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  .ه خانه نبودك رفتم يا به خانه
  .ه در نبودكردم ك را باز يدر

  ...دميه دكو آنچه را 
  .دميد
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  فصل اول
  شود يپول خودش وارد م

 يهـا   دام از آنها مانند ستاره    كچ  ي ه شوند اما   كارآگاهان خصوصي در همه شكل و اندازه وارد مي        
 طـالق در    ي بـرا  كيافتن مـدار  يـ د  يـ بـه ام   يپردازنـد، بعـض     يمه م يار ب ك به   يبعض. ستنديون ن يزيتلو

 قتـل   ي دهيـ چي بـه مـوارد پ     ي لعنت يا   و عده   گذارند،  يار م ك ي مخف يها  نيمت دورب ي ارزان ق  يها  هتل
دا يـ زها را پ  ي من چ  ؟من. د داشته باشد  يا نبا ي وجود ندارد،    يبي تعق يزهاي از چ  يبعض. نندك ي م يدگيرس
  . شود ينم، اما آن به قلمروها مربوط مك ينمدا يها را پ  آنحاًيها ترج  وقتيبعض. نمك يم

مـن  . داد  يش مـ  ي را نمـا   1لريقات ت يتحق در نشان    ي رو ي پوسته شده   روزها عالمت پوسته    در آن 
 يـك هن را مفتخرانه بـر تـن دارم و هرگـز    ك ييها زخم. ستميافه نيق ره اما  خوشيبلند، ت . لر هستم يت

  .ا حداقل پولشان را بپردازنده آنهكنيمشروط به ا. نمك يوس نمي را مايمشتر
 به شـمار    ي تنگ يد جا ي بود، و اگر نبود    ي دنج ين سو دفتر من جا    ي از ا   د؛ي مهربان بود  يمكاگر  

م در كـ  يا   دفتـر بـا اجـاره      يـك .  عمـر  يـك د  يشـا . گذرانـدم   يجا م    را در آن   ياديمن وقت ز  . آمد  يم
 يفـضا . رده بودنـد كـ  كرا تـر ن محـل  يـ  داشتند ايشرفتيه پك يتمام مشاغل. ني ارزان نشيا  منطقه

، ننـد كت  يـ  فعال يرقـانون ي و غ  ي قـانون  يستركخواهند در مناطق خا     يه م ك از ما    يسانك ي برا يشتريب
 يـك  مـن  يهـا  هيهمـسا . رفتند ي شده باشد، ميشتر شهريه بك ييها به جا     موش يحت. شد  يجاد م يا

  .شتر از من پولساز بودنديها ب آني هر دووبت زده يآنها مص ي حسابدار بودند، هر دويك و كدندانپزش
د و سرد   يرحم، شد   يباران ب . ديبار  ي م يدن من آمد، باران سخت    ي د ي برا 2 برت جوآناه  ك يآن شب 

 نـام   يـك د از آن بـه عنـوان فـال ن         يـ با. دي داشت يد احساس خوب  ي بود كه در داخل و خش    كني از ا   بود،
ه شـب   ك يا  ر شده بود، از نقطه    يد. دمف خوب نبو  يات ظر كن ن يافت ا يد، هرگز در در   ي اما شا   بردم،  يم

من هنوز پشت   . شان رفته بودند  يها   ساختمان به خانه   گرينان د كساافت گذشته بود و     ي يبر روز غلبه م   
ون يـ زي بـه تلو   ينگـاه   مين. ديشك ياد م ي تلفن من فر   يه آن مرد در گوش    ك يهنگام. زم نشسته بودم  يم

 غمخوارانه  ييمن صدا . مقحخواست، ا   ياو پول م  انداختم،    يم شده م  ك يز با صدا  ي م يقابل حمل رو  
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 يدن صـدا  ي گـوش مـن بـا شـن         و سپس، . د و برود  داشتم، منتظر او بودم تا خسته شو      در تمام مواقع    
  .  زنيكو ... بدون عجله استوار، . آمد ي در دفتر من ميز شد، به سوي در راهرو تييها م گا

امـا  . خواهنـد   يه اطالعات مـ   كند  يگو  يآنها م . ها بودند   ين مشتر يشه بهتر يها هم   زن. جالب بود 
ا يـ خواهنـد     يخواهند پول بپردازند آنچه م      يه م ك يخواهند انتقام است؛ و هنگام      يه م ك يزيشتر، چ يب

  .  ه جهنم روح انتقام نداردكد بدانم يو من با. نندك ياز دارند را مطرح نميآنچه ن
ـ    ي هيرون در متوقف شد، سا    يها ب   گام  ي زده  ك برفـ  ي شهيـ  ش يه بـر رو   كـ  يا    ه بلند سوراخ گلول

المـه  ك م يـك  از   يدم، اما قـسمت   يد  يد آن را م   يقتاً با يمن حق .  در بود را مورد مطالعه قرار داد       ي پنجره
 يارآگاه خصوص ك يك ي هيراكردن عاطفه و خطر هنگام      كها از حس      يمشتر. ردك يجاد م يخوب را ا  

. در باز شد و آن زن به درون قـدم گذاشـت  . اهنداغذ بدردنخور بخو  ك اگر چند    يحت. آمد  يخوششان م 
ع بـه مبلمـان     ي سـر  ي نگاه  شد،  يالس مانند دود از او متصاعد م      كه پول و    ك ييرو  بلوند قدبلند خوش  

  . وار دفتر من انداختي برداشته دك تريها خرد شده و گچ
مـن را    نـام    يزد، وقتـ    ياد م ي را فر  يه پول هنگفت  ك داشتند   ي خاص كش ظرافت و سب   يها  لباس

ن يا بهتـر  يـ ه  كـ د  يرسـ   ي نظر مـ    ن،يهمچن. شه را ببرد  يتوانست ش   ياش م   ي اشراف ي صدا يزيگفت، ت 
د بـا صـورت   يشا.  را گذارنده استياري بسيور  سخنيها ا درسيرده و   كون و مدارس را تمام      يپانس

 شهيـ ه او همكـ داد   يش نـشان مـ    يـ ن آرا يمتـر كد، امـا بـا      يرس  ي به نظر م   ي قلم يمك سرد   ياستخوان
ه خـودش را نگـاه داشـته بـود،          كـ  يستادنش، طـور  يـ ق ا ياز طر . با باشد يه ز كني است تا ا    افهيق  ش  خو

ه مجبور  كداد    يامال ثابتش نشان م   كاست، دهان     نترل شده ك مزاج اما    ي دمدم يه فرد كمشخص بود   
 يلتن حا يبا بهتر . ن شغل من است   يا. نمك ي مانند آن دقت م    ييزهايمن به چ  .  است يبه فرمان بردار  

 يز مـن بـر رو  يـ ه درست مقابـل م  كان دادم و با اشاره به او فهماندم         كش ت ي سرم را برا   يتوجه  ياز ب 
 آن  ي بـر رو   يردن صـندل  كـ ز  يـ  تم ي بـرا  يبدون اسـتفاده از دسـتمال     . نديگر دفتر بش  ي د يتنها صندل 
ه زد جانيش از حد هي پشت تلفن ب   يصدا.  در نظر گرفتم   ياز اضاف ي هوش سرشارش امت   يبرا. نشست

ـ ي صـورتش را آرام، و حتـ       با زحمت .  خاص يلي خ ييها  ديتهد. خواست  يد پول م  يشده بود، با تهد     ي ب
ـ ي خ  به اطراف دفترم انداختم،  يه نگاه ك يهنگام. احساس نگاه داشته بود    شـد دفتـر را    ي سـاده مـ  يل

  .  ردكد، مشاهده يه او دكهمانطور 
ها،    پرونده يها  ينيرون س ي در درون و ب     شده يگذار  اغذ نشانه كن  يز داغان، به همراه چند    ي م يك

 شده و بـالش گـود       پهك يپتو. ده بود يوار چسب يه به د  ك ي تخت سفر  يكنت دست چهارم و     يابك يك
ز مـن   يـ تنهـا پنجـره پـشت م      . خوابـد،   ي آن مـ   ي مرتباً بر رو   يسكه  كداد    ي تخت نشان م   يرفته رو 

 ي روييهـا  سـوراخ . ردكـ  ي مـ يتق آرام  باد تقيها  آن با سقلمه ي شهيرون داشت و ش   ي از ب  ييها  لهيم
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 رنـگ   ي د بود، تنها نشانه   ياه و سف  يز س يز من ن  ي م يون قابل حمل رو   يزيشد، تلو   يده م يهنه د كفرش  
 يا   خـورده شـده در گوشـه       يتزاي پ يها  جعبه.  بود يا   دخترانه ي شده  هيم هد ي من، تقو   اتاق واري د يرو
نجـا  ي ا يسكـ ست و   يار ن ك دفتر   يكجا فقط     نيه ا كته  كن ن يدن ا ي فهم يبرا.  هم پشته شده بود    يرو

 يسكار  كن دفتر به محل     يه ا كارا واضح بود    كن آش يهمچن. از به هوش سرشار نبود    يد، ن نك ي م يزندگ
  . ارد ندي شباهتياركن روال يدر ا

 انتخاب شـده بـودم،   ي واقعياي در دني زندگيد، من برايرس ي به نظر ميل خوبي آنچه دال يبرا
  . ان نبودگاه آس چياما ه

ه ك يدر همان آهنگ منطق   . ام  دهي تلفن را شن   ي صدا يافك ي ه به اندازه  كم گرفتم   يناگهان تصم 
ن، اگر من پـول داشـتم،       يبب«: ر بگذارد، گفتم  ي بر مردم تاث   يتوانست به راحت    يشد م   يح ادا م  ياگر صح 
، خوشـحال   يوصـل بـش    و   يريه شماره رو بگ   ي يتون  ين تو م  يبنابرا. دادم، اما من پول ندارم      يبهت م 

لـه بهـت    كي و يـك ه  كـ م رو     هيتـونم همـسا     ين مورد من مـ    يدر ا . ي وارد بش  يه از راه قانون   كشم    يم
ت   افـه ي بـه ق   ياريـ ر ب يـ  پول گ  يخوا  يه م ك ي هم بهش بگ   ياج داره، و وقت   يار احت كبه  . نمك شنهاد  يپ
ـ  يمـ ... اديـ برم ي گيادينه پول زك، مميشتر صبور باشي ب يهرچند، اگر تو بتون   . خنده  ينم  ي، بـرا يدون

ا يـ نـار در  ك و بـه     يشكق ب يه نفس عم  كنم  ك يشنهاد م يمن پ . ستيجانات خوب ن  يفشار خونت اون ه   
  ».گردونم يت پولت رو بر ميمن در نها... ا برام آرامش بخش بودهيشه دريهم. يبر

 بـه   در پاسـخ  .  زدم يام بـا ادب لبخنـد       ننـده كد  يش گذاشتم و به بازد    يم تلفن را بر سر جا     كمح
 يبا منظور خاصـ   . م داشت يش خواه ي در پ  ي طوالن يه بحث كدانستم    ي فقط م  .ي نزد لبخند من، لبخند  

  . ردمك شو من آن را خاموش... ردكز من نگاه ي مينان روكون زمزمه يزيبه تلو
ست بـه   يـ از ن يـ ه ن كنه  ي ا شيخوبمونه، اما     ي سگ م  يكشتر مثل   يه، ب يكه شر ي«: گفتم يبه آرام 

  ».شدي ببرياده رويپ
اش جلب    ه توجه كن منظور   يد، نه بد  يپرس  ي مطلع شدن م   يه برا ك بود   يا  ش به گونه  يلحن صدا 

  .شده است
  »د؟يا وقت به خانه رفته چيا هيآ«

نجا را دوست ينارش، من اكدر .  گران هستميزهاي و با چي بزرگ، خاليها  ن خانه ينون ب كهم ا 
البته . شه  ي مزاحم من نم   يسكرسه،    يان م ياه روز به پ   ك يز در دسترس هست و هنگام     يهمه چ . دارم
  » .اغلب

 در دفتـر خـود      يشـما رو  «:  و ادامه داد   ديشك باال   يمكاش را     ينيب ».شوم  يمن متوجه آن نم   «
  ».لري تيد، آقاي سوراخ داريك
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  »...دهايب«: ان دادمكسرم را ت
 بلنـد شـود و      خواهـد   يه مـ  كردم  كر  ك ف يا   لحظه ين آمد، برا  يياش پا   رهي دهان قرمز ت   ي گوشه

ش را  ك ترسنا ي رهين نگاه خ  يرد و بهتر  كنترل  كر را بر مردم داشتم، اما او خودش را          يمن آن تاث  . برود
  . لم داديتحو

  ». برت هستمجوآنامن «
  ». بشهي من تداعي برايزيد چيه انگار باكن ي گفتيطور«. ان دادمكمتعهدانه سرم را ت

نم شـما   كـ  ير نمـ  كـ امـا خـب، مـن ف      ...  بلـه  ،يگـر يس د كـ  هر   يبرا«:  بداخالقانه گفت   يمك
  »د؟ينك يد، مينك را مطالعه ي اقتصاديها صفحه
  »ن؟يدار هست ه شما پولكد متوجه شوم يبا. ار به من پول بپردازدكن ي اي برايسك ينه تا وقت«
  ».قطعاً«

  » شما انجام دهم؟يتوانم برا ي مياركچه . ين نوع مشتريبهتر«.  زدميپوزخند
م كـ دش را مح  يش از انـدازه بـزرگ و سـف        ي ب يف دست كياش جا به جا شد،        يدل در صن  يبه نرم 

او ه  كـ  نبـود    كيشـ . ندك من صحبت    يندهاينجا باشد و در مورد خوشا     يخواست ا   ينم. چنگ زده بود  
 يزيـ چ. ردكـ  يت م ي او را اذ   يزياما چ .  داشت يندي ناخوشا يارهاكن  ي انجام چن  ي را برا  ياغلب افراد 

مـن  . اج داشـت يـ او بـه مـن احت    . نـد ك اعتمـاد    يگـر ينست به شـخص د    توا  يه نم ك يزي، چ يشخص
  . در حال پول شمردن بودم! جهنم... ميتوانستم بگو يم

  ».نيه شده بوديبه من توص... گردم، شما ي مي محقق خصوصيكمن به دنبال «: ناگهان گفت
ـ    «. ان دادم كدن موضوع ت  يمن سرم را به نشانه فهم       يهـا   نـس س، و تمـام آژا    يپس شما قبالً پل

ل كه مـش  كـ ده    ين نشان م  يا. نندك كمكدام نتوانستند به شما     ك  چين، و ه  يردك را امتحان    يخصوص
  ».ستيالت معمول نك از آن مشيكيشما 

هـا پـول      ه  زاد  حـرام . ردندكوس  ي آنها مرا مأ   ي همه«. ان داد كد ت ييم به نشانه تا   كسرش را با تح   
توانستم انجام دادم، هـر       يه م ك يهر مساعدت . ادند به من ند   ي به جز عذرخواه   يزيمن را گرفتند و چ    

ه تـو افـراد را      كدانم    ي اسم تو را به من داد، من م        يت شخص يردم و درنها  كه داشتم دنبال    ك يسرنخ
  ».ينك يدا ميپ

اسـت، مـن      هيـ  هد يـك ن  يا. نمكدا  ي را پ  يسكا هر يز  يتوانم هرچ   ياگر نرخ درست باشد، من م     «
ها به    كه چ ك ي، و من تا وقت    �شوند  يه با حرف ت شروع م     كگه  ي د يزهاي چ يلي و خ  رشرو، ت گر  تالش

 نـدارم،   ي دسـت  طـالق دهـم، در      يمـه انجـام نمـ     يار ب كـ اما، مـن    . شوم  يم نم يند تسل يآ  يسمت من م  
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مـن فقـط    . شناسـم   ينم آن را نم   ك يار م ك يا   سوژه ي بر رو  ينم و  وقت   ك ي را حل نم   ييالت جنا كمش
  ».دا شدن باشن چه نباشنيه پل بيچه مانم، ك يدا ميزها را پيچ

  ».نندكم نطق يد براايمن خوشم نم«: ردك را نثار من زيآم سرزنشن نگاه سرد ي برت بهترجوآنا
  ».ام فهي انجام وظيها  بخشي در همه«.  زدمي لبخنديبه آسان

  ».ستيم مهم نيو طرز برخورد شما هم برا«
  ».ستيها مهم ن يلي خيبرا«

مـن تـالش او بـا خـودش را تماشـا            . نـد ك كخواست محـل را تـر      ي م ين بار به طور جد    ياو ا 
چـاره شـده   يه واقعـا ب كـ نيآمد مگر ا يرا نم راه  ن  ي مانند او ا   يسكت بود،   كردم، صورتم آرام و سا    ك يم

  . باشد
  ».ينكدا يخوام برام اون را پ يگم شده، م... دختر من«: راه گفتك ايت از رويدر نها
ـ  فكيـ ر هشت در ده براق از       ي تصو يك ع از  ي سـر  يش از انـدازه بـزرگش در آورد، بـا ضـربت           ي ب

 از سـر و  يريتـصو . دميـ  آن را دعكـس بدون برداشتن . ز به سمت من سر داديت، در طول م  يعصبان
 يان موهـا  يش در م  يكرد، چشمان بار  ك يه عبوسانه به من نگاه م     ك دختر نوجوان ترشرو     يك ي شانه

  . نمود يبا ميرد، زك ي آن شدت اخم نماگر به.  موش بودي بلند بلوندش، مانند النه
فقـط بـه    «: ع شده بود  يشتر مط ي برت آرامتر و ب    جوآنا يصدا» .لري ت ين است، آقا  يتركاسمش  «

ره تـو شـانزده سـال، و          ي اسـت، مـ      سـاله    بخواد جواب بده، پانزده    يده، البته فقط وقت     ي پاسخ م  يتك
  ».دا بشهيه پكخوام  يم

  »ه رفته؟كچه مدت است «. ميگر بوديديكنا با  آشيان دادم، در بخشكسرم را ت
  ».ن دفعهيا«: ردكراه اضافه ك ايرد و بعد از روك يثكم» . ماهيكفقط «

 باعـث   يزيـ راً چ يـ اخ«. ر به نظر برسم   كه متف كرد  ك ي م كمكبه من   . ان دادم كدوباره سرم را ت   
  » است؟ ان شدهت دختريآشفتگ

او . نـد ك يدانم چرا فـرار مـ   يمن نم. داند يا مم، خد ي نگفته بود  يزيقبلش چ .  بار بحث شد   يك«
  ».يزيهر چ. ه بخواهد داردك يزيهرچ

 و يگار فرانـسو يسـ . رون آمـد  ي ب يگاري و س  كن بار با فند   يف فرو رفت و ا    كي ستش در دوباره د 
گار را  ي استوار سـ   ياو با دست  . ن رو من نرخم را باال بردم      ياز هم .  طال و منقش به مونوگرام بود      كفند

ن گونـه   يـ مـردم درا  . ردكـ   از دود را در دفتر مـن پخـش         ينده و عصب  كرد و سپس فوت پرا    كروشن  
بـه  ه  كـ ز هـل دادم،     يـ  م يام را رو    يگاريرسـ يمن ز . ارا بود ك آش يليخ. ردندك يد دود م  يها نبا   تيموقع

 برت نشدم، به نظـر      يتك نگران   فوراً. ردمكس را مطالعه    كدوباره ع . ساخته شده بود  انسان  ه  يرشكل  
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وقـت  . شد  ي، احمق بود اگر مزاحمش م     يگريس د كند، و هر    كه بتواند از خودش مراقبت      كد  يسر  يم
  .نمك يح عمليدن چند سوال صري پرسيمم را برايه تصمكآن بود 
  »د؟يآ ينار مكبا او چطور ن چطور؟ دخترتان ياتركپدر «
قـط از خـودش     ه ف كـ زاده    ه دو سالش بـود آن خودپـسند حـرام         ك يوقت. ندك يار را نم  كن  ياو ا «
شه به شدت از    ي داشتند، اما هم   ي دسترس  به او  شيالكو. ردك ك گذاشته بود ما را تر     ي به جا  يآراستگ

اج يـ البته به آن احت   .  به دنبال او هستم    يدار   نگه ي نهي هز يمن هنوز برا  . ردك ين موضوع استفاده م   يا
 با مواد مخـدر،     يلكچ مش ينه، او ه  ... ديه بپرس كنيو قبل از ا   .  است يگريز د ي چ يلكم، اما قاعده    يندار
گـاه    چيم و مـن هـ     ا ردهكـ شه از او مراقبت     يدم، هم يفهم  يمن او را م   .  ناباب نداشت  انا دوست يل و   كال
  ». ترشروستيوچولوك ينقو  نقيكاو . ندكش دست بلند يه روك نبودم يسك

.  گذشـت   باشـد، امـا آن لحظـه       كن بود اشـ   كه مم ك در چشمش برق زد      يزي چ يا   لحظه يبرا
 يامـا تـا حـد   . ه دادمكيـ ام ت ي به پشت صـندل ، او توجه نشان داده باشمي ه انگار به مناظره   ك يطور

موارد را داد  ي نبود، اما اگر رخ ميعاد يلي خي موردي فرار يك يجستجو. ديرس  يگستاخانه به نظر م   
. خت شـدن بودنـد    ه منتظر پردا  ك بود   ييها   حساب  صورت و   .دميرس  يردم و به پولم م    ك يع حل م  يسر

ه دادم و صـورتم را  كيـ ز تيبه جلو خم شدم، آرنجم را به م       ... ي مدت طوالن  ينه برا ...  نبود يسال خوب 
  . ر دادميي و متعهد تغي جديبه حالت
نـد  ك ير مـ  كه ف ك است   يينوا  يم، دختر پولدار ب   ي دار ه ما فعالً  كخب خانم برت، در اصل، آنچه       «
خورد و نان     يمانده را م    ي باق يند، غذاها ك ي م يينوع در خفا گدا    ت يد برا يشا. ز دارد جز عشق   يهمه چ 

ر كـ زنـد و ف    ي اشـتباه گـول مـ      يزهاي؛ خودش با با تمام چ     دخواب  يها م   ك پار يها  تكميدزدد، در ن    يم
 ياز اجـرا  . نـد ك ي مـ  ي زنـدگ  ي و با مردم واقعـ     ك نمنا يانكدر م .  است ي بزرگ ييه ماجراجو كند  ك يم
م كـ ها    ه شب ك يهنگام. ستميمن در مورد او چندان نگران ن      . امان است  مادرش در    يها  امل فرمان ك
  » .م سرد شوند، به خانه برخواهد گشتك

ان كـ  ت ينفـ متش را به نشانه     ي گرانق ي مردانهش شده به مدل     ي برت، از قبل داشت سر آرا      جوآنا
 قـادر   يسكـ ردم و   كه  ردند را تجرب  كها به دنبال او جستجو        ه هفته ك يقبال افراد . ن بار نه  يا«. داد  يم

 ي زهي با جاي حت دند،ي از او نديزيچ چيها، ه  يقبل... دام از كچ  يه.  رد از او نشد    يك يردن حت كدا  يبه پ 
دا يـ شه موفق به پيقبالً هم. شود ين آب ميه در زمكن بود يمثل ا . شنهاد داده بودم  يه من پ  ك يشتريب
ه ك بود ي نامي تالش من برا  ي ن بار، همه  يا ا ام.  دارند ييها  افراد من همه جا رابطه    . شدم  يردنش م ك
ه من دخترم را    كاو گفت   . ه اسم شما را داد    ك به من داده شد      يه توسط همان فرد   ك ينام. فهمم  ينم
  ».ردكدا خواهم يد پيسا تينا... در
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  .دانستم يد ميدانستم، با يد ميبا. ه راست نشستمك ي قلب من را فشار داد، به طوريدست سرد
  . دينك از آن فرار يا ست به چه فاصلهيند، مهم نك ي نمرهاگاه شما را  چيگذشته ه

  »د؟يدون ي مي چديسا تياز نا«: ردمكش نگاه يها م به چشميمستق
توانم هـر   يمن م. ندكار را بكن يخواهد ا يه مكد يرس ياما به نظر م    نداخت،ينش را باال    يها  شانه

 مـن بـر   يگاريتمامش در جـا سـ   مهيگار نيردن ته سك با له.  به نظر برسم كوقت مجبور باشم خطرنا   
  . ندكتوانست در چشمان من نگاه  يح نمي پاسخ صحيردن روكز ك تمريش فائق آمد، براا لغزش

 از  يده بـودم و بخـش     يمن آن نام را قبالً نشن     . يز لعنت ي چ يك يز، حت يچ چ يه«: دست آخر گفت  
  ها را تحت فشار قرار دادم،        آن يوقت. ردندكبت ن  آن با من صح    ي درباره... شناختندش  يه م كافراد من   

 بودنـد،    اوردهيشان به دست ن     يگاه در زندگ    چيه قبالً ه  ك يشترياز پول ب  . ردندك كمرا تر . ها رفتند   آن
ض يمـر ...  انگـار مـن     ردند،ك به من نگاه      نند،كد بحث   يسا  تيه در مورد نا   ك ني ا يبه جا . ردندك يدور
  ». آني  گفتگو دربارهل بهيفقط به خاطر م. بودم

 خودم را بـا     يلمات گفتگو ك» .من متعجب نشدم  «:  بود، اما آرام گفتم    يم هنوز جد  ياگرچه صدا 
  . ردمكدقت انتخاب 

ه كـ  ييجا.  لندن ي  ناشناخته يدوقلو.  شهر لندن است   آلود، پنهان و راز   يكد، قلب تار  يسا  تينا«
  » . استيل بزرگك، در مشاست افتهي به آنجا راهن ااگر دخترت.  در آنجا هستندي وحشيزهايچ

ار كـ د  يسـا   تيـ ه شما در نا   كدم  يمن فهم . ش شما آمدم  يه پ كن علت است    يبه هم «:  گفت جوآنا
  ».دينك يم

. ه هرگـز برنگـردم    كـ ردم، قـسم خـوردم      كمن فرار   . ستينطور ن يه ا ك است   ينه، مدت طوالن  «
  ».هي بدمحل

. لري ت ي باشم آقا  سخاوتمند يليه خ كم    دهآما«:  برگشت يمي قد يلبخند زد، به همان حالت آشنا     
  »د؟يخواه يچقدر م
ارزد؟   يمـ چنـد   روحتـان   ... ديسـا   تي بازگشت به نا   يچه مقدار، برا  . ردمكر  كن موضوع ف  ي ا يرو

. اج داشـتم يـ آمد و من به پول احت  ير م ي سخت گ  يليار خ ك... سالمت عقلتان؟ عزت نفستان؟ اما حاال     
. رده بـودم  كـ ش از حد پول قـرض       ي از آنها ب   يودند و من از بعض     ب ين قسمت لندن هم افراد بد     يدر ا 
-بروتـو "ع  يار سـر  كـ  يك. د سخت باشد  ي نبا ي نوجوان فرار  يكافتن  ي. ردمكر  كن موضوع ف  ي ا يرو
البته اگـر   . ند به اتمام برسد   ي من را آنجا بب    يسكه  كني قبل از ا   يد ورود و خروج من حت     ي، شا "رونيابيب

  .ردمك مدنظر داشتم از او بخواهم، دو برابر ردم و آنچه قبالًكت نگاه  برجوآنابه . شانس بودم خوش
  ».ها نهي هزار چوق، بعالوه هزيروز«
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  ». استياديپول ز«: ار گفتكبه صورت خود
  »ارزد؟ يدخترتان چقدر م«

ه چقـدر پـول     كـ ش مهم نبود    ياو واقعاً برا  . ردكق  يان داد، موضوع را تصد    ك ت يسرش را به تند   
   .كردند ، هميشه رنگ عوض ميمثل او ي مردمي مانند من برايمردم. بخواهم
  ».هر چقدر طول بكشد.  آقاي تيلر،دخترم را پيدا كن«
  ».مشكلي نيست«
  ».و او را پيش من بازگردان«
  ».كار من آدم ربايي نيست. كشانم اش او را به خانه نمي من بر خالف عقيده. او بخواهد اگر«

نگـاهش خيـره و     . سعي كرد تا خطرناك به نظر برسـد       . خيز بردارد نوبت او بود كه حاال به جلو        
  .شد كرد از يخ بلند مي  و لغاتي كه بيان مي،سخت بود

 كوچولـوي فاسـد رو      ي  سالهاون گو . كني  گم مي    هر كاري كه مي    ،گيري  وقتي پول من را مي    «
 خونه پيش من بر      و اون رو به    ،كشي   از هر جايي كه االن توش قايم شده بيرونش مي          ،كني  پيدا مي 

  »واضحه؟. گيري  پولت رو مي، و فقط سپس،سپس. گردوني مي
در زمـان   . ام  رش قـرار نگرفتـه    يه نشان بدهم تحت تاث    ك به او لبخند زدم      يآنجا نشستم و طور   

 ،سـايد منتظـرم بـود     ترش را ديده بـودم و در مقايـسه بـا آنچـه در پـشت نايـت                   خودم از او ترسناك   
 و هر دو    ،خرين شانس او بودم   آ من   ،در كنار اين موضوع   . ي او هيچ بود   عصبانيت و تهديدهاي ضمن   

و هيچ كـاري بـا پـولي كـه مـن             ،آمد  هيچ كس براي اولين بار پيش من نمي       . دانستيم  ما اين را مي   
 بـراي   ،من براي انجام اين كار در روش خودم شهرت كـسب كـرده بـودم              . شد  گرفتم انجام نمي    مي

اغلـب شـامل    . روم  و هـر كـس كـه تكليـف كنـد تـا جهـنم مـي                 ، هرچه بخواهد  ،حقيقتجستجوي  
ز بـه   يچ چ يقت و ه  يخواهند، فقط حق    يقت را م  يه حق كگفتند    يشه م يآنها هم . شد  ي من م  يها  يمشتر

د يـ فم يه دروغـ  كـ  ينه وقت . ردندك يار را م  كن  ي ا واقعاً از آنها    يمكاما تعداد   . خواهند   نمي قتيجز حق 
ه در  كـ  يه هرگز پول  ك بود   يلين هم دل  يه ا ك.ار ندارم كها سر و      ن با دروغ  اما م . تر باشد   تواند راحت   يم

ه هر  كآمدند    ي من م  ي به سو  يشه هنگام يمردم هم . نمك ي خانم برت باشد انتخاب نم     يها  تيمحدود
 جوآنـا  ي بـرا  يگـر يچ شخص د  يه. گوها  شيها و پ     دعاخوان يرده بودند، حت  ك را امتحان    يگريز د يچ

تـر   را راحـت   ه آن كـ د  يبه نظر رس  . نتوانست... ره شود ي به من خ   ي مدت يرد برا ك يسع. برت نمانده بود  
ز به سمت مـن     ي م يرد، و بر رو   ك را خارج    اي  آماده كفش به جستجو پرداخت، چ    كيدوباره در   . افتي

  . برنامه دوم بوديظاهرا وقت اجرا. سر داد
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  »بوديك چك ديگر مانند اين نيز خواهد .  آقاي تيلر،پنجاه هزار پوند«
 ،براي صدهزار دالر  . خنديدم   اما در درون به پهناي صورتم مي       ،من صورتم را ثابت نگه داشتم     

سـايد را تـامين       اين تقريبـاً ارزش بازگـشت بـه نايـت         .  رو پيدا خواهم كرد    ��من خدمه مري سلستي   
  ...تقريباً. كند مي

  ».يك شرط هست«
  ».دانستم كه بايد شرطي باشد مي«. من لبخند زدم

  ».آيم ا شما ميمن ب«
  ».راهي در جهنم نيست. راهي نيست. نه«. دوباره راست نشستم

تواند االن برايش اتفاق      هرچيزي مي . گاه اين مقدار طول نكشيده بود        هيچ ،يك ماهه كه رفته   «
  ».من بايد آنجا باشم... كنيد وقتي پيدايش مي. بيفتد

تم كه اين يك مورد را از دست خواهم         دانس   اما قبلش مي    ،سرم را به نشانه مخالفت تكان دادم      
اين چيـزي بـود كـه هـيچ وقـت كـسي             . وقتي مسئله خانواده در ميان بود هميشه ضعف داشتم        . داد

 ، اما چشمانش براق و درخشنده شده بودند       ،كرد   هنوز گريه نمي   جوآنا. دانست  چيزي در مورد آن نمي    
  ».و براي اولين بار صدايش ناپايدار بود

  ».كنم خواهش مي«
 بلكه بـه خـاطر      ،نه براي خودش  .  اما به هر حال آن را گفت       ،هنگام گفتن آن لغت راحت نبود     

  .دخترش
توانم بيش از اين در خانه بنشينم و منتظـر زنـگ              من نمي . من بايد بدانم  . من بايد با تو بيايم     «

  ». من را به آنجا ببر،شناسي سايد را مي تو نايت. تلفن باشم
م يـ داد ي هر دوي مـا شـايد بـيش از آن چـه نـشان مـ      ،گر خيره شديم  اي به همدي    براي لحظه 

 همـانطور كـه هـردوي مـا         ،و در پايان من سـرم را بـه نـشانه موافقـت تكـان دادم               . ميده بود يفهم
  .  من يك بار ديگر سعي كردم منطق را ببيند،اما به خاطر او. كنم دانستيم كه من اين كار را مي مي

 و هـر كـسي      ،گويند لنـدن دودي     آنها مي .  برايت توضيح بدم   سايد  تنايي    ، بگذار درباره  جوآنا«
سايد يك مايل مربع از       نايت ،هاي رسمي اعتماد داريد     اگر به نقشه  . داند كه دود بدون آتش نيست       مي

 امالك استيجاري و محالت فقير      ،هاي پشت سر هم در مركز شهر است         هاي باريك و كوچه     خيابان
 انگـار   ،سـايد از آن بزرگتـر اسـت          نايـت  ،عمـالً . ديد قديمي شده بودند   نشين كه هنگام آغاز قرن ج     

 شرارت و به طور كلي چيزهاي عجيـب كـه آنجـا را    ،فضاي خودش را گسترش داده تا تمام تاريكي  
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سايد در حقيقت بزرگتـر از        گويند نايت    كساني هستند كه مي    ،اين روزها . اند بپوشاند   ي خود كرده    خانه
سايد هميشه مكاني بين المللـي        نايت. گذشته از اميال حيواني   . اش كرده است    است كه احاطه    شهري

  ».بوده است
. رسـد  گاه طلوع از راه نمـي   نيمه شب و هيچ  3هميشه ساعت   . سايد هميشه شب است     در نايت «

شوند كه جرات بـه زبـان آوردن           توسط نيازهايي به آنجا كشيده مي      ،روند  آيند و مي    مردم هميشه مي  
ها و خدمات غيرقابل بخششي از طـرف دنيـاي سـالم و روشـن                 در جستجوي لذت  . ندارنداسمش را   

ه كـسي سـوال     كـ  نيـ سايد هر چيزي را بخري و يا بفروشي بـدون ا            تواني در نايت    مي. بيرون هستند 
اي   تواني پول بدي و فرشته       جايي كه مي   ،كالب آنجا هست    يك نايت . دهد  كسي اهميت نمي  . بپرسد

يـا  .  ببينـي  ه، از خون بچه قـرار دار      يا  شده  ي پنج پر طلسم     ي را كه در درون ستاره     سقوط كرده سوزان  
اگـر پـول   . ديـ تونه آينده رو از عبارات مبهم نوشته شده روي پنج وجهي بگو  ي بزي كه مي     سر بريده 

 جـاي ديگـري     ،انـد   ها ممنـوع شـده      ، اتاقي هست كه در آن سكوت زنداني شده و رنگ          ي بده يافك
 او دوبـاره طغيـان      ،هايي مشابه آنچه مسيح كـشيد نـشانت خواهـد داد            اي مرده رنج   هست كه راهبه  

هـاي پوشـيده از خـون     هايـت را بـه سـوراخ    دهد انگـشت   به تو اجازه مي،اما در نهايت. نخواهد كرد 
  .  اگر بخواهي،بچسباني

 يـا در    سايد  نايتهاي متحرك      سرگردان در خيابان   ، يا در رويا ببيني    ،هر چيزي كه تو بترسي    «
تـواني هـر چيـزي را در          مـي . كشد  مشتري انتظارت را مي   -هاي فقط   اي در باشگاه    هاي محرمانه   اتاق
.  جـادويي و ناخوشـي اسـت        ،مكان خطرنـاك  .  البته اگر قبل از تو پيدايت نكرد       ،سايد پيدا كني    نايت

  »خواهي به آنجا بروي؟ هنوز مي
  ».يردكم نطق يباز برا«
  ».به سوال پاسخ بده«
كـه كـسي چيـزي      بـدون ايـن  ،درست اينجا و در قلب لنـدن   ،ر چنين مكاني وجود دارد   چطو«
  »بداند؟

 ،هـايي كـه وجـود دارنـد      بـه خـاطر قـدرت      ،اسـت   آن وجود دارد چون هميشه وجـود داشـته        «
توانـستم   من مي. جا بميري توانستي آن مي. خواهند ماند آنطور مي  يك راز باقي مي   ،هاي واقعي   قدرت

هنـوز  . هاسـت كـه بـر نگـشتم         مـن سـال   . دونـستم    مـي  ،يا حداقل . دونم  و راهم رو مي    ،آنجا بميرم 
  »خواهي اين كار رو بكني؟ مي
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به اين نزديكـي كـه مـن        ...  ما هرگز  ،روم  هر جا دخترم هست مي    «:  به طور محكم گفت    جوآنا
  ».روم تا او را برگردانم  اما من به خود جهنم مي،خواهم نبوديم مي

 ،دي   انجـام مـي    كارو   اين تو« . در آن لبخند كمي شوخي وجود داشت       ،زدممن به او لبخندي     «
  ». بديشتو ممكنه خيلي خوب انجام. جوآنا

  
  

                                                 
. مراهنما  

 
i - I'm dogged and determined and a whole bunch of other things that begin with 
d 

اي نگذاشت جز آنكه از كلماتي معادل و با حروف ابتدايي يكسان براي ترجمه استفاده   چارهكلماتبازي نويسنده با 
 شوند  شروع ميd همه چيزهاي ديگر كه با حرف و هدند يك و سرسختمن « : ترجمه تحت اللفظي عبارت فوق. شود

 .هستم
ii مري سلستي)Mary Celeste( : اش آمازون   به دريا انداخته شد، نام اصلي1860نام كشتي مرموزي كه در سال

ه او نيويورك را به همرا اي به نام بنيامين بريگز، هدايت كشتي را به عهده گرفت،   ساله38، كاپيتان 1872بود در سال 
 بشكه الكل نارس را به مقصد جنوا ايتاليا ترك كرد، كاپيتان و خدمه كشتي 1700همسر و دخترانش و خدمه كشتي و 

  . هرگز ديده نشدند
  : لينك براي تحقيق بيشتر

http://www.fortogden.com/maryceleste.html   


