرت باالی دست

 دداریخو صندوق درون جایگزین الستیک قراردادن از نیاورم، ماشینش سر بالیی گفت و کرد که ایدوستانه هایتهدید
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 هر به( بدانم هک نداشتم ماشین اصال من زیرا کجاست؛ دانستمنمی البته که) تعمیرگاه تریننزدیک تا خواستم. بود کرده

 به وجهت با زیرا بودند؛ کرده فرو یا) بود رفته فرو آن درون کمر تا که میخی با اما ندازم؛بی راه را ماشین شده که شکلی

. رسیدیم نظر به ایاحمقانه کار ،(نبود ممکن غیر بودم یافته ماشین کن پاک برف زیر پیش روز چند که ایعاشقانه ٔ  نامه

 . دادم تکان نبود هم تاکسی قضا از که نقلیه وسیله اولین برای را دستم و کردم رها خیابان ٔ  گوشه را ماشین ناچار به

 اشینم در شدن سوار محض به کنند، سلب ما از را محبتش تا پردازندمی خورشید تعقیب به که سیاهی ابرهای همچون

 را دنمب و ساخت همنشین خود تاریکی با را روحم. کرد بدل جانبی ایپیکره به را آن و افتاد جسمم بر آسا غول ایسایه

 و رکتح قدرت قبل از بیشتر رسید، مشامم به ادکلن با آمیخته عجیب و تند بوی که هنگامی خصوص به. کرد کرخت

 .جهالتم باشد؛ شده دستگیرم چیز همه گویی. گرفت من از را گیریتصمیم

 جز ولی برگشتم؛. دیدممی کردمی تعقیب مرا هفته شاید یا روز، تمام که را فردی چهره حداقل. کردممی کاری باید

 هلکیم ضربه. نشد نصیبم دیگری چیز پیچید،می گوشم در گونه مواج که اطرافم صداهای و گیجگاه در درد تار، ایچهره

 . بود

 را اج همه سکوت. شدنمی دیده چیزی و بودند سیاه هاپرده. گشودم را چشمانم تهوع حالت و درد با همراه ساعتی، از بعد

 از نور هایرگه. انداختمی طنین هایمگوش در فردی هایکفش جیر جیر و آب چک چک صدای تنها و بود کرده احاطه

 آواز اب باریک دقیقه چند هر طبیعت نوازندگان. کردممی احساس را گرمایش و بود افتاده صورتم روی سالن غرب سمت

 وانت هایتدست و هاپا که جایی تا خواستمی دلت که زیبا قدری به. کردندمی جلب خود به را تماشاچیان توجه زیبایی

 چه ندانی و دباش نداشته تصویر که نمایشی زیرا نبود؛ کار این به حاضر کس هیچ ولی بزنی؛ کف برایشان و بایستی دارد

 دایص. معنیبی و پوچ. گذردمی هدفبی که عمریست لحظات همانند برایت کند،می کارگردانی هاپرده پشت در کسی

 شمانمچ وقتی. شد ترنزدیک نداشتم ذهنم در تصویری ادکلنش با آمیخته تند بوی و تار چهره جز که کارگردانی هایقدم

 دوشادوش کردم، پیدا را شرودر ٔ  اسلحه که شبی اول، شب که چاقی مرد همان. شناختم سرعت به را او گشودم، را

 خاطرم از هم دانستممی اگر چند هر دانستم،نمی را اسمش. داشت دهان بر بزرگی سیگار و کردمی حرکت فلوید

 میمحک پتک تنها نه. شنیدممی که صدایی هر و بود کرده هنگ مغزم. بودم دیده باریک همان فقط را او که چرا. رفتمی

 را وعموض تا آوردم فشار خود به. گرفتمی ازم نیز را تمرکزم کرد،می بیشتر را دردش و شدمی کوبیده سرم بر که بود
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 یدفلو با او حال هر به. نیست هم ممکن غیر دیدممی کردممی فکر بیشتر چه هر اما شد؛نمی باورم چند هر. کنم هضم

 و شده متهم شرودر ارول قتل و پلیس ٔ  اداره در جاسوسی خالفکار، گروهی با همدستی به که کسی. است بوده همکار

 ونهگ این اگر که. باشد شده هم هاآن ٔ  صمیمانه دوستی به منجر رابطه این حتی شاید. است رسیده اثبات به چیز همه

 . است خودش( بود کرده مشغول خود به مرا خیال و فکر هاروز آن که چیزی) دوم جاسوس مطمئنا باشد،

  شناسی؟می رو من ـ

 ناسبیم جمالت دنبال خواستمی تازه و بود نکرده ریزیبرنامه لحظات این برای انگار. پرسید تعلل کلی با را سوال این

 خود را هاآن از بعضی جواب که بست نقش ذهنم در زیادی سواالت اول، نگاه همان در که من برعکس دقیقا. بگردد

 هباش طوری این اگه خب است؟ کاسه یه تو دستشون باند آدمای اون با نکنه کرده؟می تعقیب رو من چی برای". دادم

 من حتی یا بفهمه کسی کهاین بدون. بکنه چال جا یه رو امجنازه و بکشه رو من تونستمی جا؟این آورده رو من چرا پس

 پاک برف زیر روز اون که تهدیدآمیزی ٔ  نامه نکنه کارم؟ کجای و دونممی چی بفهمه خوادمی شاید. ببینم رو اشچهره

 "بوده؟ اون کار کردم پیدا ماشین کن

 تا و ودب من پاسخ منتظر. بود متشوش و عصبی. آمدنمی خوب حالش نظر به. کردم نگاه زدمی سرخی به که صورتش به

 نای از توانستممی شاید. آوردمی بیرون و کردمی جیبش در دست مدام. چرخید دورم بار چندین ندادم، جواب که زمانی

 اگر. ددهنمی دست از را خود مغز کنترل شوند،می خشمگین که هاییانسان معموال. کنم استفاده خودم نفع به وضعیت

 و تند بوی... آره": بگویم خواستم حال این با. آورد دست به او از مفیدی اطالعات شدمی شاید افتاد،می برایش اتفاق این

 . پرسید دیگر سوال و کرد دستی پیش او اما "دماغمه تو هنوز ادکلنت تلخ

  پیتون؟ شرکت رفتی چی برای گشتی؟می چی دنبال کردی؟می کارچی شرودر ٔ  خونه تو ـ

 موضعم و دمشمی تسلیم نباید. شد بدل فربه مرد آن و نحیف و بسته دست من بین دوئل و نبرد میدان به ترتئا ٔ  صحنه

 به یشترب و) بود بسته نقش ذهنم در که تصویری و بدانم او درباره بیشتری چیز داشتم اصرار چنانهم. دادممی دست از را

 . شود کامل(داشت شباهت پازل هایتکه

  کردی؟می تعقیب رو من چی برای ـ
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 ی؟کردمی کارچی جااون. تو نه کنممی سوال که منم این. چیه جایگاهت بفهمی تا بندازی خودت به نگاهی یه بهتره ـ

  کشی؟می کله سوراخی هر تو چی برای

 طورچه اون وگرنه. هستی که معلومه نه؟ همدستی باهاش هم تو. کنم رو رو فلوید امثال و تو دست کهاین برای ـ

  اون؟ یا تو بود؟ کی ٔ  نقشه بکشه؟ سلولش تو رو شرودر تونستمی

 . ندهم او به پاسخگویی اجازه تا کنم ادا سریع حال عین در و محکم را کلماتم کردم سعی

 فهمیدم که ودب جاآن تازه و شد منعکس گوشم در شیشه شکستن شبیه صدایی که حدی به کشید بلندی فریاد فربه مرد

 . دارد بیرون به رو ایپنجره پلیس اداره برخالف بازجویی اتاق این

 عوضی اون با رو من. نداره نشده حل ٔ  پرونده یه که ایخبره و باهوش کارآگاه. قتل بخش از بارتون برد... منم من ـ

  فهمیدی؟. نکن مقایسه

 مهجو سویم به شدنمی سرفه گرفتار اگر دادممی احتمال که بود عصبانی قدری به او. کرد هم سر پشت سرفه چند

 آن یک. گرفت صورتش مقابل و آورد بیرون دستمالی. کردمی آلود خون را صورتم بالفاصله و چسبیدمی را امیقه آورد،می

 قعمی نفس چند هن هن با کرد،می سرفه که همزمان. گرفت من به را نگاهش سراسیمه. شد درشت ایتیله چشمانش

 مهه چشمانش گردی و امانبی هایسرفه نگاه، طرز این. چیست موضوع فهمیدمنمی. کند کنترل را خود اوضاع تا کشید

 از ار نفس به اعتماد ایلحظه همین، و دارد سر در چه او دانستمنمی. بود متفاوت داشتم انتظار او درباره من که چهآن با

 .نمود سردرگمی دچار مرا و گرفتم من

 . نبافی هم به دروغی که... امیدوارم فقط گردی؟می چی دنبال بگو... بگو... بزن حرف ـ

 سیک انگار. بکشد کردن صحبت از دست نشد حاضر نبود، واضح صدایش و گفتمی سخن سختی به کهآن رغم علی

 . کند مجبور را او و باشد ایستاده سرش باالی دست به اسلحه

 . ندگیمونز سر بریم و کنیم تمومش رو بحث بهتره پس. فهمیمنمی رو همدیگر زبون انگار ما ولی گفتم؛ رو حقیقت من ـ
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 ون سال بابانوئلم؟ شبیه من البد یا مهمونی؟ اومدی کردی خیال مادربزرگت؟ خونه ها؟کجاست؟ جااین کردی فکر ـ

 . اوهوم اوهوم... مبارک

 دیگه .اینه کارم ساله ده نزدیک. بلدم خوب کشیدن حرف من ولی نباشی؛ بلد زدن حرف تو شاید: گفت ایسرفه از بعد

 . بیارم حرف به رو آدما جوریچه گرفتم یاد

 و وت عکس بر دقیقا. نکردم خالفی کار هیچ من ولی جنایتکار؛ دزد، قاتل،. بودن مجرم همشون میگی که آدمایی این ـ

  نه؟ گفتیمی که جایگاهیه همون این... فلوید

 دانممین. بود افتاده دستانش در لرزش و بود سرخ صورتش همچنان. گرفت مقابلم و کشید بیرون را اشاسلحه بارتون

 هشد اهمیتبی برایم دیگر که آب شیر کردن چکه صدای از غیر به که چرا. بزنم را حرف آن که کرد مجاب مرا چیزی چه

 مطمئن سویی از. نبود حوالی آن در دیگری چیز کرد،می عبور آن هایدرز از صدایی گاهی از هر که دیواری چهار و بود

 جدال برای عمری دیگر بودمی غلط احتماالتم اگر دیگر، طرف از. کند شلیک من به وضعیتش آن با ندارد امکان که بودم

 و زگرددبا نفسم به اعتماد و قدرت شد سبب که گرفت شکل من در نیرویی حال هر به. کردمنمی پیدا را او با بازجویی و

 . شود قبل از بیشتر حتی

 دور اجاین از تونیمی متر چند بعدش کنیمی فکر شلوغ؟ شهر این وسط روز، از ساعت این تو کنی؟ شلیک خوایمی ـ

 ارمک درست آدم دونه یه اگه اما کرده؛ پر فساد رو اداره که درسته چی؟ که آخرش اصال کنی؟ فرار تونیمی قدرچه بشی؟

 تو. ودیب کثیفی آدم چه تو که فهمنمی همه جوری این حداقل.... بکش رو من باشه. کافیه تو دستگیری برای بشه، پیدا

 . کننمی خاک بقیه و.... فلوید شرودر، کنار هم رو

 ٔ  همه با. هاش سختی ٔ  همه با. کشممی زحمت. کنممی جون دارم که ساله ده مهمه؟ برام کنیمی فکر ـ

 جااین به تا دمکشی بدبختی کلی. بیارم در رو زندگیم خرج تونستمنمی حتی که حقوقی با. شدمی بهم که هاییاعتمادیبی

 . ذارمنمی .بیفته اتفاق این ذارمنمی من. کنهمی من کفش تو پا داره تو مثل پایی و دستبی افسر جوجه یه حاال. رسیدم

 . گشود رو دستانم کرد،می نجوا گوشم در بلندش و خشن صدای با که همزمان. رفت سرم پشت و زد دور مرا



 

 
 

 
 

دانلود نگاه انجمن کاربر زاده کاشانی مهدی | ها سایه تعقیب رمان  نگاه دانلود 

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 104 

 بطیر تو به که مسائلی و هاپرونده تو نداری حق دیگه. اتهکله اون تو فکری چه و کنیمی غلطی چه داری نیست مهم ـ

 سرک یچیز هر تو ببینم دیگه بار یه اگه. اخطاره آخرین این. همین فقط... ایساده گشتی افسر یه تو. کنی دخالت نداره

 . ببینی رو تاوانش که خورممی سوگند کشی،می

 این بعد ایلحظه و شدم توهم دچار کردم گمان ایلحظه. نداشت تناسب کرد که کاری با اصال او لحن. شدم متعجب

 بلقا غیر نگاهش هجوم و بود شده قبل از ترسرخ صورتش کند؟می شوخی من با دارد نکند که کرد خطور ذهنم در فکر

 یا بود امانشبی هایسرفه خاطر به یعنی چرا؟. کرد رها مرا او اما سازد؛ عملی را خود تهدید داشتم انتظار. بود تحمل

  داشت؟ سر در دیگر اینقشه

 آزاد رو من تهدید و جنجال همه این از بعد کردمنمی فکر: پرسیدم دادممی نجات هاطناب بند از را دستانم که کهحالی در

  بدمت؟ لو ترسینمی. کنی

 . نکردم رو رو هاتکاری مخفی که وقتی تا نه ـ

 دیدهن را اشنمونه تاکنون و بود سابقهبی زد،می موج چشمانش در که نفرتی و خشم هایرگه. شدم خیره چشمانش به

 ایدقیقه چند خواست؟می چه بود؟ چه هاکار و هاصحبت این از او مقصود واقعا. بردم پناه ایگوشه به و ترسیدم. بود

 را احساس همین نیز او مطمئنم. بودم نکرده پیدا را سواالتم جواب هنوز من اما کردیم؛می بحث و جر یکدیگر با شدمی

 اشدرباره سواالتی و کنم رها را ترکشم تیر آخرین خواستم. بود درک قابل غیر برایم و ابهام از پر هایشحرف. داشت

. افتاد اقاتف این چگونه و کی چه، با نفهمیدم. کردم بیهوش دوباره مرا و زد صورتم تو محکم برگشتم، که همین. بپرسم

 یخم آشپزخانه چپ سمت که) زادگاهم تابلوی به که نگاهم. یافتم آشنا هاییدیوار میان را خود کردم باز که را چشمانم

 درد سابیح صورتم. برخاستم زمین بر تکیه با و سختی به. توست ٔ  خانه همان جااین آری؛ که شدم قانع افتاد،( بود شده

 هب دردش. کردم احساس را اشبرجستگی زدم، دست آن به که وقتی. بود شده هم متورم انگار. دماغم مخصوصا. کردمی

 از هم و بشویم را صورتم هم تا رفتم دستشویی طرف به. شود بلند آسمان به رو فریادم بود نزدیک که بود شدید قدری

 دردم تسکین از بعد. بود شده متورم و قرمز امچانه از قسمتی و دماغم. بود من با حق. بیندازم خود به نگاهی آینه طریق

 ٔ  همه در .بود مشغول حسابی فکرم. کنم استراحت کمی تا رفتم خواب اتاق به نان، و شیر مقداری صرف و یخ هایتکه با

 اشدرباره ترسریع چه هر باید. کردممی تجسم را بارتون ٔ  چهره بود، شده خیره سویم به که چشمی هر و خانه اجزای
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 تریطوالنی مدت او زیرا بود؛ ماموریت این انجام برای گزینه بهترین رالف. کیست فهمیدممی و کردممی کسب اطالعات

 با عصر امهنگ و شد سنگین هایمپلک. شناختمی بیشتر را هاشخصیت از خیلی حتما و کردمی کار اداره در من به نسبت

 رد تا بود خواسته من از او گذشته روز. شد یادآور من به را شب آن قرار که بود رالف. شدم بیدار خواب از تلفنی صدای

 ینچن دچار کردمنمی گمان که نیز من. کنیم خواستگاری کلوریا از مایبل رستوران در نفره دو مهمانی یا جلسه یک

 به فکری هیچ و بود شده بسته ذهنم زیرا کرد؛نمی هم چندانی فرق البته. کردم قبول ترحم روی از شوم، هاییناکامی

 هاهدقیق گذر در. کردمی بهتر را حالم هوای کمی شاید. دهد قرار جدید مسیر در مرا و باشد راهگشایم تا رسیدنمی مغزم

 به وبارهد باید. بود هاباید آن از دیگر یکی این. ساختم سرگرم هاروزنامه خواندن با را خود و نشستم انتظار به هاثانیه و

 .دوگالس سم مرگ مثل. کردممی عادت ناگوار حوادث شنیدن و روزنامه خواندن

 ددر یخ با دوباره سپس. زدم نیز کرمی راه راه کروات و پوشیدم را صبح شلوار و کت همان شب، هشت یا هفت ساعت

 چیز نم برای درد وگرنه نکند، توجه جلب که بود آن نگران بیشتر. دادم تسکین بود یافته کاهش کمی که را امبینی

 شوهرش. بود ایچهره خوش و میانسال زن هاندرسون خانم. کوفتم را هایمهمسایه از یکی ٔ  خانه درب بعد. نبود ایتازه

 هاندرسون خانم. داشت بهتری مالی وضع بود، رسیده او به پدرش از که ارثی خاطر به خودش اما کرد؛می کار آهنراه در

 که من. دپوشیمی شیکی نسبتا هایلباس و کردمی آرایش حوصله با. رسیدمی زیاد خود ظاهر به داشت، که سنی رغمعلی

 هم تا. باشد کامل چیزم همه خواستممی ،(رسمی دورهمی یک در مخصوصا) بودم نشده صحبت هم زنی با تاکنون تقریبا

 سپس. کنم استفاده شوهرش ادکلن از تا کردم مراجعه هاندرسون خانم به بنابراین. را رالف هم بخرم را خود آبروی

 پوشاندن رس یکدیگر با سیاه ابرهای. بود دلگیر شهر هوای. رساندم مایبل رستوران به را خود سرعت به و گرفتم تاکسی

 اگر. نیاوردم همراهم چتری هوا به توجهبی چرا که کردم شماتت را خود. رفتمی باران احتمال. کردندمی دوئل خورشید

 . شدمی نصیبم بدبیاری اوج شدم،می مریض( داشتم فراوان فکری هایدغدغه و هاگرفتاری که) شرایط آن در

 هب اشقیافه. داد تکان دست وقار با و آرام دید، مرا وقتی. بود کرده قرق را هاصندلی از یکی و رسیده من از ترزود رالف

 میوه اندهانداخت آن روی که اتویی خط با شدمی که بود اتوکشیده و تمیز قدر آن براقش شلوار و کت. بود کرده تغییر کلی

 در روازپ به باد وزش هر با که مواج هاییرشته. بود داده اشچهره به کودکانه و معصومانه حالتی نیز هایشمو. کند پوست

 نشان تراهسی را صورتش قرمز رنگ زیرا بفهمم؛ را بود بسته که گردنی دستمال دستمال دلیل نتوانستم فقط. آمدندمی

 و رد بینمان که هاییصحبت و بارتون ماجرای پرسید، را علتش و شد امبینی ورم متوجه که هنگامی امر، ابتدای. دادمی
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 توانمب بلکه بدهد، من به دارد او درباره اطالعاتی اگر خواستم او از کهآن ضمن. کردم بازگو برایش تفصیل با را شد بدل

 ستا یار هایزلف پی خیالش و فکر تمام دانستم که زد تهی و سربی هایحرف رالف ولی باشم؛ داشته او از بهتری درک

 . است شده مجنون حسابی و

 شده ربیشت را هاگارسون و هاپیشخدمت تعداد کهآن وجود با حتی. بود شلوغ حسابی قبل ٔ  دفعه همانند مایبل رستوران

 ایبر مجالی تا و بودند آمد و رفت در مدام هاآن که چرا. نیست پاسخگویی به قادر تعداد این که بود مشخص ولی بود؛

 تردور بلوک چند تا که مردمی تمام بگویم اگر شاید. دادندمی ایتازه افراد به را خود جای مشتریان یافتند،می استراحت

 آن تا که مخصوصا. کشید طول حد از بیش ما انتظار خاطر همین به. نباشد اغراق آمدند جاآن به نیز کردندمی زندگی

 خود زمینیسیب مقداری با دهیم سفارش مناسبی غذای کهآن بدون. بودند نکرده پیدا کلوریا با مالقات برای فرصتی زمان

 مانطرف به کلوریا. گذشت ورودمان ٔ  لحظه از ساعتی یک کنم فکر. شد ترخلوت کمی رستوران تا ساختیم سرگرم را

 قرمز مندا. داشت پف نیز هایشآستین سر باال؛ به رو کرده پف اییقه با مانند توری. بود پوشیده سفیدی پیراهن. آمد

 رالف ردنگ دستمال بستن علت دیگر اکنون. بود پوشانده سفیدی جوراب با را خود الغر پاهای و بود کوتاه تقریبا رنگش

 توانستیم سختی به نحیفش انگشتان. بود رمقبی و خسته چشمانش اما داشت؛ لب به لبخندی کلوریا. بودم فهمیده را

 ترسیدمی انگار. شد خیره رالف چشمان به ایلحظه. شدمی لرزش دچار گاهی از هر و دارد نگه خود میان در را خودکار

 نهایت در. دادمی حرکت سو آن و سو این به مدام را اشایتیله چشمان. سازد جاری زبان بر دارد سر در که چیزی

 و رشتهب کامال زمینی سیب فراوان، سس با همبرگر تا دو همیشگی؟ همون بیارم؟ براتون دارین میل چی دیگه: پرسید

  درسته؟. کشهمی تیر دندونتون چون بذارم؛ براتون هم نی یه... هاآ یخ؟ بدون لیموناد

 کمی هم صدایش. بود اضطراب پر لحنش و کردمی ادا مکث با را کلمات. داشت عجیبی حال و حس هایشصحبت

 صداقم آلود غبار چشمان و ساختگی لبخند. داشت تفاوت بودم دیده گذشته ٔ  هفته که آدمی با کامال کلوریا. لرزیدمی

 لکپ. بود شده خیره او به شیدا و عاشق مجنونی همچون رالف و فهمیدم من تنها را نکته این البته. بود تفاوت همین

 اشپیشانی از که هاییعرق دادنمی زحمت خود به حتی. دادمی قورت را دهانش آب باریک لحظه چند هر فقط و زدنمی

 . کند پاک را شده جاری
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 باهیاشت کار من مگه کنین؟می تعقیبم گیرین؟می نظر زیر رو من چی برای جا؟این میاین شب هر چرا: داد ادامه کلوریا

  کردم؟

 یضعیف و درمانده دختر قدرچه او که بست نقش من ذهن در باور این و شدمی قبل از بیشتر مدام او هاینگرانی شدت

 . کنم آرام را بیچاره دخترک کردم سعی و شدم قدم پیش شود، شروع رالف هایکردنمن من کهآن از قبل. است

 .... بفرمایین. داریم مزاحمت قصد ما نه کردین اشتباهی کار شما نه. بشینین لطفا. خانم باشین آروم ـ

 مجدد دیدار شوق به را تاریک و تنگ هایکوچه شب هر رالف که بود جالب برایم. افتادم کلوریا آخر ٔ  جمله یاد ناگهان

 القب نیز من. دارد قدرتی چه عشق راستی به. کشاندمی سویی هر به سرگشته و مست را او یار بوی عطر و دویدمی

 آن به ورود برای که را دانشگاهی و ادبیات یعنی ام،عالقه مورد ٔ  رشته وقتی. وطنم به خدمت عاشق البته. بودم عاشق

. است درست کارم کردممی فکر. بودم عاشق رفتم، جنگ میادین به و کردم رها بودم، کشیده زحمت زیادی هایسال

 درختی به سال، چند گذشت از بعد کهآن تا. دواند ریشه و شد تنیده روحم و ذهن در جنگ هایویرانی اما بود؛ درست

 یک نزدیک. گرفت امخنده خیال و فکر این از ناخواسته. ندارد را آن شکستن یارای تبری هیچ که شده تبدیل تنومند

 که بود لوپز دکتر هایقرص مصرف خاطر به این. شدمی توهم دچار نه و دیدممی کابوس نه دیگر که شدمی هفته

 بیمارستان در روز آن که جایی تا. بودم کرده فرار خوردنش از شدمی مدتی کند،می معجزه دانستممی کهاین رغمعلی

 کردهن تجربه تاکنون را وضعیت این زیرا دهم؛ ادامه خوردنش به دوباره گرفتم تصمیم و شدم گویی هذیان و توهم دچار

 اجازه مدت این در که بود کسی تنها او. شناختممی قبل از را لوپز دکتر. باشم تفاوتبی آن به نسبت ترسیدممی و بودم

 گشتمی بر قبل سال چند به که زادگاهم به سفر آخرین در او با. داشتم اعتماد او به من و کند ویزیت مرا بود کرده پیدا

 نگه پنهان او از را رازم نتوانستم وقتی. رسیدمی نظر به ایساده حال عین در و پخته آدم و بود شیکاگو اهل. شدم آشنا

 .شد من شخصی دکتر من به آن از و نوشت برایم اینسخه دارم،

  بگین؟ چیزی خوایننمی ـ

 رالف به .کنم مطرح را رالف ٔ  خواسته چگونه و بگویم چه دانستمنمی. بود کرده رخنه نیز من در کلوریا هاینگرانی و ترس

 خردب گل دسته رسمی خواستگاری برای کهاین. بردمی سر به خود رویاهای در او ولی بگیرم؛ کمک ازش تا کردم نگاهی
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 حتی او خیر؟ ای بخرد نیز دستبند و گردنبند انگشتر، همراه. دیگر نوعی یا و قرمز یا باشد، سفید رز هایشگل گل؟ سبد یا

 نبی حدفاصل شهر، مرکز در ایخانه و کرد برگذار شهر هایکلیسا از یکی در نیز را ازدواجش مراسم خود خیال و فکر در

 . خرید خود کار محل و مادری ٔ  خانه

 هادختر. نشود کلوریا ناراحتی موجب که کردممی مطرح را موضوع طوری باید. بود من دوش روی دشواری ماموریت

 دورتک سبب برسانی، خوب را منظورت آنان با صحبت هنگام نتوانی اگر. هستند زودرنج و دارند حساسی ٔ  روحیه معموال

 تجربهبی و نکرده ابراز زنی به را احساساتم تاکنون که مخصوصا. بود همین خودم، با من رفتن کلنجار دلیل. شودمی

 . مکرد مطرح رسیدمی ذهنم به که ایجمله ترینرایج و زدم دریا به را دلم شد، کشیده درازا به سکوتمان وقتی. بودم

 هب دان رالف من همکار. داره دلیل هم هاگرفتن نظر زیر و تعقیب این. نداریم کردن اذیت قصد ما گفتم که طور همون ـ

 اآشن باهاش نیست هفته دو من راستش.... نمیشه روش اما کنه؛ ازدواج درخواست ازتون خوادمی و شده مندعالقه شما

 آدم یدهم نشون بقیه، و شما من، برای کنه برقرار شهر توی رو امنیت تا شده حرفه این وارد که همین نظرم به ولی شدم؛

 دونممین و ندارم رو هاییمالقات چنین ٔ  تجربه من. اشآینده شریک فکر به طبیعتا و مردمه فکر به. پذیریه مسئولیت

 شتکارپ... مهربونه و صادق. کنه خوشبخت رو شما تونهمی و خوبیه آدم رالف من نظر به کل در. کنم صحبت باید جوریچه

 .بود خواهد کنارتون در استوار و محکم طور همین هم، زندگی هایسختی در باشید نداشته شک. داره

 از بتمصح انتهای در نیز قطارمهم و کردم تعریف کلوریا برای بودم دیده رالف از مدت این در که مثبتی خصوصیت هر من

 چند این در کهاین و گفت خود پدر مرگ ماجرای از. پرداخت خود از تعریف به و آمد بیرون دلباختگی و دلدادگی شوک

 هاآن سر باالی امن ایسایه همچون تا کشیده زحمت خود از ترکوچک خواهر و مادر آسایش و خوشبختی برای سال

 تاکنون من که کرد بود داده انجام که هاییبازی قهرمان سایر و شرودر دستگیری ماجرای به ایاشاره سپس. باشد

 اب خوردی و ضد طی که بود سال آن زمستان اوایل در( بانک اسم) بانک سرقت به مربوط هاآن از یکی. بودم نشنیده

 تمداش شک. کردمی تعریف تاب و آب با را چیز همه رالف. خورد گلوله کتف ناحیه از رالف آنان، میان درگیری و سارقین

 و شور و او هایاغراق و هازبانیچرب. زندمی را هاحرف این چرا دانستنمی نیز خود که بودم مطمئن اما بگوید؛ دروغ

 که ردیف نه کند، تبلیغ جنسی فروش برای بخواهد که بود ایفروشنده شبیه بیشتر داشت، کلمات ادای در که شوقی

 و رالف ٔ  نهکودکا صورت به. کردممی نگاه تنها و گفتمنمی چیزی دیگر من. کند تقسیم دیگر کسی با را قلبش خواهدمی
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 واکنشی و آمدمی در شکلی به لحظه هر که کلوریا ٔ  چهره به و. درخشیدندمی مدام و بودند شده درشت که چشمانی

 تحرک سویی به را چشمانش لحظه هر او. داشتند مشترک معنی یک هاواکنش این ٔ  همه اما گرفت؛می خود به متفاوت

 و بود شده ارغوانی و سرخ صورتش. کردمی تازه را آن مدام و بود شده خشک لبانش. دزدیدمی ما از را نگاهش و دادمی

 هایپنجره به باران قطرات برخورد صدای ناگهان. داد تشخیص چکیدمی اشپیشانی از که زردی عرق از را آن شدنمی

 فتگیگر از تند بارش این که افتادم شک به. کرد زدمی پا و دست آن در کلوریا که دشواری وضعیت متوجه مرا رستوران،

. دنیاور طاقت. داشتند زدن برق و رعد قصد سرخی شدت از که چشمانی و کلوریا ابروهای یا است، آسمان سیاه ابرهای

 زمی پشت به که دیدم و کردم دنبال را ردش نگاهم با من. گریخت ایگوشه به بگوید چیزی کهآن بدون و برخاست

 .رفت پیشخوان

  رفت؟ کجا شد؟ چی: پرسید بود شده متعجب برخورد این از من همانند که رالف

 . شده چی ببینم میرم من... بشین جا همین تو: گفتم و شدم او مانع که شود بلند خواست

 کنار را پرده. گذشتم کشیدمی دستمال را هاقفسه درون ویسکی هایشیشه و بود بقیه به پشتش که میانسالی مرد کنار از

 شستهن چوبی تختی روی او. یافتم را کلوریا بود، تاریکی بند در و داشت شباهت زندان به که تنگ هاییدیوار درون و زدم

 نمیا از صدایی او حرکت هر با که حدی به عصبی حالتی با و سریع. ریختمی کیفش درون را هایشپرت و خرت و بود

 تمام با و دز بغل زیر را کیفش. نکرد وسایلش مابقی به اعتنایی شد، من متوجه وقتی. رسیدمی گوشم به تخت هایالوار

 شکل هیچ به بودم مطمئن دیگر. گشودم نیز را دستم دو و دادم قرار او راه سد را خود. دوید فرار راه سمت به سرعت

 هب که بارانی شدت از چشمانش اشک. کند حرکت خیزسینه من پاهای زیر از کهآن مگر. شود خارج تواندنمی ممکن

 ایهرهچ با بود بغض همان بغض،. کردمی تر سرعت به را سرخش هایگونه و بود گرفته پیشی کردمی اصابت هاپنجره

 . بشنوند توانستندمی هامورچه تنها را هایشناله. کند طلب را چیزی لتمسانهم بخواهد که عاجز و درمانده

 . کنار برید ـ

  ریختی؟ هم به یهو چرا کلوریا؟ شد چت ـ

 ... برم بذارین کنممی خواهش _
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 . بری ذارمنمی شده چی نگی که وقتی تا ـ

 وحر حرفم هر با که دست به شالق. بودم ایستاده خشن زندانبانی همچون من دردناک، و سوزناک تمناهای این برابر در

 . ساختممی مضروب را کلوریا نحیف جسم و لطیف

 کنار رام بتواند بلکه برد کار به داشت هایشماهیچه در توان چه هر و چسبید را راستم سمت بازوی دستش دو با کلوریا

 حرف ات... که گفتم: گفتم. کند تالش دوباره خواست. شد رانده عقب به متری چند خود برعکس و نشد موفق ولی بزند؛

 . بری ذارمنمی نزنی

 . نیست خوب حالم من. نکنین اذیت خدا رو تو ـ

 وجود با. داشتم احساس و بودم انسان من. کردمی زخمی مدام را قلبم او کار این و ریختمی اشک شر و شر کلوریا

 را دختری ٔ  مظلومانه ٔ  چهره توانستمنمی بود، کرده سرد هاچیز بعضی به نسبت مرا روزگار هایرحمیبی و جنگ کهاین

 چهی زمان، آن تا و کردممی درک را او هایرفتار این علت باید اما ندارد؛ را اندام الغر من سد از عبور توان حتی که ببینم

 . سازد متقاعد مرا توانستنمی جواب، جز چیزی

 کرده، حسابی و درست خواب نه دیده، رو تو وقتی از. نداره ازت کمی دست هم جوون اون. نیست خوب حالت دونممی ـ

 ناو. توئه حال نگران و آشوبه دلش تو باش مطمئن االنم... تویی خیالش و فکر ٔ  همه. خورده حسابی و درست غذای نه

 کنیم کمک بهت خواممی من. کرده بد رو تو حال چی شده، اتگریه باعث چی بگو. طور همین منم. جوابه یه منتظر

 . بزن حرف فقط... نخوای چه بخوای، رو رالف چه... کلوریا

 . کنه کمک بهم تونهنمی کس هیچ... کس هیچ ـ

 اگهانن چیزی چه دانمنمی. بزند کنار را پرده دیگر بار خواست. آمد سمتم به کیفش با کرد،می هق هق که حالی در کلوریا

 :کشیدم داد سرش. کردم پرت ایگوشه و گرفتم سرعت به را کیفش. کرد عصبانی مرا

 ؟دارن قدرت قدرچه پاهات کنیمی فکر کنی؟ فرار تونیمی کی تا اصال کنی؟می فرار داری چی از. رو کیف اون کن ول _

 رایب کشیمی زحمت کنیمی کار داری رحم،بی دنیای این تو که تو نه. ضعیفه آدمای کار فرار بدویی؟ تونیمی قدرچه



 

 
 

 
 

دانلود نگاه انجمن کاربر زاده کاشانی مهدی | ها سایه تعقیب رمان  نگاه دانلود 

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 111 

 هی هم ونا کنی، فرار ازش و بترسی وقتی. کرد حلش باید کوچیکه وقتی تا مشکلی هر. بیاری در رو زندگیت خرج کهاین

 وجود ینا با نمیاد؛ بر دست از کاری هیچ هم تو. کرده نابود رو چیزت همه بینیمی روز یه کهاین تا. میشه تربزرگ و بزرگ

 .... بری تونیمی. باشه راهه، بهترین فرار کنیمی فکر اگه

 ظرن زیر را حرکاتش چشمی زیر وجود این با. کردم دور کلوریا از نیز را نگاهم حتی. کشیدم کنار پرده مقابل از را خود

 ٔ  درباره ریگیتصمیم. بگیرد تصمیم که بود او نوبت حال. بردم کار به او کردن راضی برای بود توانم در چه هر من. گرفتم

 خوردبر و هایمانکشیدن نفس صدای کلوریا، هایگریه جز که سکوتی میان در. بودم نفهمیده را علتش هنوز که چیزی

 تخت زیر که را کیفش وسایل. برداشت تخت طرف به آرام هاییقدم او نبود، حریفش چیزی شیشه به باران قطرات

 اتاق و نمود دریغ من از را نگاهش آخرین حتی. انداخت اششانه روی را آن و گذاشت کیف داخل دوباره بود، شده پخش

 بوی نآ یک که تنگ قفس آن در لحظاتی وقتی. بود گذاشته تنها ـناه گـ با آمیخته ترحم احساس با مرا او. کرد ترک را

 خود با انداخت، بودم ایستاده شرودر ٔ  جنازه سر باالی که زمانی اداره هایسلول یاد مرا اشکننده خفه رطوبت و نم

 وجدان عذاب را قلبم. نبود درست اصال کشیدم داد سرش کهاین و کلوریا با برخوردم طرز که دریافتم و کردم خلوت

 و چرمی نیتلف ٔ  دفترچه. ببینم بهتر تا رفتم تخت طرف به. بودم دیده پیش هاییثانیه که چیزی را ذهنم و دادمی قلقلک

 لتحوی شد پیدا جایی اگر تا بود دارنده مشخصات نوشتن و عکس دادن قرار برای جایی اولش ٔ  صفحه که رنگ سیاه

. ودب شده نقاشی جلدش روی که طرحی هم و رنگش هم. بود شرودر ٔ  دفترچه شبیه دقیقا. شدنمی باورم. گردد صاحبش

 که است چیزی همان این یعنی. بود سفید کامال مابقی و بود شده کنده اولش ٔ  صفحه چند. زدم ورق را صفحاتش

 تحقیق موضوع این اگر است؟ کرده حریق ٔ  طعمه را آن فلوید کردممی گمان که مدرکی گشتم؟می دنبالش روز چندین

 طورچه کلوریا؟ چرا اصال اصال، است؟ بوده چه مال یافتم اششومینه در شب آن که خاکسترهایی آن پس باشد داشته

 به ونینخ سیالبی ما حرفای با و نداشت را هایشاشک کنترل توان حتی وقتی شود، ختم او به ماجرا سر یک است ممکن

 اما اشد؛ب بوده ساختگی او هایرفتار شاید باشد؟ ظریف و شکننده قدراین آدمی چنین بود ممکن طورچه بود؟ انداخته راه

 بود؟ ما فریب برای اینقشه نجابتش و زیری به سر آیا گفت؟می دروغ هم اششده متورم و قرمز چشمان آیا

 و داشت یضنق و ضد چیز همه. دهم تطبیق کلوریا ملیح لبخند و معصومانه نگاه با بودم، دیده که را ایصحنه توانستمنمی

 ابلق غیر و عجیب عالمی. امبوده بیداری و خواب بین مرز در انگار. دهد تشخیص را دو این بین فرق توانستنمی ذهنم

 . شدمی پیچیده گوشم در مدام تلخش هایخنده و گرفتمی سخره به مرا ذهن درماندگی که وصف
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  کنی؟می کارچی داری ـ

 چرا ود؟ب شده طوری این کلوریا چرا شد؟ چی_: پرسید دوباره. شدم بلند و انداختم تخت زیر را کیف سرعت به. بود رالف

  کرد؟می گریه داشت

 مبنی درکیم یا و بود نشده تبدیل یقین به من شک که زمانی تا. دیدمی هم نباید یعنی ندید؛ را کیف او که بودم خوشحال

 به نسبت صورت این در که چرا. فهمیدمی باره این در چیزی نباید او بودم، نیافته هایمگمان و حدس بودن نادرست بر

 . بردمی بین از بود ساخته خود خیاالت در که ایعاشقانه ٔ  کلبه و کردمی پیدا ظن سوء کلوریا

 . بگم بهت تا ماشین تو بریم ـ

 الفر وقتی زود، خیلی اما باشم؛ خریده زمان کمی که امید بدین. بود همین رسید ذهنم به لحظه آن در که ایجمله تنها

 . امکرده اشتباه فهمیدم کرد تکرار را سوالش دوباره

 . کنممی تعریف برات رو چیز همه راه تو. بیفت راه ـ

. هم هب ریخته اعصابم اتاق اون تو رفتی وقتی از. میشم دیوونه دارم من. شده چی بگو خب کل؟ میدی لفتش هی چرا: ـ

 اگه بود؟ شده ناراحت من دست از بود؟ کرده گریه چرا بیرون؟ زد رستوران از ناراحت جوری اون چرا گفت؟ چی اون بگو

 تا نه جا،این میام نه دیگه. نکنم رو کار این میدم قول دیگه خب بود، شده ناراحت بودمش گرفته نظر زیر کهاین خاطر به

 .کنممی تعقیبش اشخونه

 را راهش لنگان لنگ دوباره فراوان سختی با و افتاد زمین به رستوران درب مقابل که مستی پیرمرد به ماشین ٔ  پنجره از

 خیره کور اینقطه به کهآن جای به کاش. بود من وجود در قدرت و اراده این از کمی کاش. کردم نگاه گرفت پیش

 یاهمیت صداقت من برای دیگر مگر. گفتممی چیزی دروغ، به حتی. زدممی حرفی و شکستممی را سکوتم شدم،می

 مقاومت و ایستادگی جای به بود دوانده آب در ریشه هایمآرزو که ایامی در بودم؟ گناهی چنین به آلوده وقتی داشت،

 به. اشمب باخبر کارم عاقبت از کهاین از غافل کردم، حرکت تاخت به نیرنگ و حقه اسب بر سوار و پوشیدم دورویی لباس

 روح همنشین مخوف ٔ  سردخانه آن در که چشمی تک مرد گالتا، خانم مافوقم، به که طورهمان. گفتم دروغ هم رالف

 دسح خاطر به بود جاری اشسینه در که عشقی آتش خواستمنمی چون بودم؛ گفته دروغ دیگر نفر چندین و بود شرودر
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 به. ندک فکر ازدواج به فعال تواندنمی که دارد خانوادگی مشکالت سری یک کلوریا گفتم او به. شود سرد من هایگمان و

 خواست من از رالف وقتی. شود حل مشکالتش تا کند صبر مدتی است، دختر آن ٔ  دلباخته واقعا اگر کردم توصیه او

 رد بیشتر دهم، ادامه کارم این به بیشتر چه هر فهمیدم پرسید را او هایگریه علت حتی و شوم جزئیات وارد بیشتر

 . رودمی فرو منجالبش

 رفمص خاطر به آمد یادم تازه. پریدم خواب از بودم، افتاده سرفه به و کردممی شدیدی خفگی احساس کهحالی در صبح

 بود، تنیده هم در مرا رویاهای که هم چیزی. بودم افتاده سالن وسط مبل روی آلودگی خواب شدت از دکترم هایقرص

 هایپک و بود زده تکیه دیوار به کسی ظاهرا. کردمی نفوذ درون به امخانه شرقی ضلع ٔ  پنجره از که بود سیگار دود

 مرور به که محکمش هایگام صدای نیز بعد مدتی و شدمی شنیده هایشنفس صدای تنها. زدمی سیگارش به محکمی

 آدرس و مبزن زنگ پیتون شرکت به بودم گرفته تصمیم. خوردم سرعت به را امصبحانه. پیچید گوشم در شدمی کمتر

 به ار امقهوه و گذاشتم کنار را امغذایی عادت خاطر، همین به. بگیرم میلر آقای از بود شرودر به متعلق که را هاییانبار

 ار خود اشتباه این خاطر به و سوخت گداخته آتشی در پایم انگشتان تا زبان نوک از. کشیدم سر کردن داغ محض

 . کردم سرزنش

 زنی ود،ب شده منجر من ناامیدی به که تالش بار چندین از بعد. بود اشغال اما بگیرد؛ را شرکت شماره خواستم اپراتور از

 با او راچ بود عجیب برایم. برنگردد هفته پایان تا است ممکن و است رفته بوستون به میلر آقای گفت خط سوی آن از

 ما مالقات زمان از هم ساعت چهار و بیست هنوز کهحالی در است؛ رفته سفر این به بود داده من به که قولی وجود

 به را وریتمام این حداقل یا نیست؟ امخواسته اجابت به قادر بگوید من به روز همان توانستهنمی او یعنی. است نگذشته

 مبل روی شن ایکپه همچون و کرد خراب کلی به را امروحیه که بود ناگوار برایم قدری به خبر این بسپارد؟ دیگری کس

. ردمآومی کم انگشت شماردم،برمی بود شده تحمیل من بر وقت چند این که را هاییشکست و هاناکامی اگر. شدم ولو

 ٔ  قشهن تا کنم تمرکز بود بهتر آن از قبل و اندیشیدممی ایچاره زد،می من به زندگی که پاهایی پشت این برای باید

 دهش تلمبار هم روی وسایل مقداری شد،می باز باال به رو که ایقفسه داخل هایملباس کمد در. بکشم برایش جدیدی

 نم به گذشته از هاییدرس و باشد من همراه و یار کردم تن به را آبی یونیفرم که هنگامی بود قرار آنان از یکی. بود

 در جاآن را او کردم، دریافت( کتبی ابالغی صورت به بعد مدتی و شفاهی ابتدا) را تعلیقم حکم که روزی از اما بیاموزد؛

 واهیبخ کهآن مانند. داشت تازگی برایم هنوز بودم نوشته رویش بر که کلماتی آخرین بوی. کردم رها تنهایی و خلوت
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 گوشه هر در و گرفته خاک را هایشدیوار. است بوده باروت و توپ میزبان که شوی ایخانه وارد سال چند گذشت از بعد

 . است شده آوار ربطیبی کلمات کناری و

 اول زا را چیز همه باید. انداختم دیگری روی را پایم یک و نشستم مبل روی. بازگشتم سالن به و برداشتم هم را مدادم

 هب را رالف و من ماشین سیمبی که شبی. ساخت دگرگون را امکاری و زندگی مسیر که شبی همان از. کردممی مرور

 آنان از ییک. بودند گشته خیره تاریکی در پنهان ایکوچه انتهای به پوشیده شلوار کت و فربه مرد دو که داد هدایت محلی

 راجی جاسوسی همچون هاشب و کردمی تن به پلیس لباس هاروز. هویت دو با و دوچهره با بود فردی. داشت مهمی نقش

 و آمد بیرون ادوکلن بوی با آمیخته ایسایه درون از بعد روز ده نزدیک که دوم نفر و. کردمی فاش را اداره اسرار شده

 یا است رحمشبی اربابان و فلوید با همدست واقعا دانستمنمی. داشت تریپیچیده شخصیت که کسی. داد نشان را خود

 کیفی دفلوی. کردمی تایید را موضوع این بود، گرفته نشانه سویم به که ایاسلحه و آمیزش تهدید لحن کهحالی در. خیر

 شهر از خروج قصد شرودر کشتن از بعد او. بود دزدیده شرودر از که داشت زن چشمک و براق هایاسکناس از مملو

 .گرفت کالیفرنیا مقصد به قطار بلیط دو خاطر همین به. داشت

. فتگر زبانه سرعت به هایششعله و شد ایجاد ذهنم درون هاییجرقه. شدم خیره دفترچه به و کشیدم دست نوشتن از

 هقطع هزار پازل این از ایتکه او شاید. "پری شانون "فلوید سابق زن. بود همین بودم کرده فراموش من که اینکته

 . باشد من ذهن گشای قفل تواندمی که دارد شنیدن برای خوبی حرفای او مطمئنا. باشد

 بود چه دانمنمی که ترفندی با را فلوید آدرس پیش شب چند که طورهمان او بودم امیدوار. گرفتم تماس رالف منزل با

 عدب. باشد رفته است ممکن کجا زدمنمی هم حدس و نبود خانه در رالف اما کند؛ پیدا هم را او سابق زن آدرس کرد، پیدا

 من که بار هر. بود جونز آقای اداره مهربان اما ناراضی، همیشه مرد از گرفتن کمک رسید ذهنم به که راهی تنها آن، از

 خود کنار نرم اما کوچک، صندلی. گرفتمی را دستم او رفتم،می اداره به تعلیق حکم لغو جهت هانت کردن متقاعد برای

 به که جاآن افراد از حدی به او. نشستمی زدن حرف به من با ساعتی تا برایم داغ ایقهوه ریختن ضمن و گذاشتمی

 با چرا مشدمی متعجب من که کردمی بدگویی بودند، مسئولیتبی و نداشتند کردن فربه شکم جز کاری خودش ٔ  گفته

 زا بعد که هنگامی سپس و. کردمی کار هاهمان میان در و اداره در هنوز داشت، شباهت تنفر به که احساس همه این وجود

 هب تازه گفت،می خود مشکالت و هاگرفتاری از بود، زده آنان ته و سر از که درشتی و ریز خاطرات و طوالنی گفتگویی
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 دنبال که تازه ماجرایی دست از و گرفتم او از را فلوید سابق زن آدرس ترفند هزار با هم روز آن. رسیدمی سوالم جواب

 نسبتا ابانیخی از گذر در وقتی. بودم دیده را جاآن قبال انگار. آمدمی آشنا نظرم به نشانی. گریختم بود شنیدن برای گوشی

 به حدسم پیچید، مشامم در غبار و دود بوی شدمی ماشین رفتن پایین و باال باعث که ایپینه وصله هایآسفالت و باریک

 ارموک مونت کافه پیش سال چند. بود خاطرات شدن زنده برای جایی مقصد، از ترپایین شماره چند. شد تبدیل یقین

 دنج ایگوشه در و رفتیممی جاآن به بار دو یکی ایهفته ما. زد رقم برایم را شیرینی لحظات و شد عمویم و من میزبان

 که دانستممی من و داشت سن کهولت عمویم. کردیممی تر را لبمان هم گاهی از هر و زدیممی ورق را عمرمان هایبرگ

 او و نداشت تصمیماتش در تاثیری من هایاصرار اما است؛ شده گریبان به دست فراوان مشکالت و امراض با

 یسخت روزهای تالفی تا برگزید را کافه آن خاطر همین به. من با تنها. باشد من با را عمرش لحظات آخرین خواستمی

 عمویم فراق در بودم، گذاشته خاطره ٔ  کافه را نامش که کافه آن شنیدم که روزی تا. باشد کرده را گذشت من بر که

 از بعد کهآن تا بود کرده رها خود حال به را آن هامدت تا واقعه این شوک از صاحبش. گرفت آتش و سوخت اشسینه

 مچنانه اشسوختگی بوی تنها که طوالنی و عجیب نامی با ایاداره. شد تبدیل اداره یک به و افتاد دولت دست سال چند

 . بردمی ایام آن به مرا و است مانده ذهنم در

 کشیدند،می سرک هادرختچه پشت از که رقاصی هایارغوانی و بود دیگر هایخانه از ترعقب کمی پری خانم ٔ  خانه

 هر از و بود کشیده آغوش در را آن خودرو گیاهی که شکل هاللی و آهنی ایدروازه. بود داده جاآن به خاصی ٔ  جلوه

 مرا ینگرآینده با که مسیری. باشد متفاوت مسیری به من ورود گذرگاه توانستمی بود، زده جوانه ایشکوفه منفذش

 هک راهی سرانجام دانستن برای کنجکاوی و تعارض همین و. کردمی دلسردم گذشته وقایع مرور با و ساختمی امیدوار

 هب بار چندین آن از بعد حتی و زدم را زنگ که هنگامی. داشتمی نگه سرپا مرا و دادمی جهت هایمقدم به که بود روم،می

 از گرا خصوصا او شرایط با زنی حال هر به. باشد کار سر پری خانم دادم احتمال. نیامد استقبالم به کسی کوفتم، در

 رسهپ خیابان در را ساعتی شدم مجبور. آوردبی در را زندگی خرج جوری یک باید باشد، نداشته کاری و کس بد شانس

 خواستممی. کردم تحلیل و تجزیه و ایستادم اداره همان در جلوی در لحظاتی. برود آسمان وسط به خورشید تا بزنم

 حس چرا دانمنمی اما خیر؛ یا بردمی انگیزخاطره ایام آن به مرا هم هنوز و دارد را بو همان هم هنوز آیا که شوم مطمئن

 نحرفم دیگر سویی را راهم دوباره و نداشتم بود نوشته را نامش درشت حروف با که رنگی زرد تابلوی به نسبت خوبی

 بودند، هگذاشت بغلم زیر که ایپرونده به توجه با هم پلیس اداره در. بازگردم دوباره و بروم امخانه به توانستمنمی. کردم
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 جونز آقای طوالنی هایداستان شنیدن برای را گوشم بودم ناچار رفتممی جاآن اگر و نداشتم دادن انجام برای کاری

 ت،داش را مشترک خصلت همین تنها که شکر را خدا و بود حرف پر من، رحمبی و پیر ٔ  صاحبخانه همانند او. بدهم قرض

 به و گذراندم ایخانه مقابل در شده نصب نیمکت روی را مانده باقی ساعات. کرد تحمل را او ایلحظه شدنمی وگرنه

 هنمذ که چرا کرد؛می جلب مرا هایشعکس بیشتر. پرداختم بودم کرده پیدا زمین روی قبل از که علمی ایمجله ٔ  مطالعه

 یکی) پسر دو که سیار ایدکه از بود، دو ساعت حوالی کنم فکر. بگیرد را کلمات رد توانستنمی و بود مشغول حسابی

 در او بار این. بازگشتم پری ٔ  خانه به سرعت به و گرفتم ساندویچی بودند، آن پشت( ساله هشت هفت دیگری و جوان

 صورتش نسبت به چشمانش. گشود برایم را در بود پوشیده داریپاپیون لباس که استخوانی صورتی با زنی. بود منزل

 همسر روزی که داشتم تن به لباسی من زیرا بودم؛ کرده تعجب من دیدن از هم شاید یا. رسیدمی نظر به تردرشت

 .بود کرده تجسم دیدگان برابر در را او خود ایلحظه انگار و بود پوشیده سابقش

  کنم؟ صحبت باهاتون دقیقه چند تونممی. پری خانم ـ

  موردی؟ چه در ـ

 . سابقتون همسر ٔ  درباره ـ

  شما؟ چرا. میشه تموم هابازجویی دیگه کردم فکر. گذشته هفته یه االن ـ

  چرا؟ چی ـ

 را هایمحرف دروغ و راست خواستمی انگار. شد خیره من به تیزبینش چشمان با و آمیخت هم در را هایشابرو

 . دهد تشخیص

  کردن؟ انتخاب تحقیقات برای رو ساده افسر یه چرا ـ

 عذاب خاطر به من مکث رسید،می نظر به زرنگ او چند هر. شود رو دستم ترسیدممی نکهای خاطر به نه. کردم مکث

 من به که بود این ماموریتش من وجدان انگار. کردممی ـناه گـ احساس ترراحت و گفتممی دروغ راحت من. بود وجدان
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 تکرار را اشتباهم دوباره و کردممی فراموش را چیز همه شدمی که عمل زمان اما. اس؛ بوده اشتباه کارم بفهماند

 . کردممی

 .... دیممی احتمال ما. محرمانه البته و خانم است پیچیده کمی موضوع ـ

. ودب خوابیده داده، تکیه عصایش به و نشسته نیمکتی روی خیابان سوی آن که پیرمردی به. کردم اطراف به نگاهی

 مرا توجه نصدایشا با که پرندگان از ایدسته حتی و گذاشتندمی پا زیر را آسفالت کنان ویراژ رحمیبی با که هاییماشین

 طرفی از نیز من و نبود مناسب هایمصحبت ٔ  ادامه برای زیاد آمد و رفت و شلوغی وجود با جاآن. کردند جلب خود به

 . بودم خانه به ورود برای راهی دنبال

 . گفت جااین نمیشه رو چیزایی یه. است محرمانه.... که گفتم بزنیم؟ حرف هم با داخل میشه: گفتم پری خانم به

 یجلو مرا کسی نداشت دوست حتما. بگیرد فاصله چارچوب از که بود شده مجبور انگار و رسیدنمی نظر به راضی او

 سراغش اومده پلیس کرده کارچی نیست معلوم فالن و فالن ٔ  زنیکه ـ که کند سرایی داستان خود برای و ببیند اشخانه

 وریطاین. دزدیده رو پوالش و کرده نیستش به سر بعد گرفته، طالق ازش اول. کشته این هم رو بدبخت مرده اون البد

 ـ. شده جدا ازش توافقی وقتی است، زنه این قاتل کنهنمی فکر کسی

 سالن و آشپزخانه بهداشتی، سرویس خواب، اتاق یک توسط که بود باریک راهرویی حقیقت در پری خانم ٔ  خانه

 اتاق هر در پشت( کردمی توصیف جونز که کارآگاهانی همان همانند) شکمدار و بزرگ گلدان دو. شدمی احاطه پذیرایی

 طرخ احساس این شقایق، عطر با آمیخته تازه کود و خاک بوی با غریبه هایانسان دیدن محض به که دادندمی نگهبانی

 ریپ خانم. نبود کنارشان در ایپوسیده و خشک شاخه و بودند طراوت پر و سبز هابرگ. دادندمی هشدار صاحبخانه به را

 سرد را آن عادتم طبق من البته که) گرم ایقهوه فنجان دادن قرار و پذیرایی سالن در من با همنشینی به تمایلی

 . دهم پاسخ سوالش به راهرو همان در خواست و نداد نشان( خوردممی

 افسر یه کردن؟ محرمانه کار این مامور رو شما چرا. گفتینمی فلیپس؛( خواند لباسم روی از را نامم..... )آقای خب ـ

  درجه؟ بدون ساده، گشتی
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 از کسی کهینا برای. خانم استراتژیه ترفند یه لباس این هستین؟ طوریاین من به نسبت فقط یا بدبینی همیشه شما ـ

 اروک این افرادی یا فرد بلکه نبوده، خودکشی یه شما سابق همسر مرگ دیممی احتمال ما. نشه مطلع من واقعی هویت

 و ودهب شده جنایتکاران از گروهی وارد رز فلوید آقای که کنیممی گمان ما افتاده، اخیرا که اتفاقاتی به توجه با و. کردن

 مالیاحت اگه حتی. کنیم پیدا رو قاتلش که ماست ٔ  وظیفه و بودن ما همکار ایشون حال هر به. کردهمی همکاری باهاشون

 . بخواین رو همین هم شما امیدوارم. باشه داشته وجود گفتم که

  اتفاقاته؟ کدوم منظورتون ـ

 ارمد کنینمی فکر هنوز هم اگر. کنم مطرحشون تونمنمی من و است محرمانه مسائل از سری یه. پری خانم که گفتم ـ

 . هست چیز همه جریان در ایشون. بگیرین تماس هانت آقای با تونینمی مشکوکین، بهم یا میگم دروغ بهتون

 نم هایصحبت. شود قانع و باشد شنیده قبال را اسم این پری خانم بودم امیدوارم. بود من ترکش تیر آخرین این

 روی هاماشین صدای و شلوغی طوالنی، هایمسیر ساعته، چند کار خستگی گرد. نکرد ایجاد اشچهره در تغییری

 که نشستمی مردی حرفای شنیدن به باید رمقبی و کوفته. دادمی نشان ترپیر سال چندین را او و بود نشسته صورتش

 فتر پذیرایی اتاق به او. بکند توانستنمی هم اعتراضی و کردمی رو و زیر اتاق، محافظین همان خاک مانند را خاطراتش

 :گفت شمردمی را پایش زیر فرش هایگل نگاهش با که همزمان. کشاند خود دنبال به مرا و

 با که کنممی فکر وقتی. کننمی بازی نقش که اونایی از. برم رو دو آدمای از بیزارم، فقط. فلیپس آقای نیستم بدبین من _

 و حسرت که زندگی. داشتیم رویایی و شیرین زندگی یه. بودیم هم عاشق اون و من.... داشتم خوبی روزای چه فلوید

 درست هم چی هر. کردممی درست کلوچه براش و شدممی بیدار خواب از ترزود صبح روز هر من. بود بقیه رویای

 .شدنمی سیر کردممی

 ادا ساساح با قدری به را کلمات. شدمی شنیده صدایش در بغضی و بود آلود غبار چشمانش کهحالی در زد؛ ظریفی لبخند

 تصور در هایچارچوب بین را فلوید. آمدمی در تصویر به و شدمی زنده دیدگانش مقابل در چیز همه انگار که کردمی

 در کاکائویی کیک بزرگ هایتکه. داشت دست در بشقاب دو که اشبرآمده شکم و ایقهوه شلوار کت همان با. کردم

 رد او. داشتند سقوط امکان لحظه هر و بودند سوار هم روی بلند برج یک طبقات مانند هاکلوچه دیگر ظرفی در و طرف
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 ینا وقتی. بگذارد میز روی را هابشقاب از یکی نبود حاضر حتی و بردمی هجوم هاآن به دهان با و ایستاده وضعیت، همان

 ینا به دادم، تطبیق بود شده بدل و رد عمرش آخر لحظات در غریبه مرد آن و فلوید بین که هاییصحبت با را تصورات

 . شد او نابودی سبب مسئله همین و بود طماع خیلی فلوید که رسیدم روشن کامال ٔ  نتیجه

 . دادمی فلوید بوی که کردمی رصد را جایی آخرین شاید. شد خیره ایگوشه به و ننشست پری خانم

 هشب اگه کهاین با بود، خسته کهاین با. گرفتمی گل شاخه یه برام خونه اومدمی اداره از که هاشب اونم: گفت ادامه در

. بیرون رفتیممی هم با شدمی که فرصتی هر تو اما گفت؛می کارش هایسختی از صبح تا دادممی زدن حرف فرصت

 رو ظرفا خوردیم،می غذا خونه که هم وقتایی. خوردیممی رستوران یه تو هم رو غذامون و چرخیدیممی خیابون تو ساعتی

 ره؛یم یادش هفته چند حتی یا ماه چند از بعد و کنهمی کارا این از زندگیش اول مردی هر کنی فکر شاید. شستمی اون

 .طورهمین منم.... داشت دوستم اون. کردنمی رو کارا این من دادن فریب برای. نبود طوری این فلوید اما

  شدین؟ جدا هم از عالقه و عشق همه این وجود با چرا پس ـ

 گل شاخه چند شبیه شکلی و شده کشیده آن روی رنگی قرمز هایخطی خط که سبزی هایمبل روی تا کرد اشاره من به

 ولو آن روی خواستمی دلش آدم. بودند ترراحت من ٔ  خانه هایتخته تکه از هایشمبل که راستی به. بنشینم بود ساخته

 را اشعالقه مورد فیلم گذاشته، خود جلوی تخمه یا ذرت کاسه یک کهحالی در و انداخته دیگری روی را پایش یک شود،

 . بکنم درستی تجسم مورد این در تا نداشتم هم تلوزیون حتی من بد، شانس از. ببیند

 . کنم آماده قهوه نتونستم هنوز و اومدم کار سر از تازه چون کنم؛ تعارف بهتون چیزی تونمنمی که ببخشید ـ

  شدین؟ جدا چرا گفتین؛می. کافیه برسم سواالتم جواب به که همین. نداره اشکالی ـ

 اتمالق تا چند از چیز همه. نداشتم حسابی و درست دلیل واقعا بینممی کنم،می فکر روزا اون به که هنوزم راستش ـ

 دسته اون از. نداشتم بهشون نسبت خوبی حس. بودن غریب و عجیب که گشتمی آدمایی با فلوید. شد شروع مشکوک

 .میشه یداپ اشون کله و سر یهو نداری، رو دیدنشون انتظار اصال که وقتی و. نیستن ولی هستن؛ کنیمی فکر که آدمایی

  نه؟ سایه، یه مثل ـ
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 من بتهال. بردممی کار به تصوراتم در هابار من که بود تعبیری همانند پری خانم تعبیر زیرا زدم؛ ناخواسته را حرف این

 . نیست افراد جور این به شباهتبی هم سایه دیدم کردم فکر بیشتر که حال اما کردم؛می استفاده شبح لفظ از بیشتر

 . کردین بزرگی کمک بکنین شناسایی رو شونچهره بتونین اگه دیدیشون؟ شما بودن؟ کی اونا ـ

 یا. یدمفهمنمی من بود هم اگر. نبود حضوری اصال اونا با فلوید هایمالقات. بودن غریب عجیب میگم که همینه خاطر به ـ

 . گرفتنمی تماس باهاش یا فرستادنمی براش یادداشت و نامه

 از چیز همه گینمی اساسی چه بر فهمیدین؟ رو قضیه چجوری شما پس دادن،نمی نشون رو خودشون اونا اگه ـ

 . بدونم رو جزییات خواممی فقط دروغه، حرفاتون نمیگم من خانم؛ نشه جسارت شد؟ شروع مشکوک هایمالقات

 ور اون بعد نمیاره، در سر ازش کسی که رمزی هاییتلگراف بدن، نامه کسی به مدام سال چند از بعد اگه.... اممتوجه ـ

 تلفن ٔ  باجه از یا بعد زدن قدم ٔ  بهونه به بیرون بزنه خونه از یهو روز وسط یا شب نیمه کسی اگه... بکنه نیست به سر

  نمیشی؟ مشکوک شما افتاده دور هاییمحله یا بیاره در سر

 . کردی تعقیبش هم شما و.... بود ارتباط در باهاشون طوری این فلوید پس ـ

 شد طوالنی هاآمد و رفت این وقتی اما کنه؛ ـیانـت خــ بهم خوادمی و میونه در زن یه پای کردممی فکر چون... بله ـ

 . کنم تعقیبش ترسیدم دیگه

  چیه؟ منظورتون سال؛ چند از بعد گفتین شد؟ شروع کی از مشکوک هایرفتار و هانگاری نامه این دقیقا ـ

 و کنم قطع فلوید با رو امرابطه کردم سعی هم موقع همون از. باشه بیشتر سال یه کنم فکر ولی دونم؛نمی رو دقیقش ـ

 همین تو هم همه و بودیم جمعیتی کم ٔ  خانواده از اون، هم من هم بگم باید هم دومتون سوال جواب در. بشم جدا ازش

 که مداومی پیش ندرت به خیلی پس. باشه دیگه شهر یه تو که نداشتیم هم رفیقی و دوست. کردیممی زندگی شهر

 یه .بود شده عوض مدت اون تو هم فلوید مالی اوضاع. نیست ماجرا ٔ  همه این تازه. بیاد برامون چیزی ای،بسته ای،نامه

 با وردهآ کجا از رو پولش پرسیدممی ازش هم وقتی. بود قیمتش دالر هزار چند که خرید قیمت گرون گردنبند یه برام بار
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 ورج رو پولش گرفتهمی اداره از که حقوقی با تونستهنمی بودم مطمئن من اما کرد؛می عوض رو موضوع شوخی و خنده

 . باشه کرده

 شما. نداره ایفایده هاصحبت این چون ندیدین؟ نزدیک از رو آدما اون ٔ  چهره شما. پرسممی دوباره اطمینان برای ـ

 و ودهب تلفن ٔ  باجه از حتما گرفتن،می باهاش تماسی هم اگر. بردهمی بین از رو هاتلگراف و هایادداشت فلوید گفتین

 نینک فکر خوب. کنه متصل خالفکارا ٔ  شبکه اون به آدما، اون به رو ما که مدرکی یه ام،ردی یه دنبال یه من. نداره ارزشی

  بگین؟ ندارین بخوری درد به چیز ببینین خانم،

 ت،مدکوتاه سکوتی در. شد حرکتبی و منجمد بدنم هایاستخوان و برد بین از مرا امید ٔ  روزنه تنها سرش دادن تکان

 نبالد به داشت، مرگ ناقوس حکم برایم و شدمی شنیده گوشم در هم اتاق هایپشه ترینریز پرواز حتی که آورعذاب اما

 یدرسمی نظر به دروغگو پری خانم نه. سازد رها وضعیت این از مرا که دارجواب خواستممی سوالی. گشتممی گریزی راه

 من ارک اشکال کال انگار. کردمی فاش را نگفته حقیقتی بود زنانه هایعشوه از دور به که هایشچشم و ابروان حرکات نه و

 . گیردمی نشات کجا از اشکال این فهمیدممی کاش ای .شدممی رو به رو بسته در با مدام که بود دیگری چیز

 و کرد طوالنی مکثی کرد،می عذرخواهی من از نکردن پذیرایی خاطر به دیگر بار که هنگامی و راه میان در پری خانم

 . رسید خاطرش به چیزی

 فکر ینگفت تو، اومدین وقتی شما بپرسم؟ من هم چیزی یه نده ایرادی رسیدین، سواالتون جواب به شما که حاال میگم ـ

  بوده؟ غریب عجیب آدمای همون کار یعنی کشتن؛ رو فلوید نفر چند کنینمی

 بزیسرس هابرگ. نبودند سابق شاداب و تنومند نگهبانان آن انگاری. شد جلب دارشکم هایگلدان به امتوجه دیگر بار

 تیح و گرفتندمی نظر زیر را اطراف رمقبی و کسل. بوند گشته منعطف سویی به یک هر هاشاخه و داده دست از را خود

 نهات میانشان در که من به خصوصا. بودند تفاوتبی چیز همه به نسبت دیگر. نداشتند هم کشیدن نفس حال و حس

 و گل در گرفتار چهارپایی همچون. دارم قرار وضعیتی چه در من که دانستندمی هم هاآن انگار. بودم اندام الغر ٔ  غریبه

 نجات را خود و بگیرد را آن برسد، خشکیده چند هر ایشاخه به دستش تا زندمی پا و دست که سیال هایماسه و شن

 . بودم گرفتار مجهوالت از گودالی در نیز من. دهد
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 . باالست درصدش اما احتماله؛ یه فقط این ـ

 نارک دوباره را دستش ناگهان و کرد بازی آن با ایلحظه. گذاشت لباسش پاپیون الی را ظریفش انگشتان پری خانم

 . داد قرار پهلویش

  کرده؟ خودکشی نوشتن هاروزنامه توی چرا پس ـ

 کردمنمی درک. کردمی کالفه مرا بود پلیس ٔ  اداره اشپرده پشت عوامل از یکی من نظر از که مطبوعاتی هایدروغ این

 مرگ موضوع که است درست. رفتندمی طفره حقایق گفتن از و کردندمی نقل وارونه داد،می رخ که ماجرایی هر هاآن چرا

 موضوع شدند،می ختم نفر یک به همه و بودند افتاده اتفاق روند خط یک در که دیگری کس هر و فلوید شرودر،

 نکمی در خطری چه که دانستندمی حداقل اما افتاد؛می مردم جان به وحشت و ترس کردنش، مطرح با و بود ایپیچیده

 و اتاق همه آن با بزرگی آن به ایاداره در حتی فساد و جرم که کنندمی زندگی شهری در فهمیدندمی. است آنان

 وول آن درون متهم چه و کارآگاه چه شاکی، چه کارمند چه آدم هاصد روز شبانه هر در که بزرگ و کوچک هایراهرو

 هیچ رد نتوانند دارند، سر در که پلیدی فکر هر با خالفکار هایآدم آن شدمی باعث همین حتی. است کرده رخنه خورندمی

 . دهدب لو را هاآن و بشناسد را هویتشان کسی روز یک که باشند داشته را این ترس همواره و کنند پنهان را خود سوراخی

 همیشه .شناسینمی که هم رو هاروزنامه. بشن وحشت دچار مردم نخواستیم ما گفتم، که امنیتی مسائل همون خاطر به ـ

  .بشه بیشتر فروششون تا سازندمی بزرگ تیتر یه کوچیکی چیز هر از. خودشونن منافع دنبال وقتا جور این

  کشته؟ آدم فلوید میگن که راسته ـ

 با هادکتر و ایستدمی قلبش که کردم پیدا را کسی همان احساس دقیقا. کرد متعجب سخت مرا که زد حرفی پری خانم

 هگون همین نیز من. کنند وارد شوک او به مجدد احیای امید به تا افتندمی او جان به پزشکی هایروش اقسام و انواع

 یالحظه حتی. رفتمی خاموشی به رو ساعت تاک و تیک هر با مغزم و رفت سیاهی چشمانم. افتاد کار از قلبم. شدم

 قابلم بود، کرده بازگو زادگاهم از عمویم که خاطراتی و بود شده توصیف انجیل در که بهشتی از ترکیبی دیگر عالمی

 . رفت بین از دوباره و شد ظاهر دیدگانم

  فهمیدید؟ کجا از رو این شما: پرسیدم و بیایم خود به کردم سعی
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 . داره حقیقت پس ـ

  فهمیدید؟ کجا از رو این شما میگم ـ

 و ودمب بسته نیز من. بست خواهی چیز همه به رو را چشمانت که نهفته خشمی دار و گیر در. بود رفته باال صدایم تن

 که گینسن زنی ٔ  نشانه و بود وقار مظهر برایم پیش لحظه چند همین تا که کنممی صحبت کسی با بودم کرده فراموش

 فریادی به که بود شده ترسناک و بلند قدری به صدایم. بود یدهکش روزگار سختی و برداشته متانت با و آرام هاییقدم

 داشت اهتشب باشد، شده حیوانات تریندرنده میزبان گیر نفس بارشی تالطم در که جنگلی یا تاریک غاری از برخواسته

 باتاث برای ضطربم و بود افتاده تکاپو به. ترساند حسابی بود پوشانده زنانه هایلطافت از ایهاله که را پری خانم و

 . کردمی تالش خود ادعای

  نخوندین؟ مگه. نوشته صبح امروز هایروزنامه تو ـ

 لمشغو خود به مرا ذهن که داشت تریمهم ٔ  نکته مسئله این اما ".نیستم خواندن روزنامه اهل نه؛ ": بگویم خواستم

 ود؛ب شده تعریف دیگری شکل به شرودر مرگ ماجرای بودم شنیده رالف زبان از و دارم خاطر به که نجاییآ تا. بود کرده

 اپچ روزنامه درون درشت و متفاوت تیتری با مطلب همان دوباره روز چند گذشت از بعد بود ممکن چگونه حال. خودکشی

 من دغدغه تنها لحظه آن در سواالت این به دادن پاسخ کرد؟می هدایت را آن و بود خبرسازی این پشت کسی چه شود؟

 ودب چی اسمش... تجاری شرکته اون صاحب شدن کشته: »پرسید که را پری خانم ٔ  دوباره سوال که حدی به بود شده

 و پرس هزاران از بعد و زدم بیرون او ٔ  خانه از سراسیمه. گذاشتم جواببی «مربوطه؟ اتفاقات این به هم اون.... خدایا

 هک جلو به رو دارشیب سقفی با اتاقکی. رساندم فروشیروزنامه ٔ  دکه تریننزدیک به را خود دویدم،می کهحالی در جو

 باران و برف گزند از بود، شده متصل رفته رو و رنگ زنجیر دو با که را ایقفسه روی شدهچیده هایروزنامه و مجالت

 طول مدتی. شدم تنگی نفس دچار و داد دست من به خفگی احساس که بود کوچک قدری به اتاق. کردمی محافظت

 ماهی هالل هم صورتش روی و داشت سر بر چرمی نیمه کاله که مردی از. شود متعادل هایمنفس شمارش تا کشید

 اندنخو آمادگی شرایط این با دانستمنمی حتی. شدم خواندن مشغول جا همان و گرفتم را روز روزنامه بود، شده نقاشی

 ات افسانه از ":بود چنین این مشکیش و درشت تیتر. خیر یا دارم بود، ساخته خود درگیر مرا سخت که را مطالبی

 "..واقعیت
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 ویستد دقیقه چند عرض در انگار. شدمی منقبض سختی به عضالتم. نبودم حرکت به قادر و بود شده سنگین هایمپا

 امهنیذ هایفعالیت حجم و هایمنفس تعداد قلبم، ضربان و بود شده داغ بدنم کهآن وجود با. باشم کرده اضافه وزن کیلو

 با خیابان خشن و زبر هایآسفالت کردممی احساس. داشتممی بر سختی به را هایمقدم اما بود؛ یافته افزایش

 چیزی هر به نسبت وضعیت، آن در. است زده حلقه هایمپا دور را تنومندش هایدست اش،پیسی و لک هایصورت

 گوشم در طوفانی همچون گذشتند،می سرم باالی از که پرندگانی هایزدن پر و بال صدای. دادممی نشان واکنش

 را نور سرعت برایم شد،می معطوف آنان به نگاهم ناخواسته و خواسته گهگاه که هاییمورچه حرکات و شدمی پیچیده

 ٔ  قوه دانست،می را چیز همه کهآن ضمن اشنویسنده. بودم خوانده روزنامه درون که بود چیزهایی خاطر به این. داشت

 رکتش یک در پیتون تراسکو و شرودر ارول: »بود نوشته. بود ساخته داستانی اتفاق هر برای او. داشت باالیی تخیل

 از یکی عنوان به را او و داشت زیادی اعتماد همکارش به پیتون. کردندمی کار یکدیگر با نامدار و بزرگ تجاری

 هامدت از که بود نهالی کردنبزرگ دنبال به اعتماد، این به دادن پاسخ جای به شرودر اما بود؛ کرده خود سهامداران

 او با ابلهمق صدد در شد، مطلع ماجرا از پیتون وقتی. شرکت اعتبار و پوشش در مخدر مواد فروش یعنی بود؛ کاشته پیش

 اشربانیق بودند رفته مهتاب مهمانی به ستارگان که بهاری شب یک در ببرد، بویی پلیس حتی کهآن از قبل اما آمد؛ بر

 دخو به را آنجلس، لس ٔ  ویژه ،کارآگاه فلوید رز توجه که داشت تانخورده و سبز هایاسکناس از پر کیفی شرودر. شد

 رودرش مبادا کهآن ترس از سپس و دزدید را آن زیرکی با شد، خبر با کیف این محتویات از او که هنگامی. بود کرده جلب

 غرق را سردش سلول و افتاد او هایرگ جان به تراش ریش تیغ با بکند، آن به ایاشاره خود هایبازجویی در ایاشاره

 پزشک. است کرده پنهان هایشناخون زیر را خود آثار او با درگیری خاطر به باشد فهمیده کهآن از غافل. کرد خون در

 متروکه لناقاب اسکناس چند با که قدیمی تعمیرگاه یک در بود؟ کجا او اما کرد؛ شناسایی را قاتل هویت شب همان قانونی

 ندچ این در که را عذابی و رنج تا داد پایان خود سرنوشت به طنابی با دمسپیده هنگام در و جاآن در فلوید. بود شده رها

 مامور یک او .نبود قاتل یک یا پلید آدم یک ذاتا یک او زیرا احمقانه؛ اشتباه یک رنج. بزند فریاد همه به بود کشیده ساعت

 سیک سبزگون صورت به کردننگاه جرم به تنها اما داشت؛ تقدیر ٔ  شایسته حتی که بود زحمتکش و شناسوظیفه

 .شد اتفاقات این قربانی کردمی دلربایی برایش

 خود خردسال کودک خواباندن برای آدمی که بود هاییداستان شبیه بیشتر و بود معنیبی کامال من نظر از او هایحرف«

. بودن کردنی باور اصال که را هایشصحبت دوم بخش مخصوصا. است تخیل ٔ  زاییده و ندارد حقیقت کهحالی در گوید؛می
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 به و انداختند فلوید گردن دور را طناب چگونه غریبه هایآدم آن دیدم و بودم چیز همه شاهد تعمیرگاه آن در خود من

 نکشت از بعد ساعت چند کسی نداشت امکان بودم، ندیده چیزی هم اگر حتی. زدند خاموشی مهر هایشتمنا و هاضجه

 و انهخ آن با راحتی به تواندمی و کرده پنهان اشخانه در پول از پر کیف یک که وقتی هم آن. کند خودکشی دیگر، فردی

 داشت قصد نویسنده که بود این بود، ریخته هم به حسابی مرا اعصاب که دیگری ٔ  نکته. بسازد خود برای جدید هویتی

 رهبری را اتفاقات این و دارد قرار پرده پشت کسی که انگار نه انگار. دهد جلوه عادی ماجرای یک را اتفاقات این ٔ  همه

 القاتم کذایی مطالب آن نویسنده با که بود فرصت بهترین دانستم،می که حال و دانستممی را چیز همه من اما کند؛می

 اکج از نبود هم کم که را غلط اطالعات همین او بدانم خواستمی دلم خیلی کهآن ضمن. کنم فاش را هایشدروغ و کرده

 این اب چگونه نفهمیدم. بود مانده مهر به سر سلولش در شرودر شدن کشته ماجرای تاکنون که چرا است؛ آورده دست به

 با اسیتم حداقل یا بروم روزنامه دفتر به داشتم قصد. شد ظاهر دیدگانم مقابل در کودکی خاطرات منشا خیال، و فکر همه

 روعش نو از فردا و کرده استراحت کمی که بود این کار بهترین بودم شده عصبی و گرم قدراین که حال اما بگیرم؛ هاآن

 .بود دیگری دلیل روزنامه تردفا کاری ساعت رسیدن پایان به که چند هر. کنم

 ات روقدم بود خیابان به منتهی که رو پیاده از سمتی از. رفتمی رژه امخانه مقابل که دیدم را رالف خیابان سوی آن از

 و شد خیره زمین به سپس. دوخت اطراف به را نگاهش. ایستاد ایلحظه. رفت مهربانم ٔ  همسایه هاندرسون خانم منزل

 به. سیدرمی نظر به عصبانی من مثل هم او. بازگشت دوباره بعد لحظه چند و گرفت نشانه را چیزی چپش پای ٔ  ضربه با

 مرور داشت شنیدن انتظار که چیزهایی و زدمی باید که را هاییحرف مدام ذهنش و بود انداخته چروک و چین صورتش

 به دیم،ش چشم در چشم یکدیگر با وقتی. کردمی تکرار دیگر بار را مسیر این رسید،نمی اینتیجه به وقتی و کردمی

 . منتظرتم حاال تا صبح از کجایی؟ تو هست معلوم: گفت پرخاشگرانه لحنی با و آمد سمتم

 . داشتم کار ـ

 . نبود من از بهتر هم رالف حال اما دارم؛ قرار وضعیتی چه در دادمی نشان امگرفته لحن

 تهگذش شب که هاییسوال همان دقیقا. داد قرار سوال هجوم مورد مرا که بودم نیافته را هایملباس تعویض فرصت هنوز

 . امبوده موفق کار این در داشتم گمان که باطلی خیال چه و بودم کرده فرار ازش
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  گفتی؟ چی کلوریا به دیشب ـ

 . نگفتم بهش چیزی من رالف؟ کردی شروع دوباره باز ـ

 نداد؟ جوابی کردم، صداش زدم، رو اشخونه در زنگ چی هر چرا کرد؟ گریه و ریخت اشک بهاری ابر عین چرا پس ـ

 تو فتر کهاین محض به اما بود؛ خوب حالش کلوریا گفتمی پیشخدمت. شده ناراحت اون که گفتی بهش چیزی یه حتما

 . شد خراب حالش زدی حرف باهاش تو کهاین محض به لعنتی، اتاق اون

  بکنی؟ خرد رو من اعصاب جااین بیای نشی پا راه همه این که نگفت رو اشبقیه چرا جاسوست ـ

 کند، تازه نفسی کردنبازجویی برای تا دادمی قورت پیوسته که هاییدهان آب آلودش، غضب هاینگاه رالف، عصبی لحن

 نمایش به را یکدیگر تصویر که بودیم قدی تمام ٔ  آینه او و من. بود کرده سرایت من به ویروسی همچون همه

 نیز من او، ٔ  قروچه دندان هر با و کردمی تقلید را کارم او کردم،می فشرده را هایمابرو کهآن محض به. گذاشتیممی

 حنیل ایحمله هر برابر در تنها و نبودیم یکدیگر ٔ  پرخاشگرانه رفتار متوجه کدامهیچ. دادممی نشان مشابه واکنشی

 . کردیممی انتخاب تررحمانهبی

  گفتی؟ بهش چی بگو. کردم ازت سوال یه فقط من. کل نرو طفره ـ

 . خوریننمی هم درد به هاشما که بدون قدر همین ولی نگفتم؛ بهش چیزی من ـ

 . ببینم بزن حرف درست چی؟ یعنی ـ

 کردیم کثیف سرعت به را آن و کشیدمی مغزم روی رنگ سیاه و بزرگ خطی لحظه هر که را او این از بیشتر نتوانستم

 لحن اما چیست؛ امبعدی حرکت و دارم قرار مسیر کجای در بفهمم تا داشتم تمرکز و آرامش به نیاز من. کنم تحمل

 . کردمی خراب را اعصابم داد،می نشان اتفاقات این مقصر مرا مدام که او ٔ  طلبکارانه

 یداپ ازشون نشونی و رد یه تا زدیم خوراکمون و خواب از همه این که همونایی. همدسته آدما اون با کلوریا کهاین یعنی ـ

. بود اون دست برده، بین از فلوید کردیممی فکر که رو شرودر ٔ  دفترچه همون دیدم؟ چی کیفش تو دونیمی. کنیم

 . بود شده کنده هم اولش ٔ  صفحه چند حتی.... برندش اسم جلدش، رنگش
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  کل؟ کردی چیکار تو ـ

 :گفت و برگشت ناگهان اندیشید،می خود با متعجب کهحالی در و زد اتاق درون مختصر چرخی

 رندیاتیچ همین و برگشتی البد. هات بینی بد با حرفات، با. کردی ناراحتش تو. ناراحته دستم از اون چرا فهمممی حاال _

  خوبی؟ تو اما بدن؛ شونهمه مقصرن، آدما ٔ  همه کنیمی فکر چرا. دادی اون تحویل رو گفتی من به که

  .کردم پیدا بیرون رفت اتاق از وقتی اتفاقی هم رو دفترچه. نزدم بهش باره این در حرفی من. رالف میری تند داری ـ

  کردی؟ مخفی رو موضوع چرا نگفتی؟ بهم چیزی موقع همون چرا میگی راست اگه ـ

 پنج چهار ٔ  بچه یه مثل دیدممی وقتی. داری عالقه بهش قدرچه دونستممی چون کنم؛ ناراحتت خواستمنمی چون: ـ

 با اون گفتممی کردم؟می کارچی کنیمی بافی خیال خودت برای داری و گوشه یه نشستی کردی، خوشگل رو خودت ساله

 چیزی خودت خاطر به من همدسته؟ کردهمی رو هاما جاسوسی کارآگاه یک نقش در سال یک از بیش که قاتلی فلوید،

 . بفهمی رو حقیقت تا کنم کمکت حاضرم بخوای اگه هم االن. نگفتم

 :گفت حرص با سپس. داد تکان هوا در و کرد مشت را دستانش

 .... نگران.... نگران.... نگران فهمی؟نمی چرا. کلوریام نگران من. همشون و فلوید بابای گور... اه _

 درک. شدم منصرف اما کنم؛ خطابش دیگر بار خواستم. رفت در طرف به سراسیمه و نداد کردن صحبت مجال رالف

 را کسی هر ٔ  سینه که دردی و است عاشقی ٔ  نتیجه این. است داده دست از را دهانش و مغز کنترل او چرا کردممی

 را هااین ٔ  همه. کردیمی خطاب برادر و رفیق را او دیروز تا که باشی ایستاده کسی مقابل در اگر حتی. سوزاند خواهد

 شرایطی در هم آن. دانستمنمی را خود هایعصبانیت علت اما نداشتم؛ را اشتجربه خودم که چند هر فهمیدم،می خوب

 . کردممی آرام را او رالف، خشم آتش ساختنورشعله جای به باید که

 خانه به چه برای کردم فراموش ایلحظه حتی. بود گرفته من از را تمرکز و بود ریخته هم به مرا ذهن رالف حرفای

 گاهی از هر. نمک تحمل داشت بلندی صدای برایم که را هاثانیه کند حرکت. بنشینم انتظار به مبلی روی کهاین. امبازگشته

 خبرنگار آن که را حوادث بخش نه البته. بخوانم ایروزنامه کشید امحوصله اگر. سازم سرگرم سرد ایقهوه با را خود
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 این و سرنوشت به شدممی مجبور آمد،نمی بر دستم از کاری چون و شدمی درگیر ذهنم تربد طوری این چون بود؛ نوشته

 یادداشتم دفترچه به سری بودم، حال سر هم اگر و. کنم خرد را خود اعصاب نهایت در و بگویم ناسزا رحمبی روزگار

 قرار یا بود داده رخ تاکنون رخ برایم که را وقایعی تا دادمی قلقک مرا مدام که بودم کرده پیدا عجیبی س*ـو هــ. بزنم

 بوی و گرفتم دست در را آن که پیش ساعات همان از انگار. بنویسم دفترچه همان درون بیفتد، اتفاق برایم آینه در بود

 که بعد الس چند یا بعد روز چند شاید. بودم کرده پیدا نوشتن به نیاز احساس پیچید، امبینی درون کلمات جوهر و هاکاغذ

 عرق و دوندگی و خودگذشتی از و تالش همه این که بفهمد کرد، پیدا را آن را کسی و دیدم چشمانم روی پیش را مرگ

 .است بوده چه برای هاریختن

 ... کنین صبر لحظه چند یه. آوردن تشریف االن همین رییس آقای ـ

 این. خوردندمی سر پایین به سرعت به و داشتند قرار سه عدد روی هاثانیه بار این. انداختم ساعت به نگاهی دیگر بار

 ... بمونین خط پشت... کنین صبر. بودم شنیده گذشته ٔ  دقیقه چند طول در که بود ایجمله تنها

 تصحب کرشمه و ناز با اما داشت؛ ایمردانه صدای و بود منشی نظر به که زنی روزنامه، دفتر با تماس دقایقی از بعد

 من از که هنگامی نیز سردبیر آن از بعد و داد سردبیر به را تلفن هستم، پلیس فهمید او وقتی. برداشت را گوشی کردمی

 به و ردک سر به دست مرا نوشته، را دیروز ٔ  مقاله که کنم صحبت کسی با خواهممی گفتم او به و پرسید را تماسم علت

 ای متن ستون، هر زیر که کرد اشاره ادامه در و است پرِزِ سوزان شخص آن نام که گفت ابتدا در او. داد پاس دفتر رییس

 تمخواس او از کنم، کشف را مورد این بود نداده زحمت خود به که نیز من. شودمی درج نوشته را آن که شخصی نام مقاله

 کهآن ضمن من و کرد بود، همراه سرفه کمی با که کوتاهی مکث او که بود زمان این در. کند وصل زن آن به مرا که

 دایص کهحالی در سپس. دارد نیز را رفتنطفره قصد است، شده فصلی آلرژی یا سرماخوردگی دچار احتماال او فهمیدم

 و داد او هب را تلفن و کرد صدا دور از را او شنیدم،می تلفن پشت از را آن نیز من و پیچیدمی گوشش در دفتر رییس پاهای

 . بگویم اول از را چیز همه شدم مجبور زیرا انداخت؛ زحمت به دوباره مرا

 ... بفرمایین. هستم هاوکینگز ویلیام من. سالم ـ
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 از بخواهد که انگار و کرد کوتاهی مکث نیز هاوکینگز آقای. کردم مطرح را امخواسته دوباره و نمودم معرفی را خودم

 :داد جواب بگیرد کمک همکارانش

 . خونه موندن و داشته کسالت مادربزرگشون ظاهرا. نیستن دفتر در االن ایشون _

 . بدین رو شونخونه آدرس لطفا پس ـ

 تماس یه قطف این کهاین ضمن. باشن نداشته کار این به تمایلی ایشون شاید. بکنم رو کار این تونمنمی آقا، متاسفم ـ

 چنین رایب نیست بهتر. نه یا گیریمی تماس آنجلس لس پلیس اداره از واقعا و هستی کی شما دونمنمی من و تلفنیه

  قانونی؟ حکم با البته و بیارین تشریف حضوری هاییدرخواست

 هیچکدامشان از من که گفت قانونی ٔ  تبصره و ماده چندین از و کرد صحبت شهروندی حقوق از سپس هاوکینگز آقای

 را معما نای چگونه که اندیشیدم خود با. دانستمنمی من و بود چیزی وکیلی و نبود رییس اصال او شاید. آوردمنمی در سر

 رقراریب محض به خواستممی. افتادم بودم کشیده صبح ابتدای که هایینقشه یاد. بگیرم او از را زن آن آدرس و کنم حل

 خط پشت که را کسی خریده، جان به دروغین مطالب این ٔ  نویسنده که خطراتی با و کنم رفتار عصبی آدم مثل تماس

 از زچی همه که کردند واگذار دیگری فرد به مرا مدام و نشستم انتظار به دست به گوشی قدر آن اما بترسانم؛ دارد قرار

 آن رد که بود ترفندی هم این حال هر به خب، اما نداشتم؛ کردن بازی نقش گونه این برای هم رغبتی اصال و رفت خاطرم

 آن در را خود و بستم را چشمانم. زدم دریا به را دل. باشد گشا گره توانستمی رسیدنمی جایی به فکرم که ایلحظه

 . کردم تصور نقش

 ادا محکم و سفت را کلمات و دادممی فشار هم روی را هایملب. شدندمی منبسط و منقبض مدام گردنم هایرگ

. آمدمی در رنگی به لحظه هر نیز صورتم. نبود کردممی که کاری از اطمینان خاطر به بودن محکم این گرچه. کردممی

 مگفت. آمدمی در سیاه و بنفش رنگ به نیز گاهی و شدمی قرمز عصبی هایفشار و کردنصحبت تند خاطر به گاهی

 آینه هب نگاهی فرصت اولین در که ماندمی یادم باید. بودم کرده فراموش کلی به که افتادم امبینی تورم یاد صورتم،

 ودب کرده مشغول را فکرم که مسائلی خاطر به و داشتم هم شاید. نداشتم دردی البته. کنم بررسی را آن و اندازمبی

 ودب زده من به شناسنا مرد آن که ایضربه اثر در یا باشد نخوابیده تورمش اگر حال این با اما کردم؛نمی احساسش
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 صورتی با کنم تصور توانستمنمی حتی. شوممی دردسر دچار شود، معلوم بعدا و باشد شده شکستگی یا انحراف دچار

 شتمدا که ایپیچیده و سخت هایماموریت به شود،می دشوار برایم هم کشیدن نفس حتی کهحالی در شده باندپیچی

 . دهم ادامه

. هایشانصحبت و هاآمد و رفت حرکات،. گرفتمی نظر زیر را کارمندان نگاهش با و کردمی مکث مدام هاوکینگز آقای

 میان هایصحبت تا بودند کرده تیز را هایشانگوش که بزنم حدس توانستممی اما بودند؛ کاری به مشغول یک هر چه اگر

 را اییهعرق تا دهد نشان خونسرد را خود مؤدبانه کلماتی کردن انتخاب ضمن داشت سعی هم دفتر رییس. بشنوند را ما

 مراقب من اما نشود؛ فاجعه عمق متوجه کسی تا نماید پاک نشستمی اشپیشانی روی من حرفای ٔ  نتیجه در احتماال که

 در که اخباری به توجه با که چند هر. نکنم فاش را اسراری و ندهم گافی هایمنشان و خط و هاتهدید میان در که بودم

 ار مقاومت زود خیلی هاوکینگز آقای. چیست معمولی حرفای و راز بین مرز دانستمنمی اصال بود، شده چاپ روزنامه

 درسآ کند، گیج مرا بود من ضعف نقطه تنها که قانونی هایماده و هاتبصره همان با داشت سعی کهحالی در و شکست

 مسئول با کردن بحث خاطر به که را هایملب آب ایجرعه با یا بخورم چیزی کهآن بدون من و داد من به را زن آن

 که انگار نه انگار. کردم فراموش را امبینی ماجرای دوباره حتی. شدم خارج خانه از کنم، تازه بود شده خشک روزنامه

 . نمایم قدرت احساس جورایی یک تا پوشیدم هم را کارم لباس. بودم رفته کلنجار خود با پیش لحظه چند همین

 ره از فارغ خاطر،آسوده و سرمست. کشاند خود سوی به مرا جاذبه شبیه چیزی پِرِز سوزان ٔ  خانه به مانده صدمتر چند

 سرتاسر ایهکلب به وقتی. چیست دقیقا بفهمم توانستمنمی داشتم، فاصله جاآن با همچنان چون ولی خیالی؛ و فکر گونه

 دکشدو به چشمم کردم، باال سر ناخواسته و رسیدم بودند باخته رنگ خورشید آتش زیر هایشآجر توک و تک که آجری

 و باال و شکافتمی هم در را آبی آسمان. خزیدمی باال به دودکش درون از دود. افتاد شدمی خارج آن از که حرارتی و

 برای دل و جان با که ایکلوچه بوی بو، و بود عشق همان حرارت این. پیوستمی هاابر به نهایت در و رفتمی ترباال

 هرم اب بگذاری، فر درون کهنآ از قبل و دهیمی ورز بوده دستانش در قبل ساعتی که دستانی با را هاآرد. پزیمی محبوبت

 در ودب هامدت که چرا. رسیدمی نظر به غریبه و بیگانه برایم که بود احساسی همان این. کنیمی معطر را آن هایتنفس

 و دارد جریان آن در عشق باشد، روشن اجاق ایخانه هر در که زمان هر من نظر به. بودم نکرده احساس را آن امخانه

 مدام و کنیمی شب را روز روحبی و سرد من مثل و بود خواهد هدفبی اتزندگی صورت این غیر در. جاریست زندگی
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 کردیمی باید که هاییکار یا افتادمی نباید که را هاییاتفاق حسرت و کرد خواهی رو و زیر را اتگذشته بار کوله

 .خوریمی

 مینه تا نه، پیش روز چند همین تا که منی. باشد دوانده ریشه من در کوتاهی مدت در تازه احساسات این شدنمی باورم

 هب تلخ ایحادثه از بعد که منی. کردممی فکر داشتم که هدفی و کارم به فقط و بودم جدی و خشک پیش دقیقه چند

 ساندم،رمی سرانجام به را کاری و گرفتممی تصمیم کردم،می زندگی عقلم با فقط و بودم بسته افسار خود احساسات

 و دبو اشتباه در انگار گفتم؟می زندگی در زن وجود محاسن از خود با حال کردم؟می صحبت عاشقی و عشق ٔ  درباره حال

 انهخ سمت به که قدم هر و شدمی بیشتر لحظه هر که بود چیزی. نبود خانگی کیک بوی گفتم،می آن از که ایجاذبه

 جاذبه این قیقتح و شکستم کوفتم در به که ضرباتی با را سکوت کهآن تا. کشیدمی خود سوی به مرا بیشتر داشتم،برمی

 ابلمق بود بسته خود سر پشت توری با را آن که بلوند موهایی و شفاف و سفید پوست با دختری وقتی. فهمیدم را

 اشچهره کشید؟می خود سوی به مرا گونه این که بود که او راستی به. شد کشف جاذبه این راز گرفت، قرار در چارچوب

 ریتمی شضربان و کردمی فعالیت قلبم تنها که شرایطی در هم آن. کنم اششناسایی توانستمنمی اما زد؛می آشنا خیلی

 من شمانچ به مستقیم را درشتش چشمان. بود لطیف و گرد صورتش. رسیدمی نظر به زیبا بود، که هر او. بود یافته تند

 سرخ ٔ  زدهالک هایناخن دیگر دست با و دادمی تکیه کناری دیوار به را خود ظریف انگشتان کهحالی در و بود دوخته

. کندمی دلربایی خوب قدرچه که بود فهمیده هم او انگاری. زد من به لبخندی گذاشت،می نمایش معرض به را کمرنگش

 را ساحسا این که بود باری اولین این آری؛. است شده کسی هایزیبایی ٔ  شیفته است بار اولین که کسی برای هم آن

 مشت هب مشت ذهنم ٔ  خشکیده دریای در کردم سعی. بود بخش لذت برایم خیلی تجربه اولین عنوان به و کردممی پیدا

 بفهمم و کنم جستجو را او ٔ  چهره گذشته ٔ  شده تلمبار خاطرات میان و بسازم جریانی و کنم درست موجی. بریزم آب

 بود هافتاد کار از کامال من مغز. شدمی نتیجهبی کردممی تالش چه هر اما ام؛دیده کجا قبال را دلربا و معصوم صورت این

 بخندل سوزان کار و کردن نگاه تنها من کار که طوالنی سکوتی میان در. بخشیدمی جهت من به که بود احساسم فقط و

 . بود او دلنشین صدای شنیدممی لحظات آن در که صدایی تنها و. آمد حرف به و شکست را سکوت او بود، زدن

  داشتین؟ کاری. بفرمایین ـ
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. ودب رفته خاطرم از زدن حرف اصال انگاری. بیابم جوابی بتوانم تا آوردممی فشار خود به. کردم تر را امخشکیده لبان

 ردمک روشن را ذهنم موتور شدم موفق بالخره که کردم تقال قدرآن. کندمی باز دهان تازه که بودم شده ماهه چند کودکی

 کسی شأن در. باشد او شأن در که کنم استفاده کلماتی از کردممی سعی. کردم معرفی را خود امر ابتدای. بگویم چیزی و

 . کیست دانستمنمی هنوز که

 . کنم صحبت باهاتون نوشتین روزنامه توی که مطالبی به راجع خواستممی:ـ

 ... تو بفرمایین در؟ جلوی چرا ـ

 بر که قدمی هر و دادمی تکان هوا در را دستش آرام او. افتادم راه سرش پشت من و رفت کنار چارچوب مقابل از سوزان

 ٔ  شومینه کنار پیرزنی که جایی. کرد هدایت پذیرایی سالن به مرا کهآن تا. بخشیدمی جهت حرکتش به داشتمی

 تریبیش شباهت خر خر به صدایش البته. کردمی خروپف و بود رفته فرو عمیقی خواب به ویلچرش روی سالن خاموش

 ،شدمی رها حالت همین به ساعت چند اگر و بود شده خم باال به رو. نداشت خوبی وضعیت گردنش. خروپف تا داشت

 و کرد اج به جا بود گذاشته گردنش پشت قبل از که کوچکی بالشت سوزان. کردمی مفاصل درد و آرتروز دچار را او مطمئنا

 دقیق ار حرکاتش و بودم ایستاده همچنان که من به دیگر بار و برگشت سپس. برگرداند اولیه حالت به را گردنش دوباره

 اپ هایبیماری اقسام و انواع و واریس درد، پا دچار بایستم، طور همان عمرم آخر تا بودم حاضر. شد خیره کردممی نگاه

 آدمی که من نگاه؟ یک با هم آن بودم؟ شده او عاشق من راستی به یعنی. ندهم دست از را لذت این ایلحظه اما بشوم؛

 و شناختممی خوب را خود اما نداشتم؛ هم را کار این ٔ  تجربه که است درست. بشوم کسی عاشق نگاه یک با نبود

 شدتش لحظه هر و تپیدمی دیگر کسی برای حاال ولی بتپد؛ کارم و هدف جز به چیزی برای قلبم ندارد امکان بودم مطمئن

 بود؟ ساخته خود ٔ  شیفته مرا گونه این که بود که او راستی به. شدمی بیشتر نیز

 کوتس که بود پیرزن خروپف صدای تنها کردم،نمی احساس را زمان حرکت من و گذشتندمی آسانی به که دقایقی آن در

 باال به دودکش از که معطری دودهای توسط آبی آسمان شکستن هم در صدای شاید و شکستمی هم در را سالن

 وجهت جلب برایم که بود سوزان مهربان و آرام صدای تنها نیز آن از بعد. نبود شنیدنش به قادر کس هیچ و خزیدندمی

 یادم هک وقتی از تقریبا. باشم مراقبش خونه موندم نیست خوب حالش کم یه امروزم. مادربزرگمه: گفتمی که کردمی

 یه. ودب سنگین ماشین عاشق کال یعنی داشت؛ دوست رو کارش خیلی. بود تریلی ٔ  راننده پدرم. بوده همین کارم میاد
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 نجپ چهار من موقع اون. کنهمی تموم لحظه همون. کنهمی چپ ماشینش و میشه سنگین چشماش رانندگی حین شب

 برام و گیرنمی قرار هم کنار خواب هنگام فقط که کدر تصویر تا چند جز به نمونده، ذهنم تو ازش زیادی چیز و بود سالم

 لکف و چرخ سوار من. پارک رفتم باهاش که بینممی اوقات گاهی. نیست کابوس هم همیشه البته. سازنمی کابوس

 تا ذوق و شوق با شینممی منم و گیرهمی بستنی برام بعدش. خودمه اندازه هم. نیست بزرگ خیلی فلکش و چرخ. شدم

 مادربزرگم از مراقبت دیگه زمان اون از. مرد و گرفت سل ناگهانی بعدش سال هشت هفت هم هم مادرم. خورممی تهش

 هایکار وننتنمی حتی. افتنمی پا و دست از میشن که پیر هابعضی... دونینمی. نیستم ناراضی البته. من گردن افتاده

 زمان مثل هنوزم. نیست طوری این من مادربزرگ اما تر؛بد دیگه بگیرن هم آلزایمر اگه. بدن انجام رو شون روزمره

 .پیره که اینه عیبش تنها. شیرینه و مهربون جوونیش

. ستنش مادربزرگش کنار خود و کرد داشتند قرار شومینه مقابل که هاییمبل به ایاشاره کرد،می صحبت او که همزمان

 اگر. رفتندمی پایین و باال خاصی ظرافت با که داشتم نظر زیر را هایشلب حرکات و کردممی نگاه تنها نیز من

 دادمی انجام او که کاری هر از. بردممی لذت من اما خورد؛می تاسف برایش شنیدمی ایدیگه کسی هر را هایشصحبت

 .بردممی لذت

  بیارم؟ براتون خورینمی چیزی ـ

 . ممنونم نه ـ

 . کنین صحبت که شماست نوبت حاال. کردم پرحرفی قدراین ببخشید ـ

  چی؟ درباره ـ

 . داد سوق جورش و جمع و کوچک هایلب به چشمانش از ناخواسته مرا نگاه و کرد تبسمی

 همه نای که اومده خوشتون خیلی کنم فکر. بزنین حرف بودم نوشته که ایمقاله ٔ  درباره خواستینمی ظاهرا. دونمنمی ـ

 . اومدین خاطرش به رو راه
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 شرودر، مرگ درباره آوردین؟ کجا از رو اطالعات این شما بپرسم؟ ازتون سوال یه میشه. نیست چیزا این موضوع ـ

  داده؟ رخ روز چند اون تو که اتفاقی هر... فلوید

 یمهارت یه کسی هر اما بیام؛ بر کارام پس از تونمنمی اممیزه ریزه دختر یه من چون کننمی فکر همکارام از بعضی ـ

 بقیه و میشه رو دستم بگم شما به رو ترفندم اگه حاال. بیارم دست به رو خواممی که اطالعاتی طوریچه بلدم منم. داره

  اینه؟ از غیر. زننمی جلو ازم

 ینههم خاطر به. هستم جزییاتش جریان در من. نیست دقیق و درست هم خیلی اطالعات این که جاستاین مشکل آخه ـ

 . گفته بهتون رو هادروغ این کی بدونم خواممی که

 . کنین ثابت دروغه، کنینمی فکر اگه دروغ؟ ـ

 . شتگذ چشمانم مقابل از کردم،می رصد دقت با را او کهحالی در و قبل از ترشیرین و ترینزیبا بار این. زد لبخند باز

 از یدمترسمی که بود حدی به تپشش شدت و تپیدمی مدام قلبم. بمانم سوزان ٔ  خانه در بیشتر نتوانستم دیگر من

 جواب هب توانمنمی گیرد،می دستور احساساتم از مغزم که شرایطی چنین در داشتم حتم. بزند بیرون امسینه ٔ  قفسه

 حریفش ٔ  ناشناخته هایفن تسلیم که مبارزی مانند. بودم شده غافلگیر بدجور او دیدن با که راستی به. برسم هایمسوال

 چه ره که بود این رسید، ذهنم به لحظات آن در که چیزی تنها. نبودم کاری هیچ به قادر و بودم شده گیر زمین من شود،

 . کنم مالقات او با دیگر بار کردمی کار خوب فکرم که وقتی مناسب، فرصت یک در و کنم ترک را خانه ترسریع

 ونهچگ اما کنم؛ اثباتش باید است دروغ شده چاپ روزنامه درون که مطالبی بودم معتقد من اگر. گفتمی درست سوزان

 حهاسل یک شدن گم ٔ  بهانه به تا گذاشتممی هانت میز روی اول روز همان داشتم اگر که ندارم؟ اختیار در مدرکی وقتی

 و دگردمی دردسر دنبال مدام که تجربهبی ٔ  ساله بیست جوون یک چشم به من به که. نبندد مرا بال و دست طور این

 جربهت با و گذرانده تفنگ و توپ میان را سختی روزهای که زیرا نکند؛ نگاه دهدمی باد به را خود سر عقلیبی با سر آخر

 ذهن وا با مالقات لحظه همان از که گشتممی چیزی دنبال باید گفت،می سوزان که مدارکی کردن پیدا از قبل ولی بودم؛

 آبی کهاین بدون بازگشتم، خانه به کهآن محض به کار این برای و. بودم دیده کجا را او قبال کهاین. بود کرده مشغول مرا

 کمد هایدر از یکی پشت صندوقی درون که هاییعکس آلبوم به کنم، عوض را هایملباس حتی یا بزنم صورتم و دست به
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 دیدن با که شدمی خالصه صفحاتی درون من عمر لحظات. کردم مراجعه بودم، گذاشته کردممی باز را آن ندرت به که

 آرام را صفحات. شدمی گرفته صورتم هم اوقات گاهی و درخشیدمی شوق سر از چشمانم در برقی گاهی هایشعکس

 . کردممی بازی خاطره و زدممی ورق

 هنمذ درون سیاه تصویری که او دوست هایکتک جز کرد،نمی تعریف برایم خاطراتی هابعد عمویم اگر امکودکی زمان از

 نیکوکار و خیر پیرمردی. شد دگرگون کمی اوضاع نوجوانی عصر در پاگذاشتن با اما نداشتم؛ یادگار به چیزی بود ساخته

 و آمد ما مکک به بود جریاناتی چنین رابط که زیبا زندگی نام به ایموسسه طرف از دانستیم،نمی سال چند تا را نامش که

 هک چند هر. کرد فراهم ما برای کوچک البته ایخانه خرید برای را هاییزمینه حتی. شد متحمل را ما هایخرج از بسیاری

 بوده او خود به متعلق خانه آن که فهمیدیم ما و گرفتند ما از را خانه او وارثین مرگش از بعد و نداشت طوالنی عمر او

 عمرم؛ لحظات تریندردناک و ترینسخت با شد همزمان که دانشگاه در تحصیل و جوانی دوران نیز آن از بعد. است

 اما ؛داشت تعارض بودم کشیده زندگی در که هاییسختی با که ایرشته. بودم ادبیات ٔ  رشته اول ترم من. جنگ یعنی

 اتاحساس. بیاورم روی رشته این به که کردمی ترغیب مرا بود، شده ثبت زادگاهم هایزیبایی از ذهنم در که تصویری

 اننش همین و بودم شده زاده من که بود گرفته نشات جایی همان از صداقتم و مهربانی داشت، وجود من درون که پاکی

 . بودم گرفته درستی تصمیم دادمی

 مخواستنمی. شدم خیره زمین به و برداشتم مانده جا به هایعکس توک و تک از را نگاهم رسیدم، جنگ زمان به وقتی

. شدممی توهم دچار نه و دیدممی کابوسی هاشب نه دیگر که شرایطی در هم آن کنم؛ مرور را تلخ خاطرات آن دوباره

 مانز که مدت این طول در من نگاه. ببینم بود بخش لذت برایم که را هاییعکس و برگردم عقب به دوباره دادم ترجیح

 ریدیگ جای ذهنم اما بود؛ شده دوخته هاعکس به دقت با تند، یا رودمی آهسته فهمیدمنمی و داشت نامشخصی حرکت

 را کمتاری هایشب که مهتابی آن هایزیبایی به. بود کرده تسخیر مرا قلب نگاه یک در که کردممی فکر کسی به. بود

 مگوش در صدایش که رفتم فرو خیاالت و فکر این در قدرآن. بود چشانده من به را زندگی واقعی طعم و بود کرده روشن

 . پیچید

  کنی؟می کارچی داری ـ
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 در. بود پوشیده نازک نخی لباس کهحالی در من، از ترجلو متر چند درست بود ایستاده چارچوب در او. آوردم باال را سرم

. کردمی نمایی خود کوچکش پاهای بود، کوتاه دامنش چون و داشت وجود پایین به زانو از چاکی دامنش سمت دو

 دیده صبح چهآن با کامال ظاهرش. بود انداخته هایششانه روی را مابقی و صورتش روی را کمی بار این هم را هایشمو

 به ارهدوب را قلبم صدایش. هاآن معصومیت و زیبایی پاکی، به. بود شده نوجوان دخترهای شبیه او و داشت تفاوت بودم

 و یشلوغ هرگونه از دور به که دنیایی. دیدم دیگر دنیایی در را خود کردم، نگاه چشمانش در وقتی و بود انداخته تپش

 یرو برهنه پا و یکدیگر دست در دست که معشوقت و هستی خودت تنها سرسبز و بزرگ ایتپه روی شهر، کثیفی

 . دهندمی سر عاشقانه هاینغمه برایت که پرندگانی و دویمی خنکش هایعلف

  اومدی؟ کی تو ـ

 . وقته خیلی ـ

 . میگی راست. آره ـ

 . هستی کی دونمنمی که حیف ولی شناسم؛می رو تو که ساله چند انگار. اومدی قلبم به وقته خیلی تو: دادم ادامه دلم در و

  کنی؟می کارچی داری ـ

 . گردممی تو دنبال ـ

  عکسا؟ اون تو ـ

 . کردمی تشدید را قلبم ضربان داد،می آرامش من به که حال عین در که لبخندی. زد لبخند

 . خاطراتن نیستن، عکس فقط اینا:ـ

  بد؟ یا خوب خاطرات ـ

 . دونمنمی ـ
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 هر ،بکنه ناراحت رو تو که بیفته زندگیت تو کوچیک اتفاق یه اگه. نداره وجود بد و خوب خاطره من نظر به دونی،می ـ

 هیچ که غول هی مثل میشه. میده آزارت بیشتر. میشه ترسناک برات بیشتر هم اتفاق اون بکنی فکر بهش بیشتر قدرچه

 بینییم برگردی، گذشته به دوباره سال چند از بعد و کنی فراموشش نکنی، فکر بهش اگه ولی نمیشی؛ حریفش جوره

  نه؟. شده بیشتر اتتجربه که اینه اشفایده حداقل. نبوده هم بدی چیز خیلی اتفاق اون

 به نگاهم که وقتی تا اما فهمیدم؛می را سوزان هایصحبت. دادم تکان همراهش را سرم و "دانمنمی "گفتم دوباره

 ،کردمی خودنمایی حرکتش هر با چشمانم، مقابل زیبا ٔ  فرشته این که وقتی تا بود، شده دوخته درشتش چشمان

. مکرد سرمست مرا تنش عطر بوی با و شد نزدیک سمتم به آرام. کنم فکر او خود جز دیگری چیز به توانستمنمی

 صورت بتوان رویا و خواب در که نبود چیزی زنده احساس این. بینممی رویا بیداری در دارم یا هستم خواب دانستمنمی

 . نشست تخت روی کنارم و بست را آلبومم. کرد

 اصال وت. من احترام به حداقل. شو چیزا این بیخیال رو امروز یه کنی؟می فکر بهش قدر این چرا پس کنهمی اذیتت اگه ـ

  کنی؟ پذیرایی مهمونت از خواینمی

 . میشه پرت حواسم بینممی رو تو وقت هر. شد پرت حواسم. ببخشید. چرا چرا ـ

 ار قهوه ظرف بود، خالی اکثرشان که کابینت هایقوطی میان از. کشاندم خود دنبال به هم را او ناخواسته و برخاستم

 . بجوشد تا گذاشتم گاز روی و ریختم جوش قهوه درون آب مقداری دیگرم دست با همزمان و برداشتم

 دو هتاز گشتن کار دنبال و بیکاری ماه چند از بعد که افسری یه. ندارم تو شأن در حسابی و درست چیز که شرمنده ـ

 ندارم هم یبز بوقلمونی. کنه پذیرایی ازت خوب بتونه که نداره خوبی مالی وضع شده، پلیس نیروهای عضو نیست هفته

 . بتونم که نبودم بلد آشپزی هم داشتم. کنم درست پر شکم برات که

 . نداره اشکال ـ

 به رو و کردم پر فنجانی آمد، جوش قهوه وقتی کنارش، در بودن از بردن لذت ضمن من و زدمی لبخند تنها سوزان

 سوزان اب نشینیهم که چرا سرد؛ همیشه مثل البته و خوردم تلخ خودم اما ریختم؛ شکر مقداری برایش. گذاشتم رویش

 . نداشتم دیگری چیز به نیاز که بود شیرین و گرم برایم قدر آن



 

 
 

 
 

دانلود نگاه انجمن کاربر زاده کاشانی مهدی | ها سایه تعقیب رمان  نگاه دانلود 

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 138 

 . کنممی باز رو در من بشین ـ

 یچ پست تنها او چون بود؛ آورده نامه برایم و بود پستچی در پشت. شد زده در زنگ که بود نکرده تمام را امقهوه هنوز

 درون را نامه کهنآ جای به ندارم، کاری و کس من که دانستمی و کردمی فعالیت اطراف بلوک چند این در که بود

 . بود سپرده خودم دست به را آن بخورد، خاک تا اندازدبی در مقابل صندوق

 را اطراتمخ که اتاقی درون نه و آشپزخانه پشت نه. ندیدم را او ولی بود؛ در پشت کسی چه بگویم سوزان به تا برگشتم

 عطر حتی او. باشد زده لب اشقهوه به کهآن بدون و باشد کرده خداحافظی کهآن بدون بود؛ رفته او. بود کرده پنهان

 . بود عاشق من ٔ  خسته ذهن ٔ  زاییده چیز همه و نداشت وجود اول همان از انگار. بود برده خود با هم را تنش

 بردم،می لذت تکرارش از که حال عین در. بود شده من ٔ  تازه دشمن نداشت، هم تمامی نظر به که خیاالت و فکر این

 . نبود خوب اصال این و کنم گم را واقعیت و رویا بین مرز شدمی موجب

 را پاکت همچنان کهحالی در. شد تمام زود قدر چه و بود شیرینی ٔ  لحظه چه. شدم ولو مبل روی مغموم و ناراحت

. یآدرس نه و اسمی نه. بود نشده نوشته چیزی آن روی. شدم دستم در اشسنگینی متوجه ناگهان به داشتم، همراهم

 .دادمی آشنایی بوی که افتاد ایتاشده کاغذ به چشمم کردم باز را آن وقتی

. هالگ خیابان پالم رستوران یک، ساعت ما قرار. کن ثابت و بیار مدارکی دروغه نوشتم که چیزایی کنیمی فکر اگه ـ

 .سوزان

. بودم دهپوشی مایبل رستوران در پیش شب دو که همان .داشتم شلواری و کت. بپوشم چه مالقات این برای دانستمنمی

 هایتان یا. بزنم را کرمی راه راه کروات همان خواستممی. رسیدنمی نظر به قیمت گران البته شاید. بود آراسته و تمیز

 او هک خصوصی به روز چنین در داشتم دوست. نیست سوزان با دیدار مناسب لباس این کردم احساس اما دیگر؛ کرواتی

 خانم ٔ  خانه درب دیگر بار خاطر همین به. شوم دیده فرد به منحصر و خاص نیز من بود، کرده دعوت ناهار صرف به مرا

 رد؛ک نخواهد رد را تقاضایم کنم، طلب را همسرش هایلباس اگر بودم مطمئن و بود مهربانی زن او. کوفتم را هاندرسون

 ت،گذاشمی جلویم لباس هاندرسون خانم چه هر که بود این مشکل. نبود او نکردن یا کردن مخالفت اصلی مشکل ولی

 او وهرش فهمیدم که بود جاآن. بودند تنگ برایم هاشلوار کمر سویی، از و بودند بلند هاپیراهن آستین. داشت ایرادی یک
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 را مخود شلوار و کت همان تا دهم رضایت ادکلن گرفتن به شدم مجبور نهایتا و است تربلند قد و ترالغر من از خیلی

 را سوزان ظاهرم که بودم امیدوار تنها. گرفتم هم واکس او از بود شده تمام پیش هامدت کفشم واکس چون. بپوشم

 تمخواسمی و کردممی نگاه آن به دیگری چشم به من اما داشت؛ کاری ٔ  جنبه او دید از ما مالقات این شاید. نکند ناامید

 چهآن الفخ بر باراین البته. رودمی دختری خواستگاری به که کسی مثل دقیقا. کنم جلب را نظرش شده که شکلی هر به

 .بود کرده دعوت مرا او بود، رایج که

 نینچ به هم لحظه یک حتی نداشتم دوست. کند رانندگی ترسریع خواستم بودم شده سوارش که تاکسی ٔ  راننده از

. بودم فتهنر جاآن به هم یکبار حتی چون است؛ هاگل خیابان کجای دقیقا پالم رستوران دانستمنمی من. برسم دیر قراری

 غذای هم خصوصی به روزهای حتی و دریایی غذاهای و است قیمتی گران رستوران که بودم شنیده آن و این از فقط

 ناجور ٔ  لهوص یک مثل تا بپوشم جاآن شأن در هاییلباس خواستممی من که بود دیگری دلیل این. کندمی سرو ایتالیایی

 . نرسم نظر به داشتند بهتری مالی وضع یقینا که افراد ٔ  بقیه بین در

 ندچ توسط که مدرن و شیک کامال نمایی با داشت قرار پهن خیابان یک وسط در پالم رستوران. بود درست هاشنیده

 زهتا نظر به یا و داشت تری مرغوب جنس هم خیابان کف هایآسفالت حتی. بود شده احاطه طرفین از بلند ساختمان

 یمالیم آهنگ کردم، باز که را در. بود خلوت کامال خیابان ولی گذشتند؛می جاآن از سرعت به هاماشین. بود شده عوض

 هک جایگاهی در و رستوران دوم طبقه در. چرخاندم اطراف به را سرم منبعش کردن پیدا برای. انداختم طنین گوشم در

 روح داد،می حرکت هادکمه روی را دستانش که بار هر و نواختمی و بود نشسته پیانو پشت مردی ببینند، بتوانند اکثریت

 مه به صدای و آهنگ این جز و بود برقرار کامال سکوت. داشت ایعاشقانه تم آهنگ. کردمی نوازش را مشتریان از یکی

. کرد داپی خالی جای شدمی سختی به و بود شلوغ خیلی رستوران. شدنمی شنیده دیگری چیز هاچنگال و قاشق خوردن

 بود وشیدهپ رنگی مشکی شلوار و کت. کنم پیدا جمعیت میان در را سوزان توانستم تا گشتم را هامیز تمام تقریبا هم من

 او. ودب بسته دوباره نیز را هایشمو. بود گذاشته خود مقابل بود آویزان آن به طالیی زنجیری که جور و جمع کیف یک و

 ای دارسرمایه مردانی با که بود زنانی همچون اشچهره و نبود بودم دیده منزل در پیش ساعتی که چیزی شبیه اصال

 به و زنندمی پلک آرام. دارد فرق بقیه با هم هایشانکردن نگاه نوع حتی که وقار با و شیک. اندکرده ازدواج سیاستمدار

 . شوندنمی خیره چیزی
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 باال را لبمق ضربان. کند خود جذب مرا چگونه بود گرفته یاد حسابی دیگر انگار. زد لبخند قبل هایدفعه مثل دید، مرا وقتی

 .بدوزد زیبایش حرکات به مرا چشمان و ببرد

  کردین؟ گم رو آدرس. شدم نگرانتون کردین دیر ـ

 یچ هر بذار. نیست مهم: »گفتم دویدممی و بودم چسبیده محکم را او دستان که سرسبز ٔ  تپه همان رویای در و خود با

 !« هستی کی دونمنمی هنوز که تویی. کردم پیدا رو تو سال همه این از بعد وقتی کنم، گم رو ندارم و دارم

 چی. بیاد پیش کی هر برای ممکنه. نداره اشکالی ولی باشه؛ نشناس وقت شما مثل آدمی کردمنمی فکر چند هر ـ

  دین؟می سفارش

 . کنیم صحبت مدارک اون مورد در بود قرار کردم فکر ـ

 و جامنای وقته خیلی یه من ولی باشین؛ نداشته خوردن به میل شما شاید. ناهار از بعد ولی کنیم؛می صحبت باشه، ـ

 . شده امگرسنه حسابی

 مخلفاتش همراه به بودند ایتالیایی فهمیدم بعدا که غریب و عجیب هاینام با غذا دو و زد صدا را گارسون سوزان

 . نیست کار در مدرکی: گفتم و زدم دریا به را دل شد، دور گارسون کهاین محض به. داد سفارش

 . شد خیره من به متعجب و خشکید سوزان هایلب از لبخند

 عشرو صفر از بخواد که بازنده آدم یه مثل. ندارم هیچی االن. دادم دست از داشتم که مدرکی تنها: کردم کوتاهی مکث

 . داد دست از رو چیزم همه وقته خیلی من. بکنه

 ایلحظه سوزان. باشم آن از بعد هایجواب و سوال عواقب نگران کهآن بدون شدندمی جاری زبانم بر مهابابی کلمات

 تو جای من. بگم چی دونمنمی: گفت آرام و کرد بازی کلمات با مدتی. دوخت چشم دوباره و برداشت من از را نگاهش

 .نفهمیدم درست هم رو منظورت بخوای رو راستش اگه حتی. کشیدی هاییسختی چه کار این تو بفهمم که نبودم

 بهش تا کننمی کاری هر. زننمی دیوار و در به رو خودش هاشون هدف به رسیدن برای آدما که بوده طور همین همیشه
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. هخانواد انسانیت، صداقت، مثل کنن؛می فراموش رو دیگه چیزای که میشن هاهدف این درگیر قدراون گاهی اما برسن؛

  هست؟ صدات توی غم قدراین که کردی فراموش رو چی تو

 . رفتم طفره سکوتم با و نداشتم گفتن برای جوابی

 وقتهیچ شی،ب تسلیم اگه. بجنگی هاشسختی و مشکالت با باید کل، بشی امیدنا نباید درسته هدفت کنیمی فکر اگه ـ

 تسلیم و برداشتی تالش از دست چرا. اومدی کوتاه چرا که خوریمی حسرت عمر آخر تا عوض در. رسینمی هدفت به

 . شدی

 خاطر به. سرم به زده کنهمی فکر مافوقم نداره؟ باور رو حرفم کسی وقتی جوریچه آخه اما کنم؛می رو تالشم من ـ

 رپیچیس بکنم کاری هر باشم، اداره اون تو که زمانی تا. بسته رو پام و دست. بریده تعلیق حکم برام اسلحه یه شدنگم

 یه خرهباال. منه شانس روز امروز که میشم بیدار امید این به صبح روز هر من. میاد حساب به مافوق دستورات و قوانین از

 . نمیاد گیرم هیچی آخرش اما دارم؛می بر جلو به رو قدمی و کنممی پیدا تازه سرنخ

 . کند مرور مرا حرفای دوباره خواستمی ذهنش در انگار. کرد مکث ایلحظه سوزان

 . بهتره بدی استعفا... داری تو که وضعی این با ـ

 را حرفش داشت سعی و بود فهمیده را موضوع این نیز او. کرد درگیر مرا ذهن وجود این با بود؛ همراه شوخی با او لحن

 حسابی من فکر و بود شده دیر دیگر اما است؛ زده را حرف این فکر بدون و کرده شوخی گفتمی مدام. کند اصالح

 انوپی ٔ  نوازنده حتی دیگر و گذشت سکوت به عمدتا که دقایق آن در شدیم، غذا خوردن مشغول وقتی. بود شده مشغول

 خیره گذاشتمی دهانش در را غذا آرامی به که سوزان حرکات و زیبا ٔ  چهره به لحظاتی بود، کشیده کار از دست هم

 بود، شده پرت کامال کار دو این انجام به حواسم چون. کردممی فکر بود زده که حرفی به هم لحظاتی و شدممی

 ماجرای دانستم،می خودم وجود از جزیی مثل را او و داشتم سوزان به نسبت که احساسی روی از شاید یا و ناخواسته

 حمطر او با کندمی هدایت را شهر هایجنایت و جرم تمام داشتم یقین که ایپرده پشت هایدست و خالفکار باند وجود

 ضوعمو این از که هاییآدم ٔ  بقیه مثل. است نکرده باور بودم مطمئن من اما شد؛ منکر. نکرد باور را حرفم ابتدا او. کردم

 داشته، مخدر مواد قاچاق برای انباری شرودر فهمید وقتی سوزان. بودند زده کوری و کری به را خود اما داشتند؛ خبر
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 که بروم هاییفروش خرده سراغ توانممی نیافتم چیزی جاآن اگر گفت و شوم آدرسش پیداکردن پیگیر دوباره کرد توصیه

 در هک کسی آن از بعد و شرودر مثل بزرگتری ٔ  فروشنده به مرا توانندمی هاآن گفت. اندشده پراکنده شهر سطح تمام در

  .کردممی فکر بود زده که حرفی به هنوز من کهحالی در کرد؛ تمام ظرافت با را غذایش سوزان. کند وصل دارد قرار راس

 روشن هایچراغ که مبهم تصویر چند جز و بود رفته فرو مطلق تاریکی در خانه. بود کرده غروب ساعتی چند خورشید

 اریک هیچ انجام رغبت و بودم چسبیده مبل به همچنان من ولی شد؛نمی دیده چیزی کردندمی ایجاد مهتاب نور یا شهر

 کلمات و کاغذ بوی کردممی گمان. بود دشوار کاری برایم هم اتاق سکوت و تاریکی به دادن پایان حتی. نداشتم را

 هم باریک اما کنم؛ منحرف را ذهنم چیزی نوشتن با بتوانم و کند هوشیار مرا قبل ٔ  دفعه همانند امدفترچه در شده خشک

 هک حرفی به تنها من. داد دست از را تشخیص قدرت چشمانم و شد تاریک جا همه دیگر کهآن تا نرفت قلم به دستم

 رنظ زیر را حرکاتم و نبود مراقبم کسی دیگر دادممی استعفا اگر. بود او با حق شاید. کردممی فکر بود زده سوزان

 تعلیق حکم برایم. کردنمی سرزنش هایمکار خاطر به مرا کسی دیگر. بگذارم پا زیر را قانون مبادا که گرفتنمی

 به هستم مجبور کهاین. دارد هم عواقبی کار این البته. داشتم سر در که افکاری و خودم و بودم خودم وقت آن. بریدنمی

 که مباش داشته را این ترس عمر آخر تا بعد و کنم فعالیت دروغی هویت و لباس با شب و تاریکی در بقیه چشم از دور

 نیز من و کرد تهدید مرا و کشید اسلحه برایم روز آن که فلوید همکار ماجرای مثل دقیقا. ببرد بویی موضوع از کسی مبادا

 . شدم سکوت به مجبور نکند فاش را اسرارم کهآن خاطر به

 به سالن سوی آن از که دیدم را سوزان من و شد روشن چراغ ناگهان آورد،می هجوم ذهنم به که مختلفی افکار میان در

 بر رمس از دست چرا تو؟ بازم: گفتم بزند حرفی کهآن از قبل و کردم نگاه او به خسته و کالفه حالتی با. آمدمی سمتم

  داری؟نمی

 . شد خاطرآزرده دستم از و رفت هم در اشچهره سوزان

 الکی هاتداشتن دوست. داری فرق مردا بقیه با تو کردممی فکر من. نمیشه باورم زدم؟ رو دلت زودی این به یعنی ـ

 . کنیمی هم ـیانـت خــ برسه پاش. اونایی عین هم تو. کردممی اشتباه انگار. قلبه ته از نیست،

 . شد خیره چیزی به اخم با و چرخاند را سرش. کرد محروم نگاهش از مرا ولی ایستاد؛ مقابلم در
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 مشغول رو من فکر تمام اومدی تو وقتی از آخه. نبود این منظورم اصال کن باور. خواممی معذرت من. سوزان باش آروم ـ

 مچشم جلو مدام باشه قرار اگه. زدی رستوران تو که حرفی به هم حاال کردم،می فکر تو به پیش ساعت چند تا. کردی

 . برسم کارام به تونمنمی وقت اون بزنم، حرف باهات و بشی ظاهر

  کارا؟ کدوم ـ

 . دارم که هدفی همین ـ

 . داشت را مهربان حالت همان چشمانش و صورت و نبود دلخور دیگر. نشست کنارم و آمد جلو سوزان

 . چیه هدفت بدونم دارم دوست خیلی هدف؛ گفتی ـ

 . بسپارمشون قانون دست به و کنم دستگیر رو خالفکار باند اون افراد کهاین. معلومه خب ـ

  همین؟ فقط ـ

  چیه؟ منظورت ـ

 کردن خطر قاشق هابعضی. میشن پلیس میان ذارنمی بهشون مردم که احترامی خاطر به هستن هاسری یه خب ـ

  همینه؟ هدفت فقط تو. قدرت و مقام دنبال هم هابعضی. هستن

 آرامشی یه به بهشون کمک و هاآدم جون نجات با. کنم فرار امگذشته از که اومدم خاطر این به فقط اولش البته. آره ـ

 . کنم کمک بقیه به که. بودم کارا جور این عاشق بچگی از من دونیمی. برسم

 اون ریدستگی شده فکرت تمام تو که اینه منظورم. بریدن تعلیق حکم برات گفتی دونممی کنی؟نمی االن چرا پس ـ

 فرن هاهد به روز هر همکارات از خیلی مثل تونیمی کهحالی در بشی؛ موفق تا بکنی حاضری هم کاری هر و خالفکار آدمای

 . بذاری پا زیر رو قانون کهاین بدون. کنی کمک

 من و کردمی تغییر مدام او شخصیت. بودم شده گیج سوزان حرفای از حسابی کهحالی در کردم؛ ریزی ٔ  خنده

 . کنم باور را کدامش دانستمنمی
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 ونستمتمی منم آره زنی؟می حرف قانون از حاال بده، استعفا گفتیمی پیش ساعت چند تا. هستی آدمی جورچه دیگه تو ـ

 تا ده... .تا چهار تا، سه نهایتا. بزنم گشت هاخیابون تو و بردارم رو ماشین اداره، برم صبح هشت ساعت روز هر بقیه مثل

 اضطرابی نه. برسن سر تنبل هایکارآگاه اون تا کردممی مرتب رو صحنه جا،اون رفتممی فقط. بدن بهم هم ماموریت

 رو قیقتح اونا چیه؟ بقیه با من فرق دونیمی اما کرد؛نمی سرزنش منو هم کسی. دیدممی کابوسی قبلش شب نه داشتم،

 رو شهر نپلیدشو هاینقشه با عوضی آدم مشت یه کهاین رو. ببندم رو چشمم تونمنمی من ولی کنن؛می انکار و بیننمی

 تا سه. یدار خبر خودت خوبه. کننمی دخالت هم سیاسی مسائل تو حتی اونا. بریزن شیشه تو رو بقیه خون و کنن امننا

 دیگه فرن چند نیست معلوم. داریم خبر ازش ما که اندهاییجنایت اینا تازه. فلوید شرودر، تر،اسکو: روز چند عرض در قتل

 . مکن راحت شرشون از رو مملکت یه تا آدمام جور این دنبال من که همینه خاطر به. میشن قربانی شلوغ شهر این تو

. دادمی آرامش من به و داشت را خورشید حرارت دستانش. گذاشت پایم روی را ظریفش دست و زد لبخند سوزان

 ریکدیگ دست در دست برهنه پا که سرسبز دشت همان در را خود دیگر بار و دوختم چشمانش به را نگاهم ناخواسته

 . دیدم دویدیممی

 خطر هب دیگران خاطر به رو جونش نمیشه حاضر کسی هر. فرق خیلی داری، فرق بقیه با تو. بگیرم پس رو حرفم بذار ـ

 هب تردید و شک نباید هم لحظه یه حتی. داری مقدس و بزرگ هدف تو. فداکار و شجاع آدم یه استثنایی؛ یه تو. بندازه

 ارند که هدفی خاطر به میشن مجبور آدما اوقات گاهی. بشی منصرف داری که تصمیمی از و بشی سست. بدی راه دلت

 . رسونهمی هدفت به رو تو که راهیه تنها این. بده استعفا و اداره برو صبح فردا. کنن قربانی رو چیزایی یه

 یک حکم برایم. بودم بیداری و رویا بین که حالتی در خواب هنگام حتی. شد زمزمه گوشم در بار چند سوزان ٔ  جمله این

 هک کرد تکرار را جمله این قدرآن اون. داشت خواب شوق چشمانم شد،می خوانده که زمانی تا که بود کرده پیدا الالیی

 لباس. کرد آماده صبحانه برایم. شدم بیدار خواب از هایشنوازش و او صدای با نیز صبح. بود شده حک ذهنم در دیگر

 هک کرد مسیری رهسپار مرا و کرد شانه عالقه با را هایممو. گذاشت کارتنی داخل را بود درونش که وسایلی خرده و کار

 از بعد ولی ود؛ب دشوار برایم او هایالالیی شنیدن از قبل شاید که تصمیمی. گرفتممی را امزندگی تصمیم ترینبزرگ باید

 اداره به وقتی. شود سست اماراده مبادا که کنم فکر کردممی که کاری عواقب به نبودم حاضر هم لحظه یک حتی آن

 با و کردم مخفی او از را خودم. بود کرده من به را پشتش خود کوچک اتاق درون که دیدم را جونز آقای دور از رسیدم،
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 کارچی نبود؟ ازت خبری چرا وقت؟ چند این بودی کجا که بگیرد حرف به مرا خواستمنمی. شدم دور او از عجله

 و بدهد پس را او اشتباهات تاوان است مجبور کهاین و بگوید برادرش هایبدهی و مشکالت از دوباره بعد و کردی؟می

 هکاین از قبل و کنم امضا را مسخره هایکاغذ آن ترسریع چه هر خواستممی من. دهد هدر مرا وقت ساعتی چند گونهاین

 رب او. شدم وارد و زدم ایتقه رسیدم، که هانت اتاق در به. بزنم بیرون اداره از کند، منصرف مرا کسی یا شوم منصرف

 اشتد نفهمیدم. بود افتاده پرونده و کاغذ چند روی خیزنیم حالت به و بود پوشیده را شلوارش و کت قبل دفعات خالف

 تنها و بود کرده دم اتاق هوای زیرا داشت؛ را اداره از شدن خارج قصد که بودم مطمئن اما نوشت؛می یا خواندمی چیزی

 مرا ات هانت آقای. شد سرازیر عرق امپیشانی از و شد گرمم بالفاصله نیز من. کرد تحمل را آن نازکی پیراهن با شدمی

 و هم در ٔ  چهره وقتی اما بدهد؛ دست من به خواستمی انگار. آمد سمتم به و گذاشت کنار را هایشورقه دید،

 . ایستاد مقابلم تنها و شد منصرف دید، مرا ٔ  حوصلهبی

. شده یداپ هااسلحه. دارم برات خوبی خبر. دنبالت بفرستم رو یکی خواستممی االن همین. فلیپس آقای اومدی موقع به ـ

 ازش نگفش یه کهاین بدون سالم و صحیح. کرده پیدا خاک توی رو اونا کندهمی رو زمینش داشته وقتی محلی کشاورز یه

. دیشمی محاکمه کردنمی استفاده اتاسلحه از اگه وگرنه نبودن، ایحرفه خالفکارای اونا آوردی شانس. باشه شده کم

 . آوردی شانس واقعا

 . بدم استعفا اومدم من. دارم که نشانی لباس، اسلحه، این. قربان نیست مهم برام دیگه ـ

  سرت؟ به زده بچه؟ میگی داری چی ـ

 . داره گیری تصمیم حق که عاقلم آدم یه قربان، نیستم بچه من ـ

 خواممی میگی یهو حاال. بودی کرده دیوونه رو من تعلیقت حکم لغو برای. جااین اومدیمی صبح روز هر دیروز تا تو ـ

 میگی؟ هذیون داری تو یا بینممی خواب دارم من بدم؟ استعفا

 مردم به تخدم با تا بپوشم رو لباس این خواستم. کشیدم زیادی هایسختی گذشته تو من حقیقتش. قربان کدوم هیچ ـ

 کار این ددر به اصال من. کرده کالفه و خسته رو من اسلحه شدن گم... افتاد اخیرا که اتفاقاتی با اما برسم؛ آرامشی یه به

 . برگردم دوباره باشه خوب حالم که روزی یه شاید. خورمنمی
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 عضو اون گفتی بعدش وقتی کردی، دستگیر رو شرودر تنهایی به شنیدم وقتی دیدمت، که اولی روز. بگم چی دونمنمی ـ

 که همین. داری فرق بقیه با تو فهمیدم موقع همون از... کنی متقاعد رو من تا کردی رو تالشت ٔ  همه و خالفکاره باند یه

 . هستی شجاعی آدم میده نشون بترسی، کهاین بدون زدیمی رو حرفت محکم

 هم درک بلکه شنیدم،می او زبان از را هاچیز این که بود بار اولین تنها نه. بودم کرده تعجب مافوقم هایحرف از

 . بود گذاشته تنهایم و کردمی سرزنش مرا مدام بود کرده باور مرا حرف کهاین وجود با چرا کردمنمی

 ؟...چرا پس بودین؟ کرده باور رو من حرف اول همون از شما یعنی ـ

 خالفکاری هایگروه چنین درباره قبال چون داره؛ احتمال چیزی هر گرفتم یاد حرفه این تو چون بودم؛ کرده باور آره ـ

 یحکم زد، حرفی گمان و حدس اساس بر نمیشه. همینه قانون حرف یعنی بودم؛ مدرک دنبال من منتهی. بودم شنیده

 اریک مدرک بدون تونیمنمی هم ما نمیدی، انجام فکر بدون رو کاری تو که طورهمون. مونهمی عقل مثل مدرک. کرد صادر

 . کنیم

 پیدا عجیبی احساس اشچهره از. گذاشت آن روی گاهتکیه برای هم را دستانش. داد لم میز به و کشید آهی هانت

 که یشناخت با چند هر. سازد منصرف تصمیمم از مرا که گشتمی ترفندی دنبال خود ذهن در انگار و بود ناراحت. کردممی

 . شودنمی عوض حرفم وجههیچ به زنم،می حرفی وقتی و هستم مصمم هایمکار در همیشه دانستمی داشت من از

 با وضوعم این از کسی خواستم او از. کردم امضا و نوشتم را استعفا متن من و گذاشت جلویم برگه میلش رغمعلی هانت

 هب را دستش هانت آقای خروج، هنگام. بگیرم قرار سواالتش هجوم مورد نداشتم دوست چون رالف؛ خصوصا. نشود خبر

 و بود ساخته دیگری تصویر من از خود ذهن در شاید. بکند دل من از خواهدنمی که خواندممی نگاهش از. کرد دراز سویم

 داد؛می ایانپ واهی خیاالت این به باید اما کنیم؛ ایستادگی هاقانونیبی و هانظمیبی برابر در یکدیگر کنار در بود امیدوار

 دنبال به قطف من. بدهم پز آن با که نشانی و لباس نه و خواستممی را شغل این نه دیگر. نبودم سابق فلیپس کل من زیرا

 عشق با که را ایحرفه راه، این در شوم مجبور اگر حتی. بودم پلید هایآدم آن دستگیری رویای به بخشیدن تحقق

 . بگذارم کنار بودم کرده انتخاب
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 اساحس درون از کهحالی در باشند؛ برداشته دوشم روی از را بزرگی مسئولیت سنگین بار گویی که آزاد و بالسبک

 ستهنش آن پشت سیاهی مرد اکنون که فلوید میز کنار باال طبقه راهروی در البته. کردم ترک را اداره کردم،می رضایت

 آلرژی من هب او دانستمنمی که پیاپی هایسرفه حتی و ادکلن با آمیخته تلخ و تند همان با. افتاد همکارش به چشمم بود،

 یک ایدش گفتم خود با. کشیدیم نشان و خط هم برای شد، دوخته یکدیگر به نگاهمان لحظاتی. است مریض واقعا یا دارد

 تمح همچنان. نکند پیدا کردن تهدید و کشیدن اسلحه جرات دیگر تا کنم رو هم را او دست بیاید پیش فرصتش روز

 .بودند یکدیگر دوشادوش کردند ترک را جرم ٔ  صحنه وقتی شب آن زیرا است؛ بوده همدست فلوید با او داشتم

 با ایدب بودم، داشته بر را هدف به رسیدن برای قدم اولین که حال. شدم ولو مبل روی نیز خود و انداختم ایگوشه را کتم

 هک چند هر. داشت شرودر مخفی هایانبار به ایاشاره گذشته شب سوزان. چیست امبعدی حرکت که اندیشیدممی خود

 وریدردبخ به چیز جاآن که داشت احتمال کردم،می نگاه قضیه به مثبتی دید با اگر اما گذشت؛می او مرگ از هفته یک

 در میلر ایآق ماندن، خط پشت و انتظار کلی از بعد خوشبختانه. گرفتم تماس پیتون شرکت با و برخواستم. کنم پیدا

 اما ؛بزنم هاانبار به سری بالفاصله که بودم مشتاق خیلی. داد من به خواستممی که را هاییانبار آدرس و بود شرکت

 یشپ دوباره کهآن تا کردم تکرار خود با را سوزان ٔ  جمله باری چند. دادنمی یاری هم ذهنم. بود کوفته بدنم چرا دانمنمی

 دخو مشغول فرا فکر تمام و آیدمی مالقاتم به مدام کهاین وجود با توانممی چگونه دانستمنمی. شد ظاهر چشمانم

 صورتش روی را هایشمو او که زمانی کنم فکر دیگری چیز به توانستممی آیا اصال. کنم فکر داشتم که هدفی به کند،می

 شدمی خیره من به و گذاشتمی اشچانه زیر را ظریفش انگشتان نشست،می کنارم معصوم دختری همچون انداخت،می

 زیبایی هنگآ قلبم او دیدن با وقتی کنم فکر دیگری چیز به توانستممی آیا آورد؟بی در تسخیر به را قلبم نگاهش با تا

 بود؟ ساخته خود ٔ  شیفته مرا گونه این که بود که واقعا او شدم؟نمی سیر شنیدنش از که نواختمی

 جان هاآن هب کلماتم با و بودم افتاده سفید کاغذ صفحه چند جان به من. نبود خبری سوزان از دیگر و بود گذشته ساعاتی

 در هک هدفی و من ٔ  درباره بدانند؛ را حقایق آیندگان تا بودم اخیر روز چند وقایع نوشتن به مصمم همچنان. بخشیدممی

 و زدمی لبخند ماه که پرستاره و صاف شب آن در: دادندمی جلوه وارونه را آن دیگران که چیزهایی ٔ  درباره و داشتم سر

 سمانآ به هاساعت و بکشی دراز هاتپه روی کهاین. کشیدمی پر چیز یک به دلت تنها کرد،می نوازش را صورتت نسیم

 من اام باشد؛ کودکانه الالیی برایت رودخانه جریان صدای و دهند قلقک را تو پاهای وزشی هر با تر هایعلف. شوی خیره

 اولین و تنید هم در را ما هایخیال و فکر سیمبی خر خر صدای که هنگام آن در. کردیم سپری را سختی شب همکارم و



 

 
 

 
 

دانلود نگاه انجمن کاربر زاده کاشانی مهدی | ها سایه تعقیب رمان  نگاه دانلود 

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 148 

 کهولنا جنایتی از خبر که بگیریم را خونی بوی رد تاریک و تنگ ایکوچه در بود قرار. زد رقم را ما روز آن مهم ماموریت

 .دادمی

 وقتی ماا نشوم؛ هم جزییات وارد و ننویسم ادبی خیلی خواستم. کردم نگاه ساعت به و کشیدم دست نوشتن از ایلحظه

 هاآن یرو کنترلی من و بود ناخواسته چیز همه. شدم منصرف اند،شده ردیف یکدیگر کنار زیبایی این به کلمات دیدم

 . نداشتم

 هکرد خودکشی بود معتقد مافوقم حتی کارآگاهان، از بسیاری که دادممی شرح را شرودر شدن کشته ماجرای داشتم

 . شد زده در زنگ رسیدم قسمت این به وقتی. است

 راچ: کرد خطاب پرخاشگری با مرا بکند، پرسی احوال و سالم کهآن بدون. بود در پشت عصبی و سرخ ایچهره با رالف

  کل؟ دادی استعفا

 شیدهک بحث و جر به کار قبل ٔ  دفعه مثل است ممکن دانستممی چون باشم؛ نداشته هایشحرف به اعتنایی کردم سعی

 . شود

  فهمیدی؟ جویچه تو. بفهمه کسی خواستمنمی ـ

 . ندارد وجود رالفی اصال که انگار کردم؛ خم هایمکاغذ روی دوباره را خودم

 استعفا نهک دستگیر رو قاتل یه تونست تنهایی به که کسی ها،تاریکی قهرمان دوننمی همه دیگه. بودم نفر آخرین من ـ

 . داده

 . گرفت درد گردنم هایرگ که سریع قدر آن. چرخاندم سرعت به را سرم

  زنی؟می طعنه چرا. بگو درست داری حرفی اگه ـ

 این بینمیم کنم،می فکر موضوع این به اکنون وقتی. چرا دانمنمی. بود گرفته پیشی رالف از من عصبانیت و خشم شدت

 و همکار دیروز تا که ما بود؟ آمده سرمان به چه. بود بعید او خود از که اندازه همان دقیقا. بود بعید من از تند هایرفتار
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 ارهبیک که بود شده چه خسته؛ و سرد دیگری و سرحال و طبع شوخ یکی متفاوت جنس دو از بودیم، یکدیگر دوست

  بزنیم؟ حرف هم با دنیا این هایآدم بقیه مثل توانستیمنمی حتی و کردیممی تیز دندان یکدیگر برای

 هایوونهد مثل وقت کلی تا شدم؟ حالی چه شنیدم رو خبر این وقتی دونیمی میگی؟ چی تو میگم چی من کدومه؟ طعنه ـ

 این از بعد اونم دادی؟ استعفا چرا چرا؟ بپرسم ازت که جااین برسم سالم کردممی دعا همش. چرخیدممی خودم دور

  شده؟ پیدا اتاسلحه که وقتی درست اونم اومد؟ سرت که بالهایی همه

 ایظهلح کرد،می ادا سرعت به که کلماتی میان در حتی. دادمی تکان هوا در مدام را دستانش و بود ایستاده مقابلم رالف

 این هب فقط دانستم،می خود دوست زمانی را او که خاطر این به نه. نبود تحمل قابل برایم هایشصحبت. نکشید نفس

 یداپ عقب به رو حرکتی مبل کارم، این شدت از و برخاستم محکم. کند متهمم خواستمی و کردنمی درک مرا که دلیل

 . بزنم فریاد را دردم تا کردم بلند را صدایم او از تقلید به هم من. کرد

 چون .قانونیه غیر کار اون قانونیه غیر کار این بگه بهم باشه، سرم باال مدام یکی کهاین از شدم خسته دیگه چون ـ

 دنش کشته. دارن اعتماد بهم نه کنن،می باور رو حرفم نه. خودشه منافع فکر به کی هر که کنم کار آدمایی با خوامنمی

 مبادا هک بستن حقایق روی رو چشاشون چیه، من حرف دونستنمی کهاین وجود با چون بود؛ همینا تقصیر فلوید و شرودر

 رامب اونا که هدفی نه بجنگم، دارم که هدفی برای. بکنم کار خودم برای خواممی دیگه من. بیفته خطر به منافعشون

 . کردن تعیین

 در کل؛ داری مسئولیت تو خوردی؟ سوگند خاطرش به که لباسی تو خدمت یا خالفکار؟ باند اون دستگیری چیه؟ هدفت ـ

 خارافت هم گفتنش برای. گفتی بهم اول روز خودت که چیزاییه اینا. امنیتشون تامین قبال در مردم، مال و جان قبال

 . کردیمی

 . گیرممی پس رو حرفم هم حاال. بگیرم قرار شرایطی چنین تو کردمنمی فکر چون گفتم؛ ـ

 تدانسنمی اما بخواند؛ را ذهنم خواستمی انگار که کردمی نگاه مرا طوری و شد متعجب لحنش. کرد کوتاهی مکث رالف

 به را سوزان لبخند همزمان و رفتمی گذشته به ایلحظه شد،می متمرکز چیزی به دم هر که من ٔ  آشفته ذهن خواندن

 . گذردمی چه ذهنم در بفهمم توانستمنمی هم خودم. نبود آسانی کار آوردمی خاطر
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  چی؟ یعنی ـ

 که بیعیهط سیاستمدار؛ و پلیس تا گرفته عادی مردم از. مشتشونه تو شهر کل که میرم آدمایی جنگ به دارم من یعنی ـ

 . کرد نمیشه هم کاریش. بشن قربانی عده یه وسط این

 . نیستی سابق فلیپس کل اون دیگه تو. شدی عوض واقعا تو... نه ـ

 . کنم فاش سوزاندمی را جگرم پیش هامدت از که چیزی و بزنم طعنه که بود من نوبت حاال

 ونا حرفای کردی فکر. گذاشتی تنهام و ترسیدی ولی داشتم؛ احتیاج بهت که ایلحظه از درست. شدی عوض هم تو ـ

  رفته؟ یادم بیمارستان تو روزت

 . ودب گرفته حرصش. فشرد بهم را هایشدندان همزمان و کرد باد بادکنکی مثل را هایشلپ. شد عصبانی رالف دوباره

 ودن،ب ترسو یعنی فکرکردن، منطقی و بینیواقع تو نظر از اگه داره؟ بهم ربطی چه تا دو این میگی؟ پرت و چرت چرا ـ

 . نباشم احمق ولی باشم؛ ترسو حاضرم. ترسوئم من آره

 یزچ همه به را یکدیگر رحمانهبی و چشم در چشم محکم،. بودیم ایستاده هم روی در رو ما. گرفت باال مرور به بحث و جر

 هم چشمان در. شد کشیده هم یقه چسبیدن به کار لحظاتی حتی. لرزاندمی را هاشیشه فریادمان و داد. کردیممی متهم

 انمی در را آن بعد مدتی که جایی تا کردم دنبال را رد این من و. ببینیم را خون از ردی و نفرت و خشم توانستیممی

 زمین روی رالف. بود برداشته ترک محکم ایجمجمه برخورد با که دیواری هایناله صدای و یافتم امخانه فرش هایگل

 هر س،عک بر. شدمی بلند او نه و افتممی رهایی کابوس این از نه کردم،می بسته و باز را چشمانم چه هر من و بود افتاده

 . گشتمی جاری هاسرامیک روی او سرخ دست یک خون بیشتر لحظه

 را خود خون غرق صورت و سر. برخیزد رالف که بودم منتظر تنها. نزدم هم پلک حتی. شدم واقعه این مات ایدقیقه چند

 هیچ و بود شوخی یک بدش اتفاقات تمام و زندگی تمام کاش ای .بخندی خواستم بود، شوخی یک بگوید و کند پاک

 !کردنمی پیدا واقعیت وقت
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 هب تازه رسید، مشامم به و گذشت بود شده پر من سریع هاینفس هرم با که اتاق گرم هوای میان از خون بوی وقتی

 وجودم به را ترسش که داشت توان حد این در تنها و بود افتاده کار از ذهنم اما گشتم؛ چاره راه دنبال به و آمدم خودم

 را سرش که حیوانی مثل شد سبب و کرد دستپاچه مرا ترس این. بگذارم نمایش به دستانم لرزش با تا اندازدبی

 . برم طرف آن و طرف این به مدام و شوم سرگردان اند،بریده

 دیدن با و بود مضطرب اشچهره. شد داخل که بود سوزان. دوختم در به را چشمانم زده وحشت. شنیدم صدایی ناگهان

. ودب شنیده مرا ٔ  آشفته ذهن و پیاپی هایزدن قدم صدای انگار. شد هم تربد بود افتاده ایگوشه که رالف جانبی جسم

 خیره من به و کرد دور را نگاهش. نداشت تحمل قدرت و بود وحشتناکی ٔ  صحنه. برداشت گام رالف سمت به ایلحظه

 . شد

  کردی؟ کارچی کل؟ کردی کارچی تو ـ

 . بود غیرارادی آوردممی زبان به چه هر و بودم افتاده لکنت به من کرد،می ادا سریع را کلمات که او عکس بر دقیقا

 ونمدنمی. دادم هولش. خورد لیز پاش یهو. کردیممی صحبت هم با داشتیم. بود اتفاق یه همش. نکردم کاری من... من ـ

 . میشم بدبخت بمیره اگه بمیره؟ نکنه کنم؟ کارچی حاال. شد چی

 برای ،بالیممی خودم ٔ  تجربه و هوش به که منی. کنم کارچه باید دانستمنمی و کردنمی کار مغزم. بودم ترسیده خیلی

 را شهاینفس هرم. گرفت دستانش در محکم را دستانم. شد نزدیک من به سوزان. شدم مات و باختم را قافیه بار اولین

 . کردممی احساس

 . بکنیم باید کارچی ببینیم کنیم فکر بذار. کن حفظ رو خونسردیت. کل باش آروم ـ

 ظهلح هر و بود شده جاری زمین روی که خونی بوی. دارد نگه باز توانستمی سختی به را چشمانش. رفت رالف طرف به

 و تگرف را نبضش. نشست سرش باالی نهایت در و کشید عمیق نفس چند. زدمی هم به را حالش شد،می لخته و سرد

 . بیمارستان برسونیمش باید. است زنده کل، است زنده: گفت بلند

 .بیام ترجلو تونمنمی من. ببریمش کن بلندش زود معطلی؟ چرا پس! شکر رو خدا وای میگی؟ جدی ـ
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 . برمشمی خودم من بری، باید تو. ـ

  برم؟ کجا برم؟ ـ

 . کردی رو کار این تو بفهمه پلیس نباید. دونممی چه. جا هر ـ

 . میونه در منم پای. افتاده من ٔ  خونه تو اتفاق این ـ

 داری که هدفی به باید تو. شدم درگیر باهاش من میگم داد گیر پلیس اگه نهایتش. برمشمی بیای،خودم نباید تو نه ـ

 آخر تا گهدی ممکنه بیفته، گیر پات قضیه این خاطر به اگه. راهی اول هنوز تو. خالفکار گروه اون دستگیری به. کنی فکر

 . نرسی هدفت به عمر

 . ببخشد آن به منظم ریتمی وجودش گرمای با خواستمی. گذاشت قلبم روی را دستش سوزان بار این

 . نیمده پلیس تا برو. برو فقط تو. میشه خوب حالش باش مطمئن. بیمارستان رسونمشمی من. کل برو ـ

 برایم همین و دکشیمی نفس. ببینم را شکمش رفتن پایین و باال بتوانم تنها که کوتاه قدرآن. کردم نگاه رالف به ایلحظه

 اتاقک آن درون مرا وقتآن. شدمی دردسر برایم برعکس. نداشت ایفایده من بودن بود؛ سوزان با حق. بود کافی

 ٔ  انهخ به چه برای رالف شدیم، درگیر یکدیگر با چرا کهاین. کردندمی بازجویی من از هاساعت و گذاشتندمی ایشیشه

 شدن خشک از ساعتی چند که حاال خصوصا. کردندمی برخورد من با زندانی یک مثل هاآن. گفتمی چه بود، آمده من

 . ومش دروغ گفتن به مجبور من و کنند سوال هم باره این در داشت امکان حتی. بود نگذشته استعفایم ٔ  برگه امضای

 .میشه خوب حالش کل "کردم مرور خود با بود زده من به پیش لحظاتی که را هاییحرف و شدم خیره سوزان به دوباره

 یهاکار فرارم،. تمومه چیز همه دیگه کنم دستگیر رو گروه اون بتونم اگه. کنم فکر دارم که هدفی به باید فقط من

 . میشه فراموش همه... کنممی که ایمخفیانه

 . کردم وداع هاآن با شد،می متمرکز رالف گاهی و او سمت به نگاهم گاهی کهحالی در و کردم رها را سوزان دست آرام
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 رام و بچسبد محکم را دستم آنان از یکی لحظه هر کردممی گمان که چشمانی میان و خیابان در ساعتی چند را شب

 اجوی را رالف حال خواستممی. رفتم سوزان ٔ  خانه به که بود گذشته شب نیمه از ساعت. زدم پرسه دهد قانون تحویل

 چند و بودند ایستاده در مقابل گشتی افسر دو. بود گرفته نظر زیر را جاآن پلیس اما کنم؛ سپری جاآن را شب و شوم

 سویی از. بودند شده مطلع سوزان و من ٔ  رابطه از چگونه هاآن دانمنمی. رفتندمی رژه خانه اطراف در مدام هم نفری

 و بودم ایکننده نگران وضعیت در خودم دیگر سویی از و باشد شده درست دردسر برایش مبادا که بودم او نگران

 یدیوانگ مرز به را انسان فاضالبش بوی که تاریک و تنگ ایکوچه در شدم مجبور نهایتا. کنم کارچه دانستمنمی

 روی پلک ایلحظه. سر زیر بالش دستم و بود شده تختم خشن و زبر آسفالت. برسد سر صبح تا شوم پنهان کشاند،می

 رد که جانشبی جسم آن از ترمهم و بود شده بدل و رد بینمان که حرفایی رالف، با درگیری ٔ  صحنه مدام و نذاشتم هم

 هدید سال دو یکی این در که هاییکابوس تمام از حتی. شدمی ظاهر چشمم مقابل بود، آغشته شده لخته و سرد خون

 . بود تردردناک هم بودم

 فهمیدم تازه خواندم، را رالف مرگ ماجرای بودند، زده هاروزنامه در من از که درشتی تیتر و عکس کنار زود صبح وقتی

 تا ودب گرفته دستش در را دستم زیبایش صورت آن با و زدمی حرف من با شب آن که سوزانی. هستم احمقی آدم قدرچه

 دادندست از ترس خاطر به که توهمی. بود من توهم او. نبود واقعی سوزان دهد، فریب مرا شیطانی کار یک انجام برای

 قشن با و بگوید دروغ هابار که کسی. بود شده ایجاد بودند کرده سیاه را قلبم که گناهانی و خودخواهی و غرور ها،داشته

 خیال به تا دادم فریب را خودم نیز من. داد خواهد فریب هم را خودش عاقبت دهد، فریب را دیگران هایشکردنبازی

 راه بودم آن در که مسیری که حیف صد و! شد قربانی رالف وسط این که حیف. برسم داشتم که هاییهدف به خودم

 یک تنها و کشاندمی خود سوی به مدام مرا که باتالقی. پلیدی و ـناه گـ ته بود؛ رسیده خط آخر به من! نداشت برگشتی

 شاید. بودم انداخته روز این به را خود دستگیریشان برای که خالفکاری هایآدم آن کردن پیدا. داشت وجود نجات راه

 اشدرستی به که هدفی به اندازه چه ببیند تا کند امتحان مرا خواستمی زندگی. بود آزمون جور یک اتفاقات این ٔ  همه

 . بیایم بیرون بلند سر توانستممی پایان در شاید. هستم پایبند دارم ایمان

 ودب بدبختی و ترس سراسر که من ٔ  مخفیانه زندگی شکل، بدین و دادم فریب خیاالت و فکر همین با را خود دوباره من

 دعایی که کسی هر. بیاورم دوام نتوانستم هم جاآن اما بردم؛ پناه ویسنت خیابان کلیسای به اول روزهای. شد آغاز

 هایلوستر حتی جا،آن وسایل تک تک. باشد اشتباهاتم و هاحماقت جزای تا کردمی من حق در هم نفرینی خواندمی
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 اتمحرک مراقب چشمی زیر دیدند،می مرا وقتی. داشتند من به باری تاسف نگاه نیز، بودند آویزان سقف از که مجللی

 را امهرهچ که چند هر. گرفتندمی سخره به مرا چیست، گناهم فهمیدندمی که زمانی و کردندمی پچ پچ یکدیگر با. بودند

 . بودم پوشانده

 منِ ریبانگ که بود دیگری اشتباه این اما کنم؛ پیدا جبران برای فرصتی توانممی اشتباهاتم از فرار با کردممی گمان من

 وول سرت درون مدام که هاییخیال و فکر و کندمی نابود را تو درون از که ترسی با همزمان شدنمی. گرفت را نادان

 مینک انداختنت دام به برای که قانونی و مردم آمیزطعنه هاینگاه از را خود کنی، مقابله شود منحرف ذهنت تا خورندمی

 هاروز. تمداش وضیعتی چنین نیز من. کنی فکر کردیمی تکرار خود با هابار و داشتی که هدفی به باز و. سازی مخفی کرده

 ایج نه و داشتم جیب در پولی نه. بودم گذاشته پا زیر هاکافه تمام. بودم سرگردان خیابانی و کوچه هر درون هاشب و

 قاتل یک به کمک به حاضر هم کسی و کنم اعتماد کسی به توانستمنمی. بودند شده غریبه برایم شهر مردم. خوابی

 به تربیش گذشت،می لحظه هر که بودم رویایی تحقق به امیدوار چنانهم و کنم تسلیم را خود ترسیدممی. نبود فراری

 و وابخ نگرانی و ترس و گذشتند کندی به که هاییثانیه. شد سپری اتفاق آن از هفته یک. آوردممی ایمان بودنش واهی

 هب شدیدش هایبارش و هابرق و رعد با که نبود ایلحظه و بود شده رحمبی هم آسمان حتی. بود گرفته من از را خوراک

 آزار امر کمتر آورعذاب هایروز این بلکه بردارم، لباسی پولی، تا بازگردم خود ٔ  خانه به خواستم. نیفتد درمانده من جان

 مرا وسایل و است آورده جدیدی مستاجر کند،می جادو را همه که عصایش آن با پیرم ٔ  خانه صاحب دیدم ولی دهد؛

 . نداشت وجود این از تربد دیگر. است انداخته خیابان توی ایزباله همچون

 مداننمی. برسد هدفش به تا کند قربانی را چیزهایی باید دارد که هدفی برای آدم گفتمی او. افتادم سوزان حرف یاد

 اب خواستممی من. کردم قربانی را هدفم که بود این من اشتباه. فهمیدم را خودم اشتباه اما دروغ؛ یا بود راست او حرف

 هم؛د نجات شوندمی افراد این دست ٔ  بازیچه که را کسانی جان. کنم خدمت شهرم مردم به خالفکار باند آن دستگیری

 دم،کر بازی نقش گفتم، دروغ. امشده پلیس چرا کردم فراموش کلی به که شد کار این ذکرم و فکر تمام قدری به اما

 یتاهمبی برایم دیدند،می لطمه من هایخودخواهی خاطر به که را هاییانسان دیگر حتی. بردم بین از را خودم انسانیت

 رکتح سایه همچون که کسانی کردن پیدا خاطر به فقط شد، تابوتش امخانه تنگ هایدیوار که رالف مثل بودند؛ شده

 . نه یا دارند وجود نفهمیدم سرانجام که کسانی. بود ممکن غیر تعقیبشان و کردندمی
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 از بعد حال. زد خواهد رقم آورعذاب مرا سرنوشت روزی که ایگذشته. بود تعقیبم در که بودم ایگذشته از غافل من

 گونهاین که بود که او واقعا. »رسیدم سوال این جواب به است، شده ماه چند یا روز چند دانمنمی دقیقا که ایامی گذشت

  «بود؟ ساخته خود ٔ  شیفته مرا

 نبازگشت جرات نه و امکرده خراب را چیز همه زنم،می پرسه شناسنا هاییسایه میان و تاریک شهری در که اکنون تازه

 امیلی. دیگر هایخیلی مانند کردم؛می بازی تکراری نقشی مدت این تمام در که فهمیدم کردن،جبران توان نه و دارم

 .بودم کرده هایمحماقت و اشتباهات قربانی را دیگران تکراری، نقش همان در من و الکساندر رالف، بود، سوزان همان

 

 رمان پایان

 

 96 فروردین

 :خوانندگان با سخنی

 برسونم پایان به رو رمانی دوباره دادم فرصت من به که خوبم خدای از تشکر

 .بدم قرار موقع به رو ها پست نتونستم که این از تقصیر عذر و کردند دنبال رو رمان که دوستانی از تشکر

 .باشه داشته ذارید می خوندش برای که وقتی ارزش که بنویسم چیزی نتونستم و

 دوستان، شما کمک با البته بعدی های کار در کنم می سعی و منه رمان اولین حقیقت در این

 .بدم ارائه رو تری پخته های داستان و بهتر های ایده

 

 خوبم دوست از تشکر نهایت در


