
 
 
 
 
 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 
  
  
  

  

  ي نويسنده درباره

  

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

اي   در خـانواده   1962هـاي معمـايي و تريلـر در سـال             ي رمان    نويسنده 1هارالن كوبن 
ي علوم سياسـي      التحصيلي در رشته   بعد از فارغ  . متولد شد يهودي در نيوجرسي آمريكا     

سـال آخـر دانـشگاه را       . ل به كار شـد     در صنعت گردشگري مشغو    2از دانشگاه آمرست  
گذراند كه استعداد نويسندگي خود را كشف كرد و اولين كتابش در سـن بيـست و                  مي

هـا    شش سالگي به چاپ رسيد، اما بعد از چاپ دو رمان مستقل ديگر در همـين سـال                 
تصميم گرفت مسير جديدي را در پيش بگيرد و نوشتن مجموعه رمان تريلـري را بـه            

ي پرطرفدار ماجراي يـك مربـي سـابق           اين مجموعه . نمودآغاز  » 3 بوليتار مايرن«نام  
كند كه اكنـون بـه عنـوان مـشاور ورزشـي          بسكتبال را به نام مايرن بوليتار روايت مي       

                                                 
1. Harlan Coben   
2. Amherst  
3. Myron Bolitar   



 
 
 
 
 

. يابـد   ي قتـل مـوكالنش مـي         درباره تحقيقمشغول به كار شده و اغلب خود را درگير          
 جلـد از ايـن      9د و تـا كنـون        منتـشر شـ    1995اولين كتاب از اين مجموعه در سـال         

بعد از اين مجموعه، كوبن اولين رمان مـستقلش را در           . مجموعه به چاپ رسيده است    
منتشر كرد كه موفقيت بسياري به دست آورد        » 1به هيچكس نگو  « به نام    2001سال  

 بر اسـاس همـين   2006 و در سال شود  مي محسوبترين كتاب او تا كنون     و پرفروش 
ي موفق و پرفروشي سـاخته شـد كـه جـوايز بـسياري را بـه خـود                   كتاب فيلم فرانسو  

ي ادگار، شموس، و آنتوني شده اسـت   ق به دريافت سه جايزهكوبن موّف . اختصاص داد 
. شود كه هر سه جايزه را با هم دريافـت كـرده اسـت     اي محسوب مي    و اولين نويسنده  

محكـم  « و   )2009(» 3ي ديـرين    گـم كـرده   «) 2010(» 2گرفتـار «سه كتاب اخيرش،    
 و  5هـاي نيويـورك تـايمز       تـرين   همگي در صدر فهرست پروفروش    ) 2008(» 4بچسب

هاي كوبن تـا كنـون        رمان. اند  هاي ديگر در سراسر جهان قرار گرفته        خيلي از فهرست  
به چهل زبان ترجمه شده و فروشي بالغ بر چهل و هفـت ميليـون نـسخه در سراسـر                    

 .  اند جهان داشته
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. Tell No One   
2. Caught   
3. Long Lost   
4. Hold Tight   
5. New York Times Bestseller   



 
 
 
 
 

  
  
  

        سرآغازسرآغازسرآغازسرآغاز

        

  
  .كند ام را تباه مي باز كردن آن در قرمز زندگيكه دانستم  مي

رسد و من هم در هيچ يك از ايـن دو            آميز و بدشگون به نظر مي      اغراقاين حرف   بله،  
. رنگ نهفتـه نبـود      آميزي در آن در قرمز      مهارتي ندارم، و درست است، هيچ چيز تهديد       

هـاي   از آن نوع درهايي كه در محله       چوبي و چهار قابه،      ،در واقع، دري بود غيرمعمول    
 رنـگ و رو     اي  آنهاست،  بـا نقاشـي      اي سه تايشان از    ي شهري از هر چهار خانه       حومه

اي از   شـد و دسـتگيره     وقت هم از آن استفاده نمي      اي در وسط آن كه هيچ      رفته و كوبه  
   .جنس برنج مصنوعي

ور راهم را اندكي روشن رفتم و نور تير چراغ برقي از د  كه به طرف آن مي     اما همچنان 
ي   ي تاريك كوچه مثل دهان بازي در مقـابلم قـرار داشـت و آمـاده                 كرده بود و دهانه   

هر گامي را به سـختي      .  وجودم را فرا گرفته بود     لعيدنم بود احساس محكوميت به فنا     ب
 ي عالئـم معمـول خطـرِ        همـه . رفتم  در ميان سيمان خيس راه مي      گوييداشتم،    مي  بر

  :در بدنم مشهود بودالوقوع  قريب
احـساس سـوزن سـوزن شـدن پـشت         . سيخ شدن موهاي دست    .لرز در ستون فقرات   

. حتي يك چـراغ هـم در آن روشـن نبـود           . خانه تاريك بود  . خارش پوست سر  . گردن
قابـل     ظاهر خانه خيلي تكـراري و غيـر       .  همين موضوع را به من هشدار داده بود        1چينا

عـالوه بـر ايـن،      . كرد  مرا به داليلي نگران مي     مسئلهرسيد و همين     وصف به نظر مي   
اي بـه سـمت       بست قرار داشت و بـه گونـه         اي بن   خانه تك و تنها در سربااليي كوچه      
اصال از ظاهر . خواست مزاحمان را از خود دور كند پايين متمايل شده بود كه گويي مي

                                                 
1. Chynna  



 
 
 
 
 

. لي مجبـور بـودم    آمد، و   كال از اينكه به آنجا رفته بودم خوشم نمي        . آمد  آن خوشم نمي  
ي تـيم بـسكتبال كـالس چهـارم نيـوارك             زنگ زد، تازه مربيگري مسابقه     وقتي چينا 

هـاي آن مثـل خـودم     ي بچـه  تـيم مـن كـه همـه    .  را به اتمـام رسـانده بـودم    1بيدي
.  اسـت  3رنتـز و پ ايم كه مخفف ُن     گذاشته 2نتزرِ وما اسم خودمان را ُن    (پرورشگاهي بودند   
ي پايـاني بـازي، شـش امتيـاز جلـو             ده بود در دو دقيقه    موفق ش .) يك شوخي بي مزه   

همانطور كه در زنـدگي     . كنند نورنتز در زمين بازي، تحت فشار خوب عمل نمي        . بيفتد
 هـاي  صـحبت چينا موقعي زنگ زد كه داشتم شاگردان جوانم را بـراي      . اند  هم اينگونه 

هـايي از    امل حرف  كه معموال هم ش    كردم  دور هم جمع مي   ي بعد از بازي       كننده  دلگرم
ي   فراموش نكنيد كه پنجشنبه   «يا   »بريم ي بعدي مي    دفعه» «تالش خوبي بود  «قبيل  

رسـد   به اتمام مي  » دست ها روي هم   «شد و هميشه هم با        مي» آينده هم بازي داريم   
 اين كلمه را هـم فقـط بـه ايـن خـاطر              شايدو  » دفاع«زنيم   فرياد مي از آن هم    و بعد   

   . كنيم عي بازي نميگوييم كه اصال دفا مي
  » دن؟«
  »شما؟«
  ».كنم بيا خواهش مي. چينا هستم«

لرزيد، بنابراين تيمم را مرخص كردم و سـوار ماشـينم شـدم و حـاال هـم           صدايش مي 
بوي عرق باشگاه بـا بـوي عـرق         . حتي وقت نكرده بودم دوش هم بگيرم      . اينجا بودم 

  .هايم را آهسته كردم سرعت گام. ترس در هم آميخته بود
  مشكلم چه بود؟

. بدون دوش گرفتن احـساس خـوبي نـدارم        . گرفتم اول اينكه شايد بهتر بود دوش مي      
حاال هم به التماس كردن     .  حرف زده بود   مصرانهاما چينا با لحني     . ام هيچوقت نداشته 

. رسـيدم  رسـيد بـه آنجـا مـي      بنابراين بايد قبل از اينكه كسي به خانـه مـي          . افتاده بود 
 تنمام از زور عرق تيره شده و به  شرت خاكستري رفتم تي  مت در مي   كه به س   همچنان

                                                 
1. Newark Biddy  
2. NoRents   

3  .No Parentsپدر و مادر  به معني بي  



 
 
 
 
 

كنم بـه دردسـري جـدي     ميي جواناني كه با آنها كار     چينا هم مثل همه   . چسبيده بود 
از . هاي خطر را برايم به صدا درآورده بـود         و شايد همين مسئله بود كه زنگ       افتاده بود 

نفس عميقي  .  قضيه آمادگي نداشتم   لحن صدايش خوشم نيامده بود و اصال براي اين        
ي شـهر     از دور آثاري از زندگي در اين شب حومـه         . كشيدم و پشت سرم را نگاه كردم      

 بـاز يـك     چراغ خانه، نور تلويزيون يا شايد هم مـانيتور كـامپيوتر، درِ            —شد  ديده مي 
فقـط  . نه صدايي، نـه جنبـشي     . بست هيچ خبري نبود     ي بن   اما در اين كوچه    —گاراژ

  . شبسكوت 
فكر كردم  . تلفن همراهم به لرزش درآمد و چيزي نمانده بود از ترس زهره ترك شوم             

  :ي پاسخ را زدم و گفتم دكمه. ، همسر سابقم بود1ناولي نه، ِج چيناست،
  ».سالم«

  »ميشه يه لطفي بهم بكني؟«: پرسيد
  ».االن يه كم كار دارم«
ـ    اگه خواستي مي  . خوام كه فردا شب مراقب بچه باشه       فقط يه نفر رو مي    «  2ليتوني ِش

  » .رو هم با خودت بياري
  ». با هم يه كم مشكل داريم،من و شلي،اِ«: گفتم

  ».خوره دوباره؟ اون كه خيلي به دردت مي«
  ».خورن مشكل دارم  توي نگه داشتن زنايي كه به دردم ميممن«
  » .اين كه معلومه«

شـوهر  . اره ازدواج كرده بـود    ام هشت سال بود كه دوب       داشتني جنا، همسر سابق دوست   
ل براي من در مركز نوجوانان كـار  نو. 3 نول ويلرنامجديدش جراح متشخصي است به    

يك . آيد  آيد و او هم از من خوشش مي         من از نول خوشم مي    . دهد  داوطلبانه انجام مي  
من .  دارد4ري ساله به اسم َك اش دارد و از جنا هم يك دختر شش    دختر از ازدواج قبلي   

                                                 
1. Jenna  
2. Shelly  
3. Noel Wheeler  
4. Kari  



 
 
 
 
 

ي   من پرستار بچـه   . كنند  صدا مي  1ني كري هستم و هر دو بچه مرا عمو د           رخواندهپد
دانم كه ممكن است خيلي خوشبينانه و متمدنانه به نظـر            مي. باش خانواده هستم   آماده
توانـد فقـط از روي    در مورد من ايـن كـار مـي   . و به گمانم همينطور هم هست   ،  برسد

 — نـه پـدر و مـادري، نـه خـواهر و بـرادري              .چون هيچ كسي را ندارم    . ناچاري باشد 

هايي كـه بـا آنهـا         بچه. بنابراين نزديكترين كسم به عنوان خانواده همسر سابقم است        
ام  كنم كمكشان كنم، زندگي كنم و سعي مي   كنم، كساني كه از آنها حمايت مي       كار مي 

  . دهم هستند و در آخر هم مطئن نيستم كه كوچكترين كار خيري انجام مي
  »توني بياي؟ ي م«
  ».ميام، باشه«
  ».نظيري واقعا كه بي. ش و نيميساعت ش«

.  در داخل دهني تلفـن از خـودش درآورد و سـپس قطـع كـرد                يجنا صداي ماچ كردن   
ازدواج كردنم كار اشتباهي . اي به تلفن نگاه كردم و به ياد روز عروسيمان افتادم            لحظه

. شـود كـرد    است، ولي كاريش نمـي براي من زيادي به مردم نزديك شدن اشتباه     . بود
ي فلسفي برسم كه بهتـر اسـت          شود كه به اين عقيده     گاهي اوقات يك نفر باعث مي     

آدم كسي را دوست داشته باشد و او را از دست بدهد تا اينكه اصـال كـسي را دوسـت            
ايـن در ذات  . كنـد  اين موضوع در مورد من صدق نمـي  كه  به نظر خودم    . نداشته باشد 
كه اشتباهات خود را دوباره تكرار كند، حتي با وجود اينكه از اشتباه بـودن          انسان است   
يتيم بينوايي كه با تـالش   —بنابراين كارم اكنون به اينجا رسيده است . آن آگاه است  

 2ي كالسش در دانشگاهي ممتاز در اتحاديه آيـوي          و سختي خود را به باالترين درجه      
دانـم كـه مـسخره بـه نظـر           مـي . دست نـداد  رساند ولي هرگز هويت اصلي خود را از         

. ولي افسوس كه سرنوشتم اين نيـست      . ام نياز دارم   رسد، ولي به يك نفر در زندگي       مي
   . من فردي منزوي هستم كه انزوا برايش مقدر نشده است

  ». . .ما فضوالت تكامليم، دن«

                                                 
1. Dan  

2   . Ivy Leagueهاي مشهور در آمريكا از قبيـل هـاروارد، ييـل، پرينـستون،كلمبيا،      اي از دانشگاه مجموعه
  ...  و نبراو



 
 
 
 
 

 دانـشگاه   او يـك اسـتاد    . ام اين حرف را به من آموخته بود         رضاعي مورد عالقه  » پدر«
  .بود كه هميشه دوست داشت درگير بحث هاي فلسفي شود

ـ  هـا، بزرگتـرين و بـاهوش    ي انسان   در بين همه  .  فكر كن، دن   بهش«  چكـار  شونترين
قبـل از اون،    . جنگ همـين قـرن گذشـته تمـوم شـد          . ها جنگيدن  كردن؟ توي جنگ  

ـ      . فرسـتاديم تـا در جبهـه بجـنگن          بهترين افرادمون رو مـي     ي كـه   حـاال در ايـن حين
ـ  هـاي جنـگ مـي    ترين ميـدان    هاي ما در دور    بهترين ردن چـه كـساني تـوي خونـه     م

خالصـه  .  . . ضعيف و ترسـو و كردن؟ افراد چالق و بيمار و       ل مي موندن و توليد مث     مي
هاي هرزي    ما مثل علف  . ما حاصل ژنتيكي اين نسليم، دن     . هاي ما  ترين  ارزش  بگم كم 

به همين خاطره كـه     . والت خوب جدا شديم   هستيم كه در طول هزاران سال از محص       
  ».ها توليد مثل بد هاي قرن تفاله. ما همه فضوالت هستيم

ي  الي در بـه انـدازه  . ي در را ناديده گرفتم و با پشت انگشتانم به آرامـي در زدم     كوبه
  .متوجه باز بودن در نشده بودم. شكافي باز شد

  .آمد وشم نمياز خيلي چيزهاي اينجا خ. از اين هم خوشم نيامد
كردم، كه عجيب هم بود چـون از فـيلم           هاي ترسناك زيادي تماشا مي     در بچگي فيلم  

اصال تحمل خون و . پراند متنفر بودم از چيزهايي كه مرا از جا مي. ترسناك متنفر بودم 
هـا تماشـا     ولي با اين حال باز هم از اين فـيلم         . هاي ترسناك را نداشتم     خونريزي فيلم 

بردم، و اكنـون      و قابل پيشبيني قهرمانان زن فيلم لذت مي         رفتار احمقانه كردم و از     مي
زند  لوح فيلم در مي هايي كه زن ساده از آن صحنه. شد ها در ذهنم تكرار مي   اين صحنه 

ولـي فـرار    » !فرار كـن، احمـق     « :زنيد شود و شما هم فرياد مي      و الي در كمي باز مي     
آورد و   مـي   اش را در   و دقيقه بعـد قاتـل جمجمـه       فميد و د    كند و دليلش را هم نمي       نمي

  . خورد مغزش را با ولع مي
  .بايد همين حاال بروم

هايي كه گفته بـود و صـداي         ولي به ياد تماس چينا و حرف      . در واقع هم خواهم رفت    
 راهرو نگاه   درونآهي كشيدم، سرم را به طرف الي در خم كردم و به             . لرزانش افتادم 

  .كردم
  .تاريكي



 
 
 
 
 

  .بازي كافي بود پليسديگر 
  »چينا؟«

در . اين قدم بعدي بود، درست؟ جوابي نيامد. انتظار سكوت داشتم. صدايم منعكس شد 
  . . .را كمي باز كردم و با احتياط قدمي به جلو برداشتم

  ».بيا داخل. دن، من اين پشتم«
ب ولي ديگر امكان نداشت دوبـاره عقـ       . باز هم خوشم نيامد   . صدا دوردست و خفه بود    

م ترديد و دودلـي . ان تمام شده بود برايم گر عقب كشيدن در طول زندگي خيلي   . بكشم
در را باز كردم، وارد شدم و       .  بايد چه كاري انجام دهم     حاالدانستم   مي. از بين رفته بود   

  .در را پشت سرم بستم
در اين باره فكـر  . آورد هر كس به جاي من بود تفنگ يا يك جور سالح با خودش مي        

اكنـون وقـت نگرانـي بـراي آن         . دهد  ولي اين كارها براي من جواب نمي      . ه بودم كرد
اش   اگر هم كسي بود، خب، بـه موقـع        . چينا اين را گفته بود    . هيچكس خانه نبود  . نبود

  .كردم فكري براي آن مي
  »چينا؟«
  ».برو توي هال، االن ميام«

. م و بـه طـرف آن رفـتم   نوري در انتهاي هال ديد   . آمد  اي دور مي    گويي از فاصله  صدا  
مثل صداي جاري شـدن آب  . ايستادم و گوش كردم. رسيد اكنون صدايي به گوش مي   

  . بوداحتماال آب دوش حمام. بود
  »چينا؟«
  ».االن ميام. كنم دارم لباس عوض مي«

ي چراغ ديدم و بـا خـودم    يكي از آن سوييچ هاي تاريك كننده     . نور شدم   وارد هال كم  
. ياد كنم، ولي بعد تـصميم گـرفتم كـاري بـه آن نداشـته باشـم               فكر كردم كه آن را ز     

ديوارهاي اتاق روكشي از چوب نازك داشت       . چشمانم خيلي زود به تاريكي عادت كرد      
دو پرتـره از  . ي چـوب   كه بيشتر به چيزي از جنس وينيل شباهت داشت تا از خـانواده            

از . يوار قرار داشت  هايشان بود روي د     هاي بزرگي روي يقه     هاي غمگيني كه گل     دلقك



 
 
 
 
 

يـك  . تل رنـگ و رو رفتـه خريـد        شد از حراجي يك م     كه مي بودند  آن نوع تابلوهايي    
  . در باز بزرگ ودكاي بي اسم هم روي پيشخوان بودبطريِ

  .شنوم به نظرم آمد كه صداي نجوايي مي
  »چينا؟«: صدا زدم

برگـشتم و   . هيچ. مايستادم و منتظر ماندم تا باز هم صداي نجوايي بشنو         . جوابي نيامد 
  . به سمتي كه صداي آب شنيده بودم رفتم

اكنون صدا را بهتر    . سر جايم ايستادم و به خود لرزيدم      » .االن ميام بيرون  «: صدا گفت 
ولي موضوعي كه برايم بسيار عجيب بود اين بود كه صدا اصال شباهتي به              . شنيدم مي

  .صداي چينا نداشت
دوم، . از خونه برو بيرون. اين صداي چينا نبود . رساول ت . سه چيز وجودم را فرا گرفت     

بـاز هـم    . اگر چينا نبود پس چه كسي بود و جريان از چه قرار بـود؟ سـوم               . كنجكاوي
  پس چه اتفاقي برايش افتاده بود؟ —پشت تلفن با چينا صحبت كرده بودم. ترس
  . توانستم از خانه بيرون بروم  ديگر نميحاال

 كـه  در همين لحظه بـود ز آن وارد شده بودم برداشتم، و  يك قدم به سمت جايي كه ا      
 و خوران عقـب رفـتم   تلو تلو. افكني روي صورتم تابيد و كورم كرد نور. آن اتفاق رخ داد 

  . دستانم را جلوي صورتم گرفتم
  »؟1دن مرسر«

اي بود و به طـرز   صدايي بم با لحني حرفه. صداي يك زن بود.  را به هم زدم   چشمانم
  .   رسيد  به نظر ميعجيبي آشنا

  »كي اونجاست؟«
چيزي يك نفر ديگر با . مردي با يك دوربين . ناگهان افراد ديگري هم وارد اتاق شدند      

زني بود بـسيار    . رسيد  و زني كه صدايش آشنا به نظر مي       . برداري  ميكروفون صدا شبيه  
  . و شلوار كار كتجذاب با موهاي خرمايي رنگ و 

  »براي چي اومدي اينجا، دن؟. NTC، از اخبار 2وندي تاينس«

                                                 
1. Mercer   
2. Wendy Tynes   



 
 
 
 
 

ي خبـري     آن زن را از آن مجلـه      . دهانم را باز كردم ولـي حرفـي از آن بيـرون نيامـد             
  . . .شناختم تلويزيوني مي

زدي، دن؟     به صورت آنالين با لحن سكسي حـرف مـي          ،چرا با يه دختر سيزده ساله     «
   » .با اون دختر داريم هات رو ما متن صحبت

 آنها را پشت دوربـين گرفتـار   گذاشت و دام ميها  باز د كه براي بچه  همان كسي بو  . . . 
  .ي دنيا ببينند كرد تا همه مي
  »ي جنسي برقرار كني؟ اومدي اينجا كه با يه دختر سيزده ساله رابطه«

شــوك اتفاقــاتي كــه در حــال رخ دادن بــود ماننــد صــاعقه اي بــر مــن وارد شــد و  
ها   احتماال اين . گر به داخل اتاق هجوم آوردند     چند نفر دي  . هايم را خشك كرد     استخوان

هـا    دوربـين . مور پلـيس  أو بعـد دو مـ     . بردار ديگر هـم آمـد       يك فيلم . كننده بودند  تهيه
بـا  . ام جـاري شـده بـود    قطرات عرق از پيشاني. تر شدند  ها نوراني  تر و نورافكن    نزديك

  . ن به انكار كرد كردملكنت شروع
  .اما كار تمام بود

  . عد، برنامه پخش شد و تمام دنيا آن را ديدنددو هفته ب
گونه كه هنگام نزديك شدن به آن در احساس كرده          و زندگي دن مرسر، درست همان     

  .بودم تباه شد
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 

  
  
  

  .   ابتدا تخت خالي دخترش را ديد وحشت نكرد1يدوِ وقتي مارشا مك
  . آمد وحشت بعدا به سراغش مي

شنبه زود هم بود با احساس خوبي از خـواب بيـدار            ساعت شش صبح، كه براي صبح       
بـه  . ، كه بيست سال بود شوهرش بود كنارش روي تخـت خوابيـده بـود           2دِت. شده بود 

تد دوسـت داشـت بـا       . روي شكم دراز كشيده و دستش را دور كمر مارشا انداخته بود           
ندي هميشه با نيـشخ   .  لخت نيعني از كمر به پايي    . يك پيراهن و بدون شورت بخوابد     

مارشا هم به تقليد    » .اينجوري اون پايين جاي گردش براي مرد من هست         « :گفت مي
مارشا خودش را از زيـر      » !خجالت بكش «  :گفت    از لحن حرف زدن دختر نوجوانش مي      

 3سـاز كيوريـگ   بـا دسـتگاه قهـوه   . دست او بيرون كشيد و به طرف آشپزخانه راه افتاد  
امـا  . تد عاشق وسايل برقي بود    . رست كرد جديدشان يك فنجان قهوه براي خودش د      

 آن را در دسـتگاه قـرار      ،كافي بود محفظـه را برداريـد      . خورد اين يكي واقعا به درد مي     
ي   و داشت، نه صفحه   يي ويد   نه نيازي به صفحه   . شد  دهيد و قهوه به سرعت آماده مي      

  . مارشا عاشق آن بود. سيم لمسي، و نه اتصال بي
شـان افـزوده و يـك ديـوار           ب اضافه و يـك حمـام بـه خانـه          آنها اخيرا يك اتاق خوا    

شد نور خورشـيد      ي آشپزخانه ايجاد كرده بودند كه باعث مي         شده در گوشه    كاري  شيشه
ي   ي مورد عالقه    صبحگاهي زيادي به داخل آشپزخانه بتابد و به همين خاطر به نقطه           

صـندلي كنـار پنجـره     اش را برداشـت و روي         او قهوه و روزنامه   . مارشا تبديل شده بود   
  . نشست و پاهايش را زير خودش تا كرد

  . ي كوچكي از بهشت بود اين نقطه مثل قطعه

                                                 
1. Marcia Mcwaid  
2. Ted  
3. Keurig   



 
 
 
 
 

بايست تا چنـد دقيقـه    مي. اش نوشيد اي از قهوه   شروع به خواندن روزنامه كرد و جرعه      
س سـاعت  أاش ر ، پـسر كـالس سـومي   1رايـان . ي كارهايش را چك كند   ديگر برنامه 

تيم او دومين فصل پياپي بدون برد . اش بود تد مربي .  داشت ي بسكتبال   هشت مسابقه 
  .كرد خود را سپري مي

  »رن؟ب هاي تو هيچوقت نمي چرا تيم«  :مارشا از او پرسيده بود
  ».كنم من بچه هاي تيم رو بر اساس دو معيار انتخاب مي«
  »چه معيارهايي؟«
  ».و خوشگلي مامان —خوش اخالقي پدر«

ها را    ، و شايد هم اگر با چشم خودش مادر بچه         ي به او زده بود    ا  سيليمارشا به شوخي    
دانست كه   شد و از طرفي هم مطمئنا مي        كنار زمين بازي نديده بود تا حدي نگران مي        

در واقع تد مربي بزرگي بـود، البتـه نـه از لحـاظ              . زند  ها را به شوخي مي     تد اين حرف  
اش را دوسـت       او و عدم رقابت طلبـي      ،مآنها ه . ها  استراتژي بلكه از لحاظ رفتار با بچه      

اميد   استعداد و آنهايي كه معموال در طول فصل نا          داشتند به طوريكه حتي بازيكنان بي     
تـد حتـي    . شدند  داشتند هر هفته سر تمرين حاضر مي       مي  شدند و دست از تالش بر       مي

  آن را تغييـر     معروف رد و خودش قسمت   ب  را سر تمرين مي    2آهنگ معروف بون جووي   
خنديدند و شـادي   ها هم مي بچه» .3تو اسم باختن رو خوب كردي  « :گفت  داد و مي   مي
  . كردند؛ و وقتي هم آدم كالس سوم باشد بايد هم همينطور باشد مي

ي سـال اول دبيرسـتان كـه          ي مارشـا بـراي نمايـشنامه        ، دختر چهارده سـاله    4پاتريشا
چند  نقش كوچك    . كرد رين مي  بود، تم  5اي از موزيكال بينوايان     ي خالصه شده    نسخه

و . اش داشته باشد    رسيد كه تاثيري روي حجم كاري      به او داده بودند، ولي به نظر نمي       
براي » كاپيتانتمرين  « در حال انجام     ،، سال آخر دبيرستان   6يليبزرگترين فرزندش، ِه  

                                                 
1. Ryan   

2   .Bon joviهاي راك آمريكا   گروهترين  از معروف  
 Bon Joviاز ) تو اسم عشق رو خراب كردي (You Give Love a Bad Nameاشاره به آهنگ .  3

4. Patricia   
5. Les Miserables   
6. Haley   



 
 
 
 
 

 تمريناتي غير رسمي بود كـه از طريـق آن           كاپيتانتمرينات  . تيم الكراس دختران بود   
هـاي    هاي ورزش   هنگامي را تحت دستورالعمل     توانستند تمرينات زود    دانش آموزان مي  

اي در كار بـود و نـه تمرينـي رسـمي             به طور خالصه، نه مربي    . اي انجام دهند    مدرسه
تـوان گفـت يـك بـازي          شد و فقط يك گردهمايي معمـولي بـود و مـي             محسوب مي 

  .                 شد ه ميها ادار كاپيتانرسمي بود كه توسط  تصادفي و غير
ي عشق و نفـرت بـا ورزش    ي شهري يك رابطه    مارشا هم مثل خيلي از والدين حومه      

ربطي نسبي آن آگاه بود ولي با اين حـال بـاز هـم خـودش را درگيـر آن              از بي . داشت
  .كرد مي
  . براي شروع روزش تنها به نيم ساعت آرامش نياز داشتاو 

ساز يكي ديگـر درسـت كـرد و شـروع بـه خوانـدن                 قهوه  با  و فنجان اول را تمام كرد    
ي پايين رفت تـا   به طبقه. خانه همچنان ساكت بود. ي روزنامه كرد  »مدل ها «قسمت  

رايان به پهلو خوابيده بود و رويش به سمت         .  رسيدگي كند  اش  روزانههاي   به مسئوليت 
   .توانست بازتاب پدرش را در او ببيند در بود به طوري كه مادرش مي

  . او هم خواب بود. اتاق بغلي اتاق پاتريشا بود
  »عزيزم؟«

اتاقش مثل اتاق رايان طوري بود كـه  . پاتريشا تكاني خورد و صدايي از خودش درآورد 
انگار يك نفر به طرزي استراتژيك داخل كشوهاي كمدش ديناميـت كـار گذاشـته و                

 و  پخش و پـال شـده     مين  هايش روي ز    آنها را با انفجار باز كرده است؛ بعضي از لباس         
 چسبيده  كمدهاي روي سنگرهاي قبل از انقالب فرانسه به          تعدادي ديگر مانند زخمي   

  . بودند
  ».پاتريشا؟ يه ساعت ديگه تمرين داري«
مارشـا بـه   . داد همه چيز هست جز بيدار اين را با صدايي گفت كه نشان مي    » .بيدارم«

  . ريعي به داخل آن انداختطرف اتاق بعدي، يعني اتاق هيلي رفت و نگاه س
  . تخت خالي بود

تاق خواهر و بـرادرش مرتـب،       اين اتاق برخالف ا   . مرتب هم بود، اما جاي تعجب نبود      
شد از آن به عنوان سـالن نمايـشگاه در يـك فروشـگاه لـوازم                 بود و مي  و تميز   منظم  



 
 
 
 
 

 بـسته   ي كـشوها     همه روي زمين اين اتاق هيچ لباسي نبود و درِ        . خانگي استفاده كرد  
بـه شـكل منظمـي       —كه تعداشان هم زياد بود     —اش ها و جوايز ورزشي    نشان. بود

ي چهارم را به تازگي بعد از پيروزي تيم  تد طاقچه. روي چهار طاقچه چيده شده بودند    
هيلـي بـا دقـت و    . ، اضـافه كـرده بـود   1 ليكزهيلي در تورنمنت تعطيالت در فرانكلين     

خواسـت فقـط     طاقچه تقسيم كرده بود چون نمي     ها را بين چهار       وسواس خاصي نشان  
تـا  . دانـست   مارشا دقيقا دليل اين كارش را نمي      . ي جديد باشد    يك نشان روي طاقچه   

 اضافه شدن خواست طوري باشد كه انگار منتظر        حدي به اين خاطر بود كه هيلي نمي       
. داشت، ولي بيشتر به اين خاطر بود كه كال از بي نظمي تنفر    است بيشتري   يها نشان

اي مساوي با ديگري قرار داده بود و هـر وقـت بـه تعـداد آنهـا                    هر نشاني را با فاصله    
ي سه اينچ، سپس دو اينچ و بعد          كرد و با فاصله    ترشان مي   شد به هم نزديك    اضافه مي 

دختـر خـوبي بـود، و       . هيلي توازن را دوسـت داشـت      . داد يك اينچ از هم قرارشان مي     
 يعني دختري كه جاه طلب بود، تكاليف خـود را           — اي بود  العاده  چند اين چيز فوق     هر

داد و هيچوقت دوست نداشت ديگـران نظـر           بدون اينكه كسي از او بخواهد انجام مي       
حالتي شـبيه بـه      —اي رقابت طلب بود    اش داشته باشند، به طرز مسخره       بدي در باره  

        .  كرد  در رفتارش بود كه مارشا را نگران مي2اختالل وسواسي جبري
هيلـي ديگـر زمـان خاموشـي        . دانست هيلي چه موقع به خانه آمـده اسـت           مارشا نمي 

 بود و سال آخر هـم       پذير   مسئوليت فردياو  . نداشت چون اصال نيازي به اين كار نبود       
شب قبل مارشا خسته بود و سـاعت        . كرد  استفاده نمي   بود و هرگز از موقعيت خود سوء      

تد هم كـه هميـشه در حالـت شـهواني قـرار         . فته بود ي باال ر    ده براي خواب به طبقه    
  .  بودراه افتادهداشت خيلي زود به دنبال او 

خيال موضوع شود كه ناگهـان بـه دليلـي     خواست به راهش ادامه بدهد و بي        مارشا مي 
. هاي كثيف را براي شستن جمع كنـد        دانست تصميم گرفت رخت     كه خودش هم نمي   

 برادر كوچكترش، رايان و پاتريشا معتقد بودند كـه       خواهر و . به طرف حمام هيلي رفت    

                                                 
1. Franklin Lakes   

 نوعي اختالل اضطرابي است كه در آن شـخص دچـار افكـار مـزاحم و                 OCDاختالل وسواسي جبري يا     .  2
  .شود مي.  . .طلبي و   و وسواس شديد نسبت به نظم و ترتيب و كمالاضطراب



 
 
 
 
 

هـر جـايي جـز سـبد        «يـا   » زمـين «حسن تعبيـري اسـت بـراي        » شويي سبد رخت «
هـايي را كـه آن روز      شناسانه و ديندارانه و شـبانه لبـاس        اما هيلي وظيفه  . »شويي رخت

س و در اين لحظه بود كه مارشا احـسا        . انداخت شويي مي  پوشيده بود داخل سبد رخت    
  . گيري است اش در حال شكل كرد سنگ كوچكي درون سينه

  . شويي نبود هيچ لباسي در سبد رخت
اش  وقتي مسواك، و سپس دستشويي و دوش هيلي را بررسي كرد سنگ درون سـينه              

  . تر شد بزرگ
  . همه خشك خشك بودند

كرد وحشت را از صداي خود دور كند تد را صدا زد سـنگ               وقتي در حالي كه سعي مي     
 رفتند و فهميدند كه هيلي اصـال        كاپيتانوقتي با ماشين به محل تمرين       . تر شد   بزرگ

وقتي به دوستان هيلي زنگ زد و تد هـم از آن طـرف              . به آنجا نرفته است بزرگتر شد     
وقتي بـا   . يك عالمه ايميل ارسال كرد و باز هم كسي از هيلي خبر نداشت بزرگتر شد              

 اعتراضات مارشا و تد معتقد بودند كه هيلي از خانه   پليس تماس گرفتند و آنها با وجود      
. بزرگتر شد  كمي از فشار مشكالت بكاهد    فرار كرده است و فقط قصدش اين بوده كه          

وقتـي بعـد از     . بزرگتر شد  وقتي بيست و چهار ساعت بعد پاي اف بي آي به وسط آمد            
  .بزرگتر شد يك هفته هنوز اثري از هيلي نبود

  . درسته قورت داده بودانگار كه زمين او را
و سپس باالخره در ماه . باز هم خبري نشد  . سپس دو ماه  . خبري نشد . يك ماه گذشت  

ي مارشـا رشـد كـرده بـود، سـنگي كـه               و سنگي كـه در سـينه       —سوم خبري رسيد  
  .و خواب شب را از او گرفته بود رشدش متوقف شدگذاشت نفس بكشد  نمي

  
  

        
  
  
  
  



 
 
 
 
 

  
  
  
  

  بخش اول
  
        1111فصل فصل فصل فصل 

  ماه بعدسه 

  

خوري كه حقيقت را بگويي و جز حقيقت چيزي نگويي، تا خداونـد تـو     آيا سوگند مي  «
  »را ياري كند؟

.  جواب مثبت داد و در جايگاه شاهد ايستاد و به مقابـل خـود نگـاه كـرد                  تاينسوندي  
كرد روي صحنه قرار دارد و همان كاري را كه به آن عادت داشت، يعنـي                 احساس مي 

به مقابل خـود نگـاه      . دهد، اما اين بار معذب بود      لويزيون را انجام مي   كار گزارشگري ت  
آنها هر روز در دادگاه حاضر    . چهار جفت بودند  . كرد و والدين قربانيان دن مرسر را ديد       

هايي كـه     البته عكس   آوردند،  ميرا با خود    هايي از فرزندانشان      در ابتدا عكس  . شدند  مي
دادند، امـا قاضـي    گرفتند و نشان مي د، و آنها را باال مي دادن  تر نشان مي    در آنها معصوم  

آنها اكنون سـاكت نشـسته بودنـد و    . به آنها دستور داده بود كه ديگر اين كار را نكنند        
   . تر بود آور كردند و اين كارشان به نحوي حتي رعب تماشا مي

 تغييـر  او حالت نشستنش را كمـي . اي كه وندي رويش نشسته بود ناراحت بود         صندلي
داد و پاهايش را روي هم انداخت و سپس دوباره پاهايش را به حالت قبل برگردانـد و                  

  . منتظر ماند



 
 
 
 
 

 و وندي براي چنـدمين بـار از         ه بود ، وكيل مدافع سرشناس سر پا ايستاد      1ر هيكوري فِل
فلـر كـت و     . آمـده اسـت       ي دستمزد او بر     خودش پرسيد كه دن مرسر چگونه از عهده       

هاي كلفت صورتي و پيراهن صورتي و كراوات          اش را با بند      هميشگي  شلوار خاكستري 
توان تـا حـدي اسـم آن را           اي طول سالن را پيمود كه مي        با شيوه . صورتي پوشيده بود  

 بـود، البتـه اگـر بتـوان گفـت           2شت، ولي بيشتر شبيه كارهاي ليِبراچـي      گذا» تئاتري«
  . هم واقعا آنقدر جرات خودنمايي داشتاچيليبر

ي   اين جزئي از شـيوه    . او با لبخندي صميمانه صحبتش را شروع كرد       » ،تاينسم  خان«
گرا بود، ولي همجنس گرا بودنش را طـوري در            درست است كه همجنس   . كار فلر بود  

خشتكش  چرم بي   است كه با آن شلوار     3ايرستينداد كه انگار هاروي ف     دادگاه نشان مي  
  » .صبح شما به خير. لر هيكوريهاسم من ف«. دهد حركت جازي دست را انجام مي

  ».صبح به خير«
ي جرم كـار    مستهجن به اسم گرفتار در صحنه      4ي خبري تابلويد    شما براي يه برنامه   «

  »كنيد، اينطور نيست؟ مي
ي    يـه برنامـه    اون. اعتراض دارم  « : بود گفت  5يدستان كه شخصي به نام لي پورتنو      دا

  ».ا تابلويد بودن برنامه وجود ندارههيچ مدركي براي تاييد موحش ي. تلويزيونيه
  »؟پورتنويخوايد براتون مدرك ارائه بدم، آقاي  مي« :فلر لبخندي زد و گفت

الزم  « :رسـيد گفـت     با صدايي كه از همين حاال خسته به نظر مي          1ري هاوارد قاضي ُل 
  » .ال رو جواب بديدؤلطفا س« : سپس رو به وندي گفت» .نيست

                                                 
1. Flair Hickory  

2  .Wladziu Valentino Liberace )1987-1919 (تا 1950هاي  مجري معروف آمريكايي كه در دهه 
  . باالترين دستمزد را در جهان داشت1970

3  .Harvey Fiersteinبـراي نوشـتن و   1982 كه در سال 1952 متولد نويس آمريكايي  بازيگر و نمايشنامه
ي توني شـد و از آن    جايزهي گرا برنده جنسدر نقش يك هم Torch Song Trilogy بازي در نمايشنامه 

 .گرايان تبديل شد زمان به بعد به طور غير رسمي به سخنگويي براي حقوق مدني همجنس
شوند و به اخبار هفتگي مربوط بـه   ر قطع كوچك چاپ ميشود كه د هايي گفته مي تابلويد بيشتر به روزنامه  .  4

ي زندگي خـصوصي افـراد مـشهور و ورزشـكاران             باره  هايي در  ماجراهاي جنايي شورانگيز و شايعات و رسوايي      
 . پردازند مي

5. Lee Portnoi  



 
 
 
 
 

  ».كنم اي برنامه كار نميمن ديگه بر « :توندي گف
  »كرديد؟ واقعا؟ ولي قبال كار مي«. فلر وانمود كرد كه از اين حرف متعجب شده است

  ».بله«
  »پس چه اتفاقي افتاد؟«
  ».پخش برنامه متوقف شد«
  »ي پايين؟ به خاطر رتبه«
  ».نه«
  »واقعا؟ پس به خاطر چي؟«

  ».دونيم عاليجناب، ما همه دليلش رو مي « : گفتپورتنوي
  ».ال بعدي رو بپرسيد، آقاي هيكوريؤس«: ري هاوارد با سر تاييد كرد و گفتُل

  »شناسيد؟ شما موكل من، دن مرسر رو مي«
  ».بله«
  »ي ايشون شديد، درسته؟ و بدون اجازه وارد خونه«

حرفتـون  «. اش مقصر نشان ندهـد      وندي سعي كرد نگاه خود را ثابت نگه دارد و قيافه          
   ».كامال صحيح نيست، نه

هامون تـا حـد امكـان صـحيح           خوام حتما حرف    صحيح نيست؟ خب، عزيزم، من مي     «
  » .باشن، پس اجازه بديد برگرديم به عقب

. رفـت  رويي در ميالن راه مي     او طول دادگاه رو طوري پيمود كه انگار از روي راه گربه           
نهـا سـعي   بيـشتر آ . زد هـاي قربانيـان لبخنـد مـي     پروايي تمام به خانواده  او حتي با بي   

 بـا نگـاهي نافـذ بـه او     2گرِيسنكردند به او نگاه نكنند، اما يكي از پدران به نام اد       مي
  . رسيد اعتنا به نظر مي فلر نسبت به اين موضوع بي. خيره شده بود

  »شما اولين بار چطور با موكل من مواجه شديد؟«
  ».روم با من صحبت كرد اون توي يه چت«

                                                                                                                                            
1. Lori Howard   
2. Ed Grayson   



 
 
 
 
 

انگــار كــه ايــن حــرف » جــدي؟«: بــاال بــرد و گفــتفلــر ابروهــايش را بــا تعجــب 
  »چه جور چت رومي؟«. شنيده بودبحال  ترين حرفي بود كه تا كننده مجذوب

  ».ها بهش رفت و آمد دارن چت رومي كه بچه«
  »اونوقت شما توي اين چت روم بوديد؟«
  ».بله«
مـن جـور   ي   منظورم اينه كه ممكنه با سليقه     . تاينسولي شما كه بچه نيستيد، خانم       «

شم كه شما يه زن بزرگسال و بـسيار خـوش آب و               در نيايد، ولي حتي منم متوجه مي      
  ».رنگ هستيد

  ».اعتراض دارم«
  »آقاي هيكوري؟ « :قاضي هاوارد آهي كشيد و گفت

هايي فقـط از   فرار از چنين موقعيت. ي دست عذرخواهي كرد فلر لبخندي زد و با اشاره    
  . آمد مي  فلر بر

شديد، خودتون رو به جاي يـه دختـر           ، وقتي وارد اين چت روم مي      تاينسحاال، خانم   «
  »زديد، درسته؟ نابالغ جا مي

  ».بله«
ي جنسي اغوا كنيد، اينطـور   شديد تا مردها رو به رابطه گوهايي مي  و  بعدش وارد گفت  «

  »نيست؟
  ».نه«
  » چطور؟«
  ».من هميشه ميذاشتم اونا قدم اول رو بردارن«

اگه براي هر بار كه ايـن       «. اد و صداي نچ نچي از خودش درآورد       فلر سرش را تكان د    
  ». . .زدم يه دالر داشتم حرف رو مي
  . اي سطحي از ميان جمعيت شنيده شد صداي خنده
تـونيم اونـا رو بخـونيم و         مـي . ها رو داريم، آقاي هيكـوري       ما رونوشت «  :قاضي گفت 

  ».خودمون تصميم بگيرم
  ».، عاليجناب، متشكرمي خوبي اشاره كرديد به نكته«



 
 
 
 
 

دانست، اما به احتمال زياد دلـيلش         وندي دليل عدم حضور دن مرسر در دادگاه را نمي         
اين يك دادگاه مبني بر مدرك بود، بنابراين نيازي به حضور در دادگـاه              . مشخص بود 

آوري را كـه پلـيس در    فلر هيكوري اميدوارد بود قاضي مدرك وحشتناك و تهوع    . نبود
اگـر او   . ي او مخفي كرده بود رد كنـد         ن مرسر پيدا كرده و در سرتاسر خانه       كامپيوتر د 
كه البته همه عقيده داشتند كه اين هـدفي          —شد اين اتهام را برطرف كند      موفق مي 

شـد و   ي اتهامـات تبرئـه مـي    به احتمال زياد دن مرسر از همه —دست نيافتني است  
  . گشت اد ميها آز  بيمار براي خودش در خيابانآزار كودكيك 

دونـستيد كـسي كـه داريـد          راستي، از كجـا مـي      « :فلر به سمت وندي چرخيد و گفت      
  »ديد موكل منه؟ گوي آنالين رو انجام مي و باهاش اين گفت

  ».دونستم اولش نمي«
  »كنيد؟  صحبت ميكيكرديد داريد با  جدي؟ پس فكر مي«
دونستم كـه     رحله فقط مي  در اون م  . اين جزئي از نقشه بود    . اسمش رو نپرسيده بودم   «

  ».گرده كسيه كه دنبال دختراي نابالغ براي سكس مي
  » دونستيد؟ از كجا مي«
  »ببخشيد؟«

به قول خودتون دنبال دختراي     «  :فلر با انگشتانش عالمت نقل قولي نشان داد و گفت         
دونستيد كسي كه طرف صـحبتتونه داره ايـن           از كجا مي  . گشته  نابالغ براي سكس مي   

  »كنه؟ ميكار رو 
  ».قاضي گفت، رونوشت رو بخونيد، آقاي هيكوريجناب همونطور كه «
  »اي گرفتم؟ دونيد چه نتيجه و مي. خوندم. اوه«

براي ما اهميتي نداره . اعتراض دارم«.  بلند شود  پورتنوي از جا  اين حرف باعث شد لي      
  ».دن ميايشون هيچ مدركي در اينجا ارائه ن. اي گرفته كه آقاي هيكوري چه نتيجه

  ».وارده«
وندي نگـاهي بـه   . هايش كرد زدن يادداشت هم فلر به طرف ميزش رفت و شروع به بر 

ايـن  . صابش مسلط شـود شد تا حدي بر اع   اين كار باعث مي   . سمت جايگاه حضار كرد   
وندي داشت به آنها . حضور داشتند زجر و سختي زيادي كشيده بودندافرادي كه اينجا   



 
 
 
 
 

چند ممكن بود ادعا شود كه او فقط          هر. موردشان برقرار شود  كرد عدالت در     كمك مي 
دهد، اما در واقع اين كار خـوبي كـه انجـام داده بـود ارزش      ي خود را انجام مي     وظيفه

 تالقـي   گريـسن ولي وقتي چشمانش با چـشمان اد        . بسيار زيادي براي خودش داشت    
. مگين در نگاهش بود   حالتي خش . رد حالتي در آنها ديد كه اصال از آن خوشش نيامد          ك

  . انگيز يا شايد هم چالش
الم رو اينطـور بپرسـم،      ؤخب، اجازه بديد سـ     « :فلر كاغذها را روي ميز گذاشت و گفت       

خوند، آيا به طور قطعي و بدون         ها رو مي    اگه يه آدم منطقي اين رونوشت     : تاينسخانم  
يـه زن   گرفت كه يكي از كساني كـه در ايـن چـت روم حـضور دارن                   شك نتيجه مي  

  »—ي خوش آب و رنگه خبرنگار سي و شش ساله
  »!اعتراض دارم«
گرفت كه اين مكالمات توسط يـه دختـر سـيزده سـاله انجـام                يا اينكه نتيجه مي   --«

  »گرفته؟
  :قاضي هاوارد گفت  . وندي دهانش را باز كرد و سپس دوباره آن را بست و منتظر ماند             

  ».تونيد جواب بديد مي«
  ». دختر سيزده ساله جا زده بودممن خودم رو جاي يه«

  »آه، كي تا حال چنين كاري نكرده؟«: فلر گفت
  ».آقاي هيكوري«: قاضي هاوارد به او هشدار داد

، اگـه مـن     تاينسخب، خانم   . خوام، عاليجناب، نتونستم جلوي خودمو بگيرم       عذر مي «
د، درسته؟ فكر   كني  شدم كه داريد وانمود مي      خوندم، متوجه نمي    ها رو مي    فقط اون پيغام  

  ».ايد كردم كه واقعا يه دختر سيزده ساله مي
  »الي هست؟ؤاينجا س « : دستانش را باال برد و گفتپورتنويلي 

ها توسط يه دختر سيزده ساله  آيا اون پيغام: ال هست، عزيزم، پس گوش كنيدؤبله س «
  »نوشته شده بود؟

  ».ال پرسيده و جواب داده شد، عاليجنابؤاين س«
ها يه دختـر   ي اون پيغام    آيا نويسنده . ي بله يا نه الزمه      فقط يه جواب ساده   «: فلر گفت 

  »سيزده ساله بود؟



 
 
 
 
 

  .تواند جواب بدهد  كه ميبه وندي گفت  اشاره اقاضي هاوارد ب
  ».نه « :وندي گفت

  »ايد، درسته؟ كرديد كه يه دختر سيزده ساله در واقع، همونطور كه گفتيد، وانمود مي«
  ».درسته«
دونيـد، شخـصي كـه داشـتيد در اون طـرف باهـاش صـحبت                  جايي كه مي    تا اون و  «

تـا  . كرده كه يه مرد بالغه كه به دنبال سكس با يه دختـر نابالغـه               كرديد وانمود مي    مي
  »كرديد، درسته؟ دونيد، داشتيد با يه راهب زال با تبخال صحبت مي جايي كه مي اون

  ».اعتراض دارم«
ي   يه راهب زال كه تبخال داشته باشه نيومد خونه        «. قي كرد نگاه وندي با نگاه فلر تال     
  ».ي جنسي داشته باشه  اون بچه كه باهاش رابطه

؟ همـون   تاينسمنظورتون كدوم خونه است، خانم      «. ولي فلر با اين حرف موافق نبود      
هاتون رو توش كار گذاشته بوديد؟ بگيد ببينم، آيا واقعـا يـه دختـر            اي كه دوربين    خونه
  »كرد؟ غ اونجا زندگي مينابال

  .وندي جوابي نداد
  ».ال رو جواب بديدؤلطفا س«: قاضي گفت

  ».نه«
—ي آنالين شما بـوده   ولي شما اونجا بوديد، درسته؟ احتماال هر كس طرف مكالمه        «

شـما رو   » خبري«ي    امهاحتماال اون شخص برن    —ي بوده كدونيم واقعا    كه البته نمي  
ي بـدي در      را طوري گفت كه انگار مزه     » خبري«ي    مه در اينجا فلر كل    --»ديده بوده 

و تصميم گرفته خودش هم در كنار شما نقش بازي كنه تا بتونه با      «--دهانش داشت 
چنـين چيـزي    . ي تلويزيوني خوش آب و رنگ سي و شش ساله آشـنا بـشه               يه ستاره 

  »ممكن نيست؟
 بايـد بمونـه بـراي       هـا   بحث   اين. اعتراض دارم، عاليجناب  «:  بلند شد و گفت    پورتنوي

  ».هيئت منصفه
 غيرقانوني  افكني  دامتونيم اونجا راجع به مورد مشخص        مي. گيد  درست مي «: فلر گفت 

اجازه بديد فعال راجـع بـه شـب شـانزدهم           «: و سپس رو به وندي گفت     » .بحث كنيم 



 
 
 
 
 

ي مخفيتون با موكل من مواجه شديد چه          بعد از اينكه توي خونه    . ژانويه صحبت كنيم  
  » افتاد؟اتفاقي

اعتراض كند، اما احتمـاال دادسـتان   » مخفي«ي  وندي منتظر ماند تا دادستان به كلمه      
موكلتـون فـرار    «. ي كافي اعتراض كـرده اسـت        با خودش فكر كرده بود كه به اندازه       

  ».كرد
  »هاتون پريديد بيرون، درسته؟ بعد از اينكه با دوربين و نورافكن و ميكروفون«

  ».بله«: سپس گفت. واب دادن منتظر اعتراض ماندوندي باز هم قبل از ج
شن همين واكنش    ي شما مي       مردايي كه وارد خونه    تاينس، آيا اكثر  بگيد ببينم، خانم    «

  »دن؟ رو نشون مي
  ».كنن توضيح بدن مونن و سعي مي اكثرا مي. نه«
  »و آيا اكثر اون افراد گناهكارن؟«
  ».بله«
  ».جالبه. ن داداي واكنش نشو ولي موكل من طور ديگه«

ممكنه براي آقاي هيكوري جالب باشه، ولـي بـراي     « : دوباره بلند شد و گفت     پورتنوي
  »--هاي ايشون ي ما، حيله گري بقيه

بله، بسيار خـب، حـرفم رو پـس         «: ي دردسر نداشت گفت     فلر طوري كه انگار حوصله    
 يعني شـما بـه   .اي نيست آروم باشيد، جناب دادستان، اينجا كه هيئت منصفه   . گيرم  مي

او » من بدون راهنمايي شما اعتماد نداريـد؟      » هاي  حيله گري «قاضي ما در تشخيص     
هـا و     ، شـما دوربـين    تـاينس خـب، خـانم      « :سرآستين كتش را تنظيم كرد و ادامه داد       

هـاتون پريديـد بيـرون و دن          دفعه بـا ميكروفـون     هاتون رو روشن كرديد و يه       نورافكن
  »درسته؟ما همينه، شهادت ش. ر هم فرار كردمرس

  ».درسته«
  »بعدش چكار كرديد؟«
  ».هام گفتم برن دنبالش كننده به تهيه«

مور پليـسن، خـانم     أهاي شما م    مگه تهيه كننده  «: فلر باز هم با تعجبي ساختگي گفت      
  »؟تاينس



 
 
 
 
 

  ».نه«
هـا رو     موران پلـيس مظنـون    أتونن بدون كمك م     به نظر شما شهروندان معمولي مي     «

  »تعقيب كنن؟
  ».مور پليس همراهمون بودأ ميه«

ي  ي شـما يـه برنامـه    برنامه. كنم اوه، خواهش مي«:  گفتشكاكاي  هيكوري با قيافه  
  »--ارزش در بدترين نوع خودش يه تابلويد بي. برانگيزه كامال احساس

ايـن  » .ما قبال همديگه رو ديديم، آقاي هيكوري      «: وندي حرفش را قطع كرد و گفت      
   »جدي؟«.  به درنگ واداشتحرف تا حدي هيكوري را

ي قتـل     تـوي پرونـده   . بـودم »  جاري  يك رابطه  « ي برنامه   وقتي دستيار تهيه كننده   «
  ». اسم شما رو به عنوان كارشناس ثبت كردم1يكرابرت بِل

ها و آقايان،  پس، خانم«: هيكوري به طرف ناظران چرخيد و تعظيم بلندي كرد و گفت      
بـاز هـم صـداي      » .هـورا . اي هـستم    ي رسانه   حشههمين االن تاييد شد كه من يه فا       

دگاه بگيـد   خوايد به دا    ، يعني مي  تاينسخانم  «. اي در ميان حضار به گوش رسيد        خنده
  »ورناليستي شما طرفداري و حمايت كرده؟كه قانون از چرنديات ژ

  ».اعتراض دارم«
  ».وارد نيست«
  »--ولي، عاليجناب«
  ».پورتنويبنشينيد، آقاي . وارد نيست«

برامون اهميت زيادي   . ما با پليس و دفتر دادستان بخش ارتباط داشتيم        «: وندي گفت 
  ».داشت كه در طرف درست قانون بمونيم

  »پس اون موقع شما و قانون با هم همكاري داشتيد، درسته؟. كه اينطور«
  ».نه دقيقا، نه«
 و بدون  خودتون تنها، اين عمليات مخفي؟ در تمام مدتِتاينسخب، پس چي، خانم «

  »كرديد؟ اطالع و همكاري قانون كار مي
  ».نه«

                                                 
1. Robert Blake  



 
 
 
 
 

ي پليس و     آيا قبل از شب شانزدهم ژانويه در خصوص موكل من با اداره           . بسيار خب «
  »دفتر دادستان تماس گرفتيد؟

  ».بله ،با دفتر دادستان تماس گرفتيم«
عقيب كنن،  هاتون گفتيد موكل من رو ت       كننده  حاال، گفتيد كه به تهيه    . عاليه، متشكرم «

  »درسته؟
  ».گفت دنبال كردن. اي به كار نبرد ايشون چنين كلمه«:  گفتپورتنوي

. تر از او نديده است اي مزاحم  نگاه كرد كه انگار در عمرش پشه    پورتنويفلر طوري به    
تونيم يه وقت ديگـه       تعقيب كردن، دنبال كردن، مي     —چي  بله، بسيار خب، حاال هر    «

وقتي موكـل مـن فـرار كـرد، شـما كجـا رفتيـد، خـانم                 . يمراجع به فرق اينا بحث كن     
  »؟تاينس

  ».محل اقامتش«
  »چرا؟«
  ».با خودم گفتم ممكنه دن مرسر يه وقتي اونجا پيداش بشه«
  »پس همونجا، توي محل اقامتش منتظرش مونديد؟«
  ».بله«
  » مونده بوديد؟خونهدر حين اينكه منتظرش بوديد خارج از «

بـه  . شـدند    داشتند به بحث اصلي نزديك مـي       حاال. شدي وندي كمي مضطرب       چهره
ي  اش از قربانيان اوليه ، كه پسر نه سالهگريسني حضار نگاه كرد، به چشمان اد         چهره

يه چـراغ روشـن     «:  گفت .كرد سنگيني نگاه او را روي خود احساس مي       . دن مرسر بود  
  ».ديدم

  »ي دن مرسر؟ توي خونه«
  ».بله«

تا حاال يـه بـار هـم تـوي          . چه عجيب «: عنه و استهزا گفت   فلر با صدايي سرشار از ط     
  ».ش رو روشن بذارها عمرم نشنيدم يه نفر وقتي خونه نيست چراغ خونه

  ».اعتراض دارم«
  ».آقاي هيكوري«: قاضي هاوارد آهي كشيد و گفت



 
 
 
 
 

  »  ؟تاينسخب، بعدش چكار كرديد، خانم «. فلر نگاهش را روي وندي نگه داشت
  ».در زدم«
  » جواب داد؟موكلم«
  ».نه«
  »؟تاينسپس بعدش چكار كرديد، خانم «

فكـر  «. حركـت باشـد    گويد خيلي آرام و بي     وندي سعي كرد وقتي قسمت بعدي را مي       
  ».كردم شايد از پشت پنجره يه حركتي ديده باشم

تـون      خداي من، ميشه جملـه    . فكر كرديد شايد يه حركتي ديده باشيد      «: فلر تكرار كرد  
  »تر هم بگيد؟ رو از اين مبهم

  »!اعتراض دارم«
  »بعدش چكار كرديد؟. بسيار خب«
  ».بازش كردم. در قفل نبود. دستگيره رو امتحان كردم«
  »واقعا؟ چرا بايد همچين كاري بكنيد؟«
  ».نگران بودم«
  »نگران چي؟«
  ».بازها بعد از گرفتار شدن، به خودشون آسيب رسوندن بعضي موارد داشتيم كه بچه«
 گذاشـتيد   دامين اساس نگران بوديد كه موكل من به خاطر اينكه براش            يعني بر هم  «

  »اقدام به خودكشي كنه؟
  ».يه همچين چيزي، بله«

  ».تحت تاثير قرار گرفتم«: فلر دست به سينه ايستاد و گفت
  »!عاليجناب « : فرياد زدپورتنوي

اسـتيد موكـل    خو  پس يعني مي  «. ي دست او را وادار به سكوت كرد         فلر دوباره با اشاره   
  »من رو نجات بديد؟

  ».خواستم جلوشو بگيرم اومد، بله، مي اگه چنين موقعيتي پيش مي«
، و  » هيـوال «،  »فاسـد «،  »بيمـار «،  »منحـرف «شما پشت تلويزيـون كلمـاتي مثـل         «
  » بردين، درسته؟ براي توصيف كساني كه در تله مينداختين به كار مي» آشغال«



 
 
 
 
 

  ».بله«
 و در —ون نفوذ كنيديشي ا خواستيد به خونه  گفتيد كه ميولي در شهادت امروزتون«

  »تا جون موكل منو نجات بديد؟ —واقع با اين كارتون قانون رو زير پا بذاريد
   ».ميشه اينو گفت«

رسيد چند روزي هـم      باريد بلكه به نظر مي     هيكوري استهزا مي   نه تنها از لحن صداي    
  ».چقدر شريفانه«: در آن خيس خورده است

  »!عتراض دارما«
دم عدالت در مـورد ايـن       فقط ترجيح مي  . خواستم كار شريفانه بكنم    نمي«: وندي گفت 

  ».خودكشي راه فرار راحتيه. ها امنيت به وجود بياد افراد برقرار بشه و براي خانواده
  »ي موكل من نفوذ كرديد چه اتفاقي افتاد؟ خب بعد از اينكه به خونه. كه اينطور«

  »-- گفت در قفل نبودهتاينسخانم . اعتراض دارم«:  گفتپورتنوي
بله، خيلي خب، وارد شـد، نفـوذ كـرد،          «: فلر دستهايش را سر كمرش گذاشت و گفت       

و قطـع    ر فقط لطف كنيد اينقـدر حـرفم      . چي كه مورد خوشايند آقاييه كه اونجاست       هر
مـن وارد   ي موكـل      ؟ بعد از اينكه به خونـه      تاينسبعدش چه اتفاقي افتاد، خانم      . نكنيد

  . باز هم روي اين كلمه تاكيدي بيش از حد كرد--»شديد؟
  ».هيچي«
  »خواست آسيبي به خودش برسونه؟ موكلم نمي«
  ».نه«
  »كرد؟ پس چكار مي« 
  ».اونجا نبود«
  »كسي در واقع داخل بود يا نه؟«
  ».نه«
  »كه ممكنه ديده باشيد چي؟» حركتي«و اون «
  ».دونم نمي«

شما شهادت داديـد كـه بعـد از اينكـه      «. ع به قدم زدن كرد    فلر سري تكان داد و شرو     
هاتون تعقيبش كردن خودتون بالفاصله بـا ماشـين            و تهيه كننده   هموكل من فرار كرد   



 
 
 
 
 

كنـه برگـرده خونـه و ترتيـب يـه             كرديـد وقـت مـي       واقعا فكر مي  . ش رفتيد ا  به خونه 
  »خودكشي رو بده؟

پـس بلـه، بـه      . ما هم زودتر حركت كـرد     ترين راه به خونه رو بلد بود و از            اون سريع «
  ».نظرم وقت اين كار رو داشت

  »كرديد، درسته؟ اما اشتباه مي. كه اينطور«
  »در چه موردي؟«
  »راست به خونه نرفت، درسته؟  موكل من يه«
  ».درسته، نرفت«
 يـا پلـيس     خـودش اون هم قبل از اينكـه        —ي آقاي مرسر رفتيد     ولي شما به خونه   «

  »برسه، درسته؟
  ».ي كوتاه قط براي يه لحظهف«
  »ي كوتاه يعني چه مدت؟ ميشه بگيد يه لحظه«
  ».دونم دقيق نمي«
كرديد، درسته؟ كه مطمئن بشيد خـودش رو بـا           ها رو چك مي     ي اتاق   خب، بايد همه  «

  »كمربندي چيزي اعدام نكرده باشه، درسته؟
  ».يعني آشپزخونه. من فقط اتاقي رو كه چراغش روشن بود چك كردم«
بگيـد ببيـنم، خـانم      . شـديد    رد مـي   پـذيرايي كه اين يعني حداقل بايد از داخل اتاق         «

  »، بعد از اينكه فهميديد موكل من توي خونه نيست چكار كرديد؟تاينس
  ».دوباره رفتم بيرون و منتظر موندم«
  »منتظر چي؟«
  ».اومدن پليسا«
  »اومدن؟«
  ».بله«
  »ته؟ي موكل من حكم داشتن، درس و براي گشتن خونه«
  ».بله«



 
 
 
 
 

ي موكل من نيت خوبي داشتيد، هـيچ بخـشي از             دونم از نفوذ به خونه      و هر چند مي   «
  »تون به كجا ميرسه؟ ي دام افكني وجودتون نگران نبود كه كار پرونده

  ».نه«
اي در  ي شانزدهم ژانويه پخش شده، شما تحقيقـات گـسترده           از وقتي كه اون برنامه    «

توسـط پلـيس از     بـه غيـر از اونچـه اون شـب           . داديدي موكل من انجام       مورد گذشته 
اي مبنـي بـر فعاليـت غيرقـانوني پيـدا            ، شما مدرك محكم ديگه    ي اون پيدا شد     خونه

  »كرديد؟
  ».هنوز نه«

خالصه، بـدون مـداركي كـه طـي جـستجوي           . اين رو نه به حساب ميارم     «: فلر گفت 
ليـت غيرقـانوني    گونـه فعا    پليس كشف شده، شما هيچ چيزي كه موكل من رو به هـر            

  »مرتبط كنه نداريد، درسته؟
  ».اون اون شب توي خونه حاضر شد«
حاال واقعـا، خـانم   . ي مخفي كه هيچ دختر نابالغي توش سكونت نداشت  همون خونه «

ي  بـه مـداركي بـستگي داره كـه در خونـه        — اعتبار شما  ، و، اِ  —، اين پرونده  تاينس
خالصه، شـما هـم توانـايي و هـم     . يدبدون اون، شما هيچي ندار. موكل من پيدا شده  

  »اي براي جاسازي اون مدارك داشتيد، اينطور نيست؟ دليل وادار كننده
تصميم . عاليجناب، اين مسخره است   «. اين حرف از جا بلند شد     شنيدن   با   پورتنويلي  

  ».ي هيئت منصفه است در اين باره به عهده
  ».كم به خونه رو تاييد كرد خودش ورود غيرمجاز و بدون حتاينسخانم «: فلر گفت
تونيد ثابت كنيد كه بدون اجازه       كنيد مي  بسيار خب، پس اگه فكر مي     «:  گفت پورتنوي

هاي   خواد نظريه  و اگه آقاي هيكوري مي    . وارد خونه شده به همين جرم متهمش كنيد       
ولي در جريان    —پوچ راجع به جاسازي مدرك و راهب زال ارائه بده ، اون هم حقشه             

تونم مداركي ارائه بدم كه      و بعدش من هم مي    .  و براي هيئت منصفه در دادگاه      .دادگاه
دادگاه و محاكمـه هـم بـراي همـين          . هاي ايشون چقدر پوچ هستن      نشون بده نظريه  

هـايي كـه بـراي يـه          و معيار  — يه شهروند عاديه   تاينسخانم  . كارها به وجود اومدن   
تونيد كامپيوتر و  شما نمي. دگاه متفاوتهمور داأشهروند عادي در نظر گرفته شده با يه م       



 
 
 
 
 

   امـضا اين مدارك در جريان يه تفتيش قانوني و حكمِ. ها رو رد كنيد، عاليجناب     عكس
آور توي يـه گـاراژ و پـشت چنـد تـا       هاي تهوع بعضي از اون عكس  . شده كشف شدن  

 تونـسته  تـاينس وجه امكان نداره خـانم      و به هيچ   —ي كتاب مخفي شده بودن      قفسه
اي كه وارد خونه شـده ايـن مـدارك رو             شه در اون لحظات كوتاه يا حتي چند دقيقه        با

  ».جاسازي كرده باشه
نمـا بـه       با داليل موجـه    تاينسوندي  «: فلر سرش را به عالمت نفي تكان داد و گفت         

ي   اون حتي انگيزه  . كنم بس كنيد   چراغ روشن؟ حركت؟ خواهش مي    . خونه نفوذ كرده  
ي دن    و اطالع هـم داشـته كـه خونـه          —جاسازي مدارك داشته  اي براي     كننده وادار

هـر مـدركي    . ي يه درخت سمي هم بدتره       اين از ميوه  . شه مرسر به زودي تفتيش مي    
  ».كه در اون خونه پيدا شده بايد رد بشه

  ». يه شهروند عاديهتاينسوندي «
اون ميتونـسته خيلـي راحـت       . ده ولي شهروند عادي بودن به اون اختيـار تـام نمـي           «

  ». جاسازي كرده باشه ها رو توي خونه تاپ و عكس لپ
  ».تونيد با هيئت منصفه مطرحش كنيد كه اين بحثيه كه مي«
 بـا   تـاينس خـانم   . اي اهانـت آميـزن      عاليجناب، مدارك كشف شده به طرز مـسخره       «

من چندين بار از ايشون  . شهادت خودش به وضوح چيزي بيشتر از يك شهروند عاديه         
  ».خودش تاييد كرد كه مامور اوناست. ال كردمؤباطش با دفتر دادستان سدر مورد ارت

. مـسخره اسـت، عاليجنـاب   «.  با شنيدن اين حرف از عصبانيت سرخ شـد    پورتنويلي  
مور قـانون محـسوب   أكنـه مـ   يعني هر خبرنگاري كه روي يه ماجراي جنايي كار مـي       

   »شه؟ مي
كرده و در مجاورت دفتر شـما هـم           خودش تاييد كرد كه با شما كار مي        تاينسخانم  «

تونم به تندنويس بگم دوباره بخشي رو كه راجع به داشتن يه              مي. پورتنويبوده، آقاي   
  ».مور پليس در صحنه و ارتباط با دفتر دادستانه بخونهأم
  ».كنه مور پليس تبديل نميأ رو به متاينسولي اين خانم «
 هم ايـن    پورتنويشيم، و آقاي     سي مي ما اينجا ديگه زيادي داريم وارد بحث معناشنا       «

اي عليـه     تونست هيچ پرونده   ي ايشون نمي     اداره تاينسبدون وندي   . دونه رو خوب مي  



 
 
 
 
 

تمام جرائمي كه االن موكل من بهشون  —ي اونا  تمام پرونده . موكل من تشكيل بده   
بدون دخالت اون، . گيره ت ميأافكني نش  براي دامتاينس از تالش خانم —متهم شده

  ».شد صال حكمي صادر نميا
 از اول پرونـده     تـاينس عاليجناب، ممكنه خانم     « : طول سالن را پيمود و گفت      پورتنوي

اي كه قـدم جلـو        رو به دفتر ما ارائه داده باشه، ولي با اون معيارها، هر شاهد يا شاكي              
  »--مور قانون در نظر گرفته ميشهأذاره م مي

 و از   به صدا درآورد  چكشش را   سپس  » . شنيدم ي كافي   به اندازه  « :قاضي هاوراد گفت  
  ».دم تا فردا صبح شما رو در جريان تصميمم قرار مي«. جا بلند شد
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  ».خيلي افتضاح پيش رفت«:  گفتپورتنويدر ميان راهرو وندي به 
  ».كنه قاضي مدرك رو رد نمي«

  .وندي قانع نشده بود
  ».اين از يه لحاظ به نفع ماست«: د ادامه داپورتنوي

  »چطور؟«
سپس به  » .تر از اونيه كه مدركش ناديده گرفته بشه         اين پرونده مهم  «:  گفت پورتنوي

تنها كاري كه فلر اونجا انجام داد اين        «: سمت وكيل مقابل خود اشاره كرد و ادامه داد        
  ».ش رو به ما نشون بدها بود كه استراتژي محاكمه

ت يكـي   سؤاال، جنا ويلر، همسر سابق دن مرسر، مشغول پاسخگويي به           در مقابل آنها  
حتي با وجود اينكه مداركي عليه دن به وجود آمده بـود، جنـا              .  رقيب بود  از خبرنگارانِ 

كـرد اتهامـات     همچنان حامي وفاداري براي شوهر سابقش باقي مانده بود و ادعا مـي            
 هـم قابـل تحـسين و هـم سـاده      اين موضع، كه از نظر وندي. دهستنوارده ساختگي   

  . اي منفور در شهر مبدل ساخته بود لوحانه بود، جنا را به چهره
اي خبرنگار مواجـه      فلر هيكوري كه هنوز در مقابل آنها قرار داشت با تملق گويي عده            

هاي او را  خود وندي هم زماني كه دادگاه —البته آنها همه دوستش داشتند. شده بود   
اش را به خود گرفتـه و           او باز هم رفتار خودنمايانه    . آمد  خوشش مي  داد از او   پوشش مي 

،  پـيش آمـده     آن مسائلِ  سواي اما اكنون، . اي كرده بود    تازهي كامال     آن را وارد مرحله   
ي نزديكي با سنگدلي داشته       تواند رابطه   بود كه خودنمايي چقدر مي    وندي متوجه شده    



 
 
 
 
 

كنـه كـه    شناسـم كـاري نمـي    كه من مياين فلر هيكوري  «: اخمي كرد و گفت   . باشد
 فلر خبرنگاران متملق را به خنده انداخت و با دست بـه پـشت               ».ي مردم بشه    مسخره

وقتي فلر باالخره تنها شد، وندي از اينكـه  . چندتايي از آنها زد و سپس از آنجا دور شد        
  . شود متعجب شد  به او نزديك ميگريسنديد اد  مي

  ».اوهو«: گفت
  »چيه؟«

 به جايي كه او اشاره كـرده بـود نگـاه          پورتنوي.  به سمت آنها اشاره كرد      با چانه وندي  
، كه مردي بود درشت هيكل با موهاي خاكـستري كوتـاه، نزديـك فلـر                گريسن. كرد

 جلوتر رفـت و     گريسن. دو مرد مدتي طوالني به هم خيره شدند       . هيكوري ايستاده بود  
  . خوردولي فلر از جايش تكان ن. وارد فضاي فلر شد

  »؟گريسنآقاي «.  چند قدمي به طرف آنها رفتپورتنوي
 سـرش را بـه سـمت صـدا          گريسن.  با هم فاصله داشت    سانتيمترصورتشان تنها چند    

  .  خيره شدپورتنويچرخاند و به 
  »همه چي روبراهه؟«:  پرسيدپورتنوي
  ».مشكلي نيست«:  گفتگريسن

  »آقاي هيكوري؟«
  ».زنيم  يه گپ دوستانه با هم ميفقط داريم. چيزي نيست، دادستان«

 روي وندي ثابت ماند، و وندي باز هم از آنچه در آنهـا ديـد خوشـش                 گريسنچشمان  
  ». . .گريسنخب، اگه ديگه حرفي نيست، آقاي «: هيكوري گفت. نيامد

 و  پورتنـوي  به طـرف     گريسن. هيكوري برگشت و از آنجا رفت     .  چيزي نگفت  گريسن
  .وندي آمد
  »كاري هست كه بتونم براتون انجام بدم؟«:  پرسيدپورتنوي

  ».نه«
  »زديد؟ اي با آقاي هيكوري حرف مي ميتونم بپرسم در چه باره«

به نظرت قاضي «: سپس به وندي نگاه كرد و گفت » .تونيد بپرسيد  مي«:  گفت گريسن
  »؟تاينسداستانت رو باور كرد، خانم 



 
 
 
 
 

  ».داستان نبود«: وندي گفت
  »، درسته؟اما كامال حقيقت هم نبود«

  .  برگشت و از آنجا دور شدگريسناد 
  »منظورش چي بود؟«: وندي گفت

كارش خوبه، اما . نگران فلر هم نباش. اما نگران اون نباش. دونم نمي«:  گفتپورتنوي
  ».شه برو خونه، يه نوشيدني بخور، همه چيز درست مي. بره اين دفعه نمي

 2 نيوجرسي 1اش در سكاكوس    تلويزيونيبه طرف استوديوي اخبار     . وندي به خانه نرفت   
ي آن هيچوقـت آرامـش        منظـره .  مشرف بود راه افتاد    3كه بر مجتمع ورزشي ميدولندز    

او .  سنگيني ساخت و ساز دائـم كمـر خـم كـرده بـود              مردابي بود كه زيرِ   . بخش نبود 
 مـدير اجرايـي اسـتوديو    4ايميلش را چك كرد و پيغامي از طرف رئيسش، ويك گـرت      

 از طريـق ايميـل      بحـال ترين پيغامي بـود كـه ويـك تـا             ، كه شايد طوالني   پيغام. ديد
  ».همين االن بيا پيشم«: فرستاده بود نوشته بود

 بـود،   5پسرش، چارلي، كه سال آخر دبيرستان كسلتون      . ظهر بود     از    ساعت سه و نيم بعد    
ونـدي بـه تلفـن همـراهش زنـگ زد چـون             . بايست تا حاال به خانه رسيده باشـد        مي

چـارلي بـا چهـارمين زنـگ بـا احوالپرسـي            . داد وقت تلفـن خانـه را جـواب نمـي         هيچ
  »چيه؟«: اش جواب داد هميشگي

  » اي؟ خونه«: وندي از پسرش پرسيد
  ».آره«
  »چكار ميكني؟«
  ».هيچي«
  »درس و مشق نداري؟«
  ».يه كم«

                                                 
1. Secaucus  
2. New Jersey  
3. Midowlands   
4. Vic Garrett  
5. Kasselton  



 
 
 
 
 

  »هنوز انجامشون ندادي؟«
  ».دم مي«
  »چرا االن انجامشون نميدي؟«
  ». فوقش ده دقيقه طول بكشه.چيز زيادي نيست«
  ».اگه چيز زيادي نيست، زود انجامش بده تموم بشه. منظور منم همينه«
  ».بعدا انجامش ميدم«
  »مگه االن داري چكار ميكني؟«
  ».هيچي«
  »و االن انجام نميدي؟ رپس منتظر چي هستي؟ چرا تكاليفت«

يـك دقيقـه    «تـا   چارلي باالخره گفت كـه      . ي هميشگي   يك روز تازه و همان مكالمه     
اگه بگم يه دقيقه ديگه، شايد      «: دهد، كه مخفف اين بود     تكاليفش را انجام مي   » ديگر

  ».ديگه اينقدر گير ندي
خـواي سـر راه غـذاي چينـي           مـي . احتماال تا ساعت هفت خونه باشـم      «: وندي گفت 

  »بگيرم؟
  ». بگير1از بامبو هاوس«
  ». غذا بده2ساعت چهار به جرسي. خيلي خب«

  .شان بودجرسي سگ
  ».باشه«
  ».يادت نره«
  ».اوهوم«
  ».تكاليفت هم يادت نره«
  ».خداحافظ«

  .تق

                                                 
1. Bamboo House   
2. Jersey  



 
 
 
 
 

چارلي اكنون هفده ساله و سال آخر دبيرستان بود و خيلـي            . وندي نفس عميقي كشيد   
كـاري كـه    . آنها كار پيدا كردن دانشگاه را به اتمام رسانده بودنـد          . داد وندي را آزار مي   

كردند كه روي يك مـستبد        اي خود را درگير آن مي       حميي شهري با بير     والدين حومه 
 2 در لنكـستر   1آنها باالخره دبيرستان فـرانكلين و مارشـال       . كرد جهان سومي را كم مي    

ي نوجوانان از اين تغيير بـزرگ         چارلي هم مثل همه   .  را انتخاب كرده بودند    3پنسيلوانيا
چـارلي، پـسر    . ي مـادرش    زهترسيد و دستپاچه بود، البته نـه بـه انـدا           اش مي   در زندگي 

اكنون دوازده سال بود كه . اش تنها كسي بود كه داشت قشنگ و بداخالق و آزاردهنده
ي   مـادر مجـرد و تـك فرزنـدي كـه در منطقـه             . كردنـد  اين دو تنها با هم زندگي مي      

ها به سرعت سپري      البته سال . ي شهر همدم يكديگر بودند      سفيدپوش بزرگي در حومه   
خواست هيچوقت چارلي را      وندي نمي .  گونه بود   ها هميشه همين    بچه در مورد . شد مي

ديـد و   كرد و رشـد و كمـال آزاردهنـدگي را در او مـي            هر شب به او نگاه مي     . رها كند 
خـدايا خـواهش    : كـرد كـه     چارلي آرزو كرده بود، آرزو مي      همانطور كه از چهار سالگيِ    

بزرگتر نـه كـوچيكتر، بـذار پـسر         كنم بذار توي همين سن نگهش دارم، نه يه روز            مي
  . قشنگم رو به همين شكل و سن نگه دارم و چند روز بيشتر پيش خودم نگهش دارم

  .شد چون به زودي تنها مي
باز هم از طرف رئيـسش، ويـك        . ي كامپيوترش ظاهر شد     ايميل ديگري روي صفحه   

  »رو واضح نگفتم؟» همين االن بيا پيشم«كدوم قسمت «: گرت بود
  ».دارم ميام«: ي پاسخ را زد و نوشت هوندي دكم

چون دفتر ويك آنسوي راهرو بود، تمـام ايـن مكالمـات بيجـا و آزاردهنـده بـه نظـر                     
او و چارلي در داخل     . گونه است   كنيم همين  رسيد، ولي دنيايي كه در آن زندگي مي         مي

مـثال وقتـي آنقـدر خـسته بـود كـه       . فرستادند ي خودشان هم براي هم پيغام مي  خانه
يـا  » جرسـي رو ببـر بيـرون      «يـا   » شـام حاضـره   «: نوشت توانست فرياد بزند، مي    نمي

  ».اينقدر با كامپيوتر كار نكن، يه كتاب بخون«اش ي معروف هميشگي جمله

                                                 
1. Franklin & Marshall  
2. Lancaster   
3. Pennsylvania  



 
 
 
 
 

او بـه   .  بود كه حامله شده بـود      1وندي نوزده ساله و دانشجوي سال دوم دانشگاه تافتز        
مشروب زيادي خـورده بـود، بـا جـان          يك مهماني دانشگاهي رفته بود و بعد از اينكه          

هـا را تجربـه كـرده و بـا بـازي در خـط                ي ورزش   كسي كه همه  .  آشنا شده بود   2رووم
 دنبـالش  تـاينس ي فوتبال هم شروع كرده بود، و اگر در فرهنـگ لغـات ونـدي            حمله

وندي خودش را يـك     . بود» دخور  به او نمي  «شد    گشتيد تعريفي كه برايش پيدا مي       مي
پوشـيد،   لباس مشكي تنگ مي. دانست دانشگاهي و ژورناليست زيرزميني ميآزاديخواه  

هـاي سـيندي      سـرايي و گـالري      كرد و به مسابقات شـعر       فقط موسيقي راك گوش مي    
. دانـد  ي شعر و گالري نمي اما قلب چيزي از موسيقي راك و مسابقه . زد  سر مي  3شرمن

در ابتـدا   . شـش آمـده بـود     قيافـه خو    او دست آخر به طور جدي از اين ورزشكار خوش         
در واقع فقط با هم آشنا شده بودند و بعد شروع به بيرون رفـتن               . شان جدي نبود    رابطه

شد گفت قـرار عـشقي    شد گفت قرار عشقي است نه مي با هم كرده بودند، البته نه مي 
اين جريان چيزي حدود يك ماه ادامه يافته بود تا اينكه وندي متوجه شده بود               . نيست

  . ر استباردا
اش به او گفته بودند كـه يـك زن كـامال امـروزي بـودن                  وندي در تمام طول زندگي    

با دو سالي كه از دانشگاهش مانده بود و         . تصميمي است كه فقط و فقط با خود اوست        
تر از ايـن      توانست بد  نگاري در انتظارش بود، زمان بارداري نمي        اي كه در روزنامه       حرفه

تلفني با جان تماس گرفـت و       . كرد تر مي  ئله را از پيش واضح    باشد، ولي اين جواب مس    
جان وارد اتاق كچك او شد و وندي از او خواست كه           » .بايد با هم حرف بزنيم    «: گفت

 195اي كه خيلي هـم بـراي ايـن هيكـل      اي جان روي صندلي كوچك كيسه   . بنشيند
 بود موضـوع    جان كه از لحن او فهميده     . رسيد نشست   مضحك به نظر مي    متريسانتي

اي   دارد قيافـه   جدي است، سعي كرد در حالي كه خودش را روي صندلي ثابت نگه مي             
اي بـه نظـر برسـد كـه اداي آدم             بچه  جدي به خود بگيرد، كه اين باعث شد مثل پسر         

  . آورد ها را درمي بزرگ

                                                 
1. Tufts   
2. John Murrow  

3 .Cindy Shermanاستمشهوراش  هاي مفهومي  كه به خاطر پرتره1954ايي متولد  عكاس آمريك .  



 
 
 
 
 

وندي نطقي را كه از دو روز قبل در ذهن خود تمرين كرده بود بـا ايـن جملـه شـروع           
از اين به بعد هر اتفاقي كـه بيفتـه تـصميمش بـا            «: سپس گفت » .ام  من حامله «: كرد

  ».خودمه، و اميدوارم به اين تصميم احترام بذاري
كرد لحنش را تا حـد        زد و سعي مي     وندي در حالي كه در طول اتاق كوچكش قدم مي         

حتـي  . هـايش را ادامـه داد   ن واقعي نگه دارد، بدون اينكه به او نگـاه كنـد حـرف     اكام
. اش را با تـشكر از آمـدن او و آرزوي موفقيـت خاتمـه داد                 ي از پيش آماده شده      بيانيه

  .سپس باالخره ريسك كرد و نگاهي به سمت او انداخت
ولـي  «:  و گفت  نگاهش كرد ترين چشماني كه او در عمرش ديده بود           رو با آبي  وجان م 

  ».من دوستت دارم، وندي
شروع به گريستن كرده بود و جان از روي آن          وندي خواسته بود بخندد ولي در عوض        

اي لعنتي بلند شده و زانو زده بود و همان جـا و همـان لحظـه در ميـان         صندلي كيسه 
ي وندي از او خواستگاري كرده بود و با وجود شك و ترديد همگـان، بـا                   خنده و گريه  

ي بختخوشه سال بعدي را در سعادت و    هم ازدواج كرده بودند و بر خالف تصور همه ُن         
قيافه و بامزه و بـاهوش        داشتني و خوش     و دوست  دلسوزرو مهربان و    وجان م . گذراندند

سـال سـوم دانشگاهـشان را    . ورزيـد  او با تمام وجود به وندي عشق مـي      . دب بود ؤو م 
دو سال بعد، جان و وندي پول كـافي بـراي پـيش             . گذراندند كه چارلي به دنيا آمد       مي

ونـدي كـاري در     . اي شلوغ در كسلتون جمع كردنـد        دهي كوچكي در جا     پرداخت خانه 
جان هم روي دكتـرايش در روانـشناسي كـار          . يك ايستگاه تلويزيوني محلي پيدا كرد     

  .آنها در مسير زندگي قرار گرفته بودند. كرد مي
ي كوچكشان فقط وندي و  اكنون خانه. و بعد، در يك چشم بهم زدن جان از دنيا رفت  

اي كـه در قلـب ونـدي بـه             را در خود جا داده بود كه با حفره         ي بزرگي   چارلي و حفره  
  .كرد وجود آمده بود برابري مي

  »زنگ زدي؟ « .وندي در اتاق ويك را زد و سرش را داخل برد
  ».شنيدم توي دادگاه بدجوري كم آوردي«: رئيسش گفت

ـ . كـنم   من به خاطر همين اينجا كار مـي       . تو بايد از من حمايت كني     «: وندي گفت  ه ب
  ».خاطر ساپورتي كه ازم ميشه



 
 
 
 
 

  ».ساپورت ميخواي برو يه سينه بند بخر«: ويك گفت
  ».دوني كه اصال با عقل جور در نمياد خودتم مي«: وندي اخمي كرد و گفت

كـه   —هاي متعدد و مكـررت رو  يا بهتره بگم نامه —ت رو دارما نامه. دونم آره، مي «
  ».هات شكايت كردي يتمأمورش هم راجع به ا همه

 بهم گفتي افتتاح يه فروشگاه چاي گياهي        ي گذشته   ها؟ اين دو هفته     مأموريتكدوم  «
خوام دوباره منـو روي يـه    فقط مي. ي مد براي شال مردونه رو پوشش بدم  و يه برنامه  

  ».واقعي بذاري، همين كار شبه
. شـنيد   ويك يك دستش را زير گوشش گرفت، انگار كه به سـختي صـداي او را مـي                 

اش كه شبيه يـك تـوپ بولينـگ بـود مـردي               او به جز شكم گنده    » . ببينم صبر كن «
گفت، البته اگر راسو واقعـا آنقـدر        » راسو مانند «اش   شد به چهره    مي. كوچك اندام بود  

  .زشت باشد
  »چيه؟«: وندي گفت

عدالتي يه زن جذاب بـودن در يـه شـغل             ش راجع به بي   ا اين قسمتي نيست كه همه    «
ظـاهر رفتـار      زني و اينكه من باهات فقط در حد يه آدم خوش           مرد ساالر سركوفت مي   

  »كنم؟ مي
  »؟برسههاي بهتري بهم  يتمأمورها كمكم ميكنه  اين سركوفت«
  »ه؟رساي بهت ب دوني ممكنه چه چيز ديگه ولي مي. نه«
  »هامو بيشتر نشون بدم؟ پشت تلويزيون خط وسط سينه«
محكوميـت  : شه ت مي سؤالامروز جواب   . از طرز فكرت خوشم مياد، ولي نه، امروز نه        «

بايد آخرش همون قهرماني باشي كه يه بچه باز بيمار رو گيـر انداختـه نـه                 . دن مرسر 
  ».خبرنگاري كه پاش رو از حد خودش فراتر گذاشته و به آزاديش كمك كرده

  »به آزاديش كمك كرده؟«
  .اي باال انداخت ويك شانه

  ».شد  از جريان دن مرسر باخبر نمياگه من نبودم كه پليس اصال«: وندي گفت
اش گذاشت، چشمانش را بست و شروع به نواختن           اش را روي شانه     ويك ويولن خيالي  

  .كرد



 
 
 
 
 

  ».اينقدر كودن نباش«: وندي گفت
؟ يـا دسـتاي    ممديگه رو بغـل كنـي     خواي بگم چند تا از همكارات بيان گروهي ه         مي«

  »همديگه رو بگيريم و سرود كومبايا بخونيم؟
  ».د يه وقت ديگه، بعد از اينكه تو يه استمناي گروهي برامون انجام داديشاي«
  ».اوه اوه«

  »دونه دن مرسر كجا قايم شده؟ كسي نمي«: وندي پرسيد
  ».دو هفته است كسي اونو نديده. نه«

دانست كه دن به خاطر تهديد به مرگ جـاي   مي. دانست وندي دليل اين كار او را نمي 
ست، ولي عدم حضورش در دادگاه امروز كمي غيرعـادي بـه نظـر              خود را تغيير داده ا    

 ديگري از ويك بپرسد كه دستگاه مخابره بـه صـدا            سؤالخواست   وندي مي . رسيد مي
  .درآمد

  »چيه؟«: ي بلندگو را زد  و سپس دكمهاو را ساكت كردويك با اشاره انگشتش 
  ».نهويد اومده شما رو ببي مارشا مك«: پذيرگر با صداي آرامي گفت

ويـد در شـهر ونـدي و بـه            مارشا مـك  . اين حرف هر دوي آنها را به سكوت وا داشت         
سـه مـاه پـيش دختـر نوجـوانش          . كـرد   اي كمتر از نيم مايل از او زنـدگي مـي              فاصله
ي اتاق خوابش خارج شده و        ظاهرا از پنجره   —هاي چارلي   اي  از هم مدرسه   —هيلي

  . ديگر برنگشته بود
  »ي دخترش به دست اومده؟ دي از پروندهخبر جدي«: وندي پرسيد

كه البته قضيه خيلي بـدتر از       » .نه، درست برعكس  «: ويك سرش را تكان داد و گفت      
—ويد به داستاني بزرگ تبديل شده بود        تا دو سه هفته، گم شدن هيلي مك       . اين بود 

طلبي   فرصت» كارشناسان« و با اخبار كوتاه و زيرنويس و صحبت          --آدم ربايي؟ فرار؟  
اما هيچ داستاني، حتي    . كردند به اوج خود رسيده بود      كه وقايع احتمالي را بازسازي مي     

دانـد كـه     خدا مـي  . ي تازه دوام بياورد     تواند بدون تغذيه    شورانگيزترين داستان هم نمي   
اي از بردگـي      آنهـا روي هـر شـايعه      . گرفتنـد  ها تمام تالش خود را به كـار مـي           شبكه
هـيچ  «گذاشـتند، امـا در ايـن حرفـه           تش شيطان دست مي   پوستان گرفته تا پرس    سفيد

توجه سطحي ما به اخبار واقعا رقـت انگيـز          . شد محسوب نمي » خبر بد «واقعا  » خبري



 
 
 
 
 

هاي خبري را در اين مورد مقصر دانست، ولـي آنچـه را كـه روي                 شد رسانه   بود، و مي  
شا كننـد، پخـش     اگر مردم داستان را تما    . كردند رفت خود بينندگان ديكته مي     آنتن مي 

ثبـات مـردم بـه دنبـال      ها براي جلب نگاه بي اگر تماشا نكنند، شبكه . يابد  آن ادامه مي  
  . ندور اي مي ي پرزرق و برق تازه بازيچه

  »خواي من باهاش صحبت كنم؟ مي«: وندي پرسيد
  ».دن به خاطر همين كارا بهم اينقدر پول مي. زنم نه، خودم باهاش حرف مي«

وندي از راهرو پـايين رفـت و وقتـي          .  او گفت كه از اتاق بيرون برود       ويك با اشاره به   
وندي مارشا را   . ويد را جلوي در اتاق ويك ديد        برگشت و به عقب نگاه كرد مارشا مك       

شناخت، ولي چند باري او را در شهر ديده بود، همانطور كه مـثال يـك نفـر را در                     نمي
اگر بگوييم مـادر شـاد و   . بينيد له ميكافي شاپ يا پاركينگ مدرسه يا ويدئو كلوب مح       

اي به دنبالش اسـت اكنـون ده سـال پيرتـر              د بچه يرس حالي كه هميشه به نظر مي       سر
او هنوز هم زني جذاب بود      . مارشا اينگونه نبود  . شود  اي مي   دهد خيلي كليشه   نشان مي 

ه و داد، اما انگار كه تمام حركاتش كند شد        و هنوز هم به سن و سال خودش نشان مي         
  كردنـد بـا مـالس پوشـيده شـده           اش را كنترل مي     حتي عضالتي هم كه حالت چهره     

وندي سري به او تكان داد و سعي كـرد          . ويد برگشت و وندي را ديد       مارشا مك . دبودن
  . مارشا برگشت و وارد دفتر ويك شد. اي بزند لبخند نصف و نيمه

ويد فكـر كـرد،    ارشا مكبه م. وندي به پشت ميز خودش برگشت و تلفنش را برداشت         
ي زيبايش و اينكه چقـدر سـريع و راحـت     به آن مادر ايده آل با شوهر خوب و خانواده      

توانـست از دسـت آدم        ها چقدر سريع و راحت مي      ها از دستش درآمده و اينكه اين       اين
  .             دربيايند
  .ي چارلي را گرفت شماره

  »چيه؟«
  »هنوز تكاليفت رو انجام ندادي؟ « .داد  مياش حوصله در واقع تسلي اين لحن بي

  ».يه دقيقه ديگه«
  »خواي؟ خيلي خب، هنوزم امشب غذا از بامبو هاوس مي«: وندي گفت

  »مگه قبال در اين باره حرف نزديم؟«



 
 
 
 
 

. اش تكيه داد و پاهـايش را روي ميـز انـداخت             تلفن را قطع كردند و وندي به صندلي       
  .تلفنش دوباره زنگ زد

  »الو؟«
  »؟تاينسدي ون«

  »بله؟«. با شنيدن صدا پاهايش دوباره روي زمين افتاد
  ».بايد ببينمت. دن مرسر هستم«
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  .تا چند لحظه وندي چيزي نگفت
  ».بايد ببينمت«: دن مرسر دوباره گفت

 من يه كم واسه تو بزرگ نيستم، دن؟ منظورم اينه كه، فكر نكنم قاعـدگي و سـينه                 «
  ».ي تو جور در بياد داشتن و از اين جور چيزا با سليقه

  .وندي احساس كرد صداي آهي شنيده است
  ».تو آدم خيلي بدبيني هستي، وندي«
  »خواي؟ چي مي«
  ».مسائلي هست كه بايد بدوني«
  »مثال؟«
  ».رسه نيست مثال اينكه اوضاع اونطوري كه به نظر مي«
  ».اوضاع اينطور به نظر ميرسه. ه وكيلشهتو يه بيمار منحرف فاسدي كه يه نابغ«

يعنـي ايـن    . اما با وجود اينكه اين حرف را زد، اثر كوچكي از درنگ در صـدايش بـود                
مـدرك  . كـرد   اش كافي بود؟ او كه اينطور فكـر نمـي           ييد ترديد عقالني  أدرنگ براي ت  

ـ  او اين را هم از لحاظ حرفه   . گويد دروغ نمي  يقـتش  حق. وداي و هم شخصا ياد گرفته ب
  .   شد اش معموال دچار اشتباه مي  زنانه  شماين بود كه به اصطالح

  »وندي؟«
  . نداديوندي جواب

  ».برام پاپوش ساختن«



 
 
 
 
 

م كه توي   ا كننده بذار يادداشتش كنم بدمش به تهيه     . اين يكي ديگه جديده، دن    . آها«
بيمـار  : اخبـار كوتـاه   . ي تلويزيون پخشش كنـه      هاي زير صفحه    يكي از اون زيرنويس   

  ».اند رواني معتقد است برايش پاپوش ساخته
يك لحظه ترسيد كه او را از دست داده باشـد، و اينكـه تلفـن را قطـع كـرده          . سكوت

. خونسرديت رو حفظ كن   .  اشتباه كردم كه اينقدر احساسي شدم       :با خودش گفت  . باشد
. ازش اطالعـات كـسب كـن      . خوب رفتار كـن   . باهاش دوست شو  . باهاش حرف بزن  
  .بندازش توي تله

  »دن؟«
  ».اشتباه كردم كه زنگ زدم«
  »يه چيزي راجع به پاپوش ساختن گفتي؟. كنم گوش مي«
  » .بهتره قطع كنم«

خواست اعتراض كند، و از اينكه اينقدر در طعنه و استهزا زيـاده روي كـرده                  وندي مي 
واقـع  در . كرد بازيچه قـرار گرفتـه اسـت     بود خودش را سرزنش كند، ولي احساس مي       

قبال چنديدن بار به ساز او رقصيده بود، كه يك بار آن سال گذشته بود كه براي اولين         
بار، تقريبا يك سال قبل از اينكه جلوي دوربين گرفتار شده بود وندي سعي كرده بـود          

خواست زياد در عمق مـسئله    وندي نمي . در مورد كار دن در پناهگاه با او مصاحبه كند         
  . خواست هم او را به همين راحتي رها كند فرو برود، ولي نمي

  ».تو خودت به من زنگ زدي«: گفت
  ».دونم مي«
  ».پس مايلم به حرفات گوش بدم«
  ».تنها. بايد همديگه رو ببينم«
  ».زياد فكر خوبي نيست«
  ».پس فراموشش كن«
  ».بينمت توي دادگاه مي. خيلي خب، دن، هر كاري ميخواي بكن«

  .سكوت
  »دن؟«



 
 
 
 
 

تو هـيچ سـر نخـي نـداري،         «: اي بر اندام وندي انداخت      يي بود كه لرزه   صدايش نجوا 
  »درسته، وندي؟

  »سر نخ در مورد چي؟«
تـشخيص  . وندي صدايي شنيد كه ممكن بود يا صداي هق هق باشد يا صداي خنـده      

  . تر گرفت و منتظر ماند گوشي تلفن را محكم. آن از پشت تلفن سخت بود
فـردا سـاعت دو     . كـنم  ي، آدرس رو برات ايميل مـي      اگه خواستي منو ببين   «: دن گفت 
  ».اگه ترجيح دادي نياي، خب، از آشنايي باهات خوشحال شدم. تنها بيا. بعدازظهر

  . سپس قطع كرد
   

  
×   ×   ×   ×   ×  

  
  
  
وندي نگاه سريعي به داخل انداخت و او را در حـال صـحبت بـا    .  دفتر ويك باز بود   درِ

 او اشاره كرد كه يك لحظه به او فرصـت بدهـد، سـپس    ويك با انگشت به . تلفن ديد 
  . خداحافظي سريعي با كسي كه پشت خط بود كرد و گوشي را گذاشت

  ».همين االن خبري از دن مرسر شنيدم « :وندي گفت
  »بهت زنگ زد؟«
  ».آره«
  »ي؟ِك«
  ».همين االن«

خـب چـي    «. هـايش را روي شـكمش گذاشـت         اش تكيه داد و دست      ويك به صندلي  
  »؟گفت

ي او را ديد و  وندي حالت قيافه » .خواد منو ببينه   گفت كه براش پاپوش ساختن و مي      «
  »چطور مگه؟ ديگه چي شده؟«: گفت



 
 
 
 
 

  ».بشين«: ويك آهي كشيد و گفت
  ».اوهو«: وندي گفت

  ».آره، اوهو«
  .وندي نشست

تمام مداركي كه از خونه پيدا شده رد شدن، و به . و اعالم كرده رقاضي حكم خودش«
  ».ي اتهامات رو رد كرده آميز مطبوعات و برنامه تلويزيوني ما، همه اطر رفتار تبعيضخ

كـنم بگـو شـوخي       خـواهش مـي   «. وندي احساس كرد قلبش از حركت ايستاده است       
  ».كني مي

وندي چشمانش را بست و احساس كرد دنيا روي سـرش خـراب             . ويك چيزي نگفت  
  .بوده استز آمدن او سر قرار مطمئن فهميد كه چرا دن آنقدر ا حاال مي. شده است

  »خب حاال چي؟«: پرسيد
   .ويك فقط به او نگاه كرد

  »اخراجم؟«
  ».آره«
  »به همين راحتي؟«
» .كـن   هـا دارن كارمنـد اخـراج مـي          باالدسـتي . شرايط بد اقتصادي  . كم و بيش، آره   «

  »كي بهتر از تو؟«: اي باال انداخت و گفت شانه
  ».ها هستن خيلي«
سفم، عزيزم، همينطوره كـه   أمت. ا اونا كاالي خسارت ديده به حساب نميان       درسته، ام «

بايد امـروز وسـايلت رو جمـع        . كار رو ميده  ي    بقيهسازمان منابع انساني ترتيب     . هست
  ».خوان به اين ساختمون برگردي اونا ديگه نمي. كني

  . تلوتلوخوران سر پا ايستاد. ها احساس ضعف كرد وندي از شنيدن اين حرف
  »حداقل برام دفاع كردي يا نه؟«
در غير اين صورت چـه      . كنم كه شانس پيروزي داشته باشم      من فقط وقتي دفاع مي    «

  »اي داره؟ فايده



 
 
 
 
 

بـدون  . ويك سرش را پايين انداخت و خودش را مشغول نشان داد          . وندي منتظر ماند  
  »انتظار داري دلداريت بدم؟«: اينكه سرش را بلند كند گفت

  ».شايد«: سپس گفت» .هن«: وندي گفت
  »خواي بري پيش دن مرسر؟ مي«: ويك پرسيد

  ».آره«: وندي به طرف او برگشت و گفت
  ». خيلي احتياط كنييدبا«

ياد حرفي افتادم كه مامانم موقـع ورود بـه  دانـشگاه    «: وندي با لبخندي زوركي گفت    
  ».بهم گفته بود

  ».و تا جايي كه من ميدونم به حرفش گوش نكردي«
  ».تهدرس«
بايـد بهـت توصـيه      . كني و پستي نداري    البته، تو ديگه به طور رسمي اينجا كار نمي        «

  ».ي ايمني رو با دن مرسر حفظ كني كنم كه فاصله
  »به طور غير رسمي چي؟« 
هـا از    ي قهرمان   اگه بتوني راهي براي گير انداختنش پيدا كني، خب، استخدام دوباره          «

  ».تره بزها راحت
  
  

   ×   ×   ××   ×  
  

  
  

وقتي جـوان   .  خانه ساكت بود، اما اين هيچ مفهومي نداشت        رسيدوقتي وندي به خانه     
آمـد متوجـه       كه از اتاقش مـي      او بود پدر و مادرش هميشه از صداي بلند ضبط صوت         

ها بيست و چهار سـاعت هـر روز هفتـه از            ولي امروزه بچه  . شدند كه در خانه است     مي
ونـدي اكنـون هـم      . كردنـد    كه دارد اسـتفاده مـي      گوشي و هدفون يا هر اسم ديگري      



 
 
 
 
 

مطمئن بود كه چارلي حاال هم پشت كامپيوتر اسـت و گوشـي هـدفون را محكـم در                   
  . شد گرفت خبردار نمي اگر خانه آتش هم مي. هايش فرو كرده است گوش

دست كم سه سـال بـود       . جوابي نيامد » !چارلي«: با اين وجود، با تمام توانش فرياد زد       
  . شد ي داده نميكه جواب

 بـراي خـودش     --ي ليمـو    ودكاي انار با مخلـوطي از عـصاره        --وندي يك نوشيدني  
ي  اين صندلي، صندلي مورد عالقـه   . دارش انداخت  ريخت و خود را روي صندلي دسته      

بله، شايد نگه داشتن اين صندلي و در پايـان روز خـود را روي آن انـداختن                  . جان بود 
  . كار از نظر وندي بسيار آرام بخش بودكمي چندش آور بود، اما اين

ي  اش از عهـده     وندي روز قبل با خودش فكر كرده بود كه چطور با اين حقـوق فعلـي               
اي در اين مـورد نداشـت چـون اصـال             اما حاال نگراني  . ي چارلي برآيد    پرداخت شهريه 

 اش خورد، از پنجـره نگـاهي بـه          ي ديگري از نوشيدني     جرعه. راهي برايش نمانده بود   
هيچكس . شود  بيرون كرد و با خود فكر كرد كه بدون شغلش، كارش به كجا ختم مي              

كرد و همانطور كه ويك با ظرافت اشاره كـرده بـود، او يـك كـاالي            استخدامش نمي 
توانست انجام دهد فكر كرد ولـي متوجـه          به كارهاي ديگري كه مي    . ديده بود   خسارت

 او فردي بدخلق، شـلخته و نامرتـب         .ي ديگري ندارد    شد كه هيچ مهارت قابل عرضه     
برد، نوشته   ي كاري با خودش به خانه مي        اگر يك كارنامه  . بود و اهل كار گروهي نبود     

كه اين اخالق هم فقط در مورد خبرنگـاري كـه   » .آيد  با ديگران خوب كنار نمي    «: بود
  . تقريبا هيچ جاي ديگري كارساز نبود. رفت كارساز بود به دنبال يك داستان مي

 را ديد و شـكمش از       1صندوق پستش را چك كرد و سومين نامه از طرف آريانا ناسبرو           
اولين نامه . نيازي به باز كردن نامه نبود. دستانش شروع به لرزيدن كرد    . درد تير كشيد  

ي با دو انگـشت پاكـت       طور. يزي نمانده بود باال بياورد    را دو ماه پيش خوانده بود و چ       
كرديـد   اش فكـر مـي      داد، كه البته وقتـي دربـاره       وي تعفن مي  كه انگار ب   نامه را گرفت  

  .همينطور هم بود، سپس وارد آشپزخانه شد و آن را ته سطل آشغال انداخت
دانـست آريانـا      البته مـي  . كرد  خدا را شكر، چارلي هيچوقت صندوق پست را چك نمي         

  . ه بوددوازده سال پيش، آريانا ناسبرو پدر چارلي را كشت. ناسبرو چه كسي است

                                                 
1. Ariana Nasbro  



 
 
 
 
 

شد بـه همـين      معموال جوابي داده نمي   . ها باال رفت و در اتاق چارلي را زد         وندي از پله  
  . خاطر در را باز كرد

  »چيه؟«. چارلي با دلخوري سرش را بلند كرد و هدفون را از گوشش درآورد
  »تكاليفتو انجام دادي؟«
  ».خواستم شروع كنم االن مي«

اش  ه است، به همين خاطر لبخند هميـشگي       سپس متوجه شد كه مادرش عصباني شد      
. گذاشـت   را زد، لبخندي كه آنقدر شبيه لبخند پدرش بود كه هر بـار اثـر خـود را مـي                   

ي اينكه به او گفته اسـت         خواست شروع كند به سرزنش كردن درباره       وندي دوباره مي  
دش اي داشت كه خو     كه اول تكاليفش را انجام بدهد، اما چه اهميتي داشت؟ چه فايده           

 بـودنش بـا او بـه ايـن          اهميت كند، آن هم وقتي كـه زمـانِ          را درگير اين جزئيات بي    
  رفت؟ سرعت در حال سپري شدن بود و به زودي از پيشش مي

  »به جرسي غذا دادي؟«: پرسيد
  ». . .اِ«

  ».دم ولش كن، خودم انجامش مي«: اي به او رفت و گفت وندي چشم غره
  »مامان؟«
  »بله؟«
  »هاوس گرفتي؟غذا از بامبو «

  .فراموشش شده بود. شام
  .اي رفت چارلي هم به تقليد از او چشم غره

قبال تصميم گرفته بود خبر بـد را در         » .خواد واسه من زرنگ بازي دربياري      حاال نمي «
مورد خودش به او ندهد تا موقع مناسبش فرا برسد، امـا نتوانـست جلـوي خـودش را                   

  ».امروز اخراج شدم«: بگيرد و گفت
  .ارلي فقط نگاهش كردچ
  »شنيدي چي گفتم؟«
  ».آره، خيلي بد شد«
  ».آره«



 
 
 
 
 

  »خواي برم شام بگيرم؟ مي«
  ».البته«
  »، هنوزم خودت پولشو ميدي، درسته؟اِ«
  ».فكر كنم بتونم از پسش بر بيام. فعال، آره«
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چـون  . تاالر كنفرانس دبيرستان رسـيدند ويد ساعت شش بعدازظهر به  مارشا و تد مك 

تر باشد، امـشب، بـا    توانست براي آنها از اين درست نمي» زندگي ادامه دارد«ي    كليشه
گذشت، شب افتتاحيـه نمـايش        وجود اينكه اكنون نود و سه روز از گم شدن هيلي مي           

ي نـاظر  هـا    فرزند دوم آنها، پاتريشا هم در نقـش        وبينوايان در دبيرستان كسلتون بود،      
 ظـاهر   2ي شـماره      ، و نقـش همـواره مطلـوب فاحـشه         6، دانش آموز شماره     4شماره  

 قبـل از گـم شـدن    وقتي تد اولين بار در اين مورد شنيده بود، البته در زنـدگيِ  . شد  مي
هيلي، يكسره در اين باره شوخي و مسخره كرده بود، و اينكه گفته بود چقـدر افتخـار                  

 را بازي   2ي شماره     اش نقش فاحشه    ساله  دختر چهارده   كند كه به دوستانش بگويد       مي
 روزها خيلي وقت بود كه به پايـان رسـيده بودنـد و اكنـون گـويي مـردم                    آن. كند  مي

  .            كردند  ديگري زندگي ميي هديگري بودند كه در دنيا و زمان
گونـه  دانست در اطـراف آنهـا چ       هيچكس نمي . با ورود آنها سكوتي بر تاالر حاكم شد       

.                                                  مارشا متوجه اين موضوع شد ولي اصال برايش اهميتي نداشت. واكنش نشان دهد
  ».رم يه كم آب بخورم مي«: گفت

  ».دارم صندلي براي خودمون نگه مي«: تد سري تكان داد و گفت
در . يستاد، و سپس به راهش ادامه داد      اي كنار فواره ا     مارشا از راهرو پايين رفت، لحظه     
. در انتهاي تاالر سـرايداري مـشغول گردگيـري بـود          . پيچ بعدي به سمت چپ پيچيد     



 
 
 
 
 

شـنيد تكـان      هدفوني در گوشش بود و سرش را همراه با آهنگي كه فقط خودش مـي              
  . اش چيزي نشان نداد اگر هم متوجه حضور مارشا شده بود، چهره. داد مي

صـداي  . تـر بودنـد     ها كـم نـور      در اين طبقه چراغ   . ي دوم رفت    ه طبقه ها ب   مارشا از پله  
تق پاهايش در سكوت ساختماني كه در طول روز آنقدر انـرژي و هيـاهو بـه خـود                    تق
تـر از راهـروي يـك     تر و خالي تر و دلگير    هيچ جايي پندارانگيز  . شد  ديد منعكس مي    مي

  . مدرسه در شب نيست
هـايش را تنـد    قدم.  پشت سر انداخت ولي كسي نبود   اش نگاهي به    مارشا از روي شانه   

  .كرد چون مقصدي در ذهنش داشت
 در خود جا    مقطعدبيرستان كسلتون بسيار بزرگ بود و نزديك به دوهزار بچه در چهار             

هـاي شـهرهايي كـه        ساختمان چهـار طبقـه بـود و مثـل خيلـي از دبيرسـتان              . داد  مي
اي از قطعات جف و جور شـده        يه مجموعه جمعيتشان دائما در حال رشد بود، بيشتر شب       

آمده بود تا اينكه شباهتي به يك ساختمان يكپارچه و به هم پيوسـته داشـته                  از آب در  
هاي اخيري كه به ساختمان اصلي آجري سابقا دوسـت داشـتني اعمـال              ضميمه. باشد

ك و اند تا سـب     شده بود نشانگر اين بود كه مديران آن بيشتر به استحكام عالقه داشته            
اي بـا در هـم        هم و بيشتر شبيه چيـزي بـود كـه بچـه             هم و بر    پيكربندي آن در  . مدل

  .هاي چوب، لگو و قطعات لينكلن ساخته باشد آميختن تكه
ي مك ويدها، شوهر شگفت انگيز او، تد، بـراي             در سكوت ترسناك خانه     شب گذشته، 

اش چقـدر   صـداي خنـده  . دواقعا خنديده بـو . اولين بار بعد از نود و سه روز خنديده بود     
اي   كننده اش را گرفت، و به طرز خفه       تد تقريبا بالفاصله جلوي خنده    . زشت و وقيح بود   

خواست دست دراز كند و      مارشا مي . هم اين كار را كرد كه به يك هق هق تبديل شد           
اما قادر به انجام اين     . اي را كه اينقدر دوستش داشت تسلي بدهد         اين مرد زجر كشيده   

  .بودكار ن
دو فرزند ديگرش، پاتريشا و رايان، در خارج از خانه با موضوع گم شدن هيلـي خـوب                  

. دهنـد   ها بهتر از بزرگساالن خود را با اوضاع وفـق مـي             آمدند، اما در كل بچه      كنار مي 
كرد تا روي آنهـا تمركـز كنـد و آنهـا را در مركـز توجـه و                    مارشا تمام تالشش را مي    
كردند آسيب زيادي به  ها فكر مي بعضي. توانست  باز هم نميدلداري خود قرار دهد، اما   



 
 
 
 
 

او به  . اين بخشي از قضيه بود، ولي موضوع چيزي بيشتر از اين بود           . او وارد شده است   
اش در حال حاضر هيلي بود  كرد كه تنها نگراني اين خاطر از پاتريشا و رايان غفلت مي  
سپس بعد از آن    . ا به خانه برگرداند   خواست او ر    و تنها روي او تمركز داشت و فقط مي        

  . كرد هاي ديگرش مي توجه خود را شامل حال بچه
كرد و خودش را عقل كل بـه           زندگي مي  2 كه در گريت نك    1خواهر خود مارشا، مريلي   

هـاي   تو بايد روي شـوهرت و بچـه       «: آورد، با گستاخي تمام به او گفته بود        حساب مي 
قتـي ايـن كلمـه را    و و» .اين غلت زدن بـرداري  ات تمركز كني و ديگه دست از          ديگه

خواست با مشت توي دهنش بكوبد و به           مارشا دلش مي   --»!دنغلت ز  «--گفته بود 
 مواد مخـدر    3ي لعنتي خودش باشد و اينكه پسر خودش گرگ          او بگويد نگران خانواده   

كنـد و بايـد دهـان          هم احتمـاال بـه او خيانـت مـي          4كند و شوهرش، هال     مصرف مي 
پاتريشا و رايان به اميد خـدا بـاالخره از پـس ايـن مـشكل برميـان،                 .  را ببندد  كثيفش
دوني چيه؟ خوشحال بودن اونا به اين نيست كه مادري داشـته باشـن       و مي  —مريلي

ي خاكستري    كه فقط نگرانيش اين باشه كه سبد الكراس رايان شكسته باشه يا سايه            
كنه اينه    كه اونا رو راضي و خوشحال مي      اي    نه، تنها مسئله  . لباس پاتريشا درست باشه   

   .خونه كه خواهر بزرگشون برگرده
ي زندگي را بـه       افتاد، شانس ادامه    افتاد، و فقط وقتي اين اتفاق مي        وقتي اين اتفاق مي   

  . آوردند دست مي
رسيد مارشا تمام روز را صرف جستجوي هيلي          اما حقيقت تلخ اين بود كه به نظر نمي        

. شـد  كرد، اما همواره خستگي وحشتناكي بر وجودش چيره مـي          مي تالشش را . كند  مي
در دست و پايش احساس سـنگيني       . ها در رختخوابش بماند     مارشا دوست داشت صبح   

  .حتي حاال هم اين زيارت عجيب از انتهاي اين راهرو برايش دشوار بود. كرد مي
  . نود و سه روز

                                                 
1. Marilee   
2. Great Neck  
3. Greg  
4. Hal  



 
 
 
 
 

د روز بعد از گـم شـدنش، تعـدادي از     چن. كم از دور كمد وسايل هيلي را ديد         مارشا كم 
روي كساني كه در  هاي كنار پياده  فلزي كمد او را مثل يكي از آن جايگاه       دوستانش درِ 

روي در تعدادي عكس و گـل پژمـرده و       . ميرند تزيين كرده بودند     تصادف رانندگي مي  
» !دلمـون بـرات تنـگ شـده       » «!برگرد خونه، هيلـي   «. صليب و يادداشت قرار داشت    

  »!دوستت داريم» «!مونيم ظرت ميمنت«
دستش را دراز كرد و قفل حروفي را لمس كـرد و بـا              . مارشا ايستاد و به آنها خيره شد      

هايش را    خودش فكر كرد كه تا حاال چند بار هيلي بايد همين كار را كرده باشد، كتاب               
 كـرده   اش را در آن گذاشته باشد، كتش را آويزان          از كمد خارج كرده باشد، كوله پشتي      

ي الكراس يا اينكه از كدام پسر خوشش آمده           باشد، با دوستش گپ زده باشد و درباره       
  . بحث كرده باشد

، 1 دفتر مدير باز شد و پيت زكـر مارشا برگشت و ديد كه درِ  . صدايي از پايين راهرو آمد    
هـا باشـند       والـدين بچـه    مدير دبيرستان به همراه چند نفر ديگر كه مارشا حدس زد از           

پيت زكز دسـتش    . كس حرفي نزد    هيچ. شناخت  او هيچ كدام از آنها را نمي      . ون آمد بير
آنها بـه سـرعت برگـشتند و بـه          . يك از والدين با او دست ندادند        را دراز كرد ولي هيچ    

پيت زكر دور شدن آنها را تماشا كرد، سرش را تكـان داد و رويـش   . ها رفتند  طرف پله 
   .        را به سمت كمد برگرداند

  »مارشا؟«. مارشا را از دور شناخت
  ».سالم، پيت«

ها بود حاضر بود   برخورد بود و اگر به صالح بچه        بسيار خوش . پيت زكر مدير خوبي بود    
پيت در همين كسلتون بزرگ شـده       . قوانين را زير پا بگذارد يا معلمان را عصباني كند         

اين دبيرستان رسيده بود    بود، به همين دبيرستان رفته بود، و وقتي به منصب مديريت            
  .دست يافته بوداش  به آرزوي ديرينه

  »مزاحم كه نيستم؟«: به طرف مارشا راه افتاد و گفت
اي از دسـت      خواستم چند لحظـه    فقط مي . نه اصال «: مارشا لبخندي زوركي زد و گفت     

  ».هاي مردم فرار كنم نگاه

                                                 
1. Pete Zecher  



 
 
 
 
 

  ».ارش خوبهپاتريشا واقعا ك. ي تمرين رو ديدم آخرين مرحله«: پيت گفت
  ».شنوم خوشحالم كه اينو مي«

مارشـا برچـسبي را بـا كلمـات         . آنها هر دو به كمد نگـاه كردنـد        . پيت سري تكان داد   
هـا هـم    يكي از همين برچـسب   . و دو چوب متقاطع روي آن ديد      » الكراس كسلتون «

  .پشت ماشين خودش بود
  »خب حاال اين پدر و مادرا چكار داشتن؟«: پرسيد

  ».محرمانه است«: وچكي به او زد و گفتپيتر لبخند ك
  ».اوه«
  ».تونم يه مثال فرضي برات بزنم اما مي«

  . مارشا منتظر ماند
  »خوردي؟ وقتي دبيرستاني بودي، الكل مي«: پيت پرسيد
درسـت مثـل    «خواست بگويـد      و مي » .من يه جورايي دختر خوبي بودم     «: مارشا گفت 

  ».يمخورد ولي، آره، يواشكي آبجو مي«. ».هيلي
  »وردي؟آ از كجا مي«
تـو  . ي مشروب فروشـي داشـت       مون يه عمويي داشت كه مغازه       آبجوها رو؟ همسايه  «

  »چي؟
اش مثـل آدم بزرگـا     داشتم كه قيافـه  1من يه دوستي به اسم مايكل ويند      «: پيت گفت 

. كـنن   از اونايي كه از كالس شيشم اصالح مي        —دوني كه منظورم چه تيپيه      مي. بود
بايـد كـارت شناسـايي      . ده  اما اين كار االن ديگه جواب نمي      . خريد   مي مشروب رو اون  

  ».نشون بدي
  »حاال اينا چه ربطي به زوج فرضي ما داره؟«
يـه  . خـرن   ها با كـارت شناسـايي جعلـي الكـل مـي             كنن اين روزا بچه     مردم فكر مي  «

 از  هاي كـاري خـودم كمتـر        جور موارد داريم، ولي طي اين سال        هايي هم از اين     نمونه
  ».اي بيشتره ولي بازم مشكل مشروب خوردن از هر زمان ديگه. پنج مورد ضبط كردم

  »پس از كجا ميارن؟«

                                                 
1. Michael Wind  



 
 
 
 
 

از پـدر و    «: اي قبل والدين ايستاده بودنـد نگـاه كـرد و گفـت              پيت به جايي كه لحظه    
  ».مادرا

  »ي مشروباشون؟ يعني يواشكي ميرن سراغ گنجه«
—زدم  ن داشـتم باهاشـون حـرف مـي        پـدر و مـادري كـه اال       . كاش همينطور باشه  «

زنـه هـم    . فروشـه   مرده توي شهر بيمه مـي     . ان  آدماي خوبي .  بودن 1ميلنرها —فرضا
بزرگتره عضو  . ان  چهار تا بچه دارن، دو تاشون دبيرستاني      .  بوتيك داره  2توي گلن راك  

  ».تيم بسكتباله
  »خب؟«
 خـاطر تـيم     خـرن و بـه       يه چليـك مـي     دلسوز و مهربون  شب جمعه اين پدر و مادر       «

ي يكي    كنن و خونه    دو تا از پسرا مست مي     . گيرن  بيسبال توي زيرزمينشون جشن مي    
خـوره كـه    يكيشون اينقـدر مـي  . ننك شون رو تخم مرغ بارون مي       مسايههاي ه   از بچه 

  ».كشه شويي مي تقريبا كارش به معده
  »پدر و مادرشون چليك رو خرديدن؟. وايسا ببينم«

  .كان دادپيت به عالمت مثبت سر ت
  »تون راجع به همين موضوع بود؟ و جلسه«
  ».بله«
  »در دفاع از خودشون چي گفتن؟«
هـا در هـر صـورت مـشروب          هـي، بچـه   : شـنوم   اي كه هميـشه مـي       ترين بهانه  رايج«

.  پس چه بهتر كه كاري كنيم توي يه محـيط امـن ايـن كـار رو بكـنن                   —خورن  مي
تـر و بعـدش       امـن    يا يه جاي نا    3يتيهاشون برن نيويورك س    ميلنرها دوست ندارن بچه   

بـه همـين خـاطر ميـذارن تـوي      .  اي بكـنن  مثال با حالت مستي رانندگي يا كار ديگه   
بسته كه ديگـه نتـونن زيـاد تـوي            محصور و در  . همون زيرزمين خودشون مست كنن    

  ».دردسر بيفتن
  ».از يه لحاظ با عقل جور در مياد«

                                                 
1. Milner   
2. Glen Rock  
3. New York City  



 
 
 
 
 

  »؟كني تو باشي همچين كاري مي«: پيت پرسيد
. 1ولي پارسال هيلي و يكي از دوستاش رو برديم توسكاني         . نه«. مارشا به آن فكر كرد    

  »به نظرت كار اشتباهي بوده؟. بهشون اجازه داديم توي تاكستان شراب بخورن
  ». ايتاليا خالف قانون نيستيتو«
  ».اينا فرق زيادي با هم ندارن، پيت«
  » اشتباه نبوده؟ كاري كه اين پدر و مادر كردن توپس به نظر«
بـراي  —اي هـم كـه آوردن زيـاد معنـي نـداره             بهانه. به نظر من كامال اشتباه بوده     «

. هاشـونه   ات مشروب بخري؟ اين مسئله چيزي بيشتر از محافظت كـردن از بچـه               بچه
خواسـتن    مي. ان  خواستن با اين كارشون بگن پدر و مادر باحال و روشن فكري             اونا مي 

  ».ن بعد پدر و مادرشونهاشون باش اول دوست بچه
  ».موافقم«

هـاي   اما من كي باشم كه بخوام نصيت«: مارشا دوباره به سمت كمد نگاه كرد و گفت   
  »مادرانه بكنم؟

  .سكوت
  »پيت؟«
  »بله؟«
  »گن؟ شايعات چي مي«
  » .فهمم منظورت رو دقيق نمي«
موزا منظورم معلما، دانش آ—زنيد وقتي دور هم راجع بهش حرف مي. فهمي  چرا، مي «

  »كنن هيلي رو دزديدن يا فرار كرده؟ فكر مي — ديگه استنو كسا
الزم نيست حرفاشـون    «. ديد كه او مشغول فكر كردن است        مارشا مي . باز هم سكوت  

  ».خوام سعي كني حرفايي بزني كه منو خوشحال كني و نمي. رو سانسور كني، پيت
  ».خيلي خب«
  »خب؟«
  ».و بزنم رتونم حرف دلم فقط مي«

                                                 
1 .Tuscany در ايتاليااي ناحيه   



 
 
 
 
 

  ».وجهممت«
رسيد و به همـين خـاطر تعـداد زيـادي             التحصيلي به زودي فرا مي      مجلس رقص فارغ  

نگاه پيت زكر دوباره به سمت كمد هيلي كـشيده          . ها نصب كرده بودند     پوستر به ديوار  
تمـام  . مارشا نگاه او را دنبال كرد و عكـسي را ديـد كـه باعـث شـد جـا بخـورد                     . شد

 در 1كنـار ميكـي مـاوس    —، پاتريـشا، و رايـان  تد، هيلـي  —اش به همراه او  خانواده
فون هيلـي كـه قـاب صـورتي و           مارشا اين عكس را با آي     .  ايستاده بودند  2ديزني ورلد 

اين تعطيالت سه هفته قبـل از گـم شـدن           . هاي تزئيني ارغواني داشت گرفته بود      گل
بودند هاي پليس نگاهي سرسري به جريانات اين سفر انداخته            نيرو. هيلي رخ داده بود   

و با خودشان گفته بودند كه ممكن است يك نفر كـه بـه طريقـي بـا هيلـي در ايـن                       
مسافرت آشنا شده باشد او را تا خانه دنبال كرده باشد، ولي اين سرنخ كـار بـه جـايي                    

اما مارشا به ياد داشت كه هيلي در اين مـسافرت چقـدر خوشـحال بـوده و                  . نبرده بود 
ـ .  او نبوده است   يهيچ فشاري رو   صـف  . ن عكـس را خيلـي اتفـاقي گرفتـه بودنـد           اي

صـف  » امضا«هاي  ها با دفترچه كشيد و بچه  ماوس معموال يك ساعت طول مي       ميكي
ماندند تا ميكي آن را مهر بزند، اما هيلي متوجه شده بـود كـه                 كشيدند و منتظر مي    مي

 هيلي بـا لبخنـدي خـواهر و       .  صفي وجود ندارد   3براي اين يكي ميكي در اپكات سنتر      
زود باشـيد بيايـد يـه عكـس فـوري           «: برادرهايش را جمع كرده و به آنها گفتـه بـود          

مارشا اصرار كرده بود كه او عكس را بگيرد، و خروش شور و هيجاني را كه                » !مگيريب
 بـه   كـرده بـود   اش، تمام دنيايش دور ميكـي احـساس           هنگام جمع شدن تمام خانواده    

نظير را به ياد آورد و  ي كوتاه بي    آن لحظه او اكنون به عكس نگاه كرد و        . خاطر داشت 
  . به لبخند جگرسوز هيلي خيره شد

  ».شون يه رازي دارن شناسه، اما همه اي رو مي كنه يه بچه آدم فكر مي « :پيت گفت
  »حتي هيلي؟«

                                                 
1. Mickey Mouse  

2  .Disney Worldست ترين مركز تفريحي در دنيا كه در فلوريداي آمريكا واقع شده ا بازديد  بزرگترين و پر
 .) . .شامل چهار پارك تفريحي، دو پارك آبي و تعداد زيادي هتل و فروشگاه و رستوران و (
3  .EPCOT Center دومين پارك تفريحي ديزني ورلد   



 
 
 
 
 

دونـم    مـي . هـا نگـاه كـن       به اون رديف كمد   «: پيت دستانش را از هم باز كرد و گفت        
ياهـا و آرزوهـاي     ؤكدوم از اينا متعلـق بـه كـسيه كـه ر           گفتنش الزم نيست، ولي هر      

پـر از   . دوران بلوغ يه جنگـه    . گذرونه  تنشي رو مي    خودش رو داره، و دوران سخت و پر       
و در همـين حـال    —فشارهاي اجتماعي، فرهنگي، ورزشي . فشارهاي خيالي و واقعيه   

ي ايـن     همـه . دن  ها تـوازن خودشـون رو از دسـت مـي            آدم در حال تغييره و هورمون     
ي خـود     رشته. شن  ي اين افراد آشفته روزي هفت ساعت اينجا حبس مي           ها، همه   كمد

من علومه و هر وقت ميام اينجا، به اون ذرات داخل آزمايشگاه كه زيـر دمـاي شـديد                
  ».به نيازشون به فرار. كنم حبس شدن فكر  مي

  »كني هيلي فرار كرده؟ پس فكر مي«: مارشا گفت
. وي عكسي كه در ديزني ورلد گرفته شده بود ثابت نگه داشـت            پيت زكر نگاهش را ر    

سپس نگـاهش را    . رسيد او هم روي آن لبخند جگرسوز متمركز شده است           به نظر مي  
  .از آن برگرفت و مارشا متوجه شد كه اشك در چشمان او جمع شده است

   »         .ه اتفاق بدي. كنم يه اتفاقي براش افتاده فكر مي. كنم فرار كرده نه، مارشا، فكر نمي«
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

        5555فصل فصل فصل فصل 

        

        

 را، كه همـان اسـم تجمالتـي         1ساز  وندي صبح زود از خواب بلند شد و دستگاه پانيني         
اين دستگاه خيلي سريع به     . بود روشن كرد  » 2پز جرج فورمن    كباب«يا  » ساز ساندويچ«

ود را با پانيني سير      شكم خ  ريباتقترين دستگاه خانه تبديل شده بود، و او و چارلي             مهم
يكن و پنير بين چند تا برش نان گنـدم مرغـوب كـه از فروشـگاه           مقداري ِب . كردند  مي
ها  چارلي مثل هميشه طوري از پله.  دستگاه را بست گرفته بود قرار داد و درِ    3يدر جو ترِ

. اسـت اي سنگين وزني است كه نعل سنداني پوشيده           پايين آمد كه انگار اسب مسابقه     
بيشتر به جاي اينكه پشت ميز آشپزخانه بنـشيند خـودش را روي آن انـداخت و بـوي       

   .ساندويچ را استشمام كرد
  »ري سر كار؟ ي ميِك«: از وندي پرسيد

  ».و از دست دادم رديروز كارم«
  ».يادم رفته بود. گي راست مي«

هي آنـان   گاهي اوقات، مثـل همـين موقـع، خودخـوا         . اين هم از خودخواهي نوجوانان    
  .داشتني است دوست

  »ميتوني منو برسوني مدرسه؟«: چارلي پرسيد

                                                 
  .شود نوعي ساندويچ ايتاليايي كه از پنير و سبزيجات و گوشت كبابي درست مي.  1
2  .George Foreman1949متولد (معروف آمريكايي   بوكسور(  

3. Trader Joe  



 
 
 
 
 

  ».حتما«
بعـضي  .  متـراكم بـود    مضحكيترافيك صبحگاهي اطراف دبيرستان كسلتون به طرز        

كرد، اما در روزهاي ديگر، اين رفت و آمد صـبحگاهي تنهـا               روزها وندي را ديوانه مي    
صحبت كنند و شايد چارلي افكار خـود را         توانستند با هم     وقتي بود كه او و پسرش مي      

كرديد از    گذاشت، البته نه به شكلي واضح، بلكه اگر با دقت گوش مي            با او در ميان مي    
بهرحال، امروز چارلي سرش را پايين انداخته       . شد  البالي آنها چيزهايي دستگيرتان مي    

ـ                 .  فرستادن بود  پيامو مشغول    ود و  در تمـام طـول راه يـك كلمـه هـم حـرف نـزده ب
وقتي وندي توقف كرد،    . ي كوچك تلفنش در حركت بود       انگشتانش مدام روي صفحه   

  .  سمت راننده پياده شدفرستاد از درِ  ميپيامچارلي در همان حال كه هنوز 
  »!ممنون، مامان«: وندي به طرف او فرياد زد

  ».آره، ببخشيد«
اش   ه جلوي در خانـه    اش شد ماشيني را ك      روي جلوي خانه    وقتي وندي وارد راه ماشين    

سرعتش را كم كرد، ماشينش را بـراي پـارك كـردن كنـار زد و                . پارك كرده بود ديد   
تـوان    انتظار دردسر نداشت، اما هيچوقت نمـي      . تلفن همراهش را دم دست نگه داشت      

ي ارسـال نگـه     را وارد كرد، انگشتش را نزديك دكمـه      91-1-1ي    شماره. مطمئن بود 
  . اده شدداشت، و بعد از ماشين پي
  .ي وندي چمباتمه زده بود ي عقب خانه او اكنون كنار سطل زباله

  ».باده  كمالستيكتون«: گفت
  »؟گريسنتونم كمكتون كنم، آقاي  مي«

، پدر يكي از قربانيان، سر پا ايستاد، دستانش را پاك كرد، و زير نـور آفتـاب          گريسناد  
يه نفر بهم گفت اخراج     . ونونيتامروز رفتم استوديوي تلويزي   «.  كرد باريكچشمانش را   

  ».شديد
  .وندي چيزي نگفت

  ».كنم به خاطر تصميم قاضي باشه فكر مي«
  »؟گريسنكاري هست كه بتونم براتون انجام بدم، آقاي «

                                                 
   و كاناداهاي اضطراري در آمريكا ي وضعيت شماره.  1



 
 
 
 
 

  ».خواستم به خاطر حرفي كه ديروز توي دادگاه بهتون زدم عذرخواهي كنم مي«
  ».خيلي ممنون«: وندي گفت

كـنم الزمـه بـا هـم         اگه يه دقيقه وقت داشته باشيد، فكر مي       و  «:  ادامه داد  گريسناد  
  ».صحبت كنيم

  
  
  

×   ×   ×   ×   ×  
  
  
  
  

 تعارف نوشيدني او را رد كـرد، ونـدي          گريسنبعد از اينكه هر دو وارد خانه شدند و اد           
ي ديگر هم قدم زد و      چند لحظه  گريسن. اش نشست و منتظر ماند      پشت ميز آشپزخانه  

طـوري كـه در       لي آشپزخانه را درست مقابل ونـدي گذاشـت، بـه          دفعه صند  سپس يك 
  .اي كمتر از يك متر با او قرار گرفت فاصله
  ».خوام دوباره عذرخواهي كنم اول مي«: گفت

  ».دونم چه احساسي داريد مي. الزم نيست«
  »واقعا؟«

  .وندي جواب نداد
ورزش مورد  . بودعاشق ورزش   . ي شادي بود    بچه. اد جونيور . 1يهِج .اسم پسر من اي   «

جـوون كـه    . البته خودم كوچيكترين اطالعي از اين بازي نـدارم        . ش هاكي بود  ا عالقه
ـ ، توي ِك  2گياما همسرم، م  . كردم  بودم بسكتبال بازي مي    تمـام  .  بـه دنيـا اومـده      3كِب

                                                 
1. E.J (Ed Junior)  
2. Maggie  

3  .Quebecاستاني در كانادا   



 
 
 
 
 

م ياد گـرفتم كـه بايـد         ه پس من . شونهاين توي خوِن  . كنن اش هاكي بازي مي     خانوده
ـ . اما حاال، خب، حـاال اي     . به خاطر پسرم  . اشته باشم اين بازي رو دوست د     ي ديگـه   ِج

فقـط  . كنـه  اگه ببرمش نزديك زمـين هـاكي، وحـشت مـي    . اي به ورزش نداره  عالقه
  ».خواد توي خونه بمونه مي

  ».ممتأسف«: وندي گفت. مكثي كرد و به سمت ديگري نگاه كرد
  .سكوت

  »زديد؟ ر هيكوري حرف ميراجع به چي با فل«. وندي سعي كرد بحث را عوض كند
  ».ي گذشته نديده كس موكلش رو در طول اين دو هفته هيچ«
  »خب؟«
امـا آقـاي هيكـوري بهـم     . تونـه باشـه    خواستم بفهمم كجـا مـي      به همين خاطر مي   «

  ».گفت نمي
  »تعجبي براتون داره؟«
  ».نه زياد، نه«

  .باز هم سكوت
  »؟گريسنخب حاال چه كاري از دست من ساخته است، آقاي «

 كـه يكـي از آن بنـدهاي كـشي           1مكسشي شروع كرد به ور رفتن با ساعت تا        گريسن
هميـشه وقتـي آن را از       . هـا داشـت     پدر وندي هم زماني يكي از ايـن سـاعت         . داشت

جالب بود، اين همه سال بعـد       . ماند  اش روي مچش مي     آورد جاي سرخي    مي  دستش در 
  . آمد از مرگش چه چيزهايي به يادش مي

صـرف پيـدا كـردن      رو  شما يك سـال تمـام       . تون  تلويزيوني ي  برنامه «: گفت گريسن
  »چرا؟. بازها كرديد بچه

  »چي چرا؟«
  ».بازها چرا بچه«
  »كنه؟ چه فرقي مي«

  ».دوست دارم بدونم«: گفت.  سعي كرد لبخند بزند ولي در اين كار موفق نبودگريسن

                                                 
1. Timex  



 
 
 
 
 

  ».ي خوب، فكر كنم به خاطر به دست آوردن رتبه«
  »اما يه دليل ديگه هم داره، درسته؟. وجهمالبته، مت«
  »--گريسنآقاي «
   ».اد«
  ».خوام بريد سر اصل مطلب مي.  بگيم بهترهگريسنهمون «
  ».دونم چه اتفاقي براي شوهرت افتاد من مي«

  .شد، ولي حرفي نزد كم داشت عصباني مي وندي كم. به همين سادگي
  ».گم انا ناسبرو رو ميآري. گرده، ميدوني كه بيرون مياون داره  اون«

  ».دونم مي«. ي وندي را در هم برد شنيدن اين اسم با صداي بلند چهره
  »كني االن درمان شده؟ فكر مي«

  .زدند ها فكر كرد و اينكه چقدر حالش را به هم مي وندي به نامه
شناسم كه در ايـن مرحلـه     من كساني رو مي   . ممكنه درمان شده باشه   «:  گفت گريسن

  »اما اين موضوع اهميتي براي تو نداره، درسته، وندي؟. نهم ترك كرد
  ».اين هيچ ربطي به تو نداره«
  »تو يه پسر داري، مگه نه؟. اما دن مرسر كه داره. درسته«
  ».اينم به تو ربطي نداره«

كمـي  » .پـذير نيـستن     دونيم كه آدمايي مثل دن درمان       ما همه مي  «:  ادامه داد  گريسن
  »مگه اين بخشي ازش نيست، وندي؟«. كردجلوتر آمد و سرش را كج 

  »بخشي از چي؟«
بچـه بازهـا    . تونن تـرك كـنن      ها مي   الكلي. اينكه دوست داري بري سراغ بچه بازها      «

  ».هيچ راهي براي رستگاري و بخشش اونا وجود نداره —ترن راحت
ز تو هيچي ا . نيار  ها رو براي من در      اداي روانشناس . گريسنيه لطفي بهم بكن، آقاي      «

  ».دوني من نمي
  ».درست ميگي«:  سري تكان داد و گفتگريسن

  ».پس برو سر اصل موضوع«



 
 
 
 
 

. ده ي ديگـه رو آزار مـي        اگه جلوي دن مرسر گرفته نشه، يه بچـه        . خيلي ساده است  «
  ».دونيم دو اينو مي هر. اين يه واقعيته

  ».شايد بهتر باشه اينو به قاضي بگي«
  ».ي من انجام بدهتونه كار مفيدي برا اون ديگه نمي«
  »تونم؟ پس من مي«
  ».يه گزارشگر خوب. تو يه گزارشگري«
  ».شده يه گزارشگر اخراج«
  ».پس داليل بيشتري براي انجام اين كار داري«
  »كدوم كار؟«

  ».كمكم كن پيداش كنم، وندي«:  به جلو خم شد و گفتگريسناد 
  »كه بكشيش؟«
  ».بردار نيست اون دست«
  ».گفتي«
  »اما؟«
  ».ي انتقام تو باشم خوام جزئي از نقشه  نمي  مناما«
  »كني مسئله انتقامه؟ فكر مي«

  .اي باال انداخت وندي شانه
در واقـع،   . وع هـيچ ربطـي بـه انتقـام نـداره          ضاين مو «:  با صداي آرامي گفت    گريسن

  ».درست برعكسشه
  ».شم متوجه نمي«
فقـط  . ريـسكي بكـنم  خوام هيچ  نمي. ده نتيجه مي. اين يه تصميم حساب شده است     «

  ».خوام كاري كنم كه دن مرسر ديگه هيچوقت به كسي آزاري نرسونه مي
  »با كشتنش؟«
ما همه انـسانيم،  . اي بلدي؟ اين هيچ ربطي به خشونت و خونريزي نداره    تو راه ديگه  «

انگيـزش اينقـدر      اگـه ذات و زنـدگي رقـت        —اما اگه آدم همچين كاري انجـام بـده        



 
 
 
 
 

تـرين كـاري     خب، انساني  —تما الزم باشه يه بچه رو آزار بده       ريخته باشه كه ح     هم  در
  ».ها رو از بين ببري توني بكني اينه كه يكي از اين انسان كه مي

  ».بايد خيلي خوب باشه كه خودت قاضي باشي و حكم بدي«
به نظر تو قاضي هـاوارد  «.  از اين حرف خوشش آمده است    گريسنرسيد اد     به نظر مي  

  »تصميم درستي گرفت؟
  » .نه«
  » كساني كه از اصل جريان خبر دارن؟—پس كي از خود ما بهتر«

ديروز، بعد از دادگاه، چـرا گفتـي مـن دروغ    «: سپس گفت. وندي در اين باره فكر كرد   
  »گم؟ مي
رفتـي اونجـا چـون    . تـو نگـران خودكـشي دن مرسـر نبـودي     . گفتي  چون دروغ مي  «

  ».ترسيدي مدارك رو از بين ببره مي
  .سكوت

شه يه    مي«. ن از جا بلند شد، طول آشپزخانه را پيمود و كنار ظرفشويي ايستاد            ريساد گ 
  »كم آب بخورم؟

  ».ها سمت چپن ليوان. بفرما«
سپس در حـالي كـه پـر    .  ليواني از داخل كابينت برداشت و شير آب را باز كرد        گريسن

يـل بـسيار    وك. يه دوستي دارم كه آدم خيلي خوبيه      «: كرد گفت   شدن ليوان را نگاه مي    
برام . چند سال پيش بهم گفت كه از بزرگترين حاميان جنگ عراقه        . موفقي هم هست  

تـو يـه پـسر داري،       «: بهش گفتم . ان  ها اليق آزادي   ورد و اينكه عراقي   آداليل زيادي   
راستش رو بگـو، حاضـري      «: گفتم» .1يك فارست خواد بره وِ    آره، مي «: گفت» درسته؟

 سـؤال ازش خواستم كه خـوب روي ايـن         » ا كني؟ جون پسرت رو براي اين جنگ فد      
آمريكا تـوي جنـگ     «: مون اينه   خيلي خب، معامله  «: فرض كن خدا بياد بگه    . فكر كنه 

فقـط  . ميـره  خوره و مي   سر تير مي   ي  شه، اما در عوض، پسرت از ناحيه       عراق پيروز مي  
ولـي  هاشـون،     گردن خونـه    مي  بقيه همه صحيح و سالم بر     . كس ديگه   نه هيچ . هم اون 

                                                 
1  .Wake Forestدانشگاهي در كاروليناي شمالي   



 
 
 
 
 

اد » دي؟ ايـن معاملـه رو انجـام مـي        «:  از دوسـتم پرسـيدم     بنابراين» .ميره  پسر تو مي  
   .اي طوالني از آبش خورد  برگشت و جرعهگريسن

  » اون چي گفت؟«: وندي پرسيد
  »گي، وندي؟ تو باشي چي مي«
  ».من كه دوست وكيلت كه حامي جنگ بوده نيستم«

 در واقـع، در اون لحظـاتِ      . ميـزي آ  چـه جـواب طفـره     «:  لبخنـدي زد و گفـت      گريسن
كـدوم   شد اين معامله رو قبول كنه، درسته؟ هيچ         كدوم از ما حاضر نمي     سردرگمي، هيچ 

  ».كرد ي خودش رو فدا نمي از ما بچه
  ».فرستن جنگ هاشون رو مي مردم هر روز بچه«
ش رو بفرسته جنگ، ولـي حاضـر نيـست            ا  البته، درسته، آدم ممكنه حاضر باشه بچه      «

اگرچه داشـتن ايـن تفـاوت       . يه تفاوتي بين اين دو تا هست      .  به كام مرگ بفرسته    اونو
ممكنه حاضـر باشـي ايـن ريـسك رو          . طلبه  درجات بااليي از از خود گذشتگي رو مي       

ايـن فـرق    . ي تو باشـه     كني كسي كه قراره بميره بچه       قبول كني چون واقعا فكر نمي     
  ».اين يه حق انتخاب نيست. داره

  .گاه كرداو به وندي ن
  »منتظري تشويقت كنم؟«: وندي گفت

  »موافق نيستي؟«
  »     .و كامال چرند هم هست. هاي فرضيت ارزش فداكاري رو پايين مياره اين مثال«
اما براي ما، ونـدي، همـين االن،        . خب، آره، شايد منصفانه نباشه، اينو باهات موافقم       «

 دن ديگـه آزاري بـه پـسر مـن         .يه مورد از اين مسئله وجـود داره كـه خيلـي واقعيـه             
خـواي بـه خـاطر اينكـه          يعني تو مـي   . رسونه، پسر تو هم كه براش زيادي بزرگه         نمي
ده  ي خودت در امانه بيخيال اين مسئله بشي؟ يعني اين حق رو به تو يا مـن مـي              بچه

  »ي خودمون نيست؟ چون بچه —كه دست از اين موضوع بشوريم
  .وندي چيزي نگفت

توني اين مسئله رو همينجـوري ناديـده بگيـري،            تو نمي «:  و گفت   بلند شد  گريسناد  
  ».وندي



 
 
 
 
 

  » .گريسنمن  زياد از اصول هشياري چيزي سرم نميشه، آقاي «
  ».مسئله راجع به اين نيست«
  ».ظاهرا كه هست«
 به او خيره شد و مطمـئن شـد كـه ونـدي نگـاهش                گريسن» .پس به اين فكر كن    «

تونستي زمان رو برگردوني و آريانا ناسبرو         اگه مي  « .كند و كامال توجهش به اوست       مي
  »--رو پيدا كني

  ».بس كن«
رفتي سراغش، يا دومين بار يا    كرد مي    رانندگي مي  با حالت مستي  اگه اولين باري كه     «

  »--حتي سومين بار
   ».همين االن دهنتو ببند«

ف خـود   د سري تكان داد طوري كه انگـار بـه هـد           ونش با حالتي راضي و خ     گريسناد  
 از آشپزخانه خـارج شـد و بـه طـرف درِ           » .فكر كنم ديگه وقتشه كه برم     «. رسيده بود 

مـن  . خوام  و ازت مي   ر ا فكر كن، خب؟ فقط همين     ه  راجع به اين حرف   «. ورودي رفت 
  ».دوني و مي رم اين هفكر كنم خودت. و تو هر دو در يه جانبيم، وندي

  
  

×   ×   ×   ×   ×  
  
  

  .آريانا ناسبرو
ي لعنتـي را كـه در سـطل           كرد آن نامه    ، وندي همچنان سعي مي    گريسنز رفتن   بعد ا 
 را روشن كرد، چشمانش را بست،       1اي آي پادش    چند لحظه . اش بود فراموش كند     زباله

 Angels on theآهنـگ آرامبخـشش   . و سعي كرد اجازه دهد موسيقي آرامش كنـد 

Moonو 2 را از گروه ترايوينگ آيوري Please Forgive Meو 1 از ويليام فيتسيمونز 

                                                 
1  .iPodتصويري كوچك و قابل حمل-ي صوتي  نوعي پخش كننده  
2  .Thriving Ivoryتشكيل شد2002روه راك آمريكايي كه در سال  گ .  



 
 
 
 
 

High Heels and All هيچكدام از آنها كه همه هم در .  گوش كرد2 از ديويد بركلي
وارد شـد و لبـاس      به راه ديگـري     . ي بخشش بودند كمكي به آرام شدنش نكردند         باره

 از تيرز فور Shoutهاي دوران بچگي مثل     ورزش پوشيد و همه جور آهنگي را از آهنگ        
ـ  از ام Lose Yourself و 4 از د هولـد اسـتيدي  First Night تـا   گرفتـه 3فيـرز   5نمي

   مـدام در سـرش تكـرار        گريـسن حـرف هـاي اد      . اي نداشـت    ولي فايده . امتحان كرد 
  . . .شد مي
  ». .  .تونستي زمان رو برگردوني و آريانا ناسبرو رو پيدا كني اگه مي«

كرد و آن جنده را پيـدا   ن سفر ميوندي در زما. شكي در آن نبود. كرد او اين كار را مي 
خـورد    سرش كه هنوز تكان مـي       كرد و كنار تن بي      كرد و سرش را از تنش جدا مي         مي
  .   رقصيد مي

  .پذير نبود فكر خوبي بود، ولي افسوس كه امكان
دن مرسر به قولش عمل كرده بود و آدرس محل مالقات           . وندي ايميلش را چك كرد    

.  نيوجرسـي  6آدرسي بود در وايكرتاون   : ايش فرستاده بود   بعدازظهر بر  2را براي ساعت    
از سايت گوگل مسير رسيدن بـه آن        . تا بحال اسم چنين جايي به گوشش نخورده بود        

  . حدود چهار ساعتي وقت داشت. مشكلي نبود. تا آنجا يك ساعت راه بود. را پيدا كرد
ـ    بـه طبقـه   . ي لعنتي   آن نامه . نامه. دوش گرفت و لباس پوشيد     ايين رفـت، ميـان     ي پ

دستخط روي پاكت را به دقت نگاه كـرد،     . ها را گشت و پاكت سفيد را پيدا كرد          آشغال
بـا يـك    . ولـي اينطـور نبـود     . نخي به دست بيـاورد      توانست سر   انگار كه با اين كار مي     

هايي  دار سفيد از همان   ي دفتر خط    وندي دو ورقه  . چاقوي آشپزخانه در نامه را باز كرد        
  . كرد از پاكت بيرون آورد ي در مدرسه استفاده ميكه در بچگ

                                                                                                                                            
1  .William Fitzsimmonsنويس آمريكايي  خواننده و شعر 
2  .David Berkely1976نويس آمريكايي متولد   خواننده و شعر  
3  . Tears For Fears تشكيل شد1981گروه پاپ راك انگليسي كه در سال  
4  .The Hold Steadyتشكيل شد2004 در سال ي كه گروه راك آمريكاي   
5  .Eminem ) با نام اصلي مارشال مدرزMarshall Mathers (آمريكايي متولد معروف ي رپ  خواننده

1972  

6. Wykertown  



 
 
 
 
 

ي  ي نامـه  جا كنار ظرفشويي آشپزخانه و در همان حال ايستاده كلمـه بـه كلمـه          همان
هيچ معنا . خورد چيز جديدي در آن به چشم نمي هيچ. نفرت انگيز آريانا ناسبرو را خواند

وز اول همه چيز را     و مفهومي نداشت، فقط يك سري چرنديات تكراري كه از همان ر           
مزه مثـل خنجـري      ها و سخنان احساسي و بي       هر كدام از آن كليشه    . توضيح داده بود  

و » جبـران «و  » شناسـي   بـذرهاي خويـشتن   «آريانـا از    . شكافت  جسم و روحش را مي    
. انگيز بود   واقعا كه رقت  . سخن گفته بود  » رسيدن به آخر خط   «و  » جستجوي مقصود «

چطور «و اينكه   » ام  استفاده قرار گرفتن در زندگي      مورد سوء  «او حتي با پررويي تمام از     
اين شگفتي را «خواهد  و اينكه مي» هاي بخشش شگفتي«و » ام بخشيدن را ياد گرفته

  . صحبت كرده بوداعطا كند» به كسان ديگري مثل تو و چارلي
هيچ چيزي مثل ديدن اسم پسرش كه توسط ايـن زن نوشـته شـده بـود وجـودش را        

  . كرد از خشم و تنفر نميسرشار 
» .من هميشه يك الكلي خـواهم بـود    «: اش نوشته بود    آريانا ناسبرو در پايان سخنراني    

  .من. من. من. نامه پر از من بود. يك من ديگر
  .دانم كه موجودي ناقص و قابل بخشش هستم من حاال مي

  .خواست استفراغ كند وندي دلش مي
  .و بعد آخرين سطر نامه

كـنم بگـذار خبـري از تـو           خواهش مي . فرستم  اي است كه برايت مي      امهاين سومين ن  
  .بشنوم تا شفايم شروع شود

  .خدا تو را بيامرزد
  ».شنوي همين االنم مي. شنوي اوه، حتما خبري ازم مي«: وندي با خودش گفت

ونـدي آدرس بازگـشت را وارد   . كليدهايش را برداشت و سريع به طرف ماشينش رفت   
اي كـه آريانـا ناسـبرو در حـال          سش كرد و به طرف مركز توانبخشي      دستگاه جي پي ا   

  .  حاضر در آن اقامت داشت راه افتاد
 قرار داشت و معموال يك سـاعت راه بـود ولـي بـا               1مركز توانبخشي در نيو برانزويك    

ماشين را پارك . رفت در كمتر از چهل و پنج دقيقه به آنجا رسيد      سرعتي كه وندي مي   

                                                 
1. New Brunswick  



 
 
 
 
 

خودش را به زن پشت ميز معرفي كرد و گفـت           . ز در ورودي وارد شد    كرد و به تندي ا    
زن پشت ميز از او خواست كه بنشيند ولـي ونـدي          . خواهد آريانا ناسبرو را ببيند     كه مي 

  . ايستد و بهرحال ممنون گفت كه سر پا مي
وندي هفـت سـال بـود او را نديـده     . ي آريانا ناسبرو پيدا شد چند لحظه بعد، سر و كله  

آريانـا آن موقـع خيلـي    .  يعني از زمان دادگاه قتل نفس مربوط بـه وسـايل نقليـه       بود،
اي موشي    هايش خميده و موهايش قهوه      شانه. انگيز داشت   اي رقت   ترسيده بود و قيافه   

 هر لحظه يك نفر بودزد كه انگار منتظر  هايش را به هم مي وزوزي بود و طوري چشم
  .او را با سيلي بزند

موهـايش كوتـاه و     . ني آرايانا ناسبروي بعد از زندان، طور ديگري بـود         ولي اين زن، يع   
دسـتش  . حركت ايستاده بود و نگاهش با نگاه وندي تالقي كرد           راست و بي  . سفيد بود 

  ».ممنون كه اومدي، وندي«: را دراز كرد و گفت
  ».به خاطر تو نيومدم«: وندي دستش را ناديده گرفت و گفت

  »خواي قدم بزنيم؟ مي«: آريانا با لبخندي گفت
 كـه البتـه دو تـاي اولـيش رو           —هـات   تـوي نامـه   . خوام قـدم بـزنم     نه، آريانا، نمي  «

   ».توني جبران كني  ازم پرسيده بودي كه چطور مي—نخوندم
  ».بله«
هاي مربوط به مشكالت خودت       خوام از اين نامه     ديگه نمي : پس اومدم كه بهت بگم    «

خوام ببخشمت  نمي. اصال برام اهميتي نداره.  بفرستي و از اين چرنديات برام     1ياِ.يو اِ 
هـيچ  . ذاري شفا پيدا كني يا درمان بـشي يـا هـر كـوفتي كـه اسمـشو مـي          بتوني  كه  

ي رو امتحـان    اِ.ياولين بـارت هـم نيـست كـه اِ         . اي هم به خوب شدنت ندارم       عالقه
   »كردي، درسته؟

  ».لين بارم نيستنه، او«: آريانا در حالي كه سرش را باال گرفته بود گفت
  »گم؟ قبل از اينكه شوهر منو بكشي دو بار ديگه امتحانش كردي، درست نمي«

  ».درسته«: او با صداي بسيار آرامي گفت

                                                 
1  .AA) Alcoholics Anonymous(تاسـيس شـد و   1935 انجمني است كه در سال مان يا الكليان گم 

  . ها براي ترك الكل است اندن از الكل و كمك به ديگر الكيهدف اصلي اعضاي آن هشيار م



 
 
 
 
 

  » رسيدي؟1قبال هم به گام هشتم«
  »--كنه چون ولي اين دفعه فرق مي. آره«

فعـه  اينكه ايـن د   . برام مهم نيست  «: وندي با اشاره دست حرفش را قطع كرد و گفت         
نه تو برام اهميت داري نه خوب شـدنت، نـه   . كنه هيچ ارزشي براي من نداره     فرق مي 

كنم بري بيـرون،      خواي جبران كني، بهت پيشنهاد مي       گام هشتمت، ولي اگه واقعا مي     
دونم سخت   مي. وايسي كنار پياده رو، و اولين اتوبوسي كه ديدي خودتو بندازي زيرش           

 —كـردي   اري كه به گام هشتم رسيدي اين كار رو مـي          به نظر مياد، اما اگه آخرين ب      
اگه هر كدوم از اون افرادي كه تا حاال براشون از اين مزخرفات من من من فرستادي                 

شـايد، و فقـط شـايد، بـه         —گفتن همـين كـار رو بكنـي         به جاي بخشيدنت بهت مي    
 االن هم خودم شـوهر . مردي و جان من االن زنده بود     دادي و مي    حرفشون گوش مي  

ش ، نه تو، نـه اون مهمـوني تـرك شـ           اينه كه برام مهمه   . داشتم هم پسرم پدر داشت    
خـواي جبـران      پس اگه واقعـا مـي     . ي، نه سفر معنويت به هشياري     اِ.يت توي اِ  ا ماهه

—يعني واقعا درمان شدي   . كني، آريانا، بايد اينقدر خودت رو مهمتر از ديگران ندوني         

  »ري؟ كه ديگه هيچوقت سراغ مشروب نميصد مطمئني  در كامال درمان شدي و صد
   ».شه درمان شد هيچوقت نمي«: آريانا گفت

ما كه هيچوقت از فردا خبر نداريم، مگه نه؟         . ياِ.يدرسته، باز هم از اون مزخرفات اِ      «
به . ي خودت حرف نزن     ديگه نامه ننويس، و ديگه درباره     . پس بايد اينطور جبران كني    

: كـشي  اي رو نمي ي كس ديگه   كنه ديگه پدر بچه     يجاش كاري رو بكن كه تضمين م      
در غيـر اينـصورت،   . و بنـداز جلـوش   رمنتظر همون اتوبوس كه گفتم بمون و خـودت   

و چقـدر   . هيچوقـت . بخـشيم   ما هيچوقت تـو رو نمـي      . دست از سر من و پسرم بردار      
   ».بخشيمت تا بتوني درمان بشي خودخواه و خبيثي اگه فكر كني مي

  .  ن حرف برگشت، به طرف ماشينش رفت و آن را روشن كرد سپس بعد از اي
  .حاال وقت مالقات با دن مرسر بود. ديگر كارش با آريانا ناسبرو تمام شده بود

   

                                                 
ي  م آن مربوط بـه تهيـه  تاز دوازده گام تشكيل شده است كه گام هش        ) AA(اهداف انجمن الكليان گمنام     .  1

 .فهرستي است از افرادي كه فرد الكلي به آنها ضرر رسانده و بايد حقوق آنها را جبران كند



 
 
 
 
 

  
      
  

  

  6فصل 

  

  

، بـازپرس  1مقابل آنها فرانك ترمونـت در . ويد كنار تد روي مبل نشسته بود       مارشا مك 
 حـضور  ي آنهـا    ي دختـر گمـشده      ندهگزارش هفتگي پرو  براي تحويل    2اسكس كانتي 

     .آگاه بودمارشا خودش پيشاپيش از گزارش او . داشت
ـ       ترمونت كت و شلواري به رنگ قهـوه        كفران ي نـخ نمـا   اي مـوش خرمـايي و كراوات

شـصت و   . به سـر بـرده بـود       در حالت مچاله   كه انگار چهار ماه گذشته را        پوشيده بود 
 از گي حالـت خـست  همـان اش بـود و   ستگيبازنشدوران اي سن داشت و نزديك    خرده

 اين شغل را بر عهده داشتند     ي كساني كه مدت زيادي        اي را داشت كه در همه       زندگي
جو كرده بود شايعاتي شنيده بود كه فرانك         و ي او پرس    وقتي مارشا درباره  . شد ديده مي 

  . كند دوران خود را پشت سر گذاشته و چند ماه آخر شغلش را سپري مي
 حـضور    آنجـا  در نديد، و دست كم ترمونت هنوز        در او  آثاريرشا هيچوقت چنين    اما ما 
از   ديگـري هـم    افرادقبال  . زد، و هنوز با آنها در ارتباط بود        ، هنوز به آنها سر مي     داشت
ي اشخاص گمـشده، و عوامـل گونـاگون           ان فدرال و متخصصان در زمينه     مأمورقبيل  

بـه تـدريج    گذشـته   ا طي اين نود و چهار روز        شمار آنه . كردند قانون او را همراهي مي    
 بـا آن كـت و شـلوار          و سـالخورده   كاهش يافته بود تا اينكه فقط همين پلـيس تنهـا          

  .  باقي مانده بودوحشتناكش

                                                 
1. Frank Tremont  
2. Essex County  



 
 
 
 
 

ان مختلف سـر  مأموردر روزهاي اول، مارشا سعي كرده بود با تعارف قهوه و كلوچه به         
فرانك ترمونت مقابـل  . ها نبود زيولي ديگر خبري از اين ظاهرسا. خودش را گرم كند   

ي شـهري     ي حومـه    كشيدند در خانـه    اين پدر و مادري كه به وضوح زجر و عذاب مي          
زيبايشان نشسته بود و در اين فكر بود چگونه دوباره به آنها بگويد كه چيز جديدي در                 

  . شان وجود ندارد ي دختر گمشده گزارش پرونده
  ».ممتأسف«: فرانك ترمونت گفت

  .نيازي به گفتن نداشت. رفت انتظار هم ميهمين 
بـاال گرفـت و سـعي كـرد بـا پلـك زدن جلـوي                د به عقب تكيه داد و صـورتش را          ت

دانست كه تد مـردي خـوب و شـگفت انگيـز و يـك                مارشا مي . هايش را بگيرد   اشك
توان به عنـوان يـك مـرد          كه نمي بود  پي برده   اما  . نظير است  شوهر و پدر و حامي بي     

  .و حساب كردقوي روي ا
  »شه؟ خب بعدش چي مي«: پرسيد. مارشا نگاهش را روي ترمونت نگه داشت

  ».ديم باز هم به گشتن ادامه مي«
  »شه كرد؟ اي مي چطور؟ منظورم اينه كه چه كار ديگه«: مارشا پرسيد

دونـم،   نمـي «. ترمونت دهانش را باز كرد، مكثـي كـرد، و سـپس دوبـاره آن را بـست          
  ».مارشا

همانطور كه بارهـا گفتـه بـود،    . ها از چشمانش جاري شوند     اجازه داد اشك  ويد   تد مك 
  »چطور ممكنه هيچي پيدا نكنيد؟. فهمم نمي«: گفت

  .ترمونت منتظر ماند
  ». . .با اين همه فناوري، اين همه پيشرفت و اينترنت و«

 ولـي مارشـا   . آورد سر در نمـي   . سرش را تكان داد   . ديگر نتوانست حرفش را ادامه دهد     
قبـل از   . رود  ها به همين راحتي پـيش نمـي         دانست كه كار    مي. كرد  مسئله را درك مي   

شان از مجريان قانون      دلي بودند كه آگاهي    ي آمريكايي ساده    جريان هيلي، آنها خانواده   
اي نـشات     هـاي تلويزيـوني     از يك عمـر تماشـاي برنامـه       ) و از اينرو ايمانشان به آنها     (

هاي خوش سر و لبـاس،    هنرپيشه. شدند ونده ها حل مي  ي پر    همه آنگرفت كه در     مي
كننـد و آن را زيـر ميكروسـكوپ قـرار             اثر انگشت يا تكه پوسـتي پيـدا مـي           يا تار مو 



 
 
 
 
 

مارشـا  . امـا در واقعيـت چنـين نبـود        . شود دهند و خيلي زود جواب معما روشن مي        مي
هـاي   ، پلـيس  بـراي مثـال   . دوش  مي يافتدانست كه واقعيت بيشتر در اخبار        اكنون مي 

.  را پيـدا نكـرده بودنـد       2 رمزي ي زيباي كوچك، جونبنه     اتل آن ملكه   هنوز ق  1كولورادو
را اي   ، دختر زيباي چهارده ساله    3 اليزابت اسمارت  مربوط به مارشا هنوز تيترهاي خبري     

ربـايي اخبـار     ايـن آدم  .  شده بود به خاطر داشـت      ربودهكه شب هنگام از اتاق خوابش       
ي   ا به خود اختصاص داده و تمام دنيا را ميخكوب كرده بـود و همـه               ها ر  ي رسانه   همه

ي جرمـي     صـحنه » كارشناسان«ي آن     آي و همه   بي ان پليس و اف   ها به مأمور    چشم
 را براي يافتن حقيقت زير و رو كـرده بودنـد            4ي اليزابت در سالت ليك سيتي       كه خانه 

رش نرسيده بود كـه از       ولي تا مدت بيش از نه ماه، هيچكس به فك          —خيره شده بود  
ي آنها كار كرده بود بازجويي كند، حتـي           اي كه در خانه    ي خودشيفته   مرد ولگرد ديوانه  

اگـر چنـين چيـزي را در        . با وجود آنكه خواهر اليزابت هم همان شب او را ديـده بـود             
دادنـد بيننـده كنتـرل تلويزيـون را پـرت        نشان ميLaw & Order6 يا CSI5سريال 

  .افتاد اما هميشه از اين قبيل اتفاقات مي. است» غير واقعي«كرد كه   ميكرد و ادعا مي
تواننـد   ترين افراد هم مـي     دانست كه واقعيت اين است كه حتي احمق        مارشا اكنون مي  

  . را مرتكب شوند و گرفتار نشوندياتترين جنا بزرگ
  .واقعيت اين است كه هيچ يك از ما در امان نيستيم

  »يدي نيست كه بخوايد به من بگيد؟ هر چي كه باشه؟ جدچيز«: ترمونت گفت
  ».همه چيز رو گفتيم«: تد گفت

: تر از هر روز ديگري بود سري تكـان داد و گفـت             اش شرمنده  ترمونت كه امروز قيافه   
اي هم مثل اين ديديم، كه در اون يه دختـر نوجـوون گمـشده                ما پرونده هاي ديگه   «

                                                 
1  .Coloradoايالتي در غرب آمريكا   

2. JonBenet Ramsey  
3. Elizabeth Smart  
4. Salt Lake City  

5  .Crime Scene Investigation) هـاي تلويزيـوني    تـرين سـريال   بيننـده  از پر) ي جرم تحقيقات صحنه
  . شروع به پخش كردCBS از شبكه 2000جنايي آمريكا كه در سال 

 از 1990حقوقي آمريكا كه از سال -هاي معروف پليسي از سريال) قانون و نظم (Law & Orderريال س.  6
  . شروع به پخش كردNBCشبكه 



 
 
 
 
 

خواسته فشار رو يه كم از سر خودش كم كنه       شايد مي . شه خودش يه دفعه پيداش مي    
  ». داشتهمخفييا شايد هم يه دوست پسر 

فرانـك ترمونـت، مثـل      .  هم سعي كرده بود اين حرف ها را به آنهـا بقبوالنـد             او قبال 
  . هاي ديگر، شامل خود تد و مارشا، دوست داشت مسئله فرار باشد خيلي

 بود كه با يـه نفـر فـرار      1ز كانكتيكات يه دختر نوجوون ديگه هم ا     «: ترمونت ادامه داد  
كرده بود و بعدش كه فهميد كارش اشتباه بوده سه هفته بعد با پاي خودش برگـشت                 

  »         .خونه
مارشـا سـعي كـرد      .  تكان داد و به مارشا نگاه كرد تا اميد خود را تقويت كند             يتد سر 
 هـم   تـد .  پـذير نبـود    ن كار برايش امكـان    تري به خود بگيرد، اما اي      ي اميدبخش   قيافه

  . شده باشد رويش را از او برگرداندشرمندهطوري كه انگار 
تـر   تواند مسائل را به شكلي واضح مارشا با خود فكر كرد كه چقدر عجيب است كه مي        

خبر   دنيا بي خواهد فكر كند آنقدر از البته، هيچ پدر و مادري نمي.  تشخيص دهد  از بقيه 
ري نوجواني كه آنقدر ناراحت و افـسرده باشـد كـه بـه         هاي رفتا  است كه متوجه نشانه   

هاي زنـدگي جـوان    ها و نااميدي سأپليس تمام ي. مدت سه ماه از خانه فرار كند نشود      
، يعني انتخاب اول خود     2بله، هيلي در دانشگاه ويرجينيا    : بين قرار داده بود     او را زير ذره   

اي هنـر هـم       رشـته   ي ميـان    نامـه بله، در مسابقات انشاي مدرسه يا بر      . قبول نشده بود  
اما كه  . و بله، ممكن بود اخيرا با پسري به هم زده باشد          . موفقيتي به دست نياورده بود    

و مارشا از همان روز اول حقيقت را  آمد چي؟ چنين مسائلي براي هر نوجواني پيش مي  
  . تفاقي بدا. به قول زكر، مدير دبيرستان، اتفاقي براي دخترش رخ داده بود. دريافته بود

  .دانست چكار كند ترمونت همانجا ايستاده بود و نمي
  »فرانك؟«: مارشا گفت

  .ترمونت به او نگاه كرد
  ».خوام يه چيزي بهت نشون بدم مي«

                                                 
1  .Connecticutايالتي در شمال شرقي آمريكا   

2. University of Virginia  



 
 
 
 
 

مارشا عكس ميكي ماوسي را كه روي در كمد دخترش پيدا كـرده بـود بيـرون آورد و             
اتـاق سـاكت    . ن نگاه كـرد   ترمونت عكس را گرفت و مدتي به آ       . آن را به ترمونت داد    

  . شنيد خس نفس او را مي مارشا صداي خس. بود
  ».اين عكس سه هفته قبل از گم شدن هيلي گرفته شده«

كرد كه گويي سرنخي از گم شدن هيلـي در   ترمونت طوري با دقت به عكس نگاه مي     
  . آن نهفته است

   ».مال همون سفرتون به ديزني ورلده. يادمه«
  ». كن، فرانكاش نگاه به قيافه«

  .ي هيلي متمركز كرد ترمونت فرمانبردارانه نگاهش را روي چهره
به نظر تو اين دختر، بـا ايـن لبخنـد، همينجـوري تـصميم گرفتـه فـرار كنـه و بـه                        «

كني اين دختر با تصميم خودش رفته و عمدا           كسي هم چيزي نگه؟ واقعا فكر مي        هيچ
  »فون يا كارت اعتباريش استفاده نكرده؟ از آي

  ».كنم نه، فكر نمي«: فرانك ترمونت گفت
  » . ادامه بده، فرانكجستجوتكنم، بازم به  خواهش مي«
  ».دم قول مي. حتما، مارشا«
  
  

×   ×   ×   ×   ×  
  

  
 بـا  1 گاردن استيتبزرگراهكنند، يا به ياد      هاي نيوجرسي فكر مي     وقتي مردم به بزرگراه   

اي   خـانواده   هـاي دو    هاي ناهموار و خانه    آن انبارهاي گمركي درب و داغان و گورستان       
هـاي    ها و مجتمـع     ها و كوره    افتند، يا به ياد اتوبان نيوجرسي با كارخانه         اش مي   فرسوده

 شـباهت  2هاي ترمينـاتور   مانند فيلم   ي كابوس   افتند كه به آينده     پيكري مي   صنعتي غول 

                                                 
1. Garden State  

2  .Terminatorون مجموعه فيلمي تخيلي به كارگرداني جيمز كامر  



 
 
 
 
 

زارها، نـه   افتنـد نـه كـشت       مـي  1كـانتي ساسـكس    15ي شـماره      نه به ياد جـاده    . دارند
 نـه اسـتاديوم      اچ، و  4هـاي     هاي قديمي، نـه بـازار       ها، نه طويله    اجتماعات كنار درياچه  

  .  فرعي قديمي بيسبال ليگ
ي   شـماره تـا    را   15  ي شماره   وندي به دنبال آدرسي كه دن مرسر به او داده بود، جاده           

اي هـ  واحـد ي شـني بـه سـمت راسـت پيچيـد، از كنـار              دنبال كرد، از يك جاده     206
اين پارك ساكت و    .  رسيد 2 گذشت، و به تريلر پارك وايكرتاون      U-Store-It تأسيسات

آوري داشـت كـه در آن آدم انتظـار ديـدن تـاب                هاي وهم   كوچك بود و از آن منظره     
. خانه تقسيم شده بودنـد  هاي آن به شكل چهار زمين. ها در باد را دارد خوردن تاب بچه 

  .هاي زنجيري قرار گرفته بود دست، نزديك حصاراي دور  در گوشه،7، ستون Dرديف 
هـيچ صـدايي بـه گـوش       . شـد  زده  شـگفت او از ماشين پياده شـد و از سـكوت آنجـا             

كل پارك شبيه يكـي از آن  . خوردند هاي روي زمين هم جم نمي حتي علف . رسيد  نمي
 پـودر بـاران شـده و سـاكنان آن           از آنهـايي كـه بمـب       —هاي بعد از قيامت بود      شهر
. خـورد ولـي لباسـي رويـشان نبـود           شويي به چشم مـي      تعدادي طناب رخت  . ندشو  مي

هـاي كبـاب و       منقـل . هاي تاشوي پاره پوره روي زمين پراكنـده شـده بودنـد             صندلي
كه انگار آنها را وسط كـار رهـا     هاي ساحلي طوري روي زمين افتاده بودند          بازي  باسبا

  .كرده بودند
. شـد  از اين بهتر نمي. شد ي آن ديده نميخطي رو. وندي سرويس تلفنش را چك كرد 

بخـش  —بخـشي از وجـودش    .  تريلر ايستاد  ي سيماني باال رفت و مقابل درِ        از دو پله  
گفـت كـه      بـه او مـي    —قهرمـان   دانست يك مادر است، نه يك ابر        اي كه مي    عقالني

خواست بيشتر در اين باره تصميم بگيـرد، ولـي ناگهـان در               مي. احمق نباشد و برگردد   
  . ظاهر شدك تريلر باز شد و دن مرسر در مقابلش مشب

  . ي او قدمي به عقب برداشت وندي با ديدن چهره
  »چه باليي سرت اومده؟«

                                                 
1. Sussex County  
2. Wykertown  



 
 
 
 
 

. اش روي صورتش صاف شـده بـود         بيني» .بيا تو «: كرده گفت  دن مرسر با دهاني ورم    
مـه  بدتر از ه  . كبودي تمام صورتش را پوشانده بود، اما اين بدترين قسمت قضيه نبود           

يكي از آنها انگـار     . ها و صورتش قرار داشت      اي بود كه روي دست      هاي سوختگي   حلقه
  . اش فرو رفته بود تا عمق گونه

  »با سيگار اين كارو كردن؟«: ها اشاره كرد و گفت وندي به يكي از سوختگي
بهشون گفتم توي تريلر من سـيگار كـشيدن         «: اي باال انداخت و گفت     دن مرسر شانه  

  ».ين حرف عصبانيشون كردا. ممنوعه
  »كي رو؟«
  ».گم سيگار كشيدن ممنوعه رو مي. شوخي كردم«
  »كي بهت حمله كرده؟. آره، فهميدم«

  »چرا نمياي داخل؟«: دن مرسر سرش را تكان داد و گفت
  »چطوره همين بيرون بمونيم؟«
تعارف اشـاره     كني؟ همونطور كه خودتم بي      اوه، وندي، پيش من احساس امنيت نمي      «
  ».ي من جور درنمياي ردي، تو با سليقهك
  ».بهرحال«
  ».ي بيرون اومدن ندارم االن واقعا حوصله«
  ».كنم اوه، اصرار مي«
  ».ببخشيد كه اين همه راه رو به خاطر هيچ كشوندمت اينجا. پس خداحافظ«

اي منتظـر مانـد چـون فكـر      وندي لحظه. دن دوباره به داخل تريلر رفت و در را بست        
هاي خطري را كـه قـبال احـساس           زنگ. اي نداشت   ولي فايده . ف زده است  كرد بلو   مي

رسـيد دن     كرده بود ناديده گرفت و در را باز كرد و وارد شد، چون بهرحال به نظر نمي                
سـوي تريلـر      دن آن . مرسر با آن وضعيتي كه داشت بتواند آسـيبي بـه كـسي برسـاند              

  .ايستاده بود
  ».موهات«: وندي گفت

  »موهام چي؟«



 
 
 
 
 

ها ممكـن     اي پرچين و شكنش اكنون به رنگ زرد زشتي كه بعضي            اي سابقا قهوه  موه
  .است به آن بلوند بگويند درآمده بود

  »خودت رنگشون كردي؟«
  ».م توي شهرا ، آرايشگر مورد عالقه1نه، رفتم پيش ديان«

  ». به هم ريختهات رو خيلي قيافه«: گفت. اش گرفت ندهوندي تقريبا از اين حرف خ
ي هـشتادي اومـدم       انگار همـين االن از يـه موزيـك ويـديوي راك دهـه             . نمدو  مي«

  ».بيرون
خواست با ايـن كـار         مي گوييي عقبي تريلر رفت،       دن از در دور شد و به سمت گوشه        

نـور  . وندي در را رها كرد و در با صداي بلنـدي بـسته شـد              . هايش را پنهان كند     زخم
زمـين كنـار   . تابيـد   درون اتـاق مـي     هورشيد ب هايي از نور خ     باريكه. داخل تريلر كم بود   

رنگ، شبيه چيزي كـه       رشي نارنجي اي پوشيده شده بود، اما ف       وندي با لينولئوم فرسوده   
چهـارم    ، يـك  نـد آورد  پر زرق و برق بـه حـساب مـي         بسيار   آن را    2ديي برَ   دار و دسته  

  . انتهايي اتاق را پوشانده بود
موضـوعي كـه عجيـب      . آمد   به چشم مي   دن، قوز كرده و مچاله، در آن گوشه كوچك        

بود و وندي را آنقدر عصباني كرده بود اين بود كه او حدود يـك سـال قبـل از اينكـه            
اش هويت واقعي دن مرسر را آشكار كند سعي كرده بـود داسـتاني                ي تلويزيوني   برنامه
دن قبل از آن جريان، به نظر رسيده بود كه . تهيه كند» كارهاي خوبش« به او و  راجع

بـا  خواسـت      از آن خيرخواهان مخلـصي كـه واقعـا مـي           —از آن مخلوقات نادر است    
تر، مردي كـه ميـل بـه ايـن كارهـا را بـا                 دهنده   و، از همه تكان    ديگران متفاوت باشد  

  . آميخت بيني در هم نمي بزرگ خود
داد به آن اقـرار       ولي مگر به خودش جرات مي      —وندي عاشق اين اخالقش شده بود     

چين و چشمان آبـي تيـره بـود، و آن     اي پر قيافه با موهاي قهوه  ردي خوش كند؟ دن م  
توانايي را داشت كه طوري به شما نگاه كند كه انگار تنها كسي هـستيد كـه در دنيـا                    

طبع بود، و وندي متوجـه   جذابيت و تمركز بااليي در او بود و شخصي شوخ       . دوجود دار 

                                                 
1. Dionne  

2  .Brady Bunchهاي تلويزيوني كمدي آمريكايي    از سريال  



 
 
 
 
 

د عاشـق ايـن اخـالق و رفتـارش شـده            بخت باي   هاي تيره    اين بچه  چطورشده بود كه    
   . باشند

  اما چگونه او، كه خبرنگاري شكاك و بدبين بود، به ماهيت اصلي او پي نبرده بود؟
ولي باز هم مگر    . او حتي آرزو كرده بود كه دن به او پيشنهاد بدهد با هم بيرون بروند              

 دن به او     اقرار كند؟ حتي پيش خودش؟ وقتي       موضوع داد به اين   به خودش جرات مي   
اي اوليه مثل صاعقه بين آنها به وجود آمده بـود و ونـدي                كرد كشش و جذبه     نگاه مي 

  .دهد هم يقين پيدا كرده بود كه خودش هم با نگاه خود پاسخ او را مي
  .شد كرد وجودش سرشار از تنفر و انزجار مي اكنون كه فكرش را مي

 تمركـز بـه او خيـره شـود، امـا        اي كه ايستاده بود سعي كرد با همان         گوشهآن  دن در   
وضوح به ظاهر زيبايي كه وندي قبال فريبش را خورده بود از بـين رفتـه         . توانست  نمي
تنها چيزي كه برايش مانده بود رقت و ترحم بود، و حتي اكنون، بعـد از آن همـه    . بود

اند تو گفتند كه دن مرسر نمي مسائلي كه وندي از آنها آگاه شده بود، غرايزش به او مي          
  . ن هيواليي باشد كه به وضوح بودهما

او به راحتي توسط يك انسان فريبكار گـول         . ها همه چرنديات بود    اما افسوس كه اين   
غريـزه، شـم    . اش   كردن هويت واقعي     سرپوشي بود براي پنهان     او  فروتني. خورده بود 

دچار اشتباه  كه اعتماد كرده بود      ها  وندي به هر كدام از اين      —زنانه يا احساس دروني   
   .شده بود

               »  .من اون كار رو نكردم، وندي«
  .ديگر از اين كلمه خسته شده بود. باز هم من

  »شه بيشتر توضيح بدي؟ مي. آره، پشت تلفن هم اينو گفتي«: گفت
از «. دانست حرفش را چگونـه ادامـه دهـد         رسيد و نمي   دن گيج و سردرگم به نظر مي      

  » به من تحقيق كردي، درسته؟ اال راجعزمان دستگيريم تا ح
  »خب كه چي؟«
كردم حرف زدي، درسته؟ با چنـد   هايي كه توي مركز اجتماع باهاشون كار مي     با بچه «

  »نفرشون حرف زدي؟
  »كنه؟ چه فرقي مي«



 
 
 
 
 

  »چند نفر، وندي؟«
چهل و هفـت    «: گفت. دانست  منظور او را از پرسيدن اين سؤاالت به خوبي مي         وندي  

   ».نفر
  »استفاده كردم؟ ند نفرشون ادعا كردن كه من ازشون سوءچ«
  ».ن گمنامي هم بودهاي ولي گزارش. البته به طور آشكارا. هيچكدوم«

هاي گمناميه كـه ممكنـه      منظورت همون وبالگ  .  گمنام هاي  گزارش«: دن تكرار كرد  
  »توسط هر كسي، از جمله خودت نوشته شده باشن؟

  ».باشهاي كه ترسيده  يا شايد هم بچه«
شـون تـوي    زهـا اعتمـاد نداشـتي كـه اسـمي ا             به اين وبالگ   ي خودتم اونقدر  تو حت «

  ».ت ببري ا برنامه
  ».كنه، دن گناهي تو رو ثابت نمي ولي اينا بي«
  ».جالبه«
  »چي؟«
  ».گناهي تا زماني كه جرم ثابت نشه بي. ولي برعكس به نظر من كارسازه«

ـ   . وارد اين بازي شود   خواست    نمي. غره نرود   وندي سعي كرد چشم    و را وقتش بود كه ج
كـردم ديگـه چـي پيـدا          ت تحقيق مي  ا دوني وقتي داشتم درباره     مي«. كمي تغيير دهد  

  »كردم؟
  »چي؟«. دن مرسر كمي جلوتر آمد و تقريبا وارد راهرو شد

جز همسر سابقت،     به. اي، نه يه ارتباط درست و حسابي        نه دوستي، نه خانواده   . هيچي«
  ».و مركز اجتماع، به نظر مياد يه روح باشيجنا ويلر، 

  ».وقتي كوچيك بودم پدر و مادرم مردن«
  ». بزرگ شدي1گانتوي يه يتيم خونه در اورِ. دونم آره، مي«
  »منظور؟«
  ». هستات رزومههاي زيادي توي  منظورم اينه كه حفره«
  ».برام پاپوش درست كردن، وندي«

                                                 
1  .Oregonايالتي در شمال آمريكا   



 
 
 
 
 

  »ر وقت توي اون خونه حاضر شدي، درسته؟ولي با اينحال باز هم س. گي راست مي«
  ».ر افتادهاي كه توي دردس رم ديدن بچه م ميفكر كردم دار«
  »راست رفتي داخل؟ اونوقت همينجوري يه. آفرين به اين قهرمان«
  ».چينا صدام كرد«
چه تصادفي كـه صـداش شـبيه        . از كارآموزاي استوديوئه  .  بود، نه چينا   1اسمش دبورا «

  ».دختر مرموز توئه
، مگه نه؟ اينكـه مـثال همينجـوري از         هات بود    نقشه زجاينم  . اومد  صداش از دور مي   «

  »حموم اومد بيرون؟
  »كردي دختريه به اسم چينا از مركز اجتماعتون، درسته؟ پس فكر مي. كه اينطور«
  ».درسته«
واسه اطمينان هم تو رو بـرديم       . دختر مرموزت . البته، من دنبال اين چينا گشتم، دن      «
  ».نگارمون يش چهرهپ
  ».دونم اينو مي«
ي افـراد اون دور و بـر نـشون     نگـاري رو بـه همـه    دوني كه اون تصوير چهـره   و مي «

شـناختش،    كـس نمـي     هيج. سواي تك تك كارمندا و ساكنان مركز اجتماعت       —دادم
  ».هيچي. شكس هم تا حاال نديده بود هيچ

  ».محرمانه اومد پيشم. گفتم كه«
  »هاي وقيحانه رو فرستاد؟ تاپت اون پيغام نوقت يه نفر هم با لپاو. ي خوبيه بهانه«

  .دن جوابي نداد
و وارد  كـرد   يه نفر هم اون عكسا رو دانلود         — دن ،اينجا همراهيم كن  —و اونوقت «

و بـاور    ر احتمـاال مـن، اگـه حـرف وكيلـت         —تاپت كرد، درسته؟ اوه، و يه نفر هم         لپ
  ».ت قايم كرداون عكساي انزجارآور رو توي گاراژ —كنيم

  .دن مرسر مغلوب و تسليم، چشمانش را بست
دوني بايد چكار كني، دن؟ حاال كه آزادي، حاال كه قانون كاري باهات نداره، بايد          مي«

  ».پزشكبرو پيش يه روان. از يه نفر كمك بگيري
                                                 

1. Deborah  



 
 
 
 
 

  . دن سرش را تكان داد و لبخندي زد
  »چيه؟«

يعنـي  . گيري، ونـدي    بازها رو مي    ي بچه تو دو ساله دار   «: او به وندي نگاه كرد و گفت      
  »دوني؟ نمي

  »چي رو؟«
  ».شه درمان كرد بازها رو نمي بچه« : او با صدايي نجواگونه گفت

  .  تريلر با شدت باز شدو در همين لحظه درِ. وندي لرزي بر بدن خود احساس كرد
 مردي با   .چيزي نمانده بود كه در تريلر با او برخورد كند         . وندي خودش را عقب كشيد    

  .هفت تيري هم در دست راستش بود. نقاب اسكي وارد شد
  ». . .شليك نكن«. دن دستانش را باال برد و قدمي به عقب برداشت

ونـدي بـا تقـال    . مردي كه نقاب اسكي زده بود اسلحه را بـه طـرف او نـشانه گرفـت      
سـكي   ا نقابخودش را عقب كشيد و از ديد خارج كرد، و بعد، خيلي راحت، مردي كه                

  . زده بود شليك كرد
بدون اينكه هشداري بدهد يا به دن بگويد از جايش تكان نخورد يا دسـتانش را بـاال                  

  . مانند شليك شنيده شد فقط صداي كوتاه و هيس. ببرد، به او شليك كرد
  .دن چرخي زد و با صورت روي زمين افتاد

خواست بـا ايـن    وندي جيغي كشيد و خودش را صاف پشت مبل انداخت، انگار كه مي            
. كـرد   هيچ حركتي نمي  . از زير مبل دن را ديد كه روي زمين افتاده بود          . كار پناه بگيرد  

با حوصله   جالد. دار كرده بود    اي از خون اطراف سرش پخش شده و فرش را لكه            بركه
سـپس  . زد و خيلي عادي طول اتاق را پيمود، انگار كه داشت در ميان پارك قـدم مـي                

  . تاد و اسلحه را به سمت سر او نشانه گرفتباالي سر دن ايس
  .و در اين لحظه بود كه وندي متوجه ساعت او شد

درست مثل همان ساعتي كه     . هاي كشي بود    يك ساعت تايمكس با يكي از آن دسته       
وندي اكنون متوجه شد كه قد مرد . تا چند ثانيه همه چيز آهسته شد. پوشيد پدرش مي

  . ها اضافه كرد ساعت را هم به اين. نطوروزنش هم همي. خورد به او مي
  . بودگريسنخود اد 



 
 
 
 
 

. اي از آن برخاسـت  او دو بار ديگر به سر دن شليك كرد، و صدايي مثل تپ تپ خفـه              
سـعي  . ترسي عظيم بر وندي چيره شده بـود       . بدن دن در اثر اين برخورد تكاني خورد       

  . دكر بايد درست از فكرش استفاده مي. كرد بر ترسش غلبه كند
  .رو بود با دو گزينه روبهاو 

  . حرف بزند و او را قانع كند كه طرف اوستگريسنبا : ي يك گزينه
  .به طرف در برود و به سمت ماشينش بدود و از آنجا برود. فرار كند: گزينه دو

كرد؟    حرفش را باور مي    گريسنآيا  : ي يك   مثال گزينه . هر دو گزينه مشكالتي داشتند    
 پيش پيشنهاد او را رد كرده بود، و در واقع به او دروغ گفته بـود،                 او همين چند ساعت   

 پـيش    وقت خودش مخفيانه به مالقات دن مرسر، مردي كه همين چنـد لحظـه              و آن 
  . . .مقابل چشمانش با خونسردي كشته شده بود آمده بود

  . . .ماند رسيد، كه فقط مي ي يك زياد جالب به نظر نمي گزينه
  . طرف در دويدچهار دست و پا به

  »!وايسا«
  .وندي در حالي كه خودش را خم كرده بود تلوتلوخوران خودش را از در بيرون انداخت

  »!صبر كن«
  .نايست. همينطور برو: با خود گفت. به زير نور خورشيد رسيد. محاله: با خودش گفت

  »!كمك«: جيغ زد
  .پارك همچنان خالي بود. هيچ كس جواب نداد

. اسلحه هنوز در دستش بود    . او جست و خيزكنان از در بيرون آمد        پشت سر    گريسناد  
  . تريلرهاي ديگر خيلي با او فاصله داشتند. وندي به دويدن ادامه داد

  »!كمك«
  .شليك

. ونـدي بـه طـرف آن دويـد        . توانست پناه بگيرد پشت ماشينش بود      تنها جايي كه مي   
شين پرت كرد و بـه      وندي خودش را پشت ما    . صداي غرش شليك ديگري شنيده شد     

  .او در ماشين را قفل نكرده بود. عنوان سپري از آن استفاده كرد
  توانست چنين ريسكي بكند؟ مي



 
 
 
 
 

همينطور بگردد و   داد    به او اجازه مي   ماند و     ي ديگري داشت؟ بايد همانجا مي       چه چاره 
  به او شليك كند؟

رد و قفـل در را بـاز        دستش را در جيبش برد و كنترل از راه دور ماشينش را بيـرون آو              
اش را گرفته بـود، اصـرار         ي رانندگي   شانس آورده بود كه وقتي چارلي گواهينامه      . كرد

هـاي زمـستاني      هاي از راه دور بگيرند چون در آن صـبح           كرده بود يكي از آن استارت     
البته او  . توانستند در حالي كه خودشان در آشپزخانه بودند بگذارند ماشين گرم شود            مي

تـر از آن      اش نازك نـارنجي     دا با اين ولخرجي مخالفت كرده بود، و پسر نازپروده         در ابت 
خواست به خاطر آن او را       ولي حاال مي  . بود كه چند دقيقه در برابر سرما ايستادگي كند        

  . ببوسد
  .ماشين روشن شد

. از پنجره نگاهي به بيرون انـداخت      .  سمت راننده را باز كرد و با سر وارد شد          وندي درِ 
  .سرش را خم كرد. اسلحه درست به طرف ماشين نشانه رفته بود

  .باز هم شليك
فعال وقت نگراني براي اين     . ها ماند ولي خبري نشد      او منتظر صداي خرد شدن شيشه     

. در همان حال كه به پهلو دراز كشيده بـود ماشـين را در دنـده گذاشـت    . موضوع نبود 
 را فشار داد و كوركورانه به سمت جلو         با دست چپش پدال گاز    . ماشين به حركت افتاد   

  .  با چيزي برخورد نكنداميدوار بود. راند
  چقدر جلو رفته بود؟. ده ثانيه گذشت

  .ي كافي جلو رفته است با خودش فكر كرد كه به اندازه
ي ماشـين ديـده    دار در آينـه   نقـاب گريـسنِ . نشست و خودش را روي صندلي جـا داد   

  . دويد ف او ميشد و اسلحه در دست به طر مي
ي ماشـين نديـد همـانطور بـه      پدال گاز را فشار داد و تا وقتـي كـه كـسي را در آينـه           

بهرحـال  . شـد   هنوز خطـي ديـده نمـي      . تلفن همراهش را برداشت   . حركتش ادامه داد  
 تمـاس   قشانسي صـداي بـو      ي ارسال را زد، ولي از بد         را گرفت و دكمه    911ي    شماره

بـه سـمت    . شـد    نمـي   باز هم خطي ديـده    . م پيش رفت  يك مايل تما  . ناموفق را شنيد  
  . هيچ.  برگشت و دوباره امتحان كرد206ي شماره  جاده



 
 
 
 
 

  .سه مايل بعد، تماس وصل شد
  »وضعيت اضطراريتون چيه؟«: صدايي گفت

  ».اندازي رو گزارش بدم خوام يه تير مي«
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 ساسـكس تريلر برگشت، سه ماشين پلـيس       دور زد و دوباره به طرف       زماني كه وندي    
  . داد  هم محيط اطراف را پوشش ميمأموريك . كانتي در صحنه حضور داشتند

  »شما خانمي هستيد كه اين تماس رو گرفت؟«:  پرسيدمأمور
  ».بله«
  »حالتون خوبه، خانم؟«
  ».بله، خوبم«
  »كمك پزشكي الزم نداريد؟«
  ».نه، حالم خوبه«
  » مسلحه؟اجممهت تلفن گفتيد كه شپ«
  ».بله«
  »و اينكه تنها بوده؟«
  ».بله«
  ».لطفا همراه من بيايد«
ونـدي  .  عقب آن را بـاز كـرد       هاي پليس برد و درِ       او را به طرف يكي از ماشين       مأمور 

  . مردد ماند
  ».خوايم بازداشتتون كنيم نمي. براي امنيت خودتونه، خانم«

بـست و خـودش در صـندلي راننـده           در را    مـأمور وندي از در عقب وارد ماشين شد و         
گـاهي بـا     از  هـر . جـو از او ادامـه داد   و موتور را خاموش نگه داشت و به پرس   . نشست

 مـأمور سيم بـه   هاي وندي را با بي   كرد و بعضي از حرف      ي دست او را ساكت مي       اشاره



 
 
 
 
 

دانست به او گفت، از جمله شكش در مورد اينكه  وندي هر چه را مي . گفت  ديگري مي 
  . استگريسنجم اد مها

اي بزرگ، باالي صد و   ديگري، اين بار با جثه مأموربيش از نيم ساعت گذشته بود كه        
پيراهن هاواييايي گشادي پوشيده بود     . پنجاه كيلو و سياهپوست، به ماشين نزديك شد       

در عقـب را بـاز      . شد  كه به تن يك شخص با سايز معمولي مثل يك پيراهن زنانه مي            
  :كرد و گفت

شه   مي.  كانتي ساسكسي پليس      هستم از اداره   1، من كالنتر ميكي واكر    تاينسنم  خا«
  »شيد؟باز ماشين پياده 

  »گرفتينش؟«
از ونـدي هـم   . به سنگيني به طرف در ورودي تريلر پـارك راه افتـاد      . واكر جواب نداد  

 ديگـري را در حـال بـازجويي از مـردي ديـد كـه                مأموراو  . پشت سر او را دنبال كرد     
  .ت آستين كوتاه و شورت بوكس پوشيده بودشر تي
  »كالنتر واكر؟«

كنيـد مـردي كـه     گفتيد فكـر مـي  «:  را كم كند گفتهايش گاماو بدون اينكه سرعت  
  »    ه؟گريسننقاب اسكي داشته اسمش اد 

  ».بله«
  »و اينكه بعد از شما اومده؟«
  ».بله«
  »ه ماشيني سوار شده بود؟چدونيد  مي«

  ».نه، نديدم«: گفتوندي كمي فكر كرد و 
. آنها بـه تريلـر رسـيدند      . واكر طوري كه انگار منتظر همين جواب بود سري تكان داد          

وندي هم به دنبـال  . وارد در شداز در  به زور وواكر در را باز كرد و خودش را خم كرد  
وندي به آنـسوي    . حضور داشتند آنجا  در  پوش ديگر هم       يونيفورم مأموردو  . او وارد شد  

  . جايي كه دن افتاده بود نگاه كردتريلر،
  .چيزي نديد

                                                 
1. Mickey Walker  



 
 
 
 
 

هـيچ  . دانـست   اما خودش جواب را مـي     » جسد رو برداشتيد؟  «: رو به واكر كرد و گفت     
  .كشي از كنار ماشين او رد نشده بود آمبوالنس يا نعش

  ».جسدي در كار نبود«: واكر جواب داد
  ».سر در نميارم«
تريلر دقيقا مثل همون موقعيه كه واردش       . اي هم اينجا نبود      ديگه گريسن يا كس  اد  «

  ».شديم
مـن  . گم دن مرسر رو مي. اونجا افتاده بود«: ي تريلر اشاره كرد و گفت  وندي به گوشه  
  ».نميارم كه از خودم در

بـه يـاد    . اوه، نه، امكان نداره   : به جايي كه جسد افتاده بود خيره شد و با خودش گفت           
شـود و      و در آن جسد ناپديد مـي       ،بيند  هزار بار مي  هايي افتاد كه آدم       ي فيلم   آن صحنه 

و كـسي هـم حـرفش را بـاور     » !و باور كنيد رولي بايد حرفم«: گويد  زن با التماس مي   
انتظـار  . وندي به پليس درشت هيكـل نگـاهي كـرد تـا واكـنش او را ببينـد                 . كند  نمي

  .شكاكيت از او داشت، ولي واكر او را به تعجب وا داشت
  ».نمياري كه از خودت دردونم  مي«: گفت

وندي خودش را آماده كرده بود كه وارد جر و بحثي طوالني شود، اما اكنون نيازي به                 
  .منتظر ماند. اين كار نبود

  »يه بويي نمياد؟. يه نفس عميق بكش«: واكر گفت
  »بوي باروت؟«: وندي گفت

.  اون ديـواره به جز اين، جاي سوراخ يه گلوله هم توي       . فكر كنم تازه هم هست    . آره«
به نظر مياد كاليبر سي    . ها پيدا كرديم     روي يكي از پله    ،پوكه رو بيرون  . كامل فرو رفته  

خوام خـوب دور و       حاال ازت مي  . تونيم بيشتر مطمئن بشيم     و هشت باشه، ولي بعدا مي     
اطراف اتاق رو نگاه كني و هر چيزي ديدي كه با موقع بيرون رفتنت فرق كـرده بـود                

  ».دوني، جسد و اين چيزا جز، مي فقط به«: ثي كرد و ادامه دادمك» .بهم بگي
  ».فرش نيستش«. وندي بالفاصله متوجه شد

چه جور  «. دانست  واكر باز هم طوري سر تكان داد كه انگار خودش از پيش اين را مي              
  »فرشي؟



 
 
 
 
 

»مرسر بعد از اينكه تير خورد روي همون فرش افتاد. رز بلنديه فرش نارنجي پ.«  
  »گي اون گوشه بود؟ همون جايي كه قبال اشاره كردي؟ ن فرش كه ميو اي«
  ».بله«
  ».بذار يه چيزي نشونت بدم«

آنهـا از ميـان اتـاق گذشـتند و     . واكر در آن تريلر كوچك جاي زيادي اشغال كرده بود   
 جـاي   وندي سـوراخ كوچـك و تميـزِ       . واكر با انگشت گوشتالويش به ديوار اشاره كرد       

  .زنان روي قسمتي كه جسد افتاده بود خم شد نفس اكر نفسو. ديد گلوله را 
  »بيني؟ اينو مي«

. هاي چيتوز روي زمين پخش شـده بـود         ثل دانه مهاي كوچكي از فرش نارنجي،        حلقه
اما اين چيـزي  — است كرد كه وندي حقيقت را گفته     ثابت مي  —اين خيلي عالي بود   

  .ير انگشت او را دنبال كردوندي مس. دهدخواست به او نشان ب ود كه واكر مينب
  .خون

امـا  .  دن از او ريخته شده بـود مطمئنا تمام خوني نبود كه هنگام تير خوردنِ. زياد نبود 
ي چـسبناك آغـشته       به ايـن مـاده    رنگ    بيشتر بقاياي فرش نارنجي   . به قدر كافي بود   

  . شده بود
  »   .حتما روي فرش خونريزي كرده«: وندي گفت

يه شاهدي بيرون داريم كه مردي رو ديده كه يه فرش   «:  گفت واكر سري تكان داد و    
ـ  يه آك  —لول شده رو گذاشته عقب ماشينش       مـشكي، بـا پـالك       1ورا ام دي اكـس    ي

 3ر الن  از ِف  گريسن 2وارد سازمان وسايل نقليه تماس گرفتيم و راجع به اد         با. نيوجرسي
  ».ورا ام دي اكس مشكي دارهياون يه آك. نيوجرسي پرسيديم

  
  
  
  

                                                 
1. Acura MDX  
2. Edward   
3. Fair Lawn   



 
 
 
 
 

  
  
  
  

  
  

  . . .بادادااااممممم. يك موسيقي بسيار دراماتيك. ابتدا موسيقي متن را پخش كردند
وار به سـمت جايگـاه قاضـي      با رداي سياهش در را باز كرد و شير    1هستر كريمستاين 

صـداي  . شـد   تـر مـي     شد صداي تبـل هـم بلنـد         تر مي   همچنانكه نزديك . حركت كرد 
 صـحبت كـرده بـود       2»در دنيايي كه  «هاي    ممشهوري كه قبل از مردنش در تمام فيل       

  ».نشنيند همه قيام كنيد، هستر كريمستاين بر كرسي مي«: گفت
  .دادگاه كريمستاين: سپس عنوان برنامه نوشته شد

  ».ي هيئت منصفهأرسيم به ر مي«: اش نشست و گفت هستر بر كرسي
: كنند، مثـل   هايي كه حروف راديويي را اعالم مي        صداي يك زن با آهنگي مثل همان      

ي هيئت منصفه   أوقت ر «: گفت» نيويوووووركككككك.  . .يك صفر دو مميز هفت    «
  »!است

ي تلويزيـوني     اكنون سه ماه بود كه مـشغول ضـبط برنامـه          . هستر سعي كرد آه نكشد    
اش  Crimstein on Crimeي  هاي اخبار كابلي برنامـه  جديدش بود، چون محدوديت

 البتـه   —بـود » هـاي واقعـي    پرونـده «در رابطـه بـا      اي كـه      را رها كرده بـود، برنامـه      
هـاي افـراد مـشهور، نوجوانـان      كـاري  هاي واقعي حسن تعبيري بود براي خطـا        پرونده
  .  سياستمدارانيناپوست گمشده و زِ سفيد

                                                 
1. Hester Crimstein  

 است كـه در بـيش از        )»صداي خدا «مشهور به    (ي معروف آمريكايي    يشهپ  منظور صداي دان الفونتن صدا    .  2
او با  . صحبت كرده است  .  . .هاي كامپيوتري و      ها هزار تبليغ تلويزيوني و تريلر بازي        هزار تريلر فيلم و صد      پنج

ت كـه بـه     ها تكرار كرده اس     معروف شده است كه آنقدر آن را در ابتداي تريلر فيلم          » ...در دنيايي كه  «ي    جمله
  . يك كليشه تبديل شده است



 
 
 
 
 

ايـن يـك    . بلـه، واقعـا   . كو يك كمـدين بازنشـسته بـود       يو. 1كو بود ياو وِ » ضابط«نام  
هـا دقيقـا يـك        اگرچه اين . چند شبيه دادگاه بود     اه، هر ي تلويزيوني بود، نه دادگ      برنامه

 قـانوني مشخـصي را بـر عهـده           آمـد، هـستر رياسـت دعـوي         دادرسي به حساب نمي   
كننـدگان    تهيـه . كننـد    او امضا مي   قضاوتطرفين دعوي قراردادي را براي      . گرفت  مي

، عليـه هـم هـر دو        كنند و مدعي و مـدعي       ي حل و فصل دعوي را پرداخت مي           هزينه
در پايان هـم نتيجـه بـه سـود هـر دو طـرف تمـام                 . كنند  روزي صد دالر دريافت مي    

  .شود مي
شود و البتـه اليـق آن هـم هـستند، امـا               هايي مي   اغلب انتفادات بدي از چنين برنامه     

شد، به خصوص آنهايي      ها نشان داده مي     اي كه به نحوي شايسته در اين برنامه         مسئله
سـاالر   هـم دنيـاي مـرد     ، اين بود كه دنيا هنـوز        بودنددرسي  كه در رابطه با دادگاه و دا      

، يـا آنطـور كـه خـودش دوسـت داشـت             2پـه   عليه، رجينالد په    براي مثال، مدعي  . است
، كـه آن موقـع      3 گنده، ظاهرا دويست دالر از مدعي، مايلي بادونيس        جصدايش كنند ر  

را بـه عنـوان     كرد كه اين پول        گنده ادعا مي   جر. دوست دخترش بود قرض گرفته بود     
چـي   —زنا دوست دارن چيز بـه مـن بـدن       «: گفته بود   هديه گرفته است و به دادگاه       

 گنده پنجاه سال سن و حدود صد و بيست كيلو وزنش بود و يـك پيـراهن                  جر» بگم؟
شـايد  بست ولي    بند نمي   سينه. زد  اش از آن بيرون مي      پوشيد كه موهاي سينه     توري مي 
كـاران    ي يكـي از آن تبـه        كرد كه چهره    با ژل سيخ مي   موهايش را   . بست   مي بهتر بود 
. انـداخت   تا زنجير طال بـه گـردنش مـي          داد، و پنج شش     هاي انيمه را به او مي       كارتون

ي هـستر اكنـون بـا          گنده كه با توجه به اين حقيقت تلخ كـه برنامـه            جصورت پهن ر  
د آنقدر سـوراخ    ش  تر نشان داده مي     شد بسيار مشخص    كيفيت بسيار باال فيلمبرداري مي    

  . ي راستش دنبال يك ماهنورد بگردد كرد روي گونه آدم را وادار مي و حفره داشت كه 
تر بود، و هر چند نگاه كردن به او  مدعي، مايلي بادونيس، دست كم دو دهه از او جوان

ولـي  . اش بد نبود     تماس بگيريد، ولي خب، قيافه     يابي  ا با آژانس مدل   شد فور   باعث نمي 

                                                 
1. Wako  
2. Reginald Pepe  
3. Miley Badonis  



 
 
 
 
 

يدا كردن يك مرد، هر مردي، برايش به يـك نگرانـي تبـديل شـده بـود كـه                    آنقدر پ 
  .  بودقرار داده گنده جچون و چرا پول خود را در اختيار ر بي
بار طالق گرفته بود، از زن سومش جدا شده بود، و امروز هم دو زن ديگر                   گنده دو  جر

كـرد، و     ا نمايان مي  هايشان ر    بودند كه ناف    هايي پوشيده   هر دو زن تاپ   . همراهش بود 
هايشان آنقـدر تنـگ بـود كـه           تاپ. خورد  تيپ و هيكل هيچ كدامشان هم به آنها نمي        

  . گوشت بدنشان را جمع كرده و ظاهري شبيه كدو به آنها داده بود
  ».تو«: پوش سمت راست اشاره كرد و گفت هستر به تاپ

   »من؟«
بـين آن آدامـسش را هـم    او با وجود يك هجايي بودن ايـن كلمـه، توانـسته بـود در            

  . بتركاند
  »؟كني اينجا چكار مي. بيا جلو. بله«
  »ها؟«
  »په به اينجا چيه؟  با آقاي پهدليل اومدنت«
  »ها؟«
اگـه يـه    «. ز كرد اي از جادوگر شهر اُ      كو، ضابط مضحك او، شروع به خواندن قطعه       يو

  ».كوييي بود، وي بجا اشاره«: هستر نگاه تندي به او انداخت و گفت» . . .مغز داشتم
  .كو ساكت شديو

ي دادگـاه، عاليجنـاب، مـا بـه عنـوان             با اجازه «: پوش سمت چپ جلو آمد و گفت        تاپ
  ». گنده اومديمجدوستاي ر

  »دوست؟«:  گنده انداخت و گفتجهستر نگاهي به ر
درسـته، البتـه،    : خواسـت بگويـد      گنده يكي از ابروهايش را باال برد، انگار كـه مـي            جر

  .دوست
اگـه  . اي به هردوتـاتون بكـنم   خوام توصيه  ها، مي خانم«: به جلو خم شد و گفتهستر  

تونه بـه   اين مردي كه اينجاست تالشش رو بكنه و خودش رو اصالح كنه، يه روز مي            
  ». بدبختي كامل برسهي مرحله

  »!هي، قاضي«:  گنده گفتجر



 
 
 
 
 

دونـم    نمي«: هستر نگاهش را روي دو دختر نگه داشت و گفت         » .په  ساكت، آقاي په  «
. اين روش انتقام گرفتن از بابايي نيست     : دونم  ها، ولي اينو مي     كار شما اينجا چيه، خانم    

  »گن؟  به چه كساني ميَلونددونيد  مي
  . به او نگاه كردندمتعجباي گيج و  هر دو دختر با قيافه

  ».لوندن گ به شما دو تا مي. بذاريد كمكتون كنم«: هستر گفت
  »!بهشون بگو، قاضي«: ياد زدمايلي بادونيس فر

خانم بادونيس، شما چيزي راجع بـه  «: هستر چشمانش را به سمت صدا كشاند و گفت    
  »دوني؟ اي مي ي شيشه سنگ انداختن و خونه

  ».اوه، نه«
شما دو تـا  «: ها رو كرد و گفت پوش هستر دوباره به تاپ» .پس خفه شو و گوش كن   «

  »دونيد؟  رو ميلوندمعني 
  ». بند و باره هاي بي يه چيزي تو مايه«:  چپ گفتپوش سمت تاپ

، كـه   لوند. قيدن  گن كه از نظر جنسي بي        بند و بار به دخترايي مي       بي. هم آره هم نه   «
پـه رابطـه      گن كه با مردايي مثـل رجينالـد پـه           از نظر من خيلي بدتره، به دخترايي مي       

شما هم هر   .  قرار گرفته   نبودن لوندخالصه بگم، خانم بادونيس در مسير       . داشته باشن 
  ».كنم از اين فرصت استفاده كنيد  مي ازتون خواهش. دو همين فرصت رو دارين

او به  . هستر به خوبي متوجه اين موضوع شده بود       . كردند  آنها هيچوقت اين كار را نمي     
  :سمت مدعي عليه رو كرد و گفت

  »په؟  پهآقاي«
  »بله، قاضي؟«
شـه همزمـان      نمي: گفت  دربزرگم هميشه بهم مي   خوام چيزي رو بهت بگم كه ما        مي«

  »--دو تا اسب رو بروني اون هم وقتي كه يكيش پشت سرت باشه
  ».شه، قاضي، هه هه هه اگه درست انجامش بدي مي«

شـه اسـم    مـي . خوام كمكت كنم، ولي ديگه اميدي بهت نيـست         مي«: هستر ادامه داد  
تفاله نيـست؟ تفالـه آزارش بـه كـسي     په، ولي واقعا حيف  تفاله رو روت بذارم، آقاي په  



 
 
 
 
 

سف بار براي انسان بودني، پشت سر خودت چيـزي          تأي    رسه، اما تو، كه يه بهانه       نمي
  ».لونداوه، و يه عده . ذاري جز اتالف و يك عمر زندگي بيهوده باقي نمي

هـي، داري احـساساتمو     «:  گنده دستانش را از هم بـاز كـرد و بـا لبخنـدي گفـت                جر
  ».نيك دار مي جريحه

سـفانه،  أمت«: او رو بـه مـدعي كـرد و گفـت          . ساالر  ي مرد آره، دنيا : هستر با خود گفت   
مـدركي هـم    . تو پول رو بهش دادي    . بار براي انسان بودن جرمي نداره       سفأي ت   بهانه

يعني  —شد  اگه نقش شما دو تا برعكس مي      . مبني بر قرضي بودنش در دست نيست      
لـوح   تر و جذاب ولي سـاده  زن جوونيه ش رو به    كه پول  تركيب بودي   بداگه تو يه مرد     

هـر  . دم  عليه حكـم مـي      خالصه، من به نفع مدعي    . شد  اي تشكيل نمي     پرونده —داده
   ».كنم ختم دادگاه رو اعالم مي. انگيزيه چند از نظر من انسان نفرت

  »--هي، قاضي، اگه سرت شلوغ نيست«:  گنده با خوشحالي هورا كشيد و گفتجر
تلفن همراهش زنـگ  . دوباره پخش شد، اما هستر توجهي به آن نداشت      موسيقي متن   

ي تماس دريافتي را ديد، با عجله از صحنه خارج شد و تلفن را جواب                 وقتي شماره . زد
  .داد

  »كجايي؟«: پرسيد
و اونطـور كـه معلومـه، قـراره         . ما  در خونـه   كنم  پارك مي االن دارم   «:  گفت گريسناد  

  ». بشمبازداشت
  »جايي كه بهت گفتم رفتي؟«: هستر پرسيد

  ».آره«
  ».من االن ميام. درخواست وكيل بده و هيچي نگو. خيلي خب، خوبه«
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خـسته  . غافلگير شداش   در جلوي خانه  2س پاپ 1وندي از ديدن موتور هارلي ديويدسونِ     
 سواي مواجهه با قاتل شـوهرش در همـان روز و شـاهد      — و جواب  سؤالاز آن همه    

 كه پوشـيده از     سستگي از كنار موتور قديمي پاپ     ه به آ  —ته شدن يك مرد بودن    كش
هايي مثل پرچم آمريكا، نشان عضويت        برچسب. هاي رنگ و رفته بود گذشت       برچسب

  . تبس نقشاش  لبخند كوچكي روي چهره.  دبليو4 و نشان وي اف3ي اِ.رآ.ناِ
  »؟سپاپ«: در خانه را باز كرد و گفت

  ».آبجو توي يخچالتون نيست«:  بيرون آمد و گفت از آشپزخانهسپاپ
  ».خوره اينجا كسي آبجو نمي«
  ».تون دوني كي ممكنه بياد خونه آره، ولي هيچوقت نمي«

شوهر سـابقش     به پدر .  . .د؟نگوي  به پدر شوهر مرحوم چه مي     .  . .وندي به او لبخند زد    
  .همين است» ي درست كلمه«. لبخند زد

بوي چـرم و    . د و او را محكم و با تمام وجود در آغوش گرفت            طول اتاق را پيمو    سپاپ
ــاده ــي ج ــد  و ســيگار و آبجــو از او م ــدر. آم ــال  —شــوهرش  پ ــابق«بيخي  از --»س
مردي بود درشت هيكل، شـايد حـدود صـد و بيـست             . سربازان جنگ ويتنام بود     كهنه

 هاي خاكـستري و     كرد و سبيل    س خس مي  اش خ   كشيد سينه   كيلو، كه وقتي نفس مي    
  . بلندي داشت كه از تنباكو زرد شده بودند

                                                 
1. Harley Davidson  
2. Pops  

 )NRA(هاي گرم  انجمن ملي سالح.  3
  )VFW(هاي خارجي  سربازان جنگ كهنه.  4



 
 
 
 
 

  ».شنيدم كارت رو از دست دادي«: گفت
  »از كجا شنيدي؟«
فقط يـك جـواب بـه ذهـنش         . وندي در اين باره فكر كرد     . اي باال انداخت     شانه سپاپ

  .چارلي: رسيد مي
  »به خاطر همين اومدي؟«: وندي پرسيد

ي مـن   نـوه . ي موندن احتياج داشتم     ه واس يشدم و يه جاي     فقط داشتم از اينجا رد مي     «
  »كجاست؟

  ».بايد تا چند دقيقه ديگه بياد. ي يكي از دوستاش  خونه رفته«
  ».ي پنجم جهنم ت شده مثل حلقه قيافه«:  با دقت به او نگاه كرد و گفتسپاپ
  ».زني  ميشيرينحرفاي «
  »ش باهام حرف بزني؟ا خواي درباره نمي«

آنها روي مبل نشـستند و      . براي خودشان مخلوط كرد    دو تا كاكتيل  پاپس  . خواست  مي
كرد متوجـه شـد كـه چقـدر           وندي همچنانكه ماجراي تيراندازي را براي او تعريف مي        

چند اقرار بـه آن بـرايش سـخت     هر. كند شان احساس مي   فقدان يك مرد را در زندگي     
  . بود

  ».مدارباز كشته شده؟ واي، ديگه تا چند هفته عزا يه بچه«: گفتپاپس 
  » بود، مگه نه؟مالحظگي اين كارم يه كم بي«

روي كردي، ولي ديگـه راه برگـشتي          يه كم زياده  «: اي باال انداخت و گفت      شانهپاپس  
  »ذاري؟ راستي، با كسي قراري چيزي نمي. نيست

  ».كني خوب بحث رو عوض مي«
  ». در نروسؤالاز زير «
  ».ذارم نه، با كسي قرار نمي«

  . تكان دادسفأسرش را با تپاپس 
  »چيه؟«
  ».آدم به سكس احتياج داره«
  ».كنم اينو يادداشت مي«



 
 
 
 
 

  ».برو بيرون با يكي آشنا شو. تو هنوز جووني، دختر. گم جدي مي«
  ».هاي ان آر اي با سكس قبل از ازدواج مخالفيد كردم شما بر و بچه فكر مي«
  ».ون خلوت كنيمي خودم  رو واسهميدونكنيم كه  ها مي نه، نه، ما از اين موعظه«

  ».چه هوشمندانه«: وندي به اين حرفش خنديد و گفت
  »ديگه چه خبر؟«: به او نگاه كرد و گفتپاپس 

 از  اختيـار    بـي  ي آن حرفي نزند، ولي بهرحـال كلمـات          وندي تصميم گرفته بود درباره    
  . دهانش پريد

  ».يكي دو تا نامه از آريانا ناسبرو به دستم رسيد«: گفت
  .سكوت

همانطور كه براي وندي از دست دادن شوهر سـخت بـود،            . بودپاپس  ا فرزند   جان تنه 
درد و  . هيچ پدر و مادري هم دوست ندارد بداند از دست دادن فرزنـد چـه حـسي دارد                 

  .به وجود آمده بود و هرگز آن را ترك نكرده بودپاپس ي  رنجي در چهره
  »ست؟خوا خب حاال اين آرياناي عزيز و شيرين ما چي مي«: پرسيد

  ».در حال انجام دوازده قدمه«
  »و تو هم يكي از اون قدم هايي؟. آه«

  ». هشتم يا نهم، يادم رفته كدومشونقدم«: وندي سر تكان داد و گفت
  . گوي آنها را قطع كرد و  خانه با شدت باز شد و گفتدرِ

ي معلوم بود كه موتور هارلي را جلـو  —ي چارلي را شنيدند     آنها صداي ورود عجوالنه   
  »اينجاست؟پاپس «. خانه ديده است

  ».ايم، بچه توي آشپزخونه«
. چارلي در حالي كه لبخند پهني صورتش را پوشانده بود دوان دوان وارد آشپزخانه شد              

  »!سپاپ«
 بود كه براي چـارلي بـاقي مانـده    كسيتنها ها، پاپس  بزرگ ها و مادر بزرگ از ميان پدر 

 هم دو سـال     1ارلي مرده بودند، و مادر جان، رز      پدر و مادر وندي قبل از تولد چ        —بود
 حـاال البته چارلي هنوز يك پسر بود، ولي         —دو مرد . پيش به خاطر سرطان مرده بود     

                                                 
1. Rose  



 
 
 
 
 

هـر دو  . بـا تمـام وجـود يكـديگر را بغـل كردنـد         —تر بـود   قد   از پدربزرگش بلند  ديگر  
 چيـز   از هـيچ  . كـرد   هميشه اينگونه بغـل مـي     پاپس  . چشمانشان را محكم بسته بودند    

شـان   وندي به آنها نگاه كرد و باز هم فقدان يك مـرد را در زنـدگي        . كرد  گذار نمي   فرو
  . احساس كرد

مدرسـه چطـور    «. ت معمـول را شـروع كـرد       سؤاالوقتي همديگر را رها كردند، وندي       
  »بود؟

  ».كننده خسته«
 اشكالي نداره من و چـارلي بـريم     «: اش انداخت و گفت     دستش را دور گردن نوه    پاپس  

  »يه دوري بزنيم؟
را كـه ديـد از ايـن كـار          ي ملـتمس چـارلي        خواست اعتراض كند، اما قيافه      وندي مي 

  . دوباره به يك بچه تبديل شده بود. چارلي ديگر آن نوجوان اخمو نبود. دش منصرف
  »كاله ايمني اضافه داري؟«: پرسيدپاپس وندي از 

از كجا معلوم، شايد يـه وقـت         «:رو به چارلي ابرويي باال برد و گفت       پاپس  » .هميشه«
  ».به يه دختر طرفدار ايمني برخورديم

اوه، و قبل از اينكه بريد، شايد بهتر باشـه يـه   . تا دير وقت بيرون نمونيد «: وندي گفت 
  ».هشدار بفرستيم

  »هشدار؟«
هـا رو تـو خونـه حـبس       آخه شما دو تا كه بيرون پرسه بزنيد بايد خـانم          «: وندي گفت 

  ».كنن
  ».اوووه آره«. هايشان را به هم زدند رلي مشتو چاپاپس 

وندي آنها را تا دم در همراهي كرد و دوباره آنها را بغل كرد و متوجه شد كه قـسمتي                    
كند فقط حضور فيزيكي يك مرد و بغل كردن و در آغـوش               از فقداني كه احساس مي    

تماشا كـرد   پس  پادور شدن آنها را با موتور       . گرفتن و آرامشي است كه در اين كار بود        
  .  اش ايستاد و پارك كرد و وقتي برگشت كه دوباره وارد خانه شود، ماشيني جلوي خانه



 
 
 
 
 

 سمت راننده باز شد و زني به تنـدي از           درِ. وندي منتظر ماند  . ماشين برايش آشنا نبود   
ونـدي بالفاصـله او را   . ايش خيس اشك بـود ه  چشمانش سرخ، و گونه   . آن بيرون آمد  

  .ر، همسر سابق دن مرسر جنا ويل—شناخت
ي مربـوط بـه دن    باري كه جنا را ديده بود صبح روز بعد از پخـش برنامـه      وندي اولين 

هاي آبي روشـن داشـت        ي ويلرها رفته بود و روي مبل زرد جنا كه گل            او به خانه  . بود
 دفاعياتي آشـكار و     —نشسته بود و به دفاعيات جنا از همسر سابقش گوش كرده بود           

 جنـا در    —مـردم ايـن شـهر     . و اين كار برايش گران تمام شده بود        —دبا صداي بلن  
ي   كرد، و حتي دختر او به همان مدرسه         اي كمتر از دو مايل از وندي زندگي مي          فاصله

دن مرسـر زمـاني را ميـان        . زده شـده بودنـد      مسلما خيلي شـگفت    —رفت  چارلي مي 
.  جنا هم پرستاري كـرده بـود       هاي ازدواج دوم    حتي از بچه  . ي ويلر گذرانده بود     خانواده
دهـد    هايش اهميت مي    پرسيدند كه چطور مادري كه به بچه        ها از خودشان مي     همسايه

، و اكنون كه    راه دهد جمع خودشان   به  تواند چنين كاري انجام دهد، و آن هيوال را            مي
  توانست از او دفاع كند؟ حقيقت تا اين حد آشكار شده بود چگونه مي

  ». شنيديخبر رو«: وندي گفت
  ».شم ترين خويشاوندش حساب مي من نزديك«: جنا سر تكان داد و گفت

  .جا جلوي در ايستاده بودند دو زن همان
  ».دونم چي بگم، جنا نمي«
  »تو اونجا بودي؟«
  ».آره«
  »تو براش تله گذاشتي؟«
  »چي؟«
  ». گفتم شنيدي چي«
  ».نه، جنا، من براش تله نذاشتم«
  » اونجا بودي؟براي چيپس «
  ».خواد منو ببينه گفت مي. دن بهم زنگ زد«

  »با تو؟«: اي شكاك گفت جنا با قيافه



 
 
 
 
 

  ».كنه گناهيش رو ثابت مي گفت مدارك جديدي داره كه بي«
  ».ولي قاضي كه قبلش پرونده رو رد كرد«
  ».دونم مي«
  »مدرك جديدش چي بود؟«: جنا مكثي كرد و سپس گفت» --پس چرا«

داد، و  ، طوري كه انگار اين كارش همه چيز را توضـيح مـي         اي باال انداخت    وندي شانه 
شب گرمي بود ولي نسيم خنكي در       . خورشيد غروب كرده بود   . شايد هم همينطور بود   

  . حال وزيدن بود
  ».اي هم دارم ي ديگهسؤاال«: جنا گفت

  »پس چرا نمياي داخل؟«
ن خـشونتي    ديـد  اكنـون كـه شـوكِ     . البته اين دعوتش كامال از سر نوعدوستي نبـود        

  .  خود را نمايان ساخته بودك را پشت سر گذاشته بود، خبرنگارِ درونشهولنا
  »تونم چايي چيزي برات بيارم؟ مي«

» .فهمـم چـه اتفـاقي افتـاده         هنـوز نمـي   «: جنا به عالمت منفي سر تكان داد و گفت        
 هايش را از تماس تلفني دن مرسر شـروع          حرف. چيز را به او گفت      بنابراين وندي همه  

چيـزي راجـع بـه      . كرد و با برگشتنش به تريلر به همراه كالنتر واكر به پايـان رسـاند              
ايـن موضـوع را بـا واكـر در ميـان            . اش نگفت    به خانه  گريسني اد      روز گذشته  آمدن

  .گذاشته بود، ولي لزومي نداشت در اينجا وضعيت را از آنچه كه بود بدتر كند
هاي وندي تمـام      وقتي صحبت . كرد  ش مي هايش گو   آلود به حرف    جنا با چشمان اشك   

  »همينجوري به دن شليك كرد؟«: شد جنا گفت
  ».آره«
  »اول چيزي نگفت؟«
  ».نه، هيچي«
خواسـت از چيـزي كمـك         جنا به اطراف اتاق نگاه كرد، گويي مـي        » --همينجوري«

  »كنه؟  با يه نفر ديگه مييچطور يه نفر همچين كار«. بگيرد
  .داشت، اما چيزي نگفت سؤالوندي جوابي براي اين 



 
 
 
 
 

ت دقيقش رو به پليس     صاتوني مشخ      رو ديدي؟ مي   گريسنتو اونو ديدي، درسته؟ اد      «
  »بدي؟

  ». بودگريسنولي، آره، فكر كنم خود . نقاب زده بود«
  »فكر كني؟«
  ».نقاب زده بود. نقاب، جنا«
  »اش رو نديدي؟ يعني قيافه«
  ».اش رو نديدم قيافه«
  » بوده؟دوني اون پس از كجا مي«
  ».طرز راه رفتنش. قدش، هيكلش. از روي ساعتش«

  »به نظرت اينا توي دادگاه اعتباري دارن؟«: جنا اخمي كرد و گفت
  ».دونم نمي«
  ».دوني كه پليس بازداشتش كرده حتما مي«

جنا باز هم شروع به     . دانست، ولي باز هم دهانش را بسته نگه داشت          وندي اين را نمي   
دهنـده كـاري    هـاي دلـداري   حـرف گفـتن  . دانست چكار كند ميوندي ن. گريستن كرد 

  .بنابراين منتظر ماند. رسيد به نظر ميضروري  غير
  » ديدي؟ش رودن چي؟ صورت«: جنا پرسيد

  »ببخشيد؟«
  »وقتي رفتي اونجا، ديدي چه باليي سر صورتش آوردن؟«
  ».گي؟ آره، ديدم ها رو مي زخم«
  ».بدجوري كتكش زدن«
  »كي؟«
هـا    رفـت، همـسايه     هـر جـا مـي     . كرد فرار كنـه     تونست سعي مي    ي كه مي  دن تا جاي  «

ي روي ديـوار و   تمـاس تلفنـي و تهديـد و نوشـته    . كـردن   فهميدن و اذيـتش مـي       مي
  ».كرد داد ولي هميشه يه نفر پيداش مي جاش رو تغيير مي. وحشتناك بود. كاري كتك

  »؟ه بوداين دفعه كي كتكش زد«: وندي پرسيد
  ».زندگي اون مثل جهنم بود«. د كرد و به چشمان وندي نگاه كردجنا سرش را بلن



 
 
 
 
 

  »خواي بذاريش به حساب من؟ مي«
  »كني اين وسط بي تقصيري؟ فكر مي«
  ».خواستم كسي كتكش بزنه من هيچوقت نمي«
  ».خواستي بيفته زندان نه، فقط مي«
  »انتظار داري به خاطر اين كار عذرخواهي كنم؟«
ولـي همينكـه اون     .  نبايد خودت قضاوت كني و حكم بـدي        .تو يه خبرنگاري، وندي   «

 رو پخش كردي، خب، به نظرت اين كه قاضي اتهامات رو برطرف كـرد ديگـه                  برنامه
  » سراغ زندگيش؟تونست برگرده مياهميتي داره؟ فكر كردي دن به همين راحتي 

  ».من فقط اتفاقاتي رو كه افتاد گزارش دادم«
تـو بـراش پـاپوش      . تو اين ماجرا رو درست كـردي      . دوني  مزخرفه، خودتم خوب مي   «

  ».درست كردي
. وندي حـرفش را قطـع كـرد       » . . .زد  دن مرسر داشت با يه دختر نوجوون الس مي        «

ها را    هر دوي آنها قبال اين بحث     . هاي قديمي را دوباره تكرار كند       لزومي نداشت بحث  
وندي با خودش گفـت     .  بود دل بود، عزادار    اين زن، هر چند هم زني ساده      . كرده بودند 

      . را در آرامش انجام دهداش عزاداريكه بهتر است بگذارد 
  »هامون تموم شد؟ حرف«: وندي پرسيد

  ».اون اين كار رو نكرده«
  .وندي زحمت جواب دادن به خودش نداد

  ».من زن اين مرد بودم. من چهار سال باهاش زندگي كردم«
  ».و ازش طالق گرفتي«
  »كه چي؟«

  »چرا؟«: اي باال انداخت و گفت  شانهوندي
  ».شن هاي اين كشور به طالق ختم مي نصف ازدواج«
  »علت طالق شما چي بود؟«

كني به خاطر ايـن بـوده كـه فهميـدم             چيه؟ فكر مي  «: جنا سرش را تكان داد و گفت      
  »بازه؟ بچه



 
 
 
 
 

  »اينطور نيست؟«
گـن عمـو     هام بهش مـي  بچه. كنه هام پرستاري مي    از بچه . ي دخترمه   اون پدرخوانده «

  ».دن
  »پس چرا از هم طالق گرفتيد؟. گي درست مي«
  ».طرفه بود طالقمون دو«
  »ديگه دوستش نداشتي؟. آها«

  ».نه زياد«. جنا قبل از جواب دادن كمي به اين حرف فكر كرد
خواي به اين يكي اقرار كني، امـا شـايد پـيش خـودت                دونم كه نمي    خب؟ ببين، مي  «

  ».ه چيزيش هستاحساس كردي اون ي
  ».كني نه اونطور كه تو فكر مي«
  »پس چطور؟«
و قبـل از اينكـه بخـواي        . تونستم بهش دست پيدا كنم      يه بخشي از دن بود كه نمي      «

بازم همون جواب بديهي رو بدي، بايد بگم نه، به خاطر اين نبود كه منحـرف جنـسي         
ش از ايـن    ا  همـه  يتـيم بـود،   . دن دوران بچگي سختي رو پشت سر گذاشته بود        . باشه
  ». . .خونه رفته خونه به اون يتيم يتيم

. يتـيم .  را ناديـده گرفـت     اتوندي باز هم بـديهي    . ديگر نتوانست حرفش را ادامه دهد     
باز همـواره   ي يك بچه  در جستجوي گذشته  . ي جنسي   استفاده  و احتماال سوء  . خانه  يتيم

  . اندهاي جنا م ي حرف او منتظر ادامه. شد چنين چيزي پيدا مي
  ».كني و اشتباه هم مي. كني دونم چه فكري مي مي«
  »شناختي؟ چرا؟ چون اونو خيلي خوب مي«
  ».اما فقط اين نيست. بله«
  »پس چيه؟«
يه اتفـاقي تـوي دانـشگاه بـراش         . دونم چطور بگم    نمي.  . .هميشه مثل اين بود كه    «

  »، درسته؟1رفته دانشگاه پرنستون دوني كه مي مي. افتاده بود
  ».ستهدر«

                                                 
1. Princeton   



 
 
 
 
 

  ».يتيم بدبختي بود، سخت كار كرد، و تونست وارد يه دانشگاه معروف بشه«
  »آره، كه چي؟«

  .جنا مكث كرد و به چشمان او نگاه كرد
  »چيه؟«
  ».تو به اون مديوني«

  .وندي حرفي نزد
چي كه ممكنه اينجـا حقيقـت داشـته باشـه يـا           كني، هر   هر فكري كه مي   «: جنا گفت 

  ».سلمهنداشته باشه، يه چيز م
  »و اون چيه؟«
  ».تو اونو به كشتن دادي«

  .سكوت
دن داشـت  . وكيل اون تو رو توي دادگاه شرمنده كـرد . شايد هم بيشتر از اين كردي «

  ».اين بايد تو رو خيلي ناراحت كرده باشه. شد آزاد مي
  ».بحث رو به اونجا نكش، جنا«
كنـي و      با دن مالقـات مـي      .كني دادگاه اشتباه كرده      مي  فكر. چرا؟ تو عصباني بودي   «
تـو هـم بايـد دخالـت داشـته      . شـه   هم پيداش مـي گريسندفعه، خيلي تصادفي، اد   يه

» .يا شايد هم برات پاپوش درست كرده باشـن        .  كم شريك جرمي   دست كمِ  —باشي
، »درست مثـل دن   «خواي بگي     حتما مي «: سپس گفت . وندي منتظر ماند  . مكثي كرد 

  »مگه نه؟
  ».تصادف جالبيه « :نداخت و گفتاي باال ا جنا شانه

  ».فكر كنم ديگه وقتشه بري، جنا«
  ».فكر كنم حق با تو باشه«

  ». ديگه هم دارمسؤاليه «: جنا گفت. دو زن به طرف در راه افتادند
  ».بفرما«
دن بهت گفت كجاست، درسته؟ منظورم اينه كـه همينطـور بـود كـه سـر از تريلـر                    «

  »درآوردي؟



 
 
 
 
 

  ».درسته«
  » گفتي؟گريسن قضيه به اد راجع به اين«
  ».نه«
  » اونم دقيق همون موقع؟—پس اون چطور سر از اونجا درآورد«

  ».احتماال تعقيبم كرده. دونم نمي«. وندي قبل از جواب دادن كمي مردد ماند
  »دونسته همچين كاري بكنه؟ از كجا مي«

اي هـ   هـاي خلـوت آينـه       به خاطر داشـت كـه در آن جـاده         . وندي هيچ جوابي نداشت   
  . هيچ ماشين ديگري را نديده بود. ماشينش را هم چك كرده است

   چطور دن مرسر را پيدا كرده بود؟گريسنپس اد 
  ».تو كمكش كردي: ترين جواب اينه ديدي؟ منطقي«
  ».من كمكش نكردم«

  ».شه و اگه كسي حرفتو باور نكنه خيلي بد مي. گي راست مي«: جنا گفت
وندي دور شدن ماشين    .  او در هوا معلق مانده بود      لسؤا. سپس برگشت و از آنجا رفت     

برگشت كه دوباره وارد خانه شود كه چيزي او را سر جـايش متوقـف               . او را تماشا كرد   
  . كرد

   گفته بود؟گريسناين چيزي نبود كه اد . باد كم. الستيك ماشينش
خم شد و دستش را كنار      . الستيك مشكلي نداشت  . به سرعت به طرف ماشينش رفت     

  كـه  آنقـدر عجلـه كـرده بـود       . انگـشت   اثر: دفعه با خودش گفت     يك. پر عقب كشيد  س
  .دستش را عقب كشيد، چمباتمه زد، و نگاهي انداخت. انگشت را فراموش كرده بود اثر

  .هيچ
كار كالسيك صاف روي پـشتش دراز         مثل يك تعمير  . اي برايش نمانده بود     واقعا چاره 

. هاي حـساس بـه حركـت نـصب كـرده بـود              غرويش چرا   ي ماشين   او در جاده  . كشيد
ـ            . كردند  بنابراين نور كافي فراهم مي     ر او خودش را به زير سطح قيري زيـر ماشـين س

از . كوچك بـود  . و در همين موقع بود كه آن را ديد        . فقط يك كم  . زياد جلو نرفت  . داد
تن  داشـ   هايي كه بـراي نگـه       با يك آهن ربا، از همان     . يك قوطي كبريت بزرگتر نبود    



 
 
 
 
 

اين خيلـي  . اما اين كليد يدكي نبود. برند چسبيده شده بود كار مي كليد يدكي مخفي به 
  . داد چيزها را توضيح مي

او خـم شـده بـود تـا يـك           .  خم نشده بود كه الستيك عقبش را چك كند         گريسناد  
  .اس مغناطيسي زير سپرش بچسباند پي جي
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  »؟اي نداره بيانيهموكلتون «

، يك كالنتر درشـت هيكـل بـه نـام     گريسنوكيل هستر كريمستاين، كه به همراه اد    
ي پلـيس    در اتـاق بـازجويي اداره  1ميكي واكر، و پليس جواني بـه نـام تـام اسـتانتون      

اينو بد برداشت نكن، ولي، پـسر، ايـن خيلـي           «:  كانتي نشسته بود جواب داد     ساسكس
  ».داره خنده

  ». شدهي تفريحت ه مايهخوشحالم ك«
  ».داره اين بازداشت كال خنده. گم جدي مي. همينطورم هست«

  ».خوايم با هم يه گپ بزنيم ما فقط مي.  بازداشت نيستموكلت«: واكر گفت
ولـي بـا ايـن      . مثل مثال گفتگويي كه توي تقويمت يادداشت كرده باشي؟ چه خوب          «

  » مگه نه؟حال براي گشتن خونه و ماشين مجوز صادر كرديد،
  ».همينطوره«

بيا، قبـل از اينكـه شـروع كنـيم اينـا رو             . خوبه، عاليه «: هستر سري تكان داد و گفت     
  .ر داداو يك تكه كاغذ و قلم را روي ميز س» .بگير

  »اين چيه؟«: واكر پرسيد

                                                 
1. Tom Stanton  



 
 
 
 
 

ي تلفـن، چـه خـاموش، چـه           خوام اسم، درجه، آدرس دفتر، آدرس خونه، شـماره          مي«
اي كه ممكنه موقـع شـكايت مـا از شـما بـه خـاطر بازداشـت         روشن، و هر چيز ديگه    

  » .رسان من كمك كنه پيداتون كنيم، روي اين كاغذ بنويسيد ضاريهح به ا،قانوني غير
  ».كس بازداشت نيست هيچ. همين االنم گفتم«
  ».شما مجوز تفتيش صادر كرديد: منم همين االن گفتم، خوشتيپ«
  ».تي داشته باشهخواد صحب كنم موكلت مي من فكر مي«
  »واقعا؟«

  ». يه مرد رو اعدام كردهتما شاهدي داريم كه ديده موكل«: واكر گفت
 دهانش را باز كرد كه حرف بزند، امـا هـستر كريمـستاين دسـتش را روي                  گريسناد  

  . ساعد او گذاشت و ساكتش كرد
  ».نگو«
  ».يه شاهد معتبر«
ي   راسـتي، چـه كلمـه      —دامو شاهد معتبر شما ديده كه موكل من يـه مـرد رو اعـ              «

  »گيرايي، نه كشته نه به قتل رسونده نه با تير زده، بلكه اعدام كرده؟
  ».درسته«

پس از نظر شما اشكالي نـداره قـدم بـه قـدم جلـو       «: هستر با لبخندي ساختگي گفت    
  »بريم، كالنتر؟

  ».قدم به قدم«
  »اول از همه اينكه اين مرد كيه؟ قرباني اين اعدام؟. بله«
  ».رسردن م«
  »بازه؟ همون بچه«
  ».ضمن اون اتهام هم برطرف شده در. كاره بوده ا چهيمهم نيست كي «
. خيـال اون    ولي بي .  گند زد به پرونده    رفيقت. گي   قسمت آخر رو راست مي     خب، اون «

  ».گفتي دن مرسر اعدام شده: قدم اول. قدم به قدم
  ».درسته«
  ».جسد رو نشونمون بده: پس، قدم اول«



 
 
 
 
 

  .سكوت
  » .اش كنه خوام بدم پزشك قانونيم معاينه مي. بك؟ جسد مشكل شنوايي داري، گنده«
  ».دوني جسد هنوز پيدا نشده  مي خودت كه. مزه نريز، هستر«

شه بگي چه مدركي      پيدا نشده؟ خب، پس مي    «: هستر اكنون با تعجبي ساختگي گفت     
. كـم عجلـه دارم  مـن يـه   . خيـالش  داريد كه دن مرسر اصال مرده باشه؟ صبر كن، بي  

  »گم؟ جسدي در كار نيست، درست مي
  ».هنوز نه«
كنيـد كـه دن مرسـر     با وجود اينكه جسدي نداريد، ادعـا مـي   . قدم بعدي . خيلي خب «

  »اعدام شده؟
  ».بله«
شـه ايـن سـالح رو بررسـي كنـيم             پس فكر كنم از يه جور سالح استفاده شده؟ مي         «

  »لطفا؟
  .باز هم سكوت

  »الو؟«:  گذاشت و گفتهستر دستش را پشت گوشش
  ».هنوز پيداش نكرديم«: واكر گفت

  » هم نيست؟ خبري از اسلحه«
  ».خبري از اسلحه هم نيست«
حـاال  «: هستر دستانش را از هم باز كرد و با نيـشخندي گفـت     » .نه جسد، نه اسلحه   «

  »؟»داره پسر، اين خيلي خنده«: فهميدي منظورم چيه وقتي گفتم
  ». داشته باشهاي بيانيه يه ما اميدوار بوديم موكلت«
راجع به چي؟ انرژي خورشيدي و نقشش در قرن بيست و يكـم؟ صـبر كـن، حـرفم      «

ديگه چـي رو يـادمون رفتـه؟ اوه،          —راجع به جسد و اسلحه حرف زديم      . تموم نشده 
  ».شاهد. درسته
  .سكوت

  »شاهدتون ديده كه موكل من دن مرسر رو اعدام كرده، درسته؟«
  ».درسته«



 
 
 
 
 

  »و ديده؟ رصورتش«
  .اي ديگر باز هم وقفه

، ي مـن    دوسـت گنـده   بفرما،  «: هستر باز هم دستش را پشت گوشش گذاشت و گفت         
  ».بگو

  ».اون نقاب زده بوده«
  »ببخشيد؟«
  ».نقاب زده بوده«
  »پوشونه؟ ي كه صورت رو مياي نقاباز اون«
  ». گفته، بلهاينوشاهد «
  »ولي آخه چطور موكل منو شناخته؟«
  »ش؟از روي ساعت«
  »ساعتش؟«

  ».و قد و هيكلش«: واكر گلويش را صاف كرد و گفت
دونـي چـرا      مي. مكس بسيار كمياب  ياوه، و اون تا   . صد و هشتاد سانت و هشتاد كيلو      «

  »زنم، كالنتر واكر؟ ديگه لبخند نمي
  ».گي ئنم بهمون ميمطم«
 دونـي مـن سـاعتي چقـدر        مـي . زنم چون اين پرونده خيلـي راحتـه         ديگه لبخند نمي  «

. ام  ي درسـت و حـسابي       گيرم، اليق يه پرونـده      گيرم؟ براي اون اندازه پولي كه مي        مي
ي شـما فقـط داره وقـت منـو تلـف              پرونده. شه  ولي اينجا واقعا داره به من توهين مي       

  ».خوام بشنوم چي داريد مي. خوام بشنوم چي نداريد ديگه نمي. كنه مي
هايي را به او گفته بود كه خودش از قبـل           تا اينجا واكر فقط چيز    . اي منتظر ماند    لحظه

خواست بداند آنهـا      او مي . اين تنها دليلي بود كه كريمستاين هنوز آنجا بود        . دانست مي
  .اي براي گفتن دارند چه چيز تازه

  ». داشته باشهاي بيانيه يه ريم موكلتما اميدوا«: واكر گفت
  ».اگه فقط همينو داريد نه«
  ».فقط همين نيست«



 
 
 
 
 

  .مكث
  »خواي برات طبل بزنم؟ مي«: تر گفتهس

ي جـرم   رو هم به دن مرسر و هم به صـحنه اي داريم كه موكلت     ا مدارك فيزيكي  م«
   ».كنه مرتبط مي

  ».بگو ببينم. اوه، چه عالي«
ي آينده جزئيـات بيـشتري بـه دسـتمون            چند هفته . ان  همه مقدماتي   فعال آزمايشات«

. وبي مطلعـيم  ده به خـ     يزيكي به ما نشون مي    اي كه اين مدرك ف      اما از نتيجه  . رسه  مي
شـن نقـش      كه تا وقتي نتـايج مـشخص مـي        .  رو آورديم اينجا   به همين خاطر موكلت   

  ».خودش رو در اين مورد براي ما توضيح بده
  ».لطف كرديد«
ورا ام دي اكـس     يهمينطور قطراتي خون هم توي آك     . ما توي تريلر خون پيدا كرديم     «

بـره،   چند يه آزمايش كامل دي ان اي مـدتي زمـان مـي             هر.  پيدا كرديم  گريسنآقاي  
يعني خون پيدا شده در جايي كه شاهد . ده كه خون مطابقت داره نتايج اوليه نشون مي  

نـوعش  . پيدا شـده  اشين موكلت   گه آقاي مرسر تير خورده همون خونيه كه توي م           مي
نطـور  همي.  منفي، كه همـون گـروه خـوني آقـاي مرسـره            O. رو هم مشخص كرديم   

بدون اينكه زياد وارد جزئيات بشم بايد بگم كه همـون           . هاي فرش رو هم داريم      رشته
همون .  پيدا شده  يورا ام دي اكس موكلت     توي تريلر آقاي مرسر و آك      ،هاي فرش   رشته
حه ل اس بقايايو در آخر هم يه تست       .  هم پيدا كرديم   هاي موكلت    رو ته كفش   ها  رشته

ايشون با يه اسلحه   .  مشاهده شده  هاي موكلت    روي دست  اري از باروت  آث. انجام داديم 
  ».شليك كرده

  . واكر هم به او خيره شده بود. هستر همانطور نشسته و به او خيره شده بود
  »خانم كريمستاين؟«
  ».هات باشه تونه تمام حرف چون اين نمي. منتظرم حرفت تموم بشه«

  .واكر چيزي نگفت
  ».ديگه بايد بريم. بيا«:  رو كرد و گفتگريسنهستر به اد 
  »هيچ جوابي نداريد؟«: واكر پرسيد



 
 
 
 
 

 يه مـرد    گريسنآقاي  . هي فدرال      من يه مارشال بازنشسته    به چي جواب بديم؟ موكل    «
ولي باز هم    —ي جنايي نداره    كسيه كه هيچ سابقه   . دار و ركني از جامعه است       خانواده

لـي خيلـي شـانس بياريـد و         خي. كنيـد   شما داريد با اين چرنديات وقت ما رو تلف مـي          
 بـه  ي مـداركِ  ي آزمايشات بر وفق مـراد شـما باشـه و مـن هـم همـه                ي همه   نتيجه

 عـدم   وفـساد  ي خودم و مـتهم كـردن شـما بـه           اصطالح فيزيكيتون رو با افراد خبره     
اگه اينا همه براي شما عالي پيش بره، كه خيلي شك دارم،             — از بين نبرم   يتصالح

. نيد يه ارتباط جزئي بين موكل من و دن مرسر نشون بديـد            ممكنه، و فقط ممكنه بتو    
اي، نه شـاهدي كـه بتونـه بـا            نه جسدي، نه اسلحه   . و خيلي هم خنديديم   . ختم كالم 

حاال —رخ داده تونيد ثابت كنيد جرمي       حتي نمي . اطمينان موكل من رو شناسايي كنه     
  ».دخالت موكل من به كنار

پـس يعنـي    «: گفـت . افتـاد  ري ج ريجر فشار به    اش زي   واكر به عقب تكيه داد و صندلي      
  »هاي فرش رو توجيه كنيد؟ تونيد خون و رشته مي
  »نيازي به اين كار نيست، هست؟«
و يك بـار و بـراي هميـشه     رو موكلت. يد بخواي كمكي در اين مورد بكني گفتم شا «

  ».تبرئه كني
  .را به واكر دادهستر شماره تلفني را نوشت و آن » .كنم گم چكار مي االن بهت مي«
  »اين چيه؟«
  ».شماره تلفنه«
  »ي كيه؟ شماره. دونم مي«
  ».1روما-او-اندازي گان ميدان تير«

  .اش پريد رنگ از چهره. واكر همينطور به او خيره شده بود
ظهـر، يـه سـاعت قبـل از           از  موكل من همين بعد   . يه زنگ بهشون بزن   «: هستر گفت 

هستر انگـشتانش   » .كرده  گيري مي   كم تمرين هدف  يه  . اينكه بيايد دنبالش اونجا بوده    
  ». اسلحهبقايايباي باي، تست «: را تكاني داد و گفت

                                                 
1. Gun-O-Roma 



 
 
 
 
 

. نگاهي به استانتون كرد و سعي كرد بر خودش مـسلط شـود            . ي واكر پايين افتاد     چانه
  ».ي خوبيه بهانه«
انـدازي   ي فدراله، يادته؟ اون زياد تير        يه مارشال بازنشسته   گريسنآقاي  . بهانه نيست «

  »كارمون اينجا تمومه ديگه؟. كنه مي
  »اي نداره؟ بيانيه«
  ».بيا، اد. ي ماست  اين بيانيه".دشي نخورديديهر وقت برف زرد د"«

  . از جا بلند شدندگريسنهستر و اد 
. هر دوتون بايد اينو بدونيد    . ديم، خانم كريمستاين   ما باز هم به تحقيقاتمون ادامه مي      «

جـسد و اسـلحه رو      .  رو به دست مياريم    گريسنرد آقاي   . ت داريم ي كافي وق    به اندازه 
 اعدام  مأمورولي ما نبايد نقش يه      . كنم  درك مي دليل كاري رو كه كرده      . كنيم  پيدا مي 

  ».خاطرتون جمع باشه. دم پس من اين پرونده رو تشكيل مي. رو بازي كنيم
  »پرده حرف بزنم، كالنتر واكر؟ شه بي مي«
  ».حتما«

  ».دوربين رو خاموش كن«: نگاه كرد و گفتدوربين باالي سرش هستر به 
  .اي كرد؛ چراغ قرمز دوربين خاموش شد واكر به عقب نگاه كرد و با سر اشاره

. الزم نبود زيـاد خـم شـود       . هايش را روي ميز گذاشت و به پايين خم شد           هستر مشت 
رو هم پيـدا كـرده   اگه جسد و اسلحه   «. ي او بود    واكر حتي نشسته هم قدش به اندازه      

 جلـوي چـشم     1بودي و يه تصوير زنده داشتي كه موكل من رو توي استاديوم جـاينتز             
تونـستم ده     داد، بـازم مـي      بـاز نـشون مـي       هشتاد هزار شاهد در حال كشتن اين بچـه        

  ».ش كنما  اي تبرئه دقيقه
 هـستر .  از قبل در را بـاز كـرده بـود          گريسناد  . سپس برگشت و به طرف در راه افتاد       

  ».روز خوبي داشته باشيد«: گفت
  
  
  

                                                 
1  .Giantsنيويورك(فوتبال آمريكا ترين تيم   معروف(  



 
 
 
 
 

  
  
  

  :ساعت ده شب، چارلي براي وندي پيفام فرستاد
  .لختي كجاست بدونه نزديكترين باشگاه دخوا ميپاپس 

. خواست به او نشان دهد كه حالش خـوب اسـت        چارلي اينگونه مي  . وندي لبخندي زد  
  .شناسي بود  در دسترس بودن آدم وظيفهموردچارلي در 

ضمن كـسي ديگـه از ايـن اسـم اسـتفاده              در. دونم  نمي: دادوندي جواب   

   .ق آقايانواالن ديگه اسمش شده پات. كنه نمي
   .گفت از اين تصحيحات سياسي مزخرف بدش ميادپاپس : چارلي

كالنتر واكر بود كه قرار بـود       . خنديد كه تلفن خانه زنگ زد       وندي داشت با خودش مي    
  .جواب تلفن وندي را بدهد

  ».يه چيزي توي ماشينم پيدا كردم «:وندي گفت
  »چي؟«
  ». اونو اونجا گذاشتهگريسنفكر كنم اد . يه جي پي اس«

وقته، اما اشكالي نداره يه  دونم دير   مي. تون هستم   من االن سر نبش خونه    «: واكر گفت 
  »سر بيام اونجا؟

  ».نه، اشكالي نداره«
  ».تا پنج دقيقه ديگه ميام«

واكـر كنـار    در همـان حـال كـه   . كنار ماشينش مالقات كردوندي او را بيرون از خانه  
 قـرار داد و ايـن بـار         گريـسن ماشين خم شده بود ونـدي او را در جريـان مالقـات اد               

 را هـم اضـافه      گريسناهميت چك كردن الستيك ماشين توسط         موضوع به ظاهر بي   
تـا  اي طـول كـشيد    چند لحظـه . واكر به جي پي اس نگاه كرد و سري تكان داد         . كرد

  . دوباره از جا بلند شود و سر پا بايستد
فرستم اينجا كه هـم چنـد تـا عكـس بگيـرن هـم جـي پـي اس رو          چند نفر رو مي «

  ».بردارن



 
 
 
 
 

  ». رو بازداشت كرديدگريسنشنيدم اد «
  »كي بهت گفت؟«
  ».جنا ويلر، زن سابق مرسر«
  ».ارهجو برديمش اد و ما اونو بازداشت نكرديم، فقط براي پرس. كردهاشتباه «
  »هنوز نگهش داشتيد؟«
  ». برهتونست مينه، «
  »حاال چي؟«

  ».ديم حاال تحقيقاتمون رو ادامه مي«: واكر گلويش را صاف كرد و گفت
  ».واي، چقدر رسمي شدي«
  ».تو يه خبرنگاري«
  ».گو رو محرمانه نگه داريم و ديگه نيستم، ولي خيلي خب، بذار اين گفت«
 يعنـي   —يه شاهد داريـم   . اي  نه جسدي داريم نه اسلحه    . اي نداريم   محرمانه، پرونده «
تونـه بـا اطمينـان شناسـاييش          انداز رو نديده، بنابراين نمـي       كه اصال صورت تير   —تو

  ».كنه
  ».چرنده«
  »چطور؟«
  »--باز بدنام يه شهروند برجسته بود اگه دن مرسر به جاي يه بچه«
 1م منـو بـا هيـو جكمـن    شـد  كردم و سفيد و خوشگل مي اگه منم پنجاه كيلو كم مي     «

اي پيـدا نـشه       ولي حقيقتش اينه كه تا زماني كـه جـسد يـا اسـلحه             . گرفتن  اشتباه مي 
  ».هيچي نداريم

  ».زني مثل اين كه داري جا مي«
اي به دنبال كـردن ايـن پرونـده            مطمئنا هيچ عالقه   هامون  دستي  باالاما  . زنم  جا نمي «

بهم يادآوري كردن، بهترين سـناريو       امروز   گريسنهمونطور كه رئيسم و وكيل      . نداره

                                                 
1  .Hugh Jackman ــهنرپ ــد  شهيـ ــتراليايي متولـ ــاز و 1968ي اسـ ــش گريبـ ــل نقـ ــهاصـ     ي مجموعـ

 X-Menهاي  فيلم



 
 
 
 
 

ي   اسـتفاده   ي فدرالي رو متهم كرديم كه پسرش مورد سـوء            بازنشسته  مأموراينه كه ما    
  ».جنسي قرباني قرار گرفته

  ».شه اي بد مي ي سياسي و اين براي هر حرفه«
  ».اشه اين ديدگاه بدبينانه«: واكر گفت

  »اي هم هست؟ چه ديدگاه ديگه«
يكي از همكـاراي قـديميم بـه        . ما منابع خيلي محدودي داريم    . اقعيديدگاه دنياي و  «

گـرده، امـا      ويد مـي    اسم فرانك ترمونت هنوز داره دنبال اون دختر گمشده، هيلي مك          
چيز به منبع بستگي داره، درسته؟ پس كي          هنوز بعد از اين همه مدت، خب، هنوز همه        

 يكي اينكه عدالت رو در مـورد  —خواد منابع رو از اون پرونده منحرف كنه تا مثال      مي
اي كه امكـان نـداره درش پيـروز            پرونده —يه آشغال نااليق برقرار كنه و دوم اينكه       

  »كنه؟ اي اونو مقصر اعالم نمي بشيم چون هيچ هيئت منصفه
  ».زني انگار داري جا مي: كنم بازم تكرار مي«
جــا زنــدگي رو دنبــال كــنم و بفهمــم دن مرســر كتــصميم دارم ردش . نــه كــامال«

  »كرده؟ مي
  »كرده؟ مگه توي تريلر زندگي نمي«
انگار يه  —كرده  عوض مي  رو مرسر زياد جاش  . با وكيل و زن سابقش حرف زدم      . نه«

. بهرحال اون تريلر رو صبح همون روز اجاره كرده بـوده          . جا موندن براش سخت بوده    
  ».هاش رو هم اونجا عوض نكرده هيچي اونجا نيست، حتي لباس

پيـدا   رو اش  حاال انتظار داري وقتـي خونـه      «: كلكي از خودش درآورد و گفت     وندي ش 
  »همي؟فكردي چي ب

  ».دونم م نمي هخودم«
  »ديگه چي؟«
 پي اسي رو هم كه توي ماشينت بود بگيرم، اما فكر نكـنم          كنم رد اون جي    سعي مي «

ه، گريـسن حتي اگه خيلي شانس بياريم و ثابت كنيم كه مال اد            . ما رو به جايي برسونه    
  ».پاييده؟ هنوز راه درازي در پيش داريم ده كه داشته تو رو مي خب، اين نشون مي

  ».بايد جسد رو پيدا كني«: وندي گفت



 
 
 
 
 

و فكر كـنم بتـونم    — رو دنبال كنم   گريسنبايد رد ماشين    . درسته، اين اولويت اوله   «
لر نزديك يه    دو ساعت بعد از ترك تري      گريسندونيم كه     مي. ي جالب برسم    به يه ايده  
  ».اندازي توقف كرده ميدن تير

  ».كني شوخي مي«
چند تا . اي بوده ولي در واقع كار خيلي هوشمندانه. م همين واكنش رو داشتم   ه خودم«

 ما رو   ي  اسلحه بقاياياندازي ديدنش، به همين خاطر آزمايش         شاهد اونجا در حال تير    
ديم، امـا  ودش برده اونجـا چـك كـر     اي رو كه با خ      ما اسلحه . كنه  اعتبار مي   باطل و بي  

پـارك پيـدا كـرديم مطابقـت           هايي كه تـوي تريلـر        با پوكه  ها  پوكه    --تعجبي نداشت 
  ».نداشت

اندازي كـه گنـد بزنـه بـه آزمـايش       دونسته بايد بره ميدون تير    مي گريسنپس  . واي«
  »شما؟

 بـوده،   نقـاب زده  .  كـن   بهش فكر . كنه  دونه چكار مي   مي. اون خودش مارشال فدراله   «
 و —ي مـا رو خـراب كـرده     اسلحهبقايايجسد و اسلحه رو گم و گور كرده، آزمايش    

  »متوجهي با چي طرفم؟. هستر كريمستاين رو هم استخدام كرده
  ».متوجهم«
 جسد رو يه جايي توي مسير انداخته پايين، اما چند ساعتي هم             گريسندونيم كه     مي«

  ».ه هم يه عالمه زمين خالي دارهدونيم كجا بوده، و اون ناحي هستن كه نمي
  »خوايد به نيروهاتون بگيد اون محدوده رو بگردن؟ و نمي«
ي جـسد     اين قضيه . كنه  همونطور كه گفتم، اين مسئله با گم شدن يه دختر فرق مي           «

كه ظاهرا تا اينجا همينطور     —ريزي كرده باشه     خوب برنامه  گريسنو اگه   . بازه  يه بچه 
ممكنـه  . ه قبل از كشتن دن يـه چـال هـم كنـده باشـه      حتي اصال ممكن —هم بوده 

  ».هيچوقت جسد رو پيدا نكنيم
  .سف تكان دادأوندي به طرف ديگري نگاه كرد و سرش را با ت

  »چيه؟«
ولـي وقتـي    . سعي كرد منو هم بيـاره طـرف خـودش         .  سر منو كاله گذاشت    گريسن«

  ».و منم صاف بردمش پيش مرسر —نتونست، فقط تعقيبم كرد



 
 
 
 
 

  ».تو نيستتقصير «
اسـتفاده    فقط دوست ندارم اينجـوري ازم سـوء       . ير من باشه يا نه    صمهم نيست كه تق   «

  ».بشه
  .واكر چيزي نگفت

  » .قضيه خيلي مزخرف تموم شد«: وندي گفت
  ».شه گفت خيلي تر و تميز تموم شد مي«
  »چطور؟«
 اگـه   .تونـه از دسـت عـدالت فـرار كنـه            كنه ولي نمي    باز از دست قانون فرار مي       بچه«

  ».و بكني تقريبا انجيليه رفكرش
  ».به نظر اشتباه مياد«: وندي سرش را تكان داد و گفت

  »كدوم قسمتش؟«
مثال شايد همـسر    . اش  همه: ولي جواب اين بود   . وندي آن را پيش خودش نگه داشت      

مثال شايد در تمام اين قـضيه از همـان اول اشـتباهي پـيش               . سابق مرسر حق داشت   
بايست به شم زنانه يا حس دروني يـا هـر           ايد از همان ابتداي كار مي     مثال ش . آمده بود 

                 .اعتماد كند بودكوفتي كه اسمش 
گناه كمـك     ناگهان اين احساس در او به جود آمده بود كه به كشته شدن يك مرد بي               

    .كرده است
  ».هر چي كه بوده، اينو بهش مديونيد. فقط پيداش كنيد«: وندي پرسيد

  » .تونه اولويت ما باشه اما درك كن كه اين پرونده هيچوقت نمي. كنم  ميرو سعيم«
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  .  بوداشتباهدر اما واكر به طرز فجيعي در اين مورد 
اخبـار  « از آن كشف هولناك باخبر نـشد تـا اينكـه بـه تيتـر خبـري       ،وندي تا روز بعد   

 و چـارلي هـر دو بـراي         پاپسنجايي كه   وندي از آ  . ها تبديل شد    ي رسانه   همه» فوري
هاي جنا در مورد پرنـستون مـدام در سـرش تكـرار               خواب به خانه آمده بودند و حرف      

، 1فيـل تورنبـال   :  اول ايـستگاه .  بزنـد   تصميم گرفت خودش دست به تحقيـق       شد،  مي
جـستجويي  تـا   وندي با خودش گفت كه وقتش شـده         . اتاقي دن مرسر در دانشگاه     هم

از ايـن بـه نظـر        براي شروع هيچ جايي بهتر     ي دن به عمل بياورد و      جدي در گذشته  
    . رسيد نمي

 نيوجرسـي شـد، دو   2نگلـوود شـاپي در اِ     اي كه وندي وارد كافي      اما درست همان لحظه   
كارش تـام اسـتانتون، در      كانتي و دستيار تازه    ساسكس قانون، يعني واكر كالنتر      مأمور
 هتـل   204 س    ك مشغول جستجوي اتاق شـماره     ي بيست و پنج مايلي در نيوار        فاصله

در . خورد بودند   كه اصال هم اسمش به آن نمي      » 3دي و لوكس فرِ   مجللهاي    سوييت«
واكر با خودش گفـت كـه حتمـا         . قيمت و درب و داغان بود       هاي ارزان   تلمواقع از آن    

در   طبعي بوده است چون هيچكدام از ايـن سـه اسـمي كـه روي سـر                  دي آدم شوخ  فرِ
  . آمد نمي  با خود متل جور در--لوكس، يا سوييتمجلل،  —ه شده بودنوشت 

                                                 
1. Phil Turnball  
2. Englewood  
3. Freddy's Deluxe Luxury Suites  



 
 
 
 
 

ي آخـر زنـدگي دن        واكر با تالش و كوشش فراوان سعي كرده بود در مورد دو هفتـه             
دن مرسـر بـا تلفـن       . هـاي معـدودي در دسـت داشـت          نخ  ولي سر . مرسر تحقيق كند  

سـابقش، جنـا    وكليش، هيكـوري؛ همـسر      : همراهش فقط با سه نفر تماس گرفته بود       
فلر از مـوكلش نپرسـيده بـود كـه كجـا      . ويلر؛ و روز گذشته، به خبرنگار وندي تاينس       

ونـدي، خـب، او   . دانـست  جنا هم نمي. دانست بهتر بود چه كمتر مي    هر —اقامت دارد 
     .نداشته بودبا او  تماسي همين روز گذشتههم تا 

دن مرسر خودش را مخفـي  درست است كه . ولي باز هم گرفتن رد او كار سختي نبود   
ي هم وكيلش و هم همسر سابقش، اين مخفـي شـدن بـه                كرده بود، ولي طبق گفته    

ها بـود، نـه       پارتيزان  و شبه » نگران«حد     از  خاطر تهديدهايي از جانب شهروندان بيش     
بـه همـين خـاطر از       . اش باشـد    كس دوست نداشت يك متجاوز در محلـه         هيچ. قانون

هاي  بانك كرد، و معموال هم با پول نقدي كه از عابر كان ميهتلي به هتل ديگر نقل م     
مرسر به خاطر دادگـاهي كـه در پـيش رو    . پرداخت داشت پول هتل را مي     مي  مجاور بر 

  . توانست ايالت را ترك كند داشت نمي
بعـد از آن، سـه روز در   .  اتاق رزرو كـرده بـود    1او شانزده روز قبل در متلي در وايلدوود       

 مانـده بـود، و   5مزي در ر4ر و سپس در متل ِف3 در فورت لي2كورت مانوري   مسافرخانه
 و لـوكس فـردي در مركـز         مجلـل هاي     سوييت 204 ي  تا ديروز، مرسر در اتاق شماره     

  .  داشته بوداقامتنيوارك 
مثـل آخـرين    (پناهگاهي مشرف بود كه به آن نام توسـل داده بودنـد             ي آن بر      پنجره
بـراي گذرانـدن پايـان زنـدگي        . رسر در آن كار كرده بود     و جايي بود كه دن م     ) توسل

مدير آنجا دو روز بود كه مرسر را نديده بود، امـا از طرفـي، همـانطور       . جاي جالبي بود  
  . آمدند كه مدير آنجا توضيح داد، مشتريان هم براي ديده نشدن به آنجا مي

  ».تونيم پيدا كنيم مي ببينم چي «: واكر گفت

                                                 
1. Wildwood  
2. Court Manor  
3. Fort Lee  
4. Fair Motel  
5. Ramsey  



 
 
 
 
 

  ».خيلي خب«: داد و گفتاستانتون سر تكان 
  »شه يه چيزي ازت بپرسم؟ مي«: واكر گفت

  ».بپرس«
با خودشـون  حتما . شد توي اين پرونده با من كار كنه اي حاضر نمي  هيچ پليس ديگه  «

  ».گفتن كه بهتره از شر يه آشغال راحت بشن
  ».ولي من خودم داوطلب شدم«: استانتون سري تكان داد و گفت

  ».درسته«
  ». دليلش رو بدونيخواي و مي«
  ».درسته«

 باشم، شـايدم از ايـن       كار  تازهشايد  «. استانتون كشوي اول را بست و دومي را باز كرد         
اگـه از ايـن وضـع    . خـتم كـالم  . هولي قانون اين يارو رو تبرئـه كـرد      . كار خسته بشم  

ه اگـ . طرفانه قضاوت كنيم    اي قانون بايد بي   مأمورما  . خوشت نمياد، قانون رو تغيير بده     
تا ميره بزني  سرعت مجاز پنجاه و پنج مايل در ساعته، بايد كسي رو كه پنجاه و شيش            

تـا نرفتـه كـاري باهـاش          ولي اگه با خودت بگي، نه، تا وقتي كه شـصت و پـنج             . كنار
و ايـن در مـورد      . تا تغيير بدي    شصت و پنج  به  نداشته باش، پس اونوقت بايد قانون رو        

اگـه از  .  قوانين دن مرسـر رو آزاد كـرد  پيروي از با   قاضي. مسائل ديگه هم همينطوره   
ـ .  نكـن تحريـف قـوانين رو  . اين موضوع خوشت نميـاد، قـانون رو عـوض كـن            اًقانون

   ».تغييرشون بده
  ».كاري تازه«: واكر با لبخندي گفت

: اي بـاال انـداخت و گفـت         گشت شـانه    ها را مي    استانتون در حالي كه هنوز ميان لباس      
  ».اين نيستخاطر به فكر كنم فقط «
  ».كنم بفرما، گوش مي. كردم م همين فكر رو مي هخودم«
اي هـم   العـاده  ورزشـكار فـوق  . ي خيلي خوبيه   بچه. يه برادر بزرگتر به اسم پيت دارم      «

  ».مهاجم گوش.  بود1ي تيم فوتبال بوفالو بيلز دو سال عضو ذخيره. هست
  ».خب«

                                                 
1. Buffalo Bills   



 
 
 
 
 

به نظر خـودش امـسال سـال        . شه  پيت در شروع سومين فصلش سر اردو حاضر مي        «
 بـراي   ه و تمرين كرده، و فرصت خيلي خوبي       ها وزنه زد    مدت زيادي مثل ديوونه   . اونه

يه شب ميـره    .  بوفالوئه مبيست و شيش سالشه و توي تي      . ورود به فهرست اصلي داره    
همـون رسـتوران   . دونـي كـه   مـي . شـه   آشـنا مـي    1بيرون و با يه دختري توي بنيگان      

  »اي؟ زنجيره
  ».دونم مي«
شـگل هـم ميـاد      وده، و ايـن دختـر خ        خب، خالصه پيت بال مرغ سفارش مـي         خيلي«

 حالـت  يه   ادختره هم ب  . گه حتما  پيت هم مي  . ها رو بخوره    شه يكي از بال    پرسه مي   مي
 در ميـاره و از  زيادو  ردوني منظورم چيه؟ زبونش مي. خوره و مي  ر اي بال  كننده تحريك
كـنن پوشـيده      ها رو به خودشون جلـب مـي         ي نگاه   ههاي چسبان هم كه هم      اون تاپ 

كـنن بـه الس       با هم شروع مي   . هاي تمام عياره    منظورم اينه كه از اون خوشگل     . بوده
بـره    زنن و پيت دختره رو مـي        يه مدت با هم حرف مي     . شينه پيشش   زدن و دختره مي   

  ».كنه خونه و فالن كار رو باهاش مي
 بـا  — را به آرامي به هم زدهاهم نزديك كرد و آنپهلو به هايش را به     استانتون مشت 

را در صورتي كه واكر متوجه نشده باشد نـشان     » فالن كار «خواست معني     اين كار مي  
   .بدهد

سـال دوم دبيرسـتانه، ولـي اصـال بهـش           . شه دختـره پـونزده سالـشه        بعد معلوم مي  «
. پوشـن    مـي  دوني اين روزا دختراي دبيرستاني چطـور لبـاس          ميخودت كه   . خوره  نمي

 يا فقط اونا رو    —كنه   مشروب سرو مي   2پوشه انگار داره توي هوسترز      طوري لباس مي  
  » .فهمي يا نه دونم منظورم رو مي نميكنه،  سرو مي

: گو را ادامه دهد گفت      و  واكر براي اينكه گفت   . استانتون به واكر نگاه كرد و منتظر ماند       
  ».فهمم مي«
گه پيـت دختـر       شه و مي    ديوونه مي . شه  ن باخبر مي  خب، بهرحال، پدر دختره از جريا     «

خواسته كـاراي      هر چند احتماال دختره با اين كارش مي        —و اغفال كرده   ر كوچولوش

                                                 
1. Bennigan  

2  .Hoosters در آمريكاخصوصي اي هاي زنجيره رستوراناي از  مجموعه    



 
 
 
 
 

شه و گرفتار     خالصه پيت به جرم تجاوز به دختر نابالغ متهم مي         . پدرش رو تالفي كنه   
اون . مينـه قانون ه . كنم  دركش مي . دستگاهي كه من عاشقشم   . شه  دستگاه قانون مي  

.  اسـت   ولي ايـن خيلـي مـسخره      . باز بهش خورده    االن برچسب متجاوز جنسي و بچه     
برادر من آدم خوبيه، يه شهروند مفيد براي جامعه است، ولي حاال ديگـه هـيچ تيمـي                  

شايد اين يارو، همين دن مرسر، خب، اينم يـه          . شه حتي بهش نزديك بشه      حاضر نمي 
گنـاه    شايد بـي  . د ارزش شك و ترديد رو داشته باشه       ، مگه نه؟ شاي   هافكني بود   جور دام 

  ».باشه، مگه اينكه جرمش ثابت بشه
خواست اقرار كند كه شـايد حـق بـا اسـتانتون              برگرداند چون نمي  او  واكر رويش را از     

 و   —گيـرد   اش مـي    اش تصميمات زيادي بر خالف ميل باطني        انسان در زندگي  . باشد
بنـدي    دوست دارد افـراد را دسـته      . آسان باشند دوست دارد اين تصميمات، تصميماتي      

انـسان  . كند، از آنها شيطان يا فرشته بسازد، ولي اين كار تقريبا امكـان ناپـذير اسـت                
كند و راستش را بخواهيـد ايـن موضـوع تـا حـدي                همواره با ابهام و دودلي عمل مي      

  .تر است  انتها خيلي آسان گرفتن تصميمات بي. دهنده است آزار
 روي    زير تخت را نگاه كنـد، واكـر سـعي كـرد دوبـاره              كه استانتون خم شد     وقتي تام 

در حال حاضر، شايد بهترين كار اين بود كه اين افكـار ناسـازگار را     . كارش تمركز كند  
بايـد او را    . براي وقت ديگـري بگـذارد     گرايي اخالقي را     از ذهن خود دور كند و نسبي      

فقـط بايـد او را      . ي بود يا چه كار كرده بود      مهم نبود چه كس   . فقط همين . كرد  پيدا مي 
  .كرد پيدا مي

دنـدان، مـسواك، تيـغ،        خمير. واكر وارد دستشويي شد و وسايل داخل آن را چك كرد          
  . كرم اصالح، دئودورانت

  ».بينگو«: استانتون از اتاقي ديگر گفت
  »چيه؟«
  ».تلفن همراهش رو پيدا كردم. زير تخت«
  . ولي جلوي خودش را گرفت» عاليه«: خواست فرياد بزند اكر ميو

بنـدي بـرج سـلولي        مثلثروش  ي تلفن همراه مرسر و با استفاده از           او با داشتن شماره   
فهميده بود كه آخرين تماسي كه از موبايل مرسر انجام شده است، مدت كمي قبل از                



 
 
 
 
 

لـر   بوده است، كه  تقريبا سه مايل با تري         15ي شماره     به قتل رسيدنش، جايي در جاده     
  . پارك و دست كم يك ساعت با اين اتاق فاصله داشت

  پس چرا تلفن همراهش در اين اتاق بود؟
از اتاق ديگر صـداي آرام اسـتانتون را         . زياد وقت فكر كردن به اين موضوع را نداشت        

  ». . .اوه نه«: شنيد كه با نجوايي تقريبا دردمندانه گفت
  »چيه؟«. اي بر اندام واكر انداخت لحن صداي او رعشه

  ». . .اوه خداي من «
  »چيه؟ چي شده؟«. واكر سراسيمه به داخل اتاق خواب برگشت

او به عكـس روي  .  پريده بوداش چهرهرنگ از . استانتون تلفن را در دستش گرفته بود 
  .ديد واكر تلفني را با قاب صورتي روشن در دست او مي. صفحه خيره شده بود

  . همين مدل داشتخودش هم يكي از. فون بود يك آي
  »چيه؟«

. اي را زد      تلفن را باال برد و دكمه     . استانتون چيزي نگفت  . فون تاريك شد    ي آي   صفحه
  . واكر يك قدم جلو رفت و نگاهي به آن انداخت. صفحه دوباره روشن شد

  .قلبش فرو ريخت
جمعـي   يـك عكـس دسـته   . فون يك عكس خانوادگي بود گويي آي   ي خوشامد   صفحه

 همگي در   —سه بچه و يك بزرگسال     —چهار نفر بودند  . ك تعطيالت كالسيك از ي  
و نفـر   .  ماوس قرار داشت    در وسط عكس هم ميكي    . حال لبخند زدن و خنديدن بودند     

ي آنهـا داشـت، دختـر          لبخند را در ميان همـه       سمت راست ميكي، كه شايد بزرگترين     
  . ويد اي بود به نام هيلي مك گمشده
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تورنبـال،  . تماس گرفـت   اتاقي دن مرسر در دانشگاه       هم ،فيل تورنبال  ي  ي با خانه  وند

گـذاري     و سرمايه  1التحصيلي از دانشگاه پرنستون بالفاصله راه وال استريت         بعد از فارغ  
  . كرد تر انگلوود زندگي مي او در قسمت اعياني. را در پيش گرفته بود

ي جرم پخش شده بود،  ي گرفتار در صحنه امهوقتي بار اول اپيزود مربوط به دن از برن      
  . وندي سعي كرده بود با او تماس بگيرد

 . وندي هم بيخيـال قـضيه شـده بـود    . تورنبال از صحبت با او خودداري كرده بود ولي  
  . ولي حاال كه دن مرده بود، بيشتر امكان داشت كه او حاضر به صحبت كردن باشد

ونـدي  . تلفـن را جـواب داد  —نپرسـيده بـود   وندي اسم كوچكش را  —خانم تورنبال 
ش از حـرف زدن     ا دونم كه شوهرتون اين مدت همه       مي«. خودش را به او معرفي كرد     

  ».خواد اين جريان رو بشنوه با من طفره رفته، ولي باور كنيد، مي
  ».االن اينجا نيست«
  »امكانش هست يه طوري بتونم باهاش تماس بگيرم؟«

  .مكثي به وجود آمد
  ».همه، خانم تورنبالخيلي م«
  ». است توي جلسه«
  »--هاي قديميم آدرسش رو دارم  در منهتن؟ اينجا از روي يادداشتشتوي دفتر«

                                                 
1  .Wall Streetخياباني در منهتن نيويورك و مركز صنعت مالي و بورس سهام امريكا   



 
 
 
 
 

  ».شاپ كافي«
  »ببخشيد؟«
  ».شاپه جلسه توي يه كافي. كنيد نيست  مي  كه شما فكرچيزياون . گم جلسه رو مي«
  
  
  

×   ×   ×   ×   ×  
  
  

  
توانـست بـه      ، رستوراني كه هر وقت مي     1باومگارتوندي محل پاركي جلوي رستوران      

كرد پيدا كرد و پاي پياده چهار فروشگاه را پشت سر گذاشـت و بـه                  آن رفت و آمد مي    
خانم تورنبال توضيح داده بود كه فيل در جريان ركـود اقتـصادي از              . شاپ رسيد   كافي

—ابق دنيـا بـود     از اربابان س    جمعي خودماني ي او، بيشتر      جلسه. كار بركنار شده است   

خانم تورنبال به او گفته     . سيس شده بود  أگروهي به نام باشگاه پدران كه توسط فيل ت        
 طـول كار شده كـه در  يبود كه اين باشگاه راهي است براي اين مردان ناگهان از كار ب      

فرسا همدم يكديگر باشـند، ولـي ونـدي اسـتهزا را در صـداي زن                  ي طاقت   اين زمانه 
اي خونخـوار و      نها عده آ. شايد هم اين فقط تصور خود وندي بود       يا  . احساس كرده بود  

ناليدند كه خـود بـا    ي اقتصادي مي باره راضي، با حقوق زياده از حد بودند كه در       خود    از
 و حـاال هـم كـه داشـتند      —وارشان به نـابودي آن كمـك كـرده بودنـد            حضور انگل 

      .     كردند دالريشان را نوش جان مي هاي پنج قهوه
كـت و شـلوار     . ي سمت چپ ديد     شاپ شد و فيل تورنبال را در گوشه         وندي وارد كافي  

يكـي از   . اي پوشيده بود و به همراه سه نفر ديگر دور ميزي نشسته بودند              تازه اتو شده  
شرت سفيد تنيس به تن داشت و راكتـي در دسـتش بـود، انگـار منتظـر                    آنها يك تي  

                                                 
1. Baumgart  



 
 
 
 
 

 داخـل اي هم     ه به خود آويخته بود و بچه      چبديگري يك اسلينگ    .  بود 1ي فدرر   ضربه
آخـرين  . نگه دارد د تا بچه را آرام      دا  او به آرامي بدنش را باال و پايين تكان مي         . آن بود 

دادند، كـاله بيـسبال بـسيار         هايش گوش مي    نفر، كسي كه بقيه همه با دقت به حرف        
  . ي آن را به سمت راست و باال كج كرده بود بزرگي پوشيده بود و لبه

   »ازش خوشت نمياد؟«: كج پرسيد كاله
البته اگر — است2زي يكج شبيه ِج ديد كه كاله   كه بيشتر نزديك شده بود       حاالوندي  

پوست شل و ول  كرد و يك سفيد شد و ورزش نمي     تر مي   زي يك دفعه ده سال پير       جي
  .بياورد زي در خواست خودش را به شكل جي بود كه مي

خيلـي  . تفـاهم نـشه     ، سوء 3نه، نه، فالي  «: يده بود گفت  شرت تنيس پوش    مردي كه تي  
فكـر   —خوام بگم فقط يه پيـشنهاده        البته اين كه مي    —ولي. قشنگ و بجاست  هم  
 قـسمت كـه راجـع بـه تولـه سـگ و لرزونـدن و        اون. جواب بدهكنم اين خطش    نمي

  ».ايناست
  »خيلي گرافيكيه؟. همم«
  ».شايد«
. 4نـد گـم؟ امـشب تـوي بِل         مـي   دوني چي   ، مي خب به خاطر اينه كه بايد خودم باشم       «

  ».تونم بهش خيانت بكنم نمي. بايد همينطور باشه. اجراي زنده است
ولي . كني، خيالت راحت باشه امشب غوغا مي. فهمم مي. گي، فالي  مي  فهمم چي   مي«

ي كـارت     اصال با زمينـه   «: باز دستانش را از هم باز كرد و گفت          تنيس» بند چي؟   گردن
پوشـن،   بنـد نمـي   ها كه گردن سگ. به يه رجوع سگي ديگه احتياج داري  . نمياد جور در 

  »گم يا نه؟ درست مي
  .هايي حاكي از موافقت از دور ميز برخاست زمزمه

سـرش  . فالي؟ متوجه نزديك شدن وندي شد   —آورد  مي  زي را در    مردي كه اداي جي   
  ». اونورهتيكهيه . هي، اينجا رو«: را پايين آورد و گفت

                                                 
1  .Roger Federer1981 متولد  (باز مشهور سوييسي  تنيس(   
2  .Jay-z1969متولد ( رپ سياهپوست معروف آمريكا  از خوانندگان(  

3. Fly  
4. Blend  



 
 
 
 
 

ي را نداشـته    انجز فيل، وندي انتظار ديدن چنين كـس         به.  به سمت وندي برگشتند    همه
ي خاص از اربابان      فكر كرده بود كه خانم تورنبال هشداري در مورد اين مجموعه          . بود

   .دهد سابق دنيا به او مي
اخبـار  . شناسـم   من تـو رو مـي     . صبر كن «: شرت تنيس پوشيده بود گفت      كسي كه تي  

NTC .دونم چي چي، درسته؟ وندي نمي«  
  ».وندي تاينس، بله«

  .جز فيل تورنبال لبخند زدند همه به
  »اومدي از اجراي امشب فالي گزارش تهيه كني؟«

شايد «: گفت. وندي با خودش فكر كرد كه گزارشي در مورد اين افراد فكر بدي نيست
  ».اما االن، اومدم فيل رو ببينم. يه وقت ديگه

  ».رممن حرفي براي گفتن ندا«
  ».بايد خصوصي صحبت كنيم. بيا. تو الزم نيست حرفي بزني«
  
  

×   ×   ×   ×   ×  
  
  

  »پس باشگاه پدران اينه؟«: شاپ خارج شدند وندي پرسيد وقتي آنها از كافي
  »كي اينو بهت گفته؟«
  ».زنت«

  .فيل حرفي نزد
  » چي بود؟1خب، حاال جريان وانيال آيس«: وندي ادامه داد

  ».، در واقع، دوست داره فالي صداش كنيمخب.  . .2نورم«
  »فالي؟«

                                                 
1  .Vanilla Ice1968متولد (آمريكا سفيدپوست  هاي ر از رپ(  

2. Norm   



 
 
 
 
 

  ».اسم رپريشه. 1فاليهِنمخفف ِت«
هاي نيوجرسي بود كه پايين همـان         تنفالي يكي از شهرك   . وندي سعي كرد آه نكشد    

  . خيابان قرار داشت
االن حدود دو   .  بود 2نسويستي و ياب خيلي خوب توي بِن      يه بازار .  . .فالي  .  . .نورم  «

كنه استعداد جديـدي رو در خـودش          شه كه بيكار شده، ولي خودش فكر مي         سالي مي 
  » .كشف كرده

  »چه استعدادي؟«
  ».رپ خوندن«
  ».كني شوخي مي«

. ده  ي متفاوت انجامش مي     هر كسي با يه شيوه    . رپ خوندن مثل عزاداريه   «: فيل گفت 
  ».كنه يه بازار جديد گير آورده فالي فكر مي

  :او در ماشين را باز كرد و گفت. ندآنها به ماشين وندي رسيد
  »رپ خوندن؟«

كـم،    دسـت . پوست ميانسال نيوجرسـيه     اون تنها رپر سفيد   «: فيل سر تكان داد و گفت     
حـاال كـارت بـا مـن        «. آنها روي صندلي جلو نشـستند     » .گه  و مي  ر خودش كه همين  

  »چيه؟
  .دشروع كرمقدمه  هيچ راه آساني براي گفتنش نبود به همين خاطر بي

  ».دن مرسر ديروز به قتل رسيد«
اي   بـا چهـره   . هايش گوش كـرد     اي حرف بزند به حرف      فيل تورنبال بدون اينكه كلمه    
صـورتش  . ي جلو به بيرون خيره شـده بـود          آلود از شيشه    رنگ پريده و چشماني اشك    

وري بـود بـه طـوري     موهايش فرق مرتبي داشت و از جلو يك. كامل اصالح شده بود   
ـ  . رد كه در كودكي چه شكلي بوده است  شد تصور ك    كه مي  د و بـه او  وندي منتظـر مان

  . كندهايش در او اثر  اجازه داد حرف
  »ي برات بگيرم؟رخو چيزي نمي«: وندي پرسيد

                                                 
1. Ten-A-Fly  
2. Benevisti Vance  



 
 
 
 
 

يادمه اولين باري كـه دن رو  «: گفت. فيل تورنبال سرش را به عالمت منفي تكان داد        
مـا بقيـه خيلـي اسـترس     . زه بـود  خيلي بام. سال اول  . دانشگاه بود  آشنايي با ديدم روز   

ولـي اون خيلـي راحـت و    . خواستيم ديگران رو تحـت تـاثير قـرار بـديم        داشتيم و مي  
   ».يه ظاهر عجيبي داشت. خونسرد بود

  »عجيب از چه نظر؟«
ي اين چيزا رو تجربه كرده بود و ارزشـش رو نداشـت كـه                 طوري بود كه انگار همه    «

آره، . خواسـت بـا بقيـه متفـاوت باشـه            مـي  دن. و به خاطرش اذيت كنه     ر زياد خودش 
ي ما    اونم مثل بقيه  .  انتخاب كرده بود   رودونم چطور به نظر مياد، ولي همين مسير           مي

مون براي آينـده      همه. زد  اهل پارتي رفتن بود، ولي هميشه از كارهاي خوب حرف مي          
  ». . .ولي حاال. نقشه كشيده بوديم

  .نتوانست صحبتش را ادامه دهداو 
  ».سفمأمت«: ي گفتوند
  ».كنم جاي منو پيدا كرده باشي كه فقط اين خبر بد رو بهم بدي فكر نمي«
   ».نه«
  »خب؟«
  »--كنم دارم راجع به دن تحقيق مي«

تنهـا كـاري كـه      .  قبال اين كار رو كردي     ظاهرا كه «: فيل رويش را به او كرد و گفت       
  ».اش هم ايراد بگيري مونده اينه كه به مرده

  ».ي ندارمهمچين قصد«
  »پس چي؟«
  ».ي دن رو پخش كرديم اولين باري كه برنامه. من قبال يه بار باهات تماس گرفتم«

  .فيل ساكت ماند
  »و ندادي؟ رچرا جواب تلفنم«
  »دادم كه چي بگم؟ جواب مي«
  ».هر چي«



 
 
 
 
 

 حتـي   —بـاز   دونستم چطور دفاع آشكارا از يه بچه        نمي. من يه زن و دو تا بچه دارم       «
  ».كنه به كسي كمكي مي—باها متهم شده باشهاشتاگه هم 

   »؟اشتباها متهم شده  دنكني  تو فكر مي«
خواست به طرفش درست دراز كند، ولي بـاز           وندي مي . فيل چشمانش را محكم بست    

  .تصميم گرفت بحث را عوض كند. هم به نظرش حركت اشتباهي رسيد
  »پوشي؟ شاپ كت و شلوار مي چرا وقتي مياي كافي«: پرسيد

هـاي غيـر رسـمي متنفـر      هميشه از پوشـيدن لبـاس  «: فيل تقريبا لبخندي زد و گفت     
  » .بودم

 نظـر   تكيده بـه . قيافه و در عين حال در هم شكسته خيره شد   وندي به اين مرد خوش    
 كـت و شـلوار شـيك و    گـويي رسيد و انگار خونش را كامل بيرون كشيده بودند و             مي

  . ا نگه داردتوانست او را سر پ هايش مي برق كفش
ي ديگـري در    كـرد، ناگهـان چهـره    ي او نگاه مـي    وندي در حالي كه با دقت به چهره       

الي كـه  حـ ي پدر عزيزش، در سن پنجاه و شش سـالگي، در    چهره: ذهنش تداعي شد  
ي  هـاي فالنلـش را بـاال زده بـود و برگـه      پشت ميز آشپرخانه نشـسته بـود و آسـتين        

 ناگهـان   ،پس از پنجاه و شـش سـال زنـدگي         او   .گذاشت  اش را داخل پاكت مي      رزومه
پدرش يك رهبر اتحاديه بود و      . اش بيكار شده بود      بزرگسالي  براي اولين بار در زندگي    

ي برجسته در     را براي يك روزنامه     به مدت بيست و هشت سال مديريت يك چاپخانه        
ورده بـود و    او مزاياي خوبي براي كاركنان خود فـراهم آ        . نيويورك بر عهده داشته بود    

  .  دست به اعتصاب زده بودند1989همه دوستش داشتند، و فقط يك بار در سال 
ي   يـل دهـه   اهاي هميشگي او    يكي از آن ادغام و تصاحب     . سپس يك ادغام پيش آمد    

ل فيل تورنبـال  هايي كه مورد خوشايند كارمندان وال استريت، كساني مث         نود، از همان  
اي اضـافي تبـديل       پدر او ناگهان به مهره    . رفت  مي مقداري باال    بود چون ارزش سهام   

 بيكار شـده    اش  دگي، براي اولين بار در زندگي     به همين سا  . شد و خيلي زود بركنار شد     
ي آن  و قيافـه . ها در پشت ميز آشپزخانه شروع كرد   روز بعد، كارش را با آن رزومه      . بود

  . ي اكنون فيل تورنبال داشت روزش شباهت بسياري با قيافه
  »عصباني نيستي؟«: وندي از پدرش پرسيده بود



 
 
 
 
 

عـصبانيت كـار    «: ي ديگـري را درون پاكـت گذاشـته بـود و گفتـه بـود                 پدرش نامـه  
خـواي يـه      مـي «. سپس سرش را بلند كرده بود و به وندي نگاه كرده بود           » .ايه  بيهوده

  »يا ديگه براي نصيحت كردن بزرگ شدي؟ — بكنمبهتنصيحتي 
  ».ت براي نصيحت شدن بزرگ نيستمهيچوق«: وندي گفته بود

  ».توني بهش اعتماد كني خودت تنها رئيسي هستي كه مي. براي خودت كار كن«
ديگـر هرگـز كـار      . پدرش هرگز فرصت كار كردن براي خودش را بـه دسـت نيـاورد             

دو سال بعد، در سن پنجاه و هشت سالگي، پدرش پشت همان ميز             . ديگري پيدا نكرد  
درون پاكـت   كـرد و      را دسـته مـي     هاي اسـتخدام    هنوز آگهي ه  آشپزخانه و در حالي ك    

  .  اثر ايست قلبي درگذشتدرگذاشت  مي
  »خواي كمكي بكني؟ نمي«: وندي پرسيد

  ».به چي كمك كنم؟ دن مرده«
  .ي در برد فيل تورنبال دستش را به سمت دستگيره

 ديگـه   سـؤال قبل از اينكه بري يه      «: ي او گذاشت و گفت      وندي دستش را روي شانه    
  »؟كني دن اشتباها متهم شده چرا فكر مي: دارم

پيش مياد،  برات  به نظرم وقتي چنين موقعيتي      «. او قبل از جواب دادن مدتي فكر كرد       
  ».شي خود متوجه مي به خود

  ».فهم و نمي رمنظورت«
  ».مهم نيست. نگران اون نباش«
  »گي؟ اتفاقي برات پيش اومده، فيل؟ چيه كه به من نمي«

حرفـي  «: گفـت . شـد   اي در آن احساس نمي      اي كرد، ولي هيچ حس شوخي       دهفيل خن 
  .سپس دستگيره را كشيد» .ندارم، وندي

   »--ولي«
خوام برم يه قدمي بزنم و يـه مـدتي بـه        فعال مي . فعال نه «: گفتو  كرد     را باز    درفيل  

  ».دن دست كم استحقاق اينو داره. دوست قديميم فكر كنم
پياده شـد و كـتش را مرتـب كـرد و از ونـدي و دوسـتانش در                فيل تورنبال از ماشين     

  .شاپ دور شد و به سمت شمال راه افتاد كافي
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   .ي ديگر ي مرده يك فاحشه
پرس اسكس كانتي فرانك ترمونت شلوارش را از كمربند باال كشيد و به دختر روي    باز

 نيـوارك، در نزديكـي      جنـوب در  . باز هم طبـق معمـول     . زمين نگاه كرد و آهي كشيد     
. نمـود   ي يك عمر دوردسـت مـي         بود و در عين حال به اندازه       1بيمارستان بث اسرائيل  

 فقط از جسد كرد، اما اين بو در هوا احساس ميفرانك ترمونت بوي ماندگي و فساد را       
كس به خودش  هيچ. كرد هيچوقت كسي اينجا را تميز نمي     . هميشه همينطور بود  . نبود

  .زدند آنها فقط با تنبلي در آن هواي مانده پرسه مي. داد زحمت نمي
  .ي ديگر و اين هم يك فاحشه

» تـوهين «به قول خـودش فاحـشه بـه او    . آنها جاكش او را قبال بازداشت كرده بودند     
قدرتي است و به همـين   دهد كه چه مرد پر  بكرده بود و او هم خواسته بود به او نشان           

.  او را دستگير كرده بودند چاقو هنوز در دسـتش بـود  وقتي. خاطر گلويش را دريده بود   
. فرانك در عرض شش ثانيه از او اعتراف گرفتـه بـود  . واقعا نابغه بود. چه آدم باهوشي  

همـين  » .ا رو نداريه  ت اذيت كردن زن   أشنيديم جر «: تنها حرفي كه زده بود اين بود      
  .كافي بود تا جاكش نابغه مرد بودن خود را نشان دهد

تـشخيص  .  مرده كه شايد پانزده ساله، و شايد هم سي ساله بود نگـاه كـرد       دخترِاو به   
هاي خرد شـده و كاغـذهاي          نوشابه   در اينجا، در ميان خاك و شن خيابان و شيشه          آن

                                                 
1. Beth Israel  



 
 
 
 
 

فرانك به ياد آخرين تحقياقتش در مورد       . هاي خالي آبجو سخت بود      ساندويچ و قوطي  
او پرونـده را    . ن صـورتش منفجـر شـده بـود        آن پرونده در ميا   . هاي مرده افتاد    فاحشه

هـاي     بـه قيمـت از دسـت رفـتن جـان            ممكن بود .  گند زده بود   و به آن  اشتباه گرفته   
او پرونده را بـر بـاد داده و         . فايده بود   بيشتري تمام شود، اما فكر كردن به آن ديگر بي         

گيـري    هبازرس بخش او را مجبـور بـه كنـار           سر. سر آن از دست داده بود     بر  شغلش را   
   1.برايش مقدر شده بود كه بازنشست شود. كرده بود

  .  ويد را به دست گرفته بود شدن هيلي مك مفقود ي  و بعد پرونده
او به نزد رؤساي خود رفته و از آنها درخواست كرده بود كه فقط تا زمـان حـل شـدن                     

 قـضيه مربـوط   اما اين. رؤسايش هم او را درك كرده بودند. اين پرونده او را نگه دارند 
فرانك تمام تالشش را براي يافتن اين دختر دبيرسـتاني بـه كـار              . به سه ماه قبل بود    

ان فدرال و افسران پلـيس كـه در         مأموراو پاي افراد ديگري را هم از قبيل         .  بود بسته
توانست كمكـي در   نگاري خبره بودند و كال هر كسي كه مي      اينترنت و رديابي و چهره    

اي به كسب افتخـار نداشـت،    او هيچ عالقه . بكند به وسط كشانده بود    اين زمينه به او     
  . فقط تنها هدفش يافتن اين دختر بود

  .اي خشك بود ولي پرونده، پرونده
كسي كه در اين شغل بود همواره با همين مسائل مواجـه       . ي مرده نگاه كرد     به فاحشه 

وار در    اي انگـل   دند، زندگي كر  هايي كه زندگي خود را تباه مي        معتادان و فاحشه  . شد  مي
خوردنـد و يـا بـا      مـي مفصلشدند و بعد هم كتكي       گرفتند، مست و نشئه مي      پيش مي 

. اي بـود    و اين چقدر زندگي بيهوده    . شدند  چندين بچه از چندين پدر مختلف حامله مي       
انگيزشـان را ادامـه       تفاوتي زندگي رقت    ها با چنين وضعي مشكلي ندارند و با بي          بعضي

كننـد، و اگـر هـم كـسي           د و به زحمت جايي در ميان جامعه براي خود باز مي           دهن  مي
. متوجه حضور آنها در جامعه شود، موقعي است كه اتفاق بدي برايـشان رخ داده باشـد        

ي جانـشان خـشكيده       چـشمه . برنـد  اما اكثرا از اين گونه زندگي جان سالم به در مـي           
  . دارد ن پيري زنده نگه ميشود، اما خداوند آنها را گاهي حتي تا سني مي

                                                 
ره با حـضور شخـصيت فرانـك ترمونـت اشـا          ) محكم بچسب (اين قسمت به اتفاقات كتاب قبلي نويسنده        .  1
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دهـد، در عـوض دختـر         و آنوقت، چون خدا هميشه كارهاي عجيب و غريب انجام مي          
  . گيرد فرانك را از او مي

هر كدامشان نگاهي سـريع  . رنگ جمع شده بود  چندان بزرگ پشت نوار زرد      جمعيتي نه 
  . دادند انداختند و به راهشان ادامه مي مي
  »كارت تموم شد، فرانك؟«

  ».توني ببريش مي«: فرانك سري تكان داد و گفت. پزشك قانوني بود
ـ يـك م  . داشـتني   شيرين و بـاهوش و دوسـت      . هفده ساله . 1يسيدختر كوچكش، ِك   ل َث

كيـسي يكـي از ايـن       . كند  گويد لبخندش تمام اتاق را نوراني مي        قديمي هست كه مي   
در تمام طول عمـرش     . شكافت  اي را مي    مثل پرتوي كه هر تاريكي    . ها را داشت    لبخند

كيـسي نـه مـواد مـصرف     . هرگز به قدر سر سوزني هم آزارش به كسي نرسـيده بـود        
ها مثل حيوانـات      اين معتادان و فاحشه   . شد   مي  كرد و نه حامله     كرد نه فاحشگي مي     مي

  . مرد وحشي در تكاپو و پرسه زدن بودند، و آنوقت كيسي بايد اينگونه مي
  . م بيشتر بودواقعا چيزي از ناعادالنه ه

. كيسي شانزده ساله بود كه بيماري يوئينـگ سـاركوما را در او تـشخيص داده بودنـد                 
ها از لگنش شروع شده و ديگر نقاط بدنش را هم تحيـل   غده. همان سرطان استخوان  

. كـرد  فرانك مردنش را تماشا مي. دختر كوچك او با درد و رنج فراوان مرد       . برده بودند 
نشست و دسـتان نحيـف او را محكـم در             يزد همانجا كنارش مي   بدون اينكه اشكي بر   

هـاي      زخـم . كـرد سـالمت عقـل خـود را از دسـت ندهـد               گرفت و سعي مي     دست مي 
ي دخترش را كه به آهستگي در حال جـان دادن       افتاده  هاي متعدد و چشمان گود      عمل

. ردكـ   شد شدت گرفتن گرماي بدن او را احـساس مـي            وقتي دچار تب مي   . ديد  بود مي 
ديـد و خيلـي از اوقـات در           هاي زيادي مي    آمد كه كيسي در كودكي كابوس       يادش مي 

خزيـد و خـودش را ميـان او و       رختخواب آنها مـي    داخللرزيد به     حالي كه از ترس مي    
پيچيد، اما همـين      زد و به خودش مي      داد، و گاهي هم در خواب حرف مي          جا مي  2ماريا

شـايد وحـشت   . ي اينها متوقف شـده بـود       مه ه ه بود اش تشخيص داده شد     كه بيماري 
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تـر شـد و       در هر صورت، خواب كيسي راحـت      . روزش بر وحشت شبش غلبه كرده بود      
  . كرد هايش آرام شد، گويي داشت خودش را براي مرگ آماده مي شب

خـودش كـه اينطـور احـساس     . فايـده بـود   فرانك خيلي برايش دعا كرده بود، ولي بي   
ي كارهايش نقـشه دارد،       براي همه . خواهد بكند    چكار مي  داند  خدا خودش مي  . كرد  مي

خواهيد باور داشته باشيد كه او دانا و قادر مطلق است، آيـا واقعـا              مگر نه؟ اگر واقعا مي    
د؟ يـ ي بزرگ او تـاثيري دار       نقشه برانگيزتان    هاي رقت   كنيد كه شما و التماس      فكر مي 

ي ديگري را ديـده بـود كـه            خانواده او. اي ندارد   دانست كه اين كار نتيجه     ترمونت مي 
ولي باز هم   . او هم همان بيماري را داشت     . كردند  براي پسرشان در بيمارستان دعا مي     

اينكه چطور كـسي اينهـا   . سپس پسر ديگرشان به عراق رفت و همانجا مرد  . مرده بود 
 و در .بخشي دعا اعتقاد داشته باشـد از درك او خـارج بـود            را بشنود و باز هم به نتيجه      

 كيـسي   --كننـد   آنهـا زنـدگي مـي     . مـصرف   ها پر است از افراد بي       همين حين خيابان  
ويد و كيـسي ترمونـت،        دار، دختراني مثل هيلي مك      پس بله، دختران خانواده   . ميرد  مي

 ي راارزشـ   واقعـي و بـا   ، و زندگيدختراني كه كساني را داشتند كه به آنها عشق بورزند 
. حقيقـت همـين بـود     . و ارزش بيشتري برخوردار بودنـد     يش روي داشتند، از اهميت      پ

ي  اي كــه همــه اراده اشــخاص بــي. خواســت آن را بــر زبــان بيــاورد هــيچكس نمــي
اي كـه جـسدش را در آن    ي مرده گفتند كه فاحشه هايشان شعاري بيش نبود مي      حرف
ويـد يـا كيـسي ترمـوت      دهند سزاوار توجهي در حد هيلي مك       ي بزرگ قرار مي     كيسه
آن را به ديگران    . ها چرندياتي بيش نيست     دانيم كه اين حرف     ي ما مي     ولي همه  .است
گوييم، ولـي خـود از آن خبـر           دروغ مي . ي ما از حقيقت آگاهيم      قبوالنيم، ولي همه    مي

  . داريم
ي دوازدهم اسـتار      شايد دو پاراگراف در صفحه    . پس بهتر است دست از تظاهر برداريم      

نوشتند، آن هم صرفا بـه عنـوان داسـتاني بـراي      مرده ميي   راجع به اين فاحشه   1لجر
هـا اخبـار      ويـد سـاعت     هيلـي مـك   . خوانندگان كه به خاطر آن به نچ نچ كردن بيفتند         

پس همه از حقيقت آگاهيم، مگر نه؟ پس       . تلويزيون ملي را به خود اختصاص داده بود       
   توانيم آن را بر زبان بياوريم؟ چرا نمي
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  . ز اهميت بيشتري برخوردار بودندويدهاي دنيا ا هيلي مك
ي   منظور اين نيـست كـه آن فاحـشه        . توان آن را انكار كرد      حقيقت همين است و نمي    

ي نـژاد و يـا هـر          و مـسئله  . بلكه هيلي اهميـت بيـشتري داشـت       . مرده اهميتي ندارد  
اينكـه  .  بچـسبانند مطـرح نبـود      يكـديگر كردند به     برچسب ديگري كه مردم سعي مي     

معني و چرنـد   اما بي. اي است عصب بودن به كسي بزند راه فرار ساده  كسي برچسب مت  
 كوچـك همـان كوچـك    —پوست، سفيدپوست، آسيايي، التين، هر نژادي    سياه. است
  . كنند، حتي اگر از به زبان آوردن آن بيم داشته باشند همه اين را درك مي. است

ايـن فاحـشه    . ي او افتاد      ستهشك  ويد، و تد، پدر دل      فرانك به ياد مارشا، مادر هيلي مك      
شايد مرگ او براي كسي اهميت داشـت، ولـي در نـود درصـد مـوارد                 . ديگر مرده بود  

به حال  ها پيش او را       شناخت، مدت   پدر و مادرش، اگر او اصال آنها را مي        . چنين نيست 
ـ   . ترسيدند  مارشا و تد هنوز منتظر و اميدوار بودند و مي         .  كرده بودند  خود رها  ن و بله، اي

هـا    ويـد   ي دنيا و هيلي مك      هاي مرده   شايد فرق فاحشه  . موضوع اهميت بااليي داشت   
نه رنگ پوست اهميت داشت  نه وضع مالي، بلكه افرادي كه برايت ارزش              . همين بود 

گرفتند و پدر و مادراني كه تا عمر داشتند ديگـر            و اهميت قائل بودند و برايت ماتم مي       
  .شدند هرگز آن پدر و مادر سابق نمي

فهميد چه اتفاقي براي هيلي افتاده است دست از تـالش             بنابراين فرانك تا وقتي نمي    
  .داشت نمي بر

دوباره به كيسي فكر كرد و سعي كرد همان دختر شادي را به ياد بياورد كه آكواريـوم                  
اما آن تصاوير از ذهنش . را بيشتر از باغ وحش و آبي را بيشتر از صورتي دوست داشت  

 خوانـدن آنهـا ديگـر        آمـد، ولـي فـرا        بود و هر چند كمي ظالمانه به نظر مي         پاك شده 
آورد كه در آن كيسي روز به         هايي را به خاطر مي      برايش دشوار بود و در عوض صحنه      

هايي كه دستش را ميان موهـايش   شد، صحنه  تر مي   روز روي تخت بيمارستان كوچك    
 كه به موهاي ميـان دسـتان   اي شد، صحنه كشيد و موهايش مشت مشت كنده مي      مي

گريست، در حالي كه پـدرش درمانـده و نـاتوان كنـار تخـتش                 كرد و مي    خود نگاه مي  
  . نشسته بود



 
 
 
 
 

دو نفر جسد را بلند كردنـد و    . ي مرده به اتمام رساند      پزشك قانوني كارش را با فاحشه     
  . آن را مثل يك گوني زغال روي يك تخت روان انداختند

  ».آروم«: فرانك گفت
  ».شه چيزيش نمي«: كي از آنها رو به او كرد و گفتي
  ».تر ببريدش فقط آروم«

وقتي جسد را از آنجا دور كردند، فرانك ترمونت لـرزش تلفـن همـراهش را احـساس               
  . كرد

هايي را كه در چشمانش حلقه بسته بود پـس زد و بعـد        چشمانش را به هم زد و اشك      
  ».ترمونت هستم«. ي پاسخ را زد دكمه

  »ك؟فران«
اي كه قبال در نيوارك  همان سياهپوست گنده .  كانتي بود  ساسكسميكي واكر، كالنتر    

يكـي از همكـاران مـورد       . اي بـود    العاده  رفيق خوب و بازپرس فوق    . همكار فرانك بود  
 —آزار را به دست گرفتـه بـود      ي قتل كودك    ي واكر پرونده    اداره. ي فرانك بود    عالقه

بازي او را برطـرف كـرده        خودش مشكل بچه      ي  با اسلحه ها    ظاهرا يكي از والدين بچه    
چنـد   ي بسيار خوبي براي رهايي از چنـين مـشكلي بـود، هـر     از نظر فرانك نمونه   . بود
  .كند هاي اين پرونده روي آن كار مي  در نظر گرفتن تمام جنبهبادانست كه واكر  مي
  ».آره، خودمم، ميكي«
  »دي؟هاي مجلل و لوكس فردي رو بل هتل سوييت«
  »؟1اي كه توي خيابون ويليامزه همون متل عتيقه«
  ».خوام همين االن خودت رو برسوني اينجا مي. آره، همون«

  »چرا، چي شده؟«: گفت.  وجود آمد  در ترمونت بهاي دلواپسياحساس 
فكـر  . يه چيزي توي اتاق مرسر پيدا كردم«: واكر با صدايي به سردي سنگ قبر گفت       

  ». باشهويد كنم مال هيلي مك
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  . در آشپزخانه مشغول درست كردن املت بود كه وندي به خانه آمدپاپس

  »چارلي كجاست؟«
  ».هخوابهنوز «
  ».ظهره از يك بعد«

  »ات نيست؟ گرسنه. آره«:  نگاهي به ساعت كرد و گفتپاپس
  »ديشب كجا رفتيد؟. نه«

رفت يك ابرويش را باال        ور مي  تابه  اي با ماهي     در حالي كه مثل يك آشپز حرفه       پاپس
  .برد

  »سوگند رازداري خوردي؟«: وندي گفت
  »حاال خودت كجا بودي؟. ها يه چيزي تو همين مايه«
  ».امروز صبح يه مدت وقتم رو با باشگاه پدران گذروندم«
  »شه بيشتر توضيح بدي؟ مي«

  .برايش توضيح داد
  ».چه غمگين«:  گفتپاپس

  ».آسايانه شايد هم يه كم تن«
ش كـسب  ا تونه براي خانواده    مردي كه ديگه نمي   «: اي باال انداخت و گفت       شانه پاپس

شايد بهتر باشه تخماش رو ببري كه ديگه كمتر احـساس مـرد بـودن                —معاش كنه 



 
 
 
 
 

از دست دادن شغل براي آدماي كار به دست و امثـال            . كننده است  خيلي ناراحت . بكنه
جامعـه  . شايد بيشتر براي جووناي شـهري     . مونه  مثل زلزله مي  مد باال   جووناي شهري   

  ».به اونا ياد داده كه خودشون رو با شغلشون تعريف كنن
  »تونه خودش رو تعريف كنه؟ يعني حاال ديگه اون نمي«
  ».آره«

هاي   شايد جواب توي يه شغل ديگه باشه، شايدم توي پيدا كردن روش           «: وندي گفت 
  ».جديدي براي تعريف مرد بودن باشه

  ». بودداري عمقحرف «: ي تكان داد و گفت سرپاپس
  »نما؟ و مقدس«

امـا اگـه تـو    . دقيقا«: ريخت گفت تابه مي  در حالي كه پنير رنده شده را در ماهي         پاپس
  »تونه؟  مي نمايي كني، ديگه كي نتوني براي من مقدس
  ».پاپسهيچكس، «: وندي با لبخندي گفت

 رو پـاپس پخـت   خـواي دسـت   مطمئنـي نمـي  «:  اجاق را خاموش كـرد و گفـت    پاپس
  ».ي دو نفر هم هست به اندازه. بخوري؟ استادانه درستش كردم

  ».خيلي خب، باشه«
ي فيـل تورنبـال و        باره    وندي بيشتر براي او در    . آنها نشستند و شروع به خوردن كردند      

وقتي داشتند  . دارد  باشگاه پدران تعريف كرد و اينكه فيل چيزي را از او مخفي نگه مي             
كردند چارلي با يك شورت بوكس و تي شرت سفيد بسيار بـزرگ    شان را تمام مي   غذاي

گفـت    وندي با خودش مي   . آلود و موهايي ژوليده وارد آشپزخانه شد        اي خواب   و با قيافه  
هـايش    مردهاي بزرگ شده است كه چارلي شروع كرد به ماليدن چشم        كه چقدر شبيه  

  . و باز و بسته كردن انگشتانش كرد
  »حالت خوبه؟«: رسيدوندي پ

  ».بد خوابيدم«: چارلي گفت
اسم فيل تورنبال . اي به او رفت و به طرف كامپيوتر طبقه باال راه افتاد   غره  وندي چشم 

بـا  . يك كمـك مـالي سياسـي      . نتايج خيلي كمي ظاهر شد    . را در گوگل جستجو كرد    
معـي بـود    ج  يكي از آنها عكسي دسته    . جستجوي تصاوير نتايج بيشتري به دست آورد      



 
 
 
 
 

انـدام و بلونـد بـود در يـك مراسـم               را، كه زنـي كوچـك      1كه فيل و همسرش، شري    
نام فيـل تورنبـال بـه عنـوان         . داد  چشي خيريه مربوط به دو سال قبل نشان مي         شراب

ونـدي  .  ثبت شده بـود    2ريي برادران ب    كارمند يك شركت اوراق بهادار به نام اتحاديه       
اي شـد كـه       ي رسـانه    ير نداده باشند وارد پايگاه داده     با اين اميد كه رمز عبورش را تغي       

چيز بايد در موتورهاي جـستجوي       بله، امروزه همه  . كرد  استوديويشان از آن استفاده مي    
بايست براي گرفتن كاال اول پـول         هنوز هم مي  . رايگان قابل دسترس باشد، ولي نبود     

     .  كردپرداخت 
امـا  . اي به دست نياورد     باز هم نتيجه  . داداو يك جستجوي خبري براي تورنبال انجام        

يكي اينكه شركت قرار بـود      . ي نامطلوب ظاهر شد     برادران بري دوباره با چندين مقاله     
ونـدي  .  خيابان چهل و ششم نقـل مكـان كنـد          3نيويوِاز مكان اصلي خود در پارك اَ      

ن لبخندي زد و تلفن همراهش را بيـرو       . 4هورن-ساختمان الك . آدرس آن را شناخت   
وقتـي مطمـئن شـد در بـسته اسـت           .  را داشـت    بله، بعد از دو سال، هنوز شماره      . آورد

  . تلفن در اولين زنگ جواب داده شد. ي ارسال را زد دكمه
  ».شمرده صحبت كن«

كرديـد،   بانه داشت و اگر آن را در يك كلمه خالصـه مـي   Ĥم  صدا، لحني مغرور و رئيس    
  . نما بود مقدس

  ».س هستموندي تاين. 5سالم، وين«
  » .ديم نوشته كالر آيروي «

  .سكوت
، موهاي بلوندش، ي بسيار زيبايش چهره. ي وين را مجسم كند توانست قيافه وندي مي

  . احساسش بي، چشمان آبي نافذ و حالت قالب كردن انگشتانش
  ».خوام يه مقدار اطالعات مي. خوام يه لطفي بهم بكني مي«: وندي گفت

                                                 
1. Sherry  
2. Barry Brothers Trust  
3. Park Avenue  
4. Lock-Horn  

5  .Win) ي مايرن بوليتار هاي مجموعه از شخصيت(  



 
 
 
 
 

  .سكوت
  .آمد  به راحتي به حرف نمي—١ هورن الكوود سومرز مخفف ويند—وين

  »دوني؟ ي برادران بري مي چيزي راجع به اتحاديه«: وندي پرسيد
  »خواي؟ اين اطالعاتيه كه مي. دونم بله، مي«
  ».خيلي زرنگي، وين«
  ».هام دوستم داشته باش ي عيب به خاطر همه«
  ».ظاهرا كه قبال يه بار اين كار رو كردم«
  ».وووااوه، مي«

  .سكوت
كنجكـاوم  . برادران بري يكي از كارمنداش رو به اسـم فيـل تورنبـال اخـراج كـرده                «

  »توني بفهمي؟ مي. دليلش رو بدونم
  ».زنم بهت زنگ مي«

  .تق
» المللـي   عيـاش بـين   «ها به عنوان يـك        او اغلب در صفحات اجتماعي روزنامه     .  وين

او از آن . دمـ آ  مـي   ايـن لقـب بـه او جـور در          هـم ونـدي   بـه نظـر     شـد و      توصيف مـي  
وندي دو سال قبل در يك مهمـاني        . زادگان اشرافي بود و ثروتي موروثي داشت        نجيب

گونه   بدون هيچ . راست بود   بخشي رك و رو     وين به طرز روح   . رسمي با او آشنا شده بود     
فقط براي  . نگراني و رودرواسي و تعهدي از وندي خواسته بود با او سكس داشته باشد             

خـب،  : زده شده بود، اما بعد با خودش گفت         ر ابتدا غافلگير و شگفت    وندي د . يك شب 
شبه با كسي برقرار نكـرده بـود، و حـاال     هاي يك چرا كه نه؟ او هيچوقت از اين رابطه  

آل را بـه او پيـشنهاد         قيافه و دلربا در اختيارش بود و فرصتي ايده          اين مرد بسيار خوش   
رست؟ او يك زن مجرد و امروزي بود و به          كند، د   آدم فقط يك بار زندگي مي     . كرد  مي

 در 2ي او در عمارت داكوتا بنابراين وندي به خانه. د به سكس نياز دار پاپس انسانقول 

                                                 
1. Windsor Horne Lockwood III   
2. Dakota  



 
 
 
 
 

وين با مهرباني و ادب و بامزگي با او رفتار كرده بـود و          .  رفته بود  1سنترال پارك وست  
  .     وقتي صبح روز بعد به خانه برگشت دو ساعت تمام گريه كرد

ايـن كـار بـراي    . وندي نگاهي به ساعتش كرد و سرش را تكـان داد       . تلفنش زنگ زد  
  .وين كمتر از يك دقيقه طول كشيده بود

  »الو؟«
  ».روز خوش. فيل تورنبال به خاطر اختالس دو ميليون دالري اخراج شده«

  .تق
  .وين

يـدن  يك بـار بـراي د  . ند، درست؟ نام آن مكان همين بود  بِل. چيزي به خاطرش رسيد   
به وب سايت آن مراجعـه كـرد و روي   .  بود2در ريجوود. يك كنسرت به آنجا رفته بود 

بـا حـضور    «: حتي نوشته بود  . بله، امشب شب كنسرت بود    . تقويم رويدادها كليك كرد   
  ».ي جديد رپ تنفالي ي پديده ويژه

 : سرش را از الي در داخل كرد و گفـت          پاپسو  » .بيا تو «: وندي گفت . يك نفر در زد   
  »تو حالت خوبه؟«
  »رپ خوشت مياد؟موسيقي تو از . البته«

اي كه داره خلط بـاال ميـاره گـوش            دم به صداي گربه     بيشتر ترجيح مي  «: پاپس گفت 
  ».بدم

  ».و باز كنيم رديگه وقتشه يه كم افق نگاهت. امشب باهام بيا«
  
  

  
  
  
  

                                                 
1. Central Park West  
2. Ridgewood   



 
 
 
 
 

  
  

روز . دويد مشغول تماشـاي پـسرش، رايـان در زمـين الكـراس كـسلتون بـو                  تد مك 
پرتوهاي خود را تسليم شب كرده بود، اما زمين بازي كه از نوعي چمن مصنوعي مـد                 

تـد بـه ديـدن    . هاي بزرگ داشت هايي در حد استاديوم جديد ساخته شده بود، نورافكن 
توانست بكنـد؟     اش آمده بود، چون چه كار ديگري مي         ه ساله ي الكراس پسر ُن     مسابقه

كمـي  » سابق«ي    شايد كلمه  —يه كند؟ دوستان سابقش   در خانه بماند و تمام روز گر      
سـر تكـان    به او   دبانه  ؤم —ي مهر و محبت نداشت      رحمانه بود اما تد فعال حوصله       بي
كردنـد،   طور كلـي از او دوري مـي   كردند و به دادند و ارتباط چشمي با او برقرار نمي   مي

  . ي گمشده واگيردار بود انگار كه داشتن  بچه
هـاي كـار بـا چـوب او، اگـر             مهـارت . اعزامي سال سوم كسلتون بـود     رايان عضو تيم    

. بـود » موجـود  نا«و » هنوز در حال توسعه«بخواهيم از روي لطف بگوييم، چيزي بين      
توانـستند آن را   هـا نمـي   گذراند و هيچ كدام از بچـه  توپ بيشتر وقت را روي زمين مي  

اي شده بـود كـه        يكنان هاكي مدت زيادي در تور چوب نگه دارند، و بازي شبيه به باز           
خودهايي پوشـيده بودنـد كـه بـه      ها كاله بچه. در حالت تجمع راگبي قرار گرفته باشند 

 2هـا    در كارتون فلينت استون    1سرشان زيادي بزرگ بود، و ظاهري شبيه گازوي بزرگ        
يك بـار تـد در تمـام        . ممكن بود   به آنها داده بود و تشخيصشان از يكديگر تقريبا غير         

ازي رايان را تشويق كرده و مبهوت پيشرفت او شده بـود، تـا اينكـه در پايـان                   طول ب 
  . خودش را درآورده بود و تد متوجه شده بود كه او رايان نيست بازي بچه كاله

ي دوري از ديگر پدر و مادرها نشسته بـود بـا بـه يـاد            تد اكنون در حالي كه به فاصله      
 دوباره واقعيت راهش را به وجود او باز كـرد           اما بعد . آوردن آن روز با خودش لبخند زد      

توانـست بـراي    آدم هميشه مـي   . هميشه همينطور بود  . اش حبس كرد    و نفس در سينه   
  . پرداخت كرد، بهاي آن را مي اي به حالت عادي برگردد، اما اگر اين كار را مي لحظه

                                                 
1. Great Gazoo  
2. Flintstones   



 
 
 
 
 

 و — بـود  در همان روز اولي كه افتتاح شده  —هاي هيلي در همين زمين      به ياد بازي  
يك سگ رتريور در آنـسوي زمـين        . ساعاتي كه روي سمت چپش كار كرده بود افتاد        

بايـست   كـرد چـون مـي       بازي بود، و هيلي به كمك آن روي سمت چپ خود كار مـي             
ضـعفش چـپ      كردنـد، نقطـه     ها به چـپش نگـاه مـي         ياب  چپش را تقويت كند، استعداد    

. كـرد    نمـي  قبـول گاه ويرجينيا او را     كرد دانش  اش بود، و اگر چپش را تقويت نمي         لعنتي
نه فقط اينجا، بلكه در داخل خانـه هـم كـار            . كرد  وقفه روي چپش كار مي      بنابراين بي 

  و حتي از سمت چپش براي انجام كارهاي ديگـري هـم مثـل مـسواك زدن               . كرد  مي
ي پـدر و مادرهـاي ايـن شـهر        همـه . كـرد   هاي مدرسه اسـتفاده مـي       نوشتن يادداشت 

هاي بهتري بـه دسـت    كردند، و براي اينكه نمره   ا وادار به پيشرفت مي    هاي خود ر    بچه
بياورند يا به ورزشكاران بهتري تبـديل شـوند شـب و روز آنهـا را تحـت فـشار قـرار                      

ولـي هيلـي    . راه بيابنـد  تري از دانش عالي       دادند، به اين اميد كه به كانون مطلوب        مي
هـم  ولـي در آخـر      . زيادي خودكفا بـود   شايد كمي   . او فردي خودكفا بود   . اينگونه نبود 

سمت چپش پيشرفت زيادي كرده بود، و سرعتش        . دانشگاه ويرجينا او را نپذيرفته بود     
پاييني خوب بـود، ولـي    براي يك تيم دبيرستاني يا شايد هم يك تيم دانشگاهي دسته  

 چـه  چـرا؟ . اين قضيه هيلي را خرد و تسلي ناپذير كرده بود      . براي دانشگاه ويرجينيا نه   
  كرد؟ اهميتي داشت؟ در آخر چه فرقي مي
  .تد خيلي دلش براي او تنگ شده بود

دلش براي تلويزيـون تماشـا      . هاي الكراس او تنگ شده بود       دلش براي تماشاي بازي   
ي او را گوش كند و        عالقه  هاي مورد     خواست موسيقي   كردن با او و طوري كه از او مي        

خواسـت بـا هـم آنهـا را           آمدند و از او مي      دار مي  ويديوهاي يوتوبي كه به نظر او خنده      
 مثـل وقتـي كـه اداي     اي معني حتي دلش براي كارهاي بي   . تماشا كنند تنگ شده بود    

رفـت تنـگ    غره مي آورد و هيلي به او چشم مي  را در آشپزخانه در   » راه رفتن روي ماه   «
كـشيد و     الـت مـي   بوسيد تا اينكه هيلـي خج       يا وقتي عمدا آنقدر مارشا را مي      . شده بود 
  » !ي، بچه اينجاستااااآها«: زد فرياد مي

ي ناگفته ولي ضمني به هم نزديك نشده  طرفه تد و مارشا سه ماه بود با يك توافق دو         
  عدم نزديكـي فيزيكـي تنـشي      . اين كار در اين وضعيت برايشان ناخوشايند بود       . بودند



 
 
 
 
 

ترش ميان خودشان احـساس     چند تد شكافي در حال گس       بين آنها ايجاد نكرده بود، هر     
. فكرشان را روي آن بگذارنـد اين موضوع آنقدري برايشان اهميت نداشت كه    . كرد  مي

  .دست كم در حال حاضر
كند به جواب نياز دارد، هـر   آدم احساس مي. كند خبري روي دوش آدم سنگيني مي    بي

 او را عذاب وجدان. شود جوابي، و اين بيشتر باعث احساس وحشت و عذاب وجدان مي       
تد در مواجهه با ديگران مشكل      . داشت  خورد و او را هر شب بيدار نگه مي          از درون مي  

سال گذشته جر و بحثي كه سر تعيين مـرز          . شد قلبش به تپش بيفتد      باعث مي . داشت
 خواب شب را از او سلب كرده         ها كرده بود تا چندين هفته        با يكي از همسايه     بين خانه 

  . كرد فكر مي به اتفاقات گذشته دوباره ماند و بيدار مي. بود
  .تقصير خودش بود

ات مراقبـت     از خـانواده  . جاي دخترت در خانه امـن اسـت       : ي يك مردان    قانون شماره 
تـد  : ولي هميشه ترس آن در وجود آدم هست، اين يك حقيقت آشـكار بـود              . كني  مي

د و هيلـي او را      شـان شـده بـو       يعني كسي وارد خانـه    . ي خود را انجام نداده بود       وظيفه
ي   اين وظيفـه  .  است  ربوده بود؟ خب، پس او مسئول بود، مگر نه؟ پدر محافظ خانواده           

و اگر هيلي آن شب خودش به هر نحوي از خانه بيرون رفته بـود چـه؟                 . اصلي اوست 
 دلـش را  د او بيايـد و در نزدچون از آن پدراني نبود كه دخترش       . باز هم او مسئول بود    

  .به او بگويد
خواست به عقب برگردد، يك چيز را تغييـر          دلش مي . كردند  ار تكراري رهايش نمي   افك

تـرين    ترين و مستقل    هيلي همواره قوي  . بدهد و ساختار ساعت جهاني را دگرگون كند       
تدبير و كارداني او كه قطعا آن را از مادرش به ارث بـرده    . ترين فرزندش بود    و شايسته 

آيا اين هم بخشي از قضيه بود؟ آيا بـا   . شده بود بود هميشه باعث حيرت و شگفتي تد        
ي پاتريشا و رايان نياز بـه سرپرسـتي و    خودش فكر كرده بود كه، خب، هيلي به اندازه    

  نظارت ندارد؟
  .شد فايده و هميشگي مدام در ذهنش تكرار مي اين افكار بي

زا بـه خـاطر   افـ  حالي نبود، اما بعضي روزها، روزهايي دلگيـر و غـم       او اصال آدم افسرده   
اكنون تمام آن صحنه . داشته است تيرش را نگه مي آورد كه پدرش دقيقا كجا هفت مي



 
 
 
 
 

شد كـسي در      اي كه در آن ابتدا مطمئن مي        صحنه —كرد  را در ذهن خود مجسم مي     
اش كـه هنـوز پـدر و مـادرش در آن              ي دوران كـودكي     خانه نيست؛ سپس وارد خانـه     

داشـت؛   مـي   روي كمـد بـر   ي كفش از داخل جعبهتير را  شد؛ هفت  كردند مي   زندگي مي 
را  1يمـي اسـتاين  شد كه در آن براي اولـين بـار در كـالس هفـتم اِ            وارد زيرزميني مي  

ون كف زمين آن سيمان بود، نه فرش، و         چشد    شويي مي   بود؛ وارد اتاق خشك   بوسيده  
د، دا شوي قديمي تكيـه مـي   نشست، به رخت روي زمين مي. تر بود  تميز كردنش راحت  

تد هيچوقـت   . رسيد   و درد و رنجش به پايان مي       —گذاشت  تير را در دهانش مي      هفت
كرد، و به هـيچ وجـه         ي خود نمي    هيچوقت چنين كاري با خانواده    . كرد  اين كار را نمي   

او اين . كرد يك پدر هيچوقت چنين كاري نمي. كرد رنج و عذاب آنها را دو چندان نمي     
آمـد و   واقعي كه وحـشت بيـشتري بـه سـراغش مـي        اما در م  . كرد  عذاب را تحمل مي   

پرسيد كه چرا فكر كردن به آن رهـايي،           صداقت بيشتري با خودش داشت، از خود مي       
  . به آن پايان آنقدر برايش خوشايند است

ي  كـرد از پـشت حـصار محـافظ روي چهـره           تد سعي مي  . رايان اكنون در مسابقه بود    
او هنـوز قـوانين   .  كمي لذت ببـرد كودكيي دوران  پسرش تمركز كند و از اين صحنه 

ها فرق    ها كامال با بازي دختر      رسيد كه بازي پسر      مي  به نظر  —فهميد  الكراس را نمي  
اين همان  . كند  دانست كه پسرش در خط حمله بازي مي          اما اين را مي    —داشته باشد 

  . آمد پستي بود كه بهترين فرصت گل زدن به دست مي
: گذاشت و يك بلندگوي گوشـتي تـشكيل داد و فريـاد زد            تد دستانش را دور دهانش      

  »!برو، رايان«
در طـول يـك سـاعت       . بازتاب صداي خود را كه به شكلي كند طنين انداز شد شـنيد            

ي پدر و مادرها مدام داد و فرياد كـرده بودنـد، امـا فريادهـاي تـد خيلـي                      گذشته بقيه 
سعي كـرد   . كشيد  خجالت مي خودش هم از اين وضع      . رسيد  ناشيانه و بيجا به نظر مي     

 هـايش  داد، انگار كه دسـت      به جاي آن دست بزند، اما اين كار را هم ناشيانه انجام مي            
اي نگاهش را از بازي بر گرفت و در همين لحظه بود كه او                لحظه. ندبودن  هم ي  اندازه
  . را ديد

                                                 
1. Amy Stein  



 
 
 
 
 

 رفـت بـه     فرانك ترمونت به آهستگي طوري كه انگار در ميان برفـي عميـق راه مـي               
 ديگري بود، همـراهش     مأموري ديگر، كه قطعا       يك سياهپوست گنده  . آمد  طرفش مي 

تد احساس كرد   . د و به پرواز درآمد    گشوهاي خود را      براي يك لحظه، اميد بال    . آمد  مي
   .گذر بود اين احساس خيلي زودولي . چيزي در درونش به پرواز درآمده است

 متوجه شد كه حركات بدن او آن چيـزي          تر شد تد    وقتي نزديك . سر فرانك پايين بود   
يكـي از  . لرزشـي در زانوهـايش احـساس كـرد        . ه اسـت  نيست كه انتظـارش را داشـت      

شروع كرد بـه راه رفـتن در كنـار          . زانوهايش خم شد ولي خودش را سر پا نگه داشت         
  . زمين تا زودتر به او برسد

  »ت؟مارشا كجاس«: وقتي به قدر كافي به هم نزديك شدند، فرانك گفت
  ».رفته ديدن مادرش«

  »      .بايد همين االن پيداش كنيم«: فرانك گفت
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  .  نقش بستپاپسي  ند شدند لبخند پهني روي چهرهوقتي وارد بار بِل
  »چيه؟«: وندي پرسيد

  ».شه  هم بيشتر يوزپلنگ پيدا مي1توي اين بار از كانال ديسكاوري«
. مشكي پوشيده بودنـد   و همه لباس گرفته داشت هايي دود  نور و آينه كمهايي بار چراغ 

  .  بودپاپسدر مورد مشتريان تا حدي حق با 
گن كه براي بـه        زناي مسني مي   پلنگ به   اگه بخواي تعريفش كني، يوز    «: وندي گفت 

  ».رن كلوب دام انداختن مرداي جوون مي
  »پدر داشته باشن، مگه نه؟شايد بعضياشون كمبود «:  اخمي كرد و گفتپاپس

  ».بزرگ با اين سن و سالي كه تو داري بهتره بگيم كمبود پدر«
. مزگي نشنيده اسـت      طوري به او نگاه كرد كه انگار در عمرش حرف به اين بي             پاپس

اي  مـزه  ي سر از او عذرخواهي كرد، چون به نظر خودش هم حـرف بـي   وندي با اشاره 
  .زده بود

  »اره من برم خودمو قاطي بقيه كنم؟اشكالي ند«:  گفتپاپس
  »يعني من دست و پاگيرت شدم؟«
بعضي از دختـرا متوجـه همـين موضـوع          . پس، آره . ترين يوزپلنگ اينجايي    تو جذاب «

  ».االن همه چشمشون به منه. شن مي

                                                 
1  .Discovery Channel) پردازد هاي مختلف مي اي كه به بخش مستند شبكه) كانال اكتشاف.  



 
 
 
 
 

  » . خونه دارمي توپذير نوجوون تأثيرمن يه پسر . فقط لطف كن كسي رو نياري خونه«
 تازه ديگـه . ندوست ندارم جامو ياد بگير. ي اونا رم خونه   من مي  هميشه«:  گفت پاپس

  ».ام برن بيرون شن فرداش با همون سر و وضع از خونه مجبور نمي
    ».چه با مالحظه«
. ند يك بار در قسمت جلو، يك رستوران در وسط، و يـك كلـوب در عقـب داشـت                    بِل

دي كلـوب را پرداخـت      وندي پول ورو  . شد  كنسرت آن شب در داخل كلوب برگزار مي       
 شامل يك نوشيدني براي آقايان، و يك دالر شامل يـك نوشـيدني               پنج دالر  —كرد

  .شنيد صداي رپ خواندن نورم، معروف به ِتِنفالي را مي.  و وارد شد—ها براي خانم
. كردنـد  حدود چهل، پنجاه نفر دور صحنه جمع شده بودند و تشويق و داد و فرياد مـي                

داشت   مي  را به حسادت وا1 آويخته بود كه مستر تيخودش به  اتجواهرتنفالي آنقدر   
شلوار شـل و    . دار پوشيده بود كه چهل و پنج درجه آن را كج كرده بود              و يك كاله لبه   

 شايد به اين خـاطر كـه شـلوارش خيلـي            —ولش را با يك دست باال نگه داشته بود        
بـا دسـت ديگـرش       و   —بزرگ بود، شايد هم به اين خاطر كه اصـال باسـن نداشـت             

  . ميكروفون را گرفته بود
شـان    كه ميانگين سني  —هاي ابتدايي خود را به پايان رساند جمعيت         وقتي نورم حرف  

زنـي بـا    . به عمـل آوردنـد    تشويق و استقبالي طوالني از او        —سالگي بود   اوايل چهل 
 در جلوي جمعيت چيزي روي صحنه پرت كرد،بود   كه شايد از هواداران اولباس قرمز 

  . و وندي با حالتي نزديك به وحشت متوجه شد كه يك شورت است
هي، قربون خانمـاي    ،  هي«: تنفالي آن را برداشت و بوي عميقي از آن كشيد و گفت           

  ».نازنيني كه اينجان، تنفالي و اف سي امشب در خدمت شما هستن
. بـرد پوش كه معلوم نبود واقعا از طرفـداران اسـت يـا نـه دسـتانش را بـاال                      زن قرمز 

  . شرتي پوشيده بود كه اسم تنفالي روي آن نوشته شده بود تي

                                                 
1 . Mr. T) Laurence Tureaud(ييكايآمر ريگ يكشت بازيگر و) 3ا بازي در فيلم راكي ب كه )1952متولد 

اش و    او همچنـين بـه خـاطر مـدل موهـاي موهـاكي            . به شهرت رسيد   A-Teamدي  ي هشتا   و سريال دهه  
  .پوشيدن جواهرات زياد و ظاهر خشنش معروف است



 
 
 
 
 

 را در   --؟ 1اف سـي  —ي اعـضاي باشـگاه پـدران        بقيه. وندي سالن را از نظر گذراند     
وار بـراي دوستـشان       همـه ديوانـه   . فيل هم در ميانـشان بـود      . نزديكي رديف جلو ديد   

انـدامي     و زن بلوند كوچك    وندي به عقب نگاه كرد    . كردند  خوشحالي و داد و فرياد مي     
سـرش را پـايين انداختـه بـود و بـه            . را ديد كه تنهـا در قـسمت عقـب نشـسته بـود             

  . كرد اش نگاه مي نوشيدني
  .شري تورنبال، همسر فيل

  »خانم تورنبال؟«. وندي راهش را از ميان جمعيت باز كرد و به طرف او رفت
  . رفتاش بر گ شري تورنبال به آرامي نگاهش را از نوشيدني

  ».تلفني با هم صحبت كرديم. من وندي تاينس هستم«
  ».همون خبرنگار«
  ».بله«
  ». دونستم تو بودي كه ماجراي دن مرسر رو پخش كردي نمي«
  »شناختين؟ شما اونو مي«
  ».يه بار ديده بودمش«
  »چطور؟«
آوري  توي مراسـم جمـع  . كردن ستون توي يه سوييت زندگي مي  اون و فيل توي پرن    «

  ». گرفته بوديم ديدمش2انتخاباتي كه براي فارلياعانه 
  »فارلي؟«
روي صـحنه،  . اش خـورد  اي از نوشـيدني  او جرعـه  » .هاشون  يكي ديگه از همكالس   «

 بعـدي  آهنـگ اجازه بديـد راجـع بـه ايـن     «. تنفالي جمعيت را دعوت به سكوت كرد      
تي كـه  بـا حـال  اش را    تنفالي عينـك دودي   . سكوتي بر سالن حاكم شد    » .براتون بگم 

خواست باعث ارعاب شود ولي  با اخمي كه كرد مي. آورد  ه بود در  كرد    يانعصبرا   اوانگار  
  . شته باشدبيشتر شبيه كسي شد كه يبوست دا

  »شاپ، يه روز با رفقاي اف سي نشسته بوديم توي كافي«: شروع كرد به حرف زدن

                                                 
1  .Fathers Club (FC)باشگاه پدران   

2. Farley  



 
 
 
 
 

   .اعضاي باشگاه پدران با شنيدن نام خود هورا كشيدند
تيكه وارد شـد و، اوه  خوردم و يه دفعه اين   ا نشسته بودم و قهوه و فالن مي       من اونج «

كـردن، منظورمـو كـه      مـي  رفت از زير تـاپش  بـاال و پـايين            پسر، همچين كه راه مي    
   ».فهميد مي

  .فهمند زنان گفتند كه منظورش را مي جمعيت فرياد
ن بودم، اين تيكـه رو      من هم كه منتظر يه الهام بودم و دنبال يه آهنگ جديد و فال             «

و يه دفعه همينطـوري ايـن جملـه اومـد تـو             .  . .بندش زير نظر داشتم     با اون تاپ بي   
آره، ": اومد از كنارم شد و با خـودم گفـتم         . همينجوري. "توله سگا رو بلرزون   ": ذهنم

  »". سگا رو بلرزون عزيزم، توله
سپس يك نفر فرياد    . سكوت. هايش در جمعيت اثر بگذارد      تنفالي مكثي كرد تا حرف    

  ».عجب نبوغي«: زد
اي طوري كـه انگـار انگـشتانش     او با حركت پيچيده» .خيلي ممنون. ممنون، داداش «

بگذريم، رفقـاي اف سـيم بهـم        «. اشاره كرد » هوادار«يك تفنگ كج بودند به سمت       
پس اينو به افتخار شـما  . كمك كردن كه وارد رپ بشم و به سطح جديدي برسونمش  

  ».گيره تنفالي از شماها الهام مي.  كه اينجاييدهايي تيكهي شما   البته همهو. خونم مي
  .تشويق

  »انگيزه، درسته؟ به نظرت خيلي رقت«: شري تورنبال گفت
  ».تونم قضاوت كنم نميمن «

بـه  » رقص«ها ممكن است آن را  تنفالي شروع به انجام دادن حركتي كرد كه بعضي        
يا » ي صرع   حمله«خصص احتماال آن را به عنوان       حساب بياورند، هر چند پزشكان مت     

  . كردند بندي مي  طبقه» سكته«
  . بار پلك زد و دوباره آنها را باز كرد وندي چشمانش را ماليد و چند

در اين لحظه اعضاي ديگر باشگاه پدران سر پا ايـستاده بودنـد و بـا آهنـگ تـنفالي                    
  .كردند همخواني مي

مـردي كـه قـبال      . ردها اكنون همه سـر پـا بودنـد        م. وندي شكلكي از خودش درآورد    
فيـل هـم    . شرت سبز چوگان پوشيده بود      شرت تنيس به تن داشت اين بار يك تي          تي



 
 
 
 
 

زد و    او سر پـا ايـستاده بـود و دسـت مـي            . دار پوشيده بود    شلوار خاكي و پيراهن دكمه    
  . خيره شده بود يك نقطهشري تورنبال به . ظاهرا غرق رپ شده بود

  »حالت خوبه؟ «:وندي گفت
  ».خنده بينم فيل داره مي خوشحالم كه مي«

در اي با دو زن        را ديد كه در گوشه     پاپسوندي  . ديگر ادامه پيدا كرد   بند  آهنگ تا چند    
 و —ي شـهر كميـاب بـود    سواري او در اين حومه   سر و وضع موتور   . حال صحبت بود  

شتند چنين كسي را    آمد كه دوست دا     هميشه هم كساني در چنين كلوب هايي گير مي        
   »بيني؟ اون زني رو كه رديف جلو ايستاده مي«: شري گفت. با خود به خانه ببرند

  »همون كه شورتش رو انداخت روي صحنه؟«
قـراره  . تـا بچـه دارن      سه. اِ، زن تنفاليه  —اون زن نورم  «: شري سر تكان داد و گفت     

  ». ولي زنه حامي خوبيه.اشون رو بفروشن و بيان با پدر و مادر زنش زندگي كنن خونه
ولي وقتي دوباره به او نگاه كرد تـشويق و شـادي او كمـي بـه                 » .خوبه«: وندي گفت 

تـا شـوق و اشـتياق        نظرش زيادي زوركي و تقريبا چيزي شبيه به جبران مفرط رسيد          
            . واقعي

  »براي چي اومدي اينجا؟«: شري تورنبال پرسيد
  ».مرسر بفهممي دن  باره خوام حقيقت رو در مي«
  »به نظرت يه كم دير نشده؟«
فهمه اشتباها مـتهم شـدن چـه     گفت مي. فيل امروز يه چيز عجيبي بهم گفت     . شايد«

  ».حسي داره
  .كرد اش بازي مي شري تورنبال با نوشيدني

  »شري؟«
خـوام ديگـه از ايـن بيـشتر زجـر             نمي«. شري سرش را بلند كرد و به وندي نگاه كرد         

  ».بكشه
  ».ن قصدي ندارممن هم چني«
شـه و كـت و شـلوار و كـراوات      فيل هر روز صبح ساعت شيش از خـواب بلنـد مـي            «

خـره و     هـاي محلـي رو مـي          ره روزنامه   بعدش مي . خواد بره سر كار     انگار مي . پوشه  مي



 
 
 
 
 

هـاي    شـينه و آگهـي      اش تنهـا مـي      همونجا بـا قهـوه    . ي هفدهم    جاده  ره رستوران   مي
. هر روز صبح، تنها. و تنها، با كت و شلوار و كراواتخودش تك  . خونه  استخدام رو مي  

  ».دقيقا سر همون ساعت هميشگي
  . ها در پاكت به خاطر آورد وندي باز هم پدرش را پشت ميز در حال گذاشتن رزومه

كنم بهش بگم كه من مشكلي با اين موضوع ندارم، ولـي اگـه    سعي مي «: شري گفت 
تر زندگي كنـيم، اينـو بـه عنـوان يـه        وچيكي ك   بهش پيشنهاد كنم كه بريم يه خونه      

  »ان ديگه، مگه نه؟ مردا همينجوري. گيره شكست شخصي در نظر مي
  »چه اتفاقي براش افتاده، شري؟«
هـا ايـن      ايـن روز  . كارش مديريت پول بـود    . مشاور مالي بود  . فيل عاشق شغلش بود   «

: گفـت  ولـي فيـل هميـشه مـي       . اصطالحات ديگه اصطالحات منفي به حساب ميـان       
اون . فكـرش رو بكـن    » .كـنن   شون به من اعتماد مي      انداز زندگي   مردم در مورد پس   «

ــه مراقب  ــول مردم ــا دســت. پ ــشگاه اون ــول دان ــول   بچــه رنجــشون رو، پ هاشــون، پ
مسئوليت و افتخـار ايـن      «: گفت  هميشه مي . سپارن دست اون    شون رو مي    بازنشستگي

 رابطه بـا اعتمـادي بـود كـه بهـش      اش در  كار اون همه  » .كار رو در ذهنت تصور كن     
  » .در رابطه با صداقت و افتخار. شد مي

: وقتي ادامه نـداد، ونـدي گفـت       . وندي منتظر ماند تا حرفش را ادامه دهد       . مكثي كرد 
  ».من يه سري تحقيقات انجام دادم«
  ».ولي بايد برم. فيل دوست نداره برم. من ديگه بايد برگردم سر كارم«
  ».ي اتهام اختالس خبر دارم ز قضيهمن ا. شري، گوش كن«

  »چطور؟«. شري طوري سر جايش ايستاد كه انگار سيلي خورده بود
  »منظور فيل از اتهام اشتباه همين بود؟. اونش مهم نيست«
تـرين    دسـتمزد   اي بود براي اخراج يكي از پـر         بهانه. يه مشت تهمت بيجا و چرند بود      «

  »تهم نشده؟اگه گناهكار بود، پس چرا م. كارمنداشون
  ».خوام در همين باره با فيل حرف بزنم مي«
  »چرا؟«

  .وندي دهانش را باز كرد، مكثي كرد، و دوباره آن را بست



 
 
 
 
 

  ».اين قضيه هيچ ارتباطي با دن نداره«: شري گفت
  ».شايد داشته باشه«
  »چطور؟«

  .سؤال خوبي بود
  »شه از طرف من باهاش حرف بزني؟ مي«: وندي پرسيد

  »؟ بگم بهش چي«
  ».خوام بهش كمك كنم بهش بگي مي«

به ياد حرفي افتاد كه جنا زده بود، حرفي كه فيل           . اما فكري به ذهن وندي خطور كرد      
بايـد  . ي پرنستون، و نام فارلي ي گذشته، درباره هايي درباره و شري هم زده بودند، چيز   

نجـام  يافت و يـك سـري تحقيقـات ا          رفت، به يك كامپيوتر دسترسي مي       به خانه مي  
  »فقط باهاش صحبت كن، باشه؟«. داد مي 

بـاره زنـي بـه     تنفالي همچنان در حال خواندن بود و اين بار داشت آهنگ جديدي در            
  . خواند  مي1اسم كاريزما

  .وندي با عجله به طرف پاپس رفت
  ».بيا بريم«: گفت

ي پيراهنـي بـاز داشـت     پاپس به طرف زن مستي كه لبخندي بـر لـب داشـت و يقـه        
  ».من فعال اينجا كار دارم«: اي كرد و گفت اشاره

  » .بايد بريم.  تلفنش رو ازش بگير و بهش بگو بعدا توله سگا رو برات بلرزونه شماره«
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. Charisma  
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يـافتن ارتبـاطي بـين      :  يك بازپرس فرانك ترمونت و كالنتر ميكي واكر         هدف شماره 
  .ويد آزار دن مرسر و دختر گمشده هيلي مك كودك

 نـه پيـام جديـدي، نـه         —هاي زيادي فراهم نكرده بـود       نخ  تلفن هيلي تا به اينجا سر     
 با اينحال تام استانتون، يـك مـأمور جـوان اسـكس كـانتي بـا                 —ايميلي، نه تماسي  

 حـال، بـا كمـك        با ايـن  .  در كارهاي فني، هنوز در حال بررسي آن بود          مقداري سابقه 
كشيد كه ارتباطي ميان هيلي و دن مرسـر          گريان و مارشايي پوالدين، طولي ن      يك تد 
هـاي او     يكي از همكالسي  . آموز سال آخر دبيرستان كسلتون بود       هيلي دانش . پيدا شد 

دن مرسـر   . ي جنا ويلـر، همـسر سـابق دن          خوانده  دختري بود به نام آماندا ويلر، دختر      
هـا  ي آن اي دوستانه با همسر سابقش داشـت و ظـاهرا وقـت زيـادي را در خانـه                رابطه

  .گذراند مي
  .اين هم ارتباط

چشمان جنـا   . شان روي مبلي مقابل او نشسته بودند        طبقه  ي دو   جنا و نول ويلر در خانه     
اندام بود  او زني كوچك. هايي كه چند روز اخير كرده بود پف كرده بودند         به خاطر گريه  

ورم كرد و شايد اگـر صـورتش از زور گريـه              و بدني ورزيده داشت انگار كه ورزش مي       
شوهرش، نول، رئيس جراحان قلـب مركـز پزشـكي          . اي جذاب داشت    نكرده بود قيافه  



 
 
 
 
 

 تقريبا شبيه موهـاي يـك       —موهايش تيره، آشفته، و كمي زيادي بلند بود       .  بود 1ولي
  . پيانيست داخل كنسرت

. ي شهري ديگـر     ي حومه   فرانك با خودش گفت، يك مبل مخمل ديگر، در يك خانه          
قيمـت   ر دو مبل قشنگ بودند و به احتمال زياد خيلي هم گران        ه. ها  ويد  مثل مبل مك  

فرانـك در   . هاي بهاري   مثل گل . هاي آبي داشت    اين يكي زرد روشن بود و گل      . بودند
، بـه   )ويـد   يا تد و مارشا مـك     (ذهن خود مجسم كرد كه هر دو با هم، نول و جنا ويلر              

روند و چند تـايي از         مي 4ره  ي شما   اي در شهر، احتماال در جاده       فروشگاه لوازم خانگي  
ي   ي حومـه    يك بيشتر به خانه     كنند بفهمند كدام    كنند و سعي مي     ها را امتحان مي     مبل

آيد و هـم راحـت باشـد و        مي   در  شان جور   آيد و به دكور و تزئينات خانه        شان مي   شهري
هـاي     و پـرت    هاي شرقي و خـرت      ديواري و فرش    دوام، و اينكه رنگ آن با كاغذ        هم با 

داده بودنـد آن را بـه خانـه         . بيايد  اي كه از سفرشان به اروپا آورده بودند جور در           زئينيت
جا كنند تا اينكه در جاي درست قرار بگيـرد،   به ي ديگر جا اي به نقطه بياورند و از نقطه  

ها را صدا كرده بودند تا آنهـا هـم امتحـانش              خودشان را روي آن انداخته بودند و بچه       
  . كنند

گرفتگي از پـشت سـر  او ظـاهر            ساسكس كانتي ميكي واكر مثل يك خورشيد      كالنتر  
حاال كه دو پرونده با هم تداخل پيدا كرده بودند، همكاري كـاملي بـين آنهـا بـه                   . شد

اي     ي پيدا كردن يك دختر در ميـان بـود هـيچ حـوزه                وقتي مسئله  —وجود آمده بود  
ار تحقيق و بازجويي را بر عهـده        آنها موافقت كرده بودند كه فرانك ك      . كرد  بحثي نمي 

  . بگيرد
از اينكه قبول كرديد با ما صـحبت        «: اي كرد و گفت     فرانك ترمونت در مشتش سرفه    

  ».كنيد ممنونيم
  »چيز جديدي راجع به دن فهميديد؟«: جنا پرسيد

  ».خواستم از هر دوي شما راجع به ارتباطتتون با دن مرسر سؤال كنم مي«
كمي به جلو خـم     . نول ويلر از جايش تكان نخورد     . تحير شد جنا از اين حرف گيج و م      

  .هايش گذاشت و انگشتانش را بين زانوهايش قرار داد هايش را روي ران شد، ساعد

                                                 
1. Valley  



 
 
 
 
 

  »خوايد بدونيد؟  مي راجع به ارتباطمون چي«: جنا پرسيد
  »ي نزديكي داشتيد؟ با هم رابطه«
  ».بله«

ظـورم اينـه كـه اون شـوهر سـابق      تـون؟ من  همـه «: فرانك به نول نگاه كرد و گفـت      
  ».همسرتونه

  ».ي دخترمون كري بود خوانده پدر.  . .دن. مون همه«. باز هم جنا بود كه جواب داد
  »كري چند سالشه؟«
  »اين چه ربطي به اين قضايا داره؟«

لطفـا فقـط سـؤال رو جـواب         «: فرانك كمي تحكم به صداي خود اضافه كرد و گفت         
  ».بديد، خانم ويلر

  ».الشهشيش س«
  »شده كه مدتي با دن تنها بوده باشه؟«
  »--خوايد به ما تلقين كنيد كه اگه مي«

شده كه مـدتي بـا      . پرسم  دارم فقط يه سؤال مي    «: فرانك حرفش را قطع كرد و گفت      
  »دن تنها بوده باشه؟

  ».گفت عمو دن بهش مي. اون خيلي هم دن رو دوست داشت. بله«: جنا گفت
  » داريد، درسته؟اي هم ي ديگه شما بچه«

اســمش . بلــه، مــن از ازدواج قبلــيم يــه دختــر دارم«. ايــن يكــي را نــول جــواب داد
  ».آمانداست

  »االن خونه است؟«
  . دانست فرانك خودش از قبل اين موضوع را بررسي كرده بود و جواب را مي

  ».ي باالست بله، طبقه«
طـي بـه كـشته شـدن دن      فهمم اينا چه رب     نمي«: جنا به واكرِ ساكت نگاه كرد و گفت       

  ».توسط گريسن داره
  .واكر فقط دست به سينه به او خيره شده بود

  »  اومد؟ دن چند وقت يه بار به اين خونه مي«: فرانك گفت



 
 
 
 
 

  »كنه؟ چه فرقي مي«
  » خوايد از ما مخفي كنيد؟ خانم ويلر، چيزي رو مي«

  »ببخشيد؟«. دهان جنا از تعجب باز ماند
  »ريد؟ هاي من طفره مي دن به سؤالاش از جواب دا چرا همه«
  »--خوام بدونم فقط مي. رم من از هيچي طفره نمي«
  »پرسم؟ كنه كه چرا دارم اين سؤال رو مي چرا؟ چه فرقي مي«

. زد  زياد سر مـي   «. نول براي اينكه همسرش را آرام كند دستي روي زانوي او گذاشت           
 قبـل از اينكـه اون       --«-- كرد  در اينجا مكثي   --»اي يه بار قبل از اينكه       شايد هفته 

  ».برنامه در موردش پخش بشه
  »از اون موقع به بعد چي؟«
  ».شايد يكي دو بار. خيلي كم«

چرا كمتـر؟ شـما اتهامـات رو بـاور كـرده          «. فرانك توجهش را روي نول متمركز كرد      
  »بوديد؟

سرانجام . جنا با حالتي معذب به او خيره شده بود        . نول ويلر در جواب دادن عجله نكرد      
  ».اتهامات رو باور نكردم، نه«: نول گفت

  »ولي؟«
  .كرد به همسرش نگاه نمي. نول ويلر ساكت ماند

  »ولي احتياط از پشيموني بهتره، منظورتون همينه؟ «
هـا هـم      كـه همـسايه   . كرد بهترين كار اينه كه ديگه نياد        دن احساس مي  «: جنا گفت 

  ».سازي كنن نتونن شايعه
  .فرش نگه داشته بودنول نگاهش را روي 

  ».خوام بدونم اينا چه ربطي به اين قضيه داره و هنوز مي«: جنا ادامه داد
  ».خوايم با دخترتون آماندا صحبت كنيم ما مي«: فرانك گفت

جنا ابتدا از جا بلند شد، اما چيزي او را به درنـگ وا              . اين حرف توجهشان را جلب كرد     
بـا خـودش    . فهميـد   ليل اين كـارش را نمـي      ترمونت د . به طرف نول نگاه كرد    . داشت
  . باالخره هر چه باشد سرپرست اصلي او نول بود. مادري سندروم نا: گفت



 
 
 
 
 

  »ترمونت، درسته؟.  . .كاراگاه«: نول گفت
 بـازپرس بـود، نـه       —فرانك سر تكان داد و زحمت تصحيح كلمه را به خودش نـداد            

  . گرفت اه ميكاراگاه، ولي گاهي اوقات خودش هم آن را با هم اشتب
من هر سؤالي كه داشته باشيد جـواب      . ما دوست داريم همكاري كنيم    «: نول ادامه داد  

شـما خودتـون بچـه داريـد،        . كـشيد   ولي االن داريد پاي دخترم رو وسـط مـي         . دم  مي
  »كاراگاه؟

توانست ميكي واكـر را ببينـد كـه پاهـايش را بـا               ي چشم مي    فرانك ترمونت از گوشه   
واكر از جريـان خبـر داشـت، هـر چنـد ترمونـت خـودش                . داد  ميحالتي معذب تكان    

  .  كرد ترمونت هيچوقت راجع به كيسي صحبت نمي. به او نگفته بود هيچوقت چيزي
  ».نه، ندارم«
  ».خوام بدونم جريان از چه قراره خوايد با آماندا صحبت كنيد، اول مي اگه مي«
 زمينه را براي صحبت فراهم      ترمونت عجله نكرد و با سكوت خود سعي كرد        » .قبوله«

ويـد   دونيد هيلي مـك     شما مي «: وقتي احساس كرد زمانش فرا رسيده است گفت       . كند
  »كيه؟

  ».بله، البته«: جنا گفت
  ».كنيم شوهر سابق شما يه باليي سرش آورده ما فكر مي«

  .سكوت
  »»--باليي سرش آورده«گيد  وقتي مي«: جنا گفت

اين براتون  . ه، بهش تجاوز كرده باشه، كشته باشه      دزديده باش «: فرانك به تندي گفت   
  »كافيه، خانم ويلر؟

  »--خوام بدونم فقط مي«
و يه ذره هم دن مرسر و آبروش و         . خوايد بدونيد    مي  و منم برام مهم نيست شما چي      «

ويـد   فقط تا اونجايي برام مهمه كه با هيلي مك   . اينكه كي اونو كشته برام مهم نيست      
  » .مرتبط باشه

  ».رسوند ن هيچوقت به كسي آزاري نميد«



 
 
 
 
 

اوه، «. اش از عصبانيت به تپش افتاده اسـت         كرد رگ روي پيشاني     فرانك احساس مي  
چرا از اول نگفتيد؟ پس شايد بهتر باشه حرفتون رو قبول كنم و بـرم خونـه، درسـته؟                   

كنـه اون   ويد اين همـه مـدركي رو كـه ثابـت مـي            برم بهشون بگم خانم و آقاي مك      
گـه اون آزارش بـه كـسي          زن سـابقش مـي    —ن رو دزديـده فرامـوش كنيـد       دخترتو

  ».رسيده نمي
دليلي «: برد گفت   اي كه احتماال براي بيمارانش به كار مي         نول با همان صداي دكتري    

  ».نداره اينقدر عصباني بشيد
همونطـور كـه    . در واقع، دكتر ويلر، داليل خيلي زيادي بـراي عـصباني شـدن دارم             «

  »ي واضح اشاره كرديد، شما خودتون يه پدر هستيد، درسته؟خودتون هم خيل
  ».بله، البته«
ويد اينجوري     و خانواده مك   —خب، تصور كنيد آمانداي خودتون سه ماهه گم شده        «

  »داديد؟ چه واكنشي نشون مي. داد مثل شما منو بازي مي
  »--خوايم بفهميم ما فقط مي«: جنا گفت

نول سرش را بـه     . ش گذاشت و او را ساكت كرد      اما باز هم شوهرش دستي روي زانوي      
  »!آماندا«: طرف او تكان داد و فرياد زد

  »!اومدم«: ي باال جواب داد جنا به عقب تكيه داد و بعد صداي نازك عبوسي از طبقه
  . كرد نول هم به فرش نگاه مي. كرد جنا به نول نگاه مي. اي منتظر ماندند لحظه

تا جايي كه خبر داريـد، دن هيلـي      . از هردوتون دارم  يه سؤالي   «: فرانك ترمونت گفت  
  »شناخت، يا اصال تا حاال باهاش مواجه شده بود؟ ويد رو مي مك

  ».نه«: جنا گفت
  »دكتر ويلر؟«

در همـين لحظـه   . اش بـه عالمـت منفـي تكـان داد     او سرش را با آن موهاي آشـفته  
رسـيد و     ده به نظـر مـي     قد بود؛ بدن و سرش كشي       آماندا الغر و بلند   . دخترش وارد شد  

شايد به كار بردن ايـن كلمـه   . پيكر او را از هر دو طرف كشيده بود گويي دستاني غول  
. بود» دست و پا بي«شد  اي كه با ديدن او در ذهن تداعي مي بيرحمانه باشد، ولي كلمه  

سر پا ايستاده بود و دستان بزرگش را جلوي خودش گرفتـه بـود، انگـار لخـت بـود و                     



 
 
 
 
 

كرد جـز چـشمان كـسي         چشمانش همه جا را نگاه مي     .  خودش را بپوشاند   خواست  مي
  . ديگر

دستش را دور او انداخت و او را به طـرف           . پدرش از جا برخاست و طول اتاق را پيمود        
اش  خوانده جنا هم دستش را دور دختر. او دخترش را بين خود و جنا قرار داد     . مبل آورد 

شـان را بـه       دهنـده   هـاي تـسلي     اند تا آنها حرف   اي منتظر م    فرانك چند لحظه  . انداخت
  . دخترشان بزنند

خوايم چند تـا      مي. ايشون هم كالنتر واكر هستن    . آماندا، من بازپرس ترمونت هستم    «
فقـط ازت   . هيچ مشكلي برات پيش نيومده، پس لطفا راحت بـاش         . سؤال ازت بپرسيم  

  »ي، باشه؟توني با صداقت به سؤاالت جواب بد خوايم تا جايي كه مي مي
ي وحـشت زده كـه دنبـال     چـشمانش مثـل دو پرنـده    . آماندا به تندي سري تكان داد     

پدر و مادرش براي حمايت از او بيشتر به او . گردند مدام در حركت بود   اي امن مي    النه
  . نزديك شدند و كمي به جلو خم شدند

  »شناسي؟ ويد رو مي تو هيلي مك«: فرانك پرسيد
  ».آره«. ن مقابل چشمان او آب رفته استرسيد نوجوا به نظر مي

  »چطور؟«
  ».مدرسه«
  »توني بگي كه با هم دوست هستيد؟ يعني مي«

  ».گروه بوديم توي آزمايشگاه شيمي هم«: اي باال انداخت و گفت آماندا شانه
  »همين امسال؟«
  ».آره«
  »چطور اين اتفاق افتاد؟«

  .ترسيد كه آماندا از اين سؤال گيج شده اس به نظر مي
  »خودتون همديگه رو انتخاب كرديد؟«
  ». مسئول اين كاره1خانم والش. نه«
  »اومديد؟ با هم خوب كنار مي. كه اينطور«

                                                 
1. Walsh  



 
 
 
 
 

  ».هيلي دختر خيلي خوبيه. آره، معلومه«
  »تون؟ تا حاال اومده خونه«

  ».آره«. در اينجا آماندا كمي درنگ كرد
  »زياد؟«
  ».نه، فقط يه بار«

  »توني بگي چه موقع بود؟ مي«. اي مكث كرد و لحظهفرانك به عقب تكيه داد 
  ».اشكالي نداره«. پدرش سر تكان داد. دختر به پدرش نگاه كرد

  ».روز شكرگزاري بود«: آماندا دوباره به ترمونت رو كرد و گفت
دانست  داد، اما ترمونت مي اش چيزي بروز نمي  قيافه. فرانك جنا ويلر را زير نظر گرفت      

  »هيلي براي چي اومده بود؟«. كند تالش زيادي ميكه در اين مورد 
  ».همينجوري اومده بود«. اي باال انداخت آماندا باز هم شانه

  »اش همراهش نبود؟ روز شكرگزاري خودش تنها اومده بود؟ خانواده«
ــر توضــيح داد ــا ويل ــود«: جن ــا  . بعــد از شــكرگزاري ب ــرا شــام شــكرگزاري رو ب دخت

روز بعدش هـم مدرسـه تعطيـل        . آخر شب اومدن اينجا   هاشون خورده بودن و       خانواده
  ».بود

فرانك نگاهش را . روح بود   يكنواخت و بي  . آمد  اكنون صداي جنا گويي از دوردست مي      
  »شه حدودا چه ساعتي؟ يعني مي«. روي آماندا ثابت نگه داشته بود

  ».حدود ساعت ده اومد. دونم نمي«: اي فكر كرد و سپس گفت آماندا لحظه
  » چند نفر بودن؟دخترا«
  ».رفتيم توي زيرزمين.  هم بودن2 و جودي1بري. چهار نفر«
  » از شكرگزاري؟ بعد«
  ».آره«

عمـو دن هـم   «: وقتي كسي داوطلب نشد، سؤال بديهي را پرسـيد     . فرانك منتظر ماند  
  »براي شكرگزاري اومده بود؟

                                                 
1. Bree  
2. Jody   



 
 
 
 
 

  .حركت نشسته بود جنا خيلي آرام و بي. آماندا جواب نداد
  »اون هم اومده بود؟«: اره پرسيدترمونت دوب

دن هـم روز    . بله«: گفت. نول ويلر به جلو خم شد و دستانش را روي صورتش گرفت           
  ».شكرگزاري اينجا بود
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  ».هه درست كف دستم بود تيكه«. پاپس در تمام طول راه تا خانه غر زد
  »تيكه؟«: سپس» .ببخشيد«
  ».ها از اصطالحات امروزي استفاده كنم ي زن اسهدوست دارم و«
  ».خوبه«
  ».تو هم بايد از اين كلمات بدوني«
  ».خواد توضيح بدي لطفا نمي«
  »حاال كارت خيلي مهم بود؟. دم اوه، توضيح نمي«
  ».اومد ات از دستت در متأسفم كه تيكه. آره«
  ».دوني كه منظورم چيه مي. ماهي، دريا«
  ».دونم مي«

 مـشغول   2 و جيمـز   1چارلي به همراه دو رفيقش، كالرك     . عجله وارد خانه شد   وندي با   
هايـشان    ها ولو شده بودند كه انگار استخوان        طوري روي مبل  . كانال عوض كردن بود   

هـا   لباسي آويزان كرده بودند و داخل كالبدي روي مبـل      را درآورده و آنها را روي چوب      
  . خزيده بودند

زود . سـالم «: هـايش حركـت كنـد گفـت          بدنش جز لب   چارلي بدون اينكه قسمتي از    
  ».اومدي

  ».درسته، بلند نشو«
                                                 

1. Clark   
2. James  



 
 
 
 
 

آنهـا  » .سالم، خـانم تـاينس    «: لب گفتند   كالرك و جيمز هم زير    . چارلي نيشخندي زد  
كم گردنشان را براي اينكه نگاهي بيندازنـد   هايشان را تكان ندادند، ولي دست       هم بدن 

 در  NTCاخبـار   .  ناگهان سابق او نگه داشـت      چارلي كانال را روي ايستگاهِ    . چرخاندند
انگيز و بسيار جواني كه بايـد بـه    ، گزارشگر جديد نفرت   1ميشل فايسلر . حال پخش بود  

ي ماجرايي از چنـد روز پـيش          كردند، مشغول گزارش ادامه     جاي وندي او را اخراج مي     
 در 2نتن آرِنـا راجع به مردي به نام آرتور لوِمين بود كه هنگام ترك ورزشگاه ساوت ماو        

  . ي دو زانو تير خورده بود  از ناحيه3وست اورنج
  ».اوه اوه«: كالرك گفت

  ».انگار يه زانو كافي نبوده«
گو كـه ونـدي اميـدوار بـود نداشـته باشـد، در                جدي زنان اخبار    ميشل با آن لحن شبه    

هايش گفت كه آرتور لومين بعد از يك تمرين آخر شب مورد اصـابت                ي صحبت   ادامه
اي از ورزشگاه ساوت ماونتن آرنـا         در اين لحظه دوربين صحنه    . وله قرار گرفته است   گل

جرسـي آنجـا      حتي تابلويي را هم كه روي آن نوشته بود شياطين نيـو           . داد  را نشان مي  
خواستند بـا ايـن كـار بـه اهميـت ايـن مـاجرا                 گويي مي —كنند نشان داد    تمرين مي 

  . بيفزايند
  . شل فايسلر را در پشت ميز نشان داددوربين دوباره تصوير نحس مي

  ».ازش متنفرم«: جيمز گفت
  ».سرش يه جوريه، انگار به تنش زيادي بزرگه«: كالرك هم اضافه كرد

آرتور لومين هنـوز در مـورد ايـن واقعـه بـا             «: فايسلر با همان لحن مليحش ادامه داد      
اگر كسي به   . تعجبي هم نداره  : وندي با خودش گفت   » .مسئولين صحبتي نكرده است   

كرد شايد بهترين كار اين بـود كـه ببينـد، بـشنود، و چيـزي                  دو زانوي آدم شليك مي    
خواسـت بگويـد كـه        اش را جمع كرد كه انگار مـي         حتي جيمز هم طوري بيني    . نگويد

  . ها چارلي دوباره شروع كرد به عوض كردن كانال. دهد قضيه بوي مافيا مي
  ».رسه، خانم تي نيكه ميشل به پاي شما نمياين ز«: جيمز سرش را برگرداند و گفت
                                                 

1. Michele Feisler  
2. South Mountain Arena  
3. West Orange  



 
 
 
 
 

  ».كني دهنشو سرويس مي. آره«: كالرك هم اضافه كرد
هاي شغلي اخير او گذاشته اسـت، امـا           شانسي  معلوم بود كه چارلي آنها را در جريان بد        

  .با اين حال وندي هنوز هم از آنها ممنون بود
  ».ممنون، پسرا«

  ». توپ ساحليهگم، سرش مثل يه جدي مي«: كالرك گفت
 او يك بار برايش توضيح داده بود كـه دوسـتانش او را يـك زن               . چارلي چيزي نگفت  

گونه خجالت و ترسي گفته بود        او اين را بدون هيچ    . آورند  شهوت برانگيز به حساب مي    
  . دانست اين را حرف خوبي به حساب بياورد يا نه و وندي هم نمي

. معمـولي بـود       فارلي اسم كوچـك غيـر     . شستي باال رفت و پشت كامپيوتر ن        به طبقه 
دفعـه اسـم او    يك. ي انتخاباتي براي او گفته بود آوري اعانه  شري چيزي راجع به جمع    

را به خاطر آورد و يادش آمد كه چيزي راجع به يك رسوايي جنسي در مورد او شنيده                  
  . است

هم گـاهي اوقـات     كرد، ولي باز      زده مي   سرعت و دقت اينترنت ديگر نبايد او را شگفت        
  :خواست به دست آورد با دو كليك آنچه را مي. كرد اش مي زده شگفت

 در انتخابات مجلس در پنـسيلوانيا نـامزد شـده بـود ولـي               1شش ماه قبل، فارلي پاركز    
مطبوعات خيلي به طور جزئي به      . گيرش شده بود    اي در رابطه با فحشا گريبان       رسوايي

ي   هاي جنسي سياسي زياد مـسئله       ها رسوايي   روزاين  —اين موضوع اشاره كرده بودند    
ونـدي بـه سـراغ چنـد        . ولي بهرحال او را از دور رقابت خارج كرده بود         —نادري نبود 

  . سايت اول موتور جستجو رفت وب
كـه احتمـاال    (» 3ديزاير«به نام   ) »2استريپر«بخوانيد  (» ي اروتيك   رقاصه«ظاهرا، يك   
. هاي محلي گذاشـته بـود       اختيار يكي از روزنامه   داستان را در    ) اش هم نبود    اسم اصلي 

هاي خود    وبالگي داير كرده بود و در آن مالقات       » ديزاير«. ماجرا از همانجا پخش شد    
ديـده    وندي خودش را شخصي دنيا    . با فارلي پاركز را با جزئياتي هولناك شرح داده بود         

                                                 
1. Parks  

 .آورد مي هايش را در اي كه در حين رقص لباس رقاصه.  2
3  .Desire) يه معني ميل و شهوت و هوس(  



 
 
 
 
 

يـك  . خـدايا . دآورد، ولي با خواندن جزئيات ماجرا از خجالـت سـرخ شـ              به حساب مي  
خدا را شـكر    . بسته روي آن كليك كرد      وندي با چشمان نيمه   . تصوير ويديويي هم بود   
او با صدايي كه با دستگاه آن       . در تاريكي نشسته بود   » ديزاير«. خبري از برهنگي نبود   

وندي بعـد از سـي ثانيـه    . داد  را تغيير داده بودند جزئيات گرافيكي بيشتري را شرح مي         
  .وبالگ را بست

  . ي خوبي نبود و واقعا هم نكته. ي اصلي پي برده بود به نكته. كافي بود
دهند كه    ها ياد مي    به خبرنگار » .به اعصابت مسلط باش   . خيلي خب «: به خودش گفت  

ولـي بـا   . شـد  ي ظريفي در مورد اين يكي ديده نمي   دنبال نمونه بگردند، اما هيج نكته     
» فارلي پاركز «ي جستجوي     اولين صفحه . داد  اين حال بايد به تحقيقات خود ادامه مي       

ي دوم كليك كرد و يك بيوگرافي خشك پيـدا            روي صفحه . كال راجع به رسوايي بود    
فارلي پاركز بيست سال پـيش از دانـشگاه پرنـستون           —بله، اينجا هم نوشته بود    . كرد
ه التحـصيل شـد     همان سالي كه فيل تورنبال و دن مرسر فارغ        . التحصيل شده بود    فارغ
  . بودند

  تصادفي بود؟
التحصيل شده بودند در طي يك سال  سه نفر كه در يك سال از دانشگاهي ممتاز فارغ         

سـردهايي در      هميـشه چنـين درد     —شان تباه شـده بـود       اخير، در دام رسوايي، زندگي    
  .يك تصادف. شايد موضوع فقط همين بود. كمين افراد ثروتمند و قدرتمند بود

  . ن سه نفر چيزي بيشتر از سه همكالس بوده باشندجز اينكه ممكن بود اي
فيل و دن در يـك سـوييت        . فيل تورنبال اين كلمه را به كار برده بود        » .هم سوييتي «

اگر فقط فيل و دن بودند،      . يك سوييت دانشگاه به بيش از دو نفر داللت داشت         . بودند
 هم بيـشتر داللـت      سوييتي؟ اين به دست كم سه نفر، شايد         هم. اتاقي  شد هم   گفته مي 

  .داشت
  فهميد كه فارلي پاركز هم با آنها بوده است يا نه؟ پس چطور بايد مي
پـس چـه    . احتماال هنوز در بِلند بودند    . ها را داشت    ي تورنبال   ي خانه   وندي فقط شماره  

  ها خبر داشته باشد؟ اتاقي كس ديگري ممكن بود از هم
  . باشدجنا ويلر، همسر سابق دن، ممكن بود خبر داشته



 
 
 
 
 

. ي وقت مناسب زنگ زدن نبـود        باره  وقت بود، اما فعال وقت نگراني در        اكنون ديگر دير  
 بـا   —احتمـاال شـوهرش، نـول     —يك مـرد  . ها را گرفت    ي ويلر   ي خانه   وندي شماره 

  .سومين زنگ گوشي را برداشت
  »الو؟«
  »تونم با جنا صحبت كنم؟ مي. وندي تاينس هستم«
  ».خونه نيست«

  .تق
اي بـاال انـداخت و        شانه. رسيد   نظر مي   رفتار تندي به  . همم. شي خيره شد  وندي به گو  

گشت فكر عجيبي بـه ذهـنش         در حالي كه به طرف كامپيوتر برمي      . گوشي را گذاشت  
وندي سال گذشته براي اينكه جلـوي بقيـه كـم نيـاورد يـك       . 1بوك  فيس: خطور كرد 

ـ            اكانت فيس   و —ه ليـستش افـزوده بـود   بوك باز كرده بود، چند نفر از دوستانش را ب
شايد به خاطر سن و سال بود، هـر چنـد بـه نظـر               . تقريبا كار ديگري با آن نكرده بود      

شـدند،   هـاي اجتمـاعي مـي    تر بودند كه عضو چنين سايت    ها از او مسن     رسيد خيلي   مي
بعـضي از اصـطالحات     —نه اينكه حاال خيلي پير باشد      —ولي دردوران جواني وندي   

افراد باهوشي كه .  فرق داشت  معناي امروزي آنها در فيس بوكمثل سيخونك زدن با   
فرستادند يـا بـرايش       هاي احمقانه مي    او برايشان احترام قائل بود مدام برايش آزمونك       

روي «كردنـد يـا       دعـوت مـي   » هاي مافيايي   جنگ«يا او را به     » كردند  چيز پرت مي  «
و را عمـدا انتخـاب كـرده        پهل  يعني واقعا اين كلمات دو     —»نوشتند  ديوارش پست مي  

   است، جايي كـه يكـسره      3»بزرگ« در فيلم    2كرد تام هنكس     و احساس مي   --بودند؟
  ».اينجا رو نفهميدم«: گفت برد و مي دستش را باال مي

                                                 
1. Facebook  

2  .Tom Hanks هاي فيالدلفيا  براي فيلم 94 و 93هاي  كه در سال) 1956متولد ( بازيگر معروف آمريكايي
تـوان بـه نجـات     هاي معروف او مـي  فيلمديگر از . ي اسكار شده است      جايزه تبه درياف موفق  و فارست گامپ    

  . راز داوينچي اشاره كردو  13، مسير سبز، آپولو سرباز رايان
3  .Big       بينـي   ي پسري كه در مقابل يـك دسـتگاه طـالع          باره  در) 1988محصول  ( فيلمي با بازي تام هنكس

تام هنكس براي بازي در ايـن  . شود يك شبه به يك مرد بالغ تبديل مي    شود و   » بزرگ«كند    جادويي آرزو مي  
  .ي اسكار شده است نقش نامزد جايزه



 
 
 
 
 

اي مخـصوص بـه       التحصيالن كالسش در تافتز صـفحه       اما اكنون يادش آمد كه فارغ     
. هـايش اسـت   كالس عاتي از هم  هاي قديمي و جديد و اطال       خود دارند كه پر از عكس     

التحصيل شـده بودنـد       آيا ممكن بود كساني هم كه بيست سال پيش از پرنستون فارغ           
  اي داشته باشند؟  چنين صفحه

  .بوك شد و جستجويي انجام داد وارد فيس
  . مفيدي به دست آوردنتايج

ي اصـلي،   صـفحه . نود و هشت نفر از اعـضاي كـالس پرنـستون عـضو شـده بودنـد       
صفحات بحث و گفـت و گـو و         . داد  هاي كوچكي از هشت نفرشان را نشان مي        عكس
وندي در اين فكر بود كه چطور به گـروه آنهـا       . هايي هم در صفحه وجود داشت       لينك

چيز دسترسي پيدا كند كه در اين لحظه تلفـن همـراهش              ملحق شود تا بتواند به همه     
. مت كوچك پيام تلفني را ديـد      ي آن نگاه كرد و عال       به صفحه . شروع به وزو وزو كرد    

هـاي دريـافتي را        تمـاس   ليست. احتماال وقتي در بِلند بود كسي با او تماس گرفته بود          
احتماال راجع به حقوق . آورد و ديد كه آخرين تماسش از طرف محل كار سابقش است  

  .اش بود بيكاري
ان منـابع   سـازم . ولي، نه، اين تماس را كمتر از يك ساعت پيش دريافـت كـرده بـود               

  . گرفت وقت تماس نمي انساني اينقدر دير
وندي پيام را پخش كرد و از شنيدن صداي ويك گرت، مردي كه همين دو روز پيش                 

  . زده شد اخراجش كرده بود شگفت
  ».خيلي مهمه. سريعا بهم زنگ بزن. سالم، عزيزم، ويك هستم«

خـط خـصوصي دفتـر او       با  . ويك اهل مبالغه نبود   . وندي ناگهان احساس نگراني كرد    
او بـا   . فرسـتاد   اگر ويك رفته بود تماس را به تلفن همراهش خـود مـي            . تماس گرفت 

  .اولين زنگ تلفن را جواب داد
  »شنيدي؟«: ويك پرسيد

  »چي رو؟«
در هر صورت، بـراي ايـن   . دست كمِ كم، به شكل آزاد    . ممكنه دوباره استخدام بشي   «

  ».خوام كار تو رو مي



 
 
 
 
 

  »كدوم كار؟«
  ».ويد رو پيدا كردن ا تلفن همراه هيلي مكپليس«
  »اين چه ربطي به من داره؟«
ظاهرا هر باليي سرش اومـده آقـا پـسر تـو     . توي اتاق هتل دن مرسر پيداش كردن  «

  ».مسئولشه
  
  

×   ×   ×   ×   ×  
   

  
      

  .اد گريسن تنها در تختش دراز كشيده بود
بازجويي از اد به خـاطر قتـل دن         مگي، زني كه شانزده سال بود همسرش بود، هنگام          

در هر صورت زندگي    . اهميتي نداشت . مرسر وسايلش را جمع كرده و از آنجا رفته بود         
به پايـان   به پايان رسيده بود، يا دست كم به نظر خود گريسن مدتي بود         شان  زناشويي

ه اميد گيرد، و حاال هم ك     رسيده بود، ولي باز هم گاهي آدم انگيزه و اميد را در نظر مي             
گريـسن ايـن را     . آورد  مگي هيچوقت چيـزي بـر زبـان نمـي         . باالخره از بين رفته بود    

روشـش  . خواست مشكالت را بـا آرزو كـردن برطـرف كنـد             او هميشه مي  . دانست  مي
ي كمـدي در   ها را در چمـداني بگـذارد، آنهـا را روي تاقچـه     بدي. هميشه اينگونه بود  

. ي خود قرار دهد     خندي ساختگي روي چهره   پشت ذهنش بگذارد، درش را ببندد، و لب       
: ي مگي، چيزي كه مادرش در ِكِبك به او ياد داده بـود ايـن بـود       ي مورد عالقه    جمله

بنابراين هر دو زن زياد لبخند    » .هر كسي آب و هواي خودش رو به پيك نيك مياره          «
موشـش  زدنـد كـه آدم گـاهي فرا         اي مي   هاي استادانه   هردويشان آنقدر لبخند  . زدند  مي
  .معني است هايشان بي شد كه لبخند مي

. لبخند مگي تا چندين سال نتيجه داده بود و اد گريسن جـوان را مـسحور كـرده بـود                 
اما اين . لبخند او براي گريسن مثل خوبي بود و دوست داشت همواره نزديك آن باشد             



 
 
 
 
 

اي لخـت از  ه وقتي اولين بار عكس. نما و نقابي براي دفع بدي بود   . لبخند، خوبي نبود  
خواست   او مي : زده كرده بود    جي را ديده بودند، واكنش مگي او را حيرت        . پسرشان، اي 

جي حالش خوب به نظر     . اي. خبر بشه   هيچكس نبايد با  : گفته بود . آنها را ناديده بگيرد   
يا اگـر كـسي     —هيچكس واقعا به او آزاري نرسانده بود      . اون فقط هشت سالشه   . مياد

. پزشك اطفال چيزي پيدا نكرده بود     . شد   بود، اثري از آن ديده نمي      آزاري به او رسانده   
ادراري يا كـابوس      خبري هم از شب   . رسيد  جي طبيعي و صحيح و سالم به نظر مي        .اي

  . هاي مفرط نبود يا اضطراب
  ».اون حالش خوبه. بيخيال موضوع شو«: مگي با اصرار به او گفته بود

خواي اين آشـغال روانـي        يعني تو نمي  «: ده بود اد گريسن با خشم و عصبانيت فرياد ز       
  »اي هم بياره؟ هاي ديگه ها سر بچه خواي از همين بال گير بيفته؟ مي

  ».جي برام مهمه.من فقط اي. هاي ديگه ندارم من كاري به بچه«
  »؟»بيخيالش شو«خواي بهش ياد بدي؟  و اين چيزيه كه مي«
  ».بفهمه چه اتفاقي براش افتادهلزومي نداره تمام دنيا . بهترين كار همينه«
  ».اون هيچ كار اشتباهي نكرده، مگي«
اي بهـش نگـاه       دونم؟ ولي مردم ديگـه طـور ديگـه          فكر كردي نمي  . دونم  خودم مي «

نيـاريم، نـذاريم    ولـي اگـه صـداش رو در       . به خاطر اين مسئله سر زبونا ميفته      . كنن  مي
  ». . .خبر بشه كسي با

  .براي اولين بار لبخند او باعث انزجارش شد. زدمگي لبخند مخصوصش را به او 
تلويزيـون را روشـن     .  و سوداي ديگري براي خودش درست كرد       1اد بلند شد و اسكاچ    

بـه  . چشمانش را بست و به خون فكر كـرد        .  نشست ESPN2كرد و به تماشاي كانال      
بـه آن  او به تمام آنچه كه    . درد و وحشتي كه به نام عدالت تحميل كرده بود فكر كرد           

اگـر توسـط    . شـد   عدالت بايد برقرار مي   : خبرنگار، وندي تاينس گفته بود اعتقاد داشت      
اما اين به آن معني نبود      . افتاد ي كساني مثل او مي      شد، خب، بر عهده     دادگاه اجرا نمي  

  . پردازند كردند بهايي شخصي نمي كه كساني كه آن را اجرا مي

                                                 
  ويسكي اسكاتلندي.  1
  هاي ورزشي ي پخش برنامه شبكه.  2



 
 
 
 
 

  . عدالت هم رايگان نيست. شنويم كه آزادي رايگان نيست همواره مي
ي مگي را موقع برگشتن به خانه         او تنها بود، ولي هنوز هم صداي نجواي وحشت زده         

  : شنيد مي
  »چكار كردي؟«

  :ساده و خالصه گفته بود و او هم به جاي يك دفاع طوالني از خود، خيلي
  ».تموم شد«

گريسن، و اينكـه بـه      زد، در مورد اد و مگي         شايد بهتر بود در مورد خودشان حرف مي       
. واقعا عشقـشان حقيقـي بـوده اسـت         گذشته نگاه كنند و با خودشان فكر كنند كه آيا         

جـي افتـاده بـود      .راحت بود كه پايان زناشويي خود را به حساب اتفاقي كـه بـراي اي              
اما اين حرف واقعا صحيح بود؟ آيا مصيبت باعث به وجـود آمـدن شـكاف           —بگذراند

كرد تا بتوانيم شكافي را كه         يا فقط چراغ را روشن مي      —كرد  شد و آن را بازتر مي       مي
كنيم، و لبخند و نماي خوبي        يكي زندگي مي  رهمواره وجود داشته ببينم؟ شايد ما در تا       

  .دارد مي شايد مصيبت فقط چشمبند را از مقابل چشمان ما بر. ما را كور كرده است
اي زنـگ بالفاصـله بـا ضـربات         صد. وقت بود   دير. اش را شنيد    اد صداي زنگ در خانه    

اد بيشتر از روي واكنش نه از روي فكـر، از جـا پريـد و               . اي بر در دنبال شد      صبرانه  بي
  . باز هم صداي زنگ و كوبيدن در آمد. اش را برداشت اسلحه

  ».آقاي گريسن، پليس، در رو باز كنيد«
—اي نيفورم قهوهدو مأمور پليس ساسكس كانتي با يو. اد از پنجره بيرون را نگاه كرد    

چقـدر  : گريسن با خودش گفـت    . هيچكدامشان آن كالنتر سياهپوست گنده، واكر نبود      
اش را سـر      اسـلحه . او به جاي اينكه دچار هراس شود كمي غافلگير شـده بـود            . سريع

  . ي پايين آمد، و در را باز كرد جايش گذاشت، به طبقه
  .دادند دو مأمور حدود دوازده ساله نشان مي

  »        گريسن؟آقاي «
  ».مارشال فدرال گريسن هستم، پسرم«
تـا مـن حقوقتـون رو براتـون         . مرسـر بازداشـتيد   . قربان، شما به جرم قتل دنيل جي      «

  ».خونم دستاتون رو بذاريد پشتتون مي
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) اش؟  و دوباره فعلي  (اش را با رئيس سابق        وندي با حالتي شبيه به گيجي تماس تلفني       
  . ه پايان رساند و تلفن را قطع كردويك گرت ب

  .ويد زير تخت دن مرسر پيدا شده بود فون هيلي مك آي
اولـين  . سعي كرد اين موضوع را هضم كند و احساسات و هيجانات خود را كنترل كند              

ي   احـساس دلواپـسي شـديدي بـراي خـانواده         : ترين فكرش هـم بـود       فكرش بديهي 
ولـي عـالوه   . راي آنها به خوبي و خوشي بگذرد   چيز ب   اميدوار بود همه  . كرد  ويد مي   مك

شايد زيادي دچـار شـوك      . موضوع همين بود  . بر اين، بيشتر شوك به او وارد شده بود        
داد؟ مگـر     اي احساس آسايش خاطر به او دست مـي          آيا نبايد در چنين لحظه    . شده بود 

لت بـه   گفته است؟ عـدا     كرد كه او تمام آن مدت در مورد دن درست مي            اين ثابت نمي  
اي براي خراب كردن   باالخره معلوم شده بود كه او جزء دسيسه. نحوي برقرار شده بود 

  .ي مرد بيگناهي كه سعي در انجام كارهاي خوب داشته نبوده است وجهه
التحصيالن كالس دن     بوك فارغ   ي فيس   اما آنجا، روي تصوير مانيتور مقابلش، صفحه      

ي دن را در روز       قيافـه .  و به عقب تكيه داد     چشمانش را بست  . در پرنستون قرار داشت   
. همان روز اولين مصاحبه با او در پناهگـاه در ذهـنش مجـسم شـد                اولين مالقاتشان، 

هـا بـا      داد و حالتي كه آن بچـه       هايي كه از خيابان نجاتشان مي       اشتياق او را براي بچه    
و شده بود را كردند و طوري كه خودش مجذوب ا     ترس آميخته با احترام به او نگاه مي       

هاي وحشتناك همان      پارك لعنتي و زخم     به ياد روز گذشته در آن تريلر      . به خاطر آورد  



 
 
 
 
 

ي چيزهـايي كـه       ها افتـاد و اينكـه چطـور بـا وجـود همـه               صورت و نور كم آن چشم     
  .  دانست دوست داشت به طرف او دست دراز كند و لمسش كند مي

   دروني را ناديده بگيرد؟تواند اين همه بينش و حس يعني آدم واقعا مي
اي معـروف تـد    او بارها مثَل قاتـل زنجيـره     . شود  اي ظاهر مي    البته پليدي با همه جلوه    

قيافـه   اما حقيقت اين بود كه هيچوقت باندي بـه نظـر او خـوش        .  را شنيده بود   1باندي
 شايد اين به خاطر ادراك خودش و آگاهي از ماهيت اصلي او بود، ولي آدم، . نيامده بود 

او مطمئن بود كـه اگـر دن        . كند   احساسي را در چشمان چنين افرادي مشاهده مي         بي
كـرد در او      خباثـت را پنهـان مـي       اي كه   انسان پليدي بود پستي، شرارت، و فريبندگي      

يا شايد  . اين در ذات انسان وجود دارد     . تواند خباثت را احساس كند      انسان مي . يافت  مي
  . ي او بود اين فقط عقيده

حتـي روزي  . هر صورت، او چنين چيزهايي را در دن مشاهده يا احساس نكرده بود            در  
و اكنـون قـضيه     . هم كه مرده بود، مهرباني و صميميت را در او احـساس كـرده بـود               

فـارلي  . اكنـون موضـوع فيـل تورنبـال بـود         . چيزي بيش از شم و احساس دروني بود       
  .تر در جريان بود مز و رازر تر و پر آميز اكنون اتفاقي توطئه. اسپاركر بود

او وارد سـايت شـده و   . بـوك  خيلي خب، فـيس . چشمانش را باز كرد و به جلو خم شد   
توانست به گروه آنها ملحـق شـود؟          ي پرنستون را پيدا كرده بود، اما چطور مي          صفحه

  .بايست راهي براي اين كار باشد مي
  . بوك بپرس دست فيس از كارشناس دم : با خودش گفت

  »!ليچار«
  »چيه؟«: ي پايين از طبقه

  »شه بياي باال؟ مي«
  ».صدات نمياد«
  »!بيا باال«

                                                 
1  .Ted Bundy) 1989-1946 (تـا  1974هـاي   اي تاريخ آمريكا كه بين سـال  ترين قاتالن زنجيره از بدنام 

او بعد از حدود يك دهه انكار و تكذيب شديد، . ل رساندت زن جوان را در سراسر آمريكا به ق تعداد زيادي1978
  . اعدام شدالكتريكي با صندلي 1989سرانجام به ارتكاب سي فقره قتل و تجاوز اعتراف كرد و در سال 



 
 
 
 
 

  »واسه چي؟«: سپس» چي؟«
  ».فقط لطف كن يه لحظه بيا«
  »  توني هر كاري داري داد بزني بگي؟ نمي«

وندي موبايلش را برداشت و برايش نوشت كه كمك كامپيوتري اضـطراري الزم دارد              
چند بلد هم نبود اين      كند، هر   هاي آنالينش را باطل مي      كانتي ا   و اگر عجله نكند همه    

هاي سنگين باال آمـدن      اي بعد صداي آهي عميق و بعد صداي قدم          لحظه. كار را بكند  
  . ها را شنيد او از پله

  »چيه؟«
  ».خوام به اين گروه ملحق بشم مي«: ي كامپيوتر اشاره كرد و گفت وندي به صفحه

  ».تو كه پرنستون نرفتي«. رد و به صفحه نگاه كردچارلي چشمانش را باريك ك
  ».دونستم خودم نمي. از اين تحيل عمقيت ممنونم«

هات ميزني خيلـي ازت خوشـم      وقتي از اين طعنه و كنايه     «: چارلي لبخندي زد و گفت    
  ».مياد

گاهي يكي از آن . خدايا، چقدر اين بچه را دوست داشت» .مثل اينكه مادر و فرزنديم  «
ها تنها چيزي كـه   شد پدر و مادر داد كه باعث مي هيجاني به وندي دست ميهاي    موج

شان بيندازند و هيچوقت او را رها         هايشان را دور بدن بچه      بخواهند اين باشد كه دست    
  . نكنند

  »چيه؟«: چارلي گفت
حاال اگه واقعا نرفته باشم پرنستون چطور بايـد بـه     «: وندي سرش را تكان داد و گفت      

  »ملحق بشم؟اين گروه 
  »كني، درسته؟ شوخي مي«: چارلي شكلكي از خودش درآورد و گفت

  » بهم مياد شوخي بكنم؟«
  ».زني گفتنش سخته  كه مي با اين همه طعنه و كنايه«
  »حاال چطور وارد بشم؟. كنم زنم نه شوخي مي نه طعنه و كنايه مي«

ن لينـك رو كـه      او«. چارلي آهي كشيد، خم شد، و به سمت راست صفحه اشاره كـرد            
  »بيني؟ رو مي» پيوستن به گروه«نوشته 



 
 
 
 
 

  ».آره«
  ».روش كليك كن«: چارلي گفت

  .سپس راست ايستاد
  »بعدش چي؟«
  ».وارد شدي. همين ديگه«

ولي، همونطور كه خودت به زيركـي اشـاره         «. اين بار وندي شكلكي از خودش درآورد      
  ».كردي، من كه پرنستون نرفتم

» .درخواست پيوستن «نويسه    هاي بسته مي    براي گروه . بازهاين يه گروه    . مهم نيست «
  ».شي كليك كني واردش مي. اين يكي براي همه بازه

  .اي شكاك به خود گرفته بود وندي قيافه
  ».فقط كليك كن«: چارلي دوباره آهي كشيد و گفت

 و به همين سادگي به يكـي از         —وندي روي آن كليك كرد    » .خيلي خب، صبر كن   «
. بـوك آن    ي فيس   التحصيالن پرنستون تبديل شد، هر چند نسخه        فارغ اعضاي كالس 

گفتم به او انداخت، سرش را تكان داد، و دوبـاره بـا سـر و                -كه-چارلي يك نگاه بهت   
. وندي باز هم به اين كه چقدر او را دوست داشت فكـر كـرد  . ها پايين رفت   صدا از پله  

فون هيلـي      در مورد پيدا شدن آي     ويد فكر كرد، كه خبري از پليس        به مارشا و تد مك    
فـوني كـه احتمـاال هيلـي آن را            در زير تخت يك مرد غريبه شنيده بودند، همـان آي          

  .خيلي دوست داشته و موقع خريدنش از خوشحالي جيغ زده بوده است
  . خبر مفيدي نبود

ابتدا نود و هشت عـضو را       . گردد  صفحه باال آمده بود، پس وقتش بود به سر كارش بر          
احتماال هـر سـه     . آمد  مي  با عقل جور در   . نه دن را ديد نه فيل، نه فارلي       . نظر گذراند از  

اگر هم زماني به گروه ملحق . خواستند توجه ديگران را به خود جلب نكنند نفرشان مي
ها بـرايش   ي اسم هيچ يك از بقيه. خارج بودند بوك  شده بودند، احتماال اكنون از فيس     

  . آشنا نبود
  كرد؟ اال بايد چكار ميخيلي خب، ح



 
 
 
 
 

ي يكي از اعضاي بيمـار كـالس و           يكي از آنها درباره   . ي مباحثات را چك كرد      صفحه
اي اعـضاي     هـاي منطقـه      به گردهمايي   يكي ديگر راجع  . پيشنهادهاي كمك به او بود    

روي جايي در   . يكي ديگر راجع به تجديد ديدار آينده بود       . آنجا خبري نبود  . كالس بود 
  :بخش رسيد صفحه كليك كرد و به لينكي نويداطراف همان 

  » ! سال اول—هاي خوابگاه عكس«
: عنوان آن نوشته بود   . او هر سه نفر آنها را در پنجمين عكس نمايش اساليد پيدا كرد            

و حدود صد دانشجو كه مقابل ساختماني آجري ژست گرفته بودنـد     » 1ي استرنز     خانه«
درست بود كه حاال خيلي بزرگتر شده .  شناختاول از همه دن را. در آن حضور داشتند
شـكي  . اش تغييري نكرده بـود      جز اينها، قيافه    تر شده بود، ولي به        بود و موهايش كوتاه   

  . فيافه بوده است نبود كه در جواني هم فردي خوش
فارلي پاركزِ سياستمدار در قـسمت  . هايشان در زير تصوير نوشته شده بود        فهرست اسم 

در حالي كه دن    . فيل تورنبال در سمت راست ايستاده بود      . ستاده بود وسط صف جلو اي   
هـاي رسـمي پوشـيده        شرت پوشيده بود، فارلي و فيل هـر دو لبـاس            شلوار جين و تي   

تنها چيزي كه كم داشتند يك —پاشنه دار، و كفش بي شلوار خاكي، پيراهن يقه   . بودند
  .دستمال گردن دور گردنشان بود

  قدم بعدي چه بود؟. دانست  نام خوابگاه را ميخيلي خب، پس او حاال
 —ي افـراد ديگـر داخـل عكـس در گوگـل جـستجو كنـد                 ي همه   باره  توانست در   مي

امـا ايـن كـار مـدت زيـادي طـول            —هايشان در زير تصوير قرار داشـت         نام  فهرست
انگـار كـه    . خواست در اختيارش قرار ندهـد       كشيد و ممكن بود اطالعاتي را كه مي         مي

  . دادند شان را در شبكه قرار نمي هاي سال اولي اتاقي رست هممردم فه
ده دقيقـه بعـد، بـه       . بوك كـرد    ي فيس   وندي دوباره شروع به جستجو در ميان صفحه       

  :ي مفيدي دست يافت نتيجه
  »!بوك آلبوم تصاوير سال اول ما در فيس«

 ريـدر بـاز    روي لينك كليك كرد، يك فايل پي دي اف دانلود كرد و آن را با آكروبات               
هـا در تـافتز     البته، وندي خودش هم يكي از اين آلبوم       —آلبوم تصاوير سال اول   . كرد

                                                 
1. Stearns  



 
 
 
 
 

ي دبيرسـتان   آلبوم سـالنامه . داشت و با به ياد آوردن آن لبخندي بر لبانش نقش بست   
 اطالعـات   — بهتر از همه براي اهداف امشب او       —به همراه شهر تولد، دبيرستان، و     

ي ديگر     كليك كرد، دو صفحه    Mي    وندي روي دكمه  . ل اول مربوط به تعيين اتاق سا    
  :عكس سال اول او هم آنجا بود. جلو رفت، و دن مرسر را پيدا كرد

  .مرسر. دنيل جي
  ، اورِگان1ريدل

  دبيرستان ريدل
   استرنز109ي  سوييت شماره

ي خـوبي را در مقابـل         دن در تصوير لبخند پهني زده بود و احتماال در آن لحظه آينده            
لبخنـدش  . شايد در اين عكس هجـده سـال داشـت         . كرد  ولي اشتباه مي  . ديد  خود مي 

هاي سخت زندگي را دارد، و بله، از پرنـستون            داد كه آمادگي قبول مسئوليت      نشان مي 
  و بعد چه؟.  . .گرفت كرد، طالق مي شد، ازدواج مي التحصيل مي فارغ

  مرد؟ شد و مي باز تبديل مي به يك بچه
بـاز    آمد؟ آيا دن همان موقع، در سن هجده سالگي يك بچه            مي  ا هم جور در   ها ب   آيا اين 

اش فقـط در   هـاي درونـي   ي جنسي كرده بود؟ آيا گرايش  استفاده  بود؟ آيا از كسي سوء    
 يا چيزي بيش از آن بـود؟ آيـا واقعـا يـك دختـر نوجـوان را                   —حد يك دانشجو بود   

  دزديده بود؟
  كرد؟ ها را باور نمي چرا وندي اين

ي اتـاق را از اطالعـات ورودي بـه دسـت              شماره. كرد  بايد تمركز مي  . هميتي نداشت ا
مطمئنا، فارلي  .  ها كليك كرد    Pبراي بررسي دوباره روي     . 109ي    سوييت شماره . آورد

.  اسـترنز بـود   109ي     هم در سوييت شـماره     3ي الرنسويل   ر و مدرسه  2پاركز از برين ما   
 خيلـي بيـشتر شـبيه       1ي فيليپس آكادمي اَنـدووِر      ه، و مدرس  4فيليپ تورنبال از بوستون   

  . استرنز بود109ي   بله، او هم در سوييت شماره—زمان حالش بود

                                                 
1. Riddle   
2. Bryn Mawr   
3. Lawrenceville 
4. Boston  



 
 
 
 
 

  .را وارد كرد»  استرنز109ي  سوييت شماره«ي جستجو را زد و عبارت  وندي دكمه
  .پنج نتيجه

، يـك   2كلـوين تيلفـر   : و حاال دو نفر جديد    —فيليپ تورنبال، دنيل مرسر، فارلي پاركز     
، كــه يكــي از آن 3آمريكــايي بــا لبخنــدي محتاطانــه، و اســتيون ميچيــانو-آفريقــايي

  .شكل با گوي بزرگي در وسط آن به گردن آويخته بود هاي طناب بند گردن
كلـوين  «ي ديگـري بـاز كـرد و     صـفحه . دو اسم جديد هيچ مفهومي براي او نداشتند   

يك نتيجه . با به معناي واقعي هيچتقري. هيچ. را داخل موتور جستجو تايپ كرد  » تيلفر
نـه  . و فقط هـم در مـورد همـان نوشـته بـود            —التحصيالن پرنستون   از فهرست فارغ  

  .، هيچ چيز نداشت6اسپيس نه ماي. 5نه توييتر. بوك نه فيس. 4ين لينكد
شد بـه صـورت آناليـن         ترين افراد، مي    ميل  اكثر مردم، حتي بي   . آورد  وندي سر در نمي   

هـايش را در      اتاقي  خصوص وقتي هم    ولي كلوين تيلفر، به   . نها پيدا كرد   به آ   چيزي راجع 
  . گرفتيد، يك روح بود نظر مي

  حاال اين چه مفهومي داشت؟
ابتدا بايد اطالعـات    . فعال براي فرضيه بافي خيلي زود بود      . شايد هيچ مفهومي نداشت   

  . كرد آوري مي بيشتري جمع
وقتي نتايج را ديـد، حتـي       . ستجو تايپ كرد  را داخل موتور ج   » استيون ميچيانو «وندي  

خبـر    قبل از اينكه براي جزئيات بيشتر روي آنها كليك كند، خودش از محتواي آنها با              
  .شد

  ».لعنتي«: با صداي بلند گفت
  »چيه؟«: از پشت سرش صدايي گفت

  »هيچي، چه خبر؟«. چارلي بود
  »ي كالرك؟ اشكالي نداره بريم خونه«

                                                                                                                                            
1. Phillips Academy Andover  
2. Kelvin Tilfer  
3. Steve Miciano  
4. Linkedin  
5. Twitter  
6. MySpace  



 
 
 
 
 

  ».ته باشهفكر كنم اشكالي نداش«
  » .خوبه«

روي اولين نتيجه، كه يـك  . وندي دوباره رويش را به طرف كامپيوتر كرد . چارلي رفت 
 بـود   مربوط به چهار ماه قبل1اي به نام وست اسكس تريبون ي خبري از روزنامه   مقاله

  :كليك كرد
 3 در ليوينگـستون   2استيون ميچيانو، از جراحان اورتوپد مركز پزشكي سـنت بارنـابوس          

نيروهـاي  . مجـاز دسـتگير شـد       يوجرسي، ديشب به اتهام تملك داروهاي مسكن غير       ن
ي بزرگـي از      محموله«پليس بر اساس گزارشي كه به آنها شده بود، آنچه را به عنوان              

توصيف شده بود در صندوق عقب اتومبيل دكتـر  » مجاز ي غير تجويز شده هاي  مسكن
يكـي از  . وط بـر دادرسـي آزاد شـد   دكتر ميچيـانو بـه قيـد ضـمانت مـشر       . پيدا كردند 

سخنگويان مركز پزشكي سنت بارنابوس اظهار داشت دكتر ميچيانو تا زمـان بررسـي              
  . كامل مواد آزاد خواهد بود

ي ايـن     وندي وست اسكس تريبـون را بـراي ادامـه         . چيزي كه دنبالش بود همين بود     
گ و حتـي در  ي اصلي وب برگشت و نتايجي در چند وبال  به صفحه . خبر جستجو كرد  

ي كـش رفـتن       اولين مورد راجـع بـه بيمـار سـابقي بـود كـه دربـاره               . توييتر پيدا كرد  
فروشي بـود كـه       مورد ديگر راجع به مواد    . هايش توسط ميچيانو صحبت كرده بود       دارو

باز هـم مـورد ديگـري از يكـي از     . شريك جرم خود را دكتر ميچيانو معرفي كرده بود        
داشـته و   » مناسب  نا«د كه ادعا كرده بود ميچيانو رفتاري        ها راجع به بيماري بو      وبالگ

  » .كرده است قطعا با چيزي خود را نشئه مي«
هـاي   هـا و پـست     هـا و توييـت      داشت برداشتن و چك كردن سايت       وندي شروع به ياد   

  . بوك كرد  اسپيس و فيس هاي ماي مختلف و لينك
  .واقعا عجيب بود

خيلـي  . كـدام ننوشـته بـود       هيچ چيز راجع به هيچ    . اتاقي سال اول از پرنستون      پنج هم 
يـك مـشاور مـالي، يـك        :  نفـر ديگـر     چهـار . كنيم  نظر مي   خب، از كلوين تيلفر صرف    

                                                 
1. West Essex Tribune  
2. Saint Barnabus  
3. Livingston  



 
 
 
 
 

هر چهار نفـر طـي يـك        . و حاال هم يك پزشك     —سياستمدار، يك كارگر اجتماعي   
  .هايي گريبانگيرشان شده بود سال گذشته رسوايي

  .تصادف جالبي بود
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بـه او  . اد گريسن با تماسي كه گرفت، وكيلش هستر كريمستاين را از خواب بيدار كرد          
  . گفت كه بازداشت شده است

دسـت رو   اينقدر مزخرف به نظر مياد كه در حالت معمـول يـه نفـر زيـر              «: هستر گفت 
  ».فرستادم مي

  »اما؟«: اد گفت
  ».اش خوشم نمياد اما از موقع«
  ».منم همينطور«: د گفتا

پس چرا بايـد    . منظورم اينه كه همين چند ساعت پيش دهن واكر رو سرويس كردم           «
مگـه  «: مكثي كرد و سپس گفت» بيان سراغت و اين بار جدي جدي بازداشتت كنن؟    

  ».اينكه ارتباطشون رو با من قطع كرده باشن
  ».كنم موضوع اين باشه فكر نمي«
  ».ي چيز جديدي به دست آوردنپس يعن. خودم هم همينطور«
  »آزمايش خون؟«
اد، مطمئنـي  «: اي تأمل كـرد و گفـت   هستر لحظه» .آزمايش خون تنها كافي نيست    «

  »آميزي پيدا كرده باشن؟ امكان نداره هيچ چيز اتهام
  ».امكان نداره«
  »مطمئني؟«
  ».صد در صد«



 
 
 
 
 

گـم    ام مـي    نندهبه را . گي  هيچي نمي . دوني بايد چكار كني     خيلي خب، خودت كه مي    «
  ».كنم يه ساعت بيشتر طول بكشه  نمي اين وقت شب فكر. منو بياره بيرون

  ».يه مشكل ديگه هم هست«
  »چي؟«
تـوي اسـكس    . تـوي نيـواركم   . ي پليس ساسكس كانتي نيستم      اين دفعه توي اداره   «

  ».ايه ي ديگه حوزه. كانتيه
  »دوني چرا؟ نمي«
  ».نه«
اين دفعه ديگـه بهـشون رحـم        . هام رو بپوشم    سبذار لبا . خيلي خب، سر جات بشين    «

  ».كنم نمي
چهل و پنج دقيقه بعد، هستر به همراه موكلش اد گريسن در اتاق بازجويي كوچكي با                

مدتي طوالني انتظـار    . زميني از جنس فورميكا و ميزي چسبيده به زمين نشسته بودند          
  .هستر بسيار عصباني شده بود. كشيدند

—شـخص ديگـري   . النتـر واكـر يونيفـورم بـه تـن وارد شـد            باالخره در باز شد و ك     

گنده، حدود شصت ساله، با كت و شلواري به رنگ خاكستري موشـي كـه انگـار                 شكم
  .  همراه او بود—عمدا چروكش كرده بودند

مـرد ديگـر روي     . او به ديوار مقابـل تكيـه داد       » .ببخشيد كه طول كشيد   «: واكر گفت 
  .زد وز داشت قدم ميهستر هن. صندلي مقابل گريسن نشست

  ».ريم ما داريم مي«: گفت
خـداحافظ، خـانم وكيـل، دلمـون بـرات تنـگ            «: واكر انگشتانش را تكان داد و گفت      

بايد مراحل قانوني رو طـي      . اون تحت بازداشته  . ره  اوه، ولي موكلت جايي نمي    . شه  مي
 اولـين كاريـه     احتماال كار رسيدگي به ضمانت    . وقته  االن دير . مونه  فعال اينجا مي  . كنه

  ».هاي دنجي داريم گاه ديم، ولي نگران نباش، اينجا بازداشت كه فردا صبح انجام مي
ببخشيد، كالنتر، ولي مگه تو يه مأمور منتخب      «. ها نداشت   هستر توجهي به اين حرف    

  »نيستي؟
  ».چرا«



 
 
 
 
 

كنم با اردنگـي بنـدازنت بيـرون در           اي رو كه با تمام توانم كاري مي         پس اون لحظه  «
تونه سخت باشه؟ بازداشت كـردن   منظورم اينه كه اين كار چقدر مي . هنت تصور كن  ذ

  »--كسي كه پسرش قرباني يه جنايت 
  »ها برداري؟ شه يه لحظه دست از اين تهديد مي«. مرد ديگر باالخره به حرف آمد

  . هستر به او نگاه كرد
 تـا   مـا چنـد  . هر غلطي دوست داري بكن، خانم كريمستاين، خب؟ برام مهم نيـست      «

. شـه   اگه به اين سؤاالت جواب ندي موكلت توي دستگاه قانون گم مـي            . سؤال داريم 
  »گم؟ فهمي چي مي مي

  »و شما كي باشي؟«. هستر كريمستاين چشمانش را باريك كرد و به او نگاه كرد
و اگه يه دقيقه دست از ايـن        . بازپرس اسكس كانتي هستم   . اسم من فرانك ترمونته   «

  ».داري، شايد دليل اينجا بودنتون رو بفهميها بر كار
ي حمله است، اما بعد كمـي عقـب نـشيني              لحظه آماده   هستر طوري بود كه انگار هر     

  »خواي بگي؟ خيلي خب، پسر گنده، چي مي«. كرد
اي را بـا صـداي چلپـي روي ميـز انـداخت و            پرونده. اين يكي را واكر به عهده گرفت      

  ».آزمايش خون«: گفت
  »شته؟خب چي نو«
  ».دوني، توي ماشين موكلت خون پيدا كرديم همونطور كه مي«
  ».گفتي«
  ».خونِ توي ماشين با خون مقتول، دن مرسر مطابقت كامل داره«

  .اي طوالني كشيد هستر خميازه
  ».شايد تو بتوني دليلش رو به ما بگي«: واكر گفت

شـايد تـوي راه     . اشـن شايد با هم يه دوري زده ب      «: اي باال انداخت و گفت      هستر شانه 
  ».دن مرسر دماغش خوني شده باشه

  »توني ارائه بدي همينه؟ بهترين چيزي كه مي«: واكر دست به سينه استاد و گفت



 
 
 
 
 

هـستر  » .تونم بهتر از ايـنش رو هـم ارائـه بـدم             اگه بخواي مي  . اوه، نه، كالنتر واكر   «
 مثـال فرضـي     شه بـرات يـه      مي«: اي گفت   چشمانش را به هم زد و با صداي دخترانه        

  »بزنم؟
  ».دم واقعيت رو بشنوم ترجيح مي«
  ».شرمنده، خوشتيپ، بهتر از اين از دستم برنمياد«
  ».خيلي خب، بفرما«
شما براي قتـل دن مرسـر شـاهد داريـد،     . گم ي شما اولين مثال رو مي     خب، با اجازه  «

  »درسته؟
  ».درسته«
  ».وندي تاينس رو خوندمي شاهد شما، همون خبرنگاره  حاال فرض كنيد من بيانيه«

  ».ان بيانيه و هويت شاهد هر دو محرمانه. اين غيرممكنه«: واكر گفت
  »شه ادامه بدم؟ حاال مي.  يه خبرنگار فرضي ي فرضي بيانيه. خيلي خب، اشتباه كردم«

  » .بفرما«: فرانك ترمونت گفت
مواجـه شـده،    در اين تريلر با دن مرسـر         ي فرضي اون، وقتي     حاال طبق بيانيه  . عاليه«

كاريِ اخيـر كـامال در اون         هاي يه كتك    اي انجام بگيره، نشانه     اندازي  قبل از اينكه تير   
  ».مشهود بوده

  .هيچكس حرفي نزد
  ».يكيتون سري تكون بده. يه واكنشي نشون بديد«: هستر گفت

  ».فرض كن هر دو اين كار رو كرديم«: فرانك گفت
دن مرسر چند روز قبل به پدر يكـي      —ا باز هم فرض   —حاال مثال . خيلي خب، خوبه  «

فرض كنيم يه كم خونريزي به . فرض كنيم كه دعواشون شده. از قربانيانش بر خورده 
مكثـي كـرد و     » .فرض كنيم يه كم از اون خون سر از تـوي ماشـين درآورده             . پا شده 

  .واكر به ترمونت نگاه كرد. دستانش را از هم باز كرد، و ابرويش را باال برد
  ».خب، خب«: ترمونت گفتفرانك 

  »خب، خب چي؟«



 
 
 
 
 

اگه يه دعواي فرضـي شـروع شـده باشـه،           «. ترمونت سعي كرد لبخندي زوركي بزند     
  »گم؟ ده، درست نمي مسلما اين به موكل تو انگيزه مي

  »ببخشيد، اسمت چي بود؟«
  ».فرانك ترمونت، بازپرس اسكس كانتي«
  »كاري، فرانك؟ تو تازه«

  »كار باشم؟ بهم مياد تازه«. ا باز كرداين بار ترمونت دستانش ر
نه، فرانك، بهت مياد صد سال تصميم اشتباه گرفته باشي، اما حرفت در مورد انگيزه               «

.  مغزي شـده بزنـه      كارِ كمبود اكسيژن به يه دستيار وكيلِ مرگ         مثل حرفيه كه يه تازه    
خـواد    بازه كسيه كـه مـي       معموال كسي كه دعوا رو مي     —حواستون اينجا باشه  —اوال

  »تالفي كنه، درسته؟
  ».اكثر اوقات«
بـه ايـن     «-- هستر مثل يك مجري مسابقه به طرف موكلش اشاره كـرد           --»خب«

شـما كبـودي يـا زخمـي روش     . گم موكل نگـاه كنيـد   كوه مردانگي كه من بهش مي   
پس ظاهرا اگه دعواي فيزيكي پيش اومده باشه، پسر من كمتـر خـورده،              . بيند؟ نه   مي

  »گم؟ درست نمي
  ».كنه اين چيزي رو اثبات نمي«
ولي در هر صورت، باختن يـا  . باور كن، فرانك، به نفعته با من وارد بحث اثبات نشي         «

زني، انگار اين  تو داري از پيدا كردن انگيزه حرف مي. بردن دعوا، ربطي به قضيه نداره    
 بـذار اينجـا   كاري، فرانك، پس تو براي اين پرونده تازه   . كارت خيلي مبتكرانه يا مفيده    

هـاي لختـي      ي موكل من عكس      ساله   دن مرسر از پسر هشت     —رو من كمكت كنم   
ات تجـاوز جنـسي       متوجهي؟ وقتي يه نفر به بچـه      . اين خودش يه انگيزه است    . گرفته

تجربـه    هاي با   بازپرس. اينا رو بنويس  . ي خوبي براي انتقام گرفتنه      كنه، خودش انگيزه  
  ».هايي رو بدونن بايد چنين چيز

  ».موضوع سر اين نيست«: غري از خودش درآورد و گفت فرانك صداي غر
فكر كردي با اين آزمايش خون موفقيـت     . متأسفانه، فرانك، موضوع دقيقا سر همينه     «

ما رو نصف شب كشوندي اينجا چون خيلي تحت تـاثير ايـن             . بزرگي به دست آوردي   



 
 
 
 
 

ديگـه از اون قـسمت       و   —گم، اين به اصـطالح مـدركت        دارم بهت مي  . قرار گرفتي 
ي تحقيقـاتتتون رو در   ي جرم و زنجيـره  هاي صحنه تونم بچه راجع به اينكه چطور مي 

تونه فـيلم اولـين دوبـدومون رو بـرات            كنم چون واكر مي     هم پاره كنم صرف نظر مي     
  ».شه توجيهش كرد اصال ارزشي نداره و به راحتي مي—بذاره

خوايد   هاي گنده بكنم، ولي واقعا مي       تهديدخوام    نمي«: هستر به واكر نگاه كرد و گفت      
  »با اين آزمايش خون احمقانه موكل من رو اشتباهاً به جرم قتل بازداشت كنيد؟

  ».به جرم قتل نه«: ترمونت گفت
  »نه؟«. اين حرف باعث شد هستر كمي عقب نشيني كند

  ».نظر من، شراكت در جرم بعد از واقعه است. به جرم قتل نه. نه«
هستر دوباره به ترمونت نگاه   . اي باال انداخت    گريسن شانه . د گريسن رو كرد   هستر به ا  

فرض كنيم من خيلي از اين حرفت تعجب كـردم، و يـه راسـت بـريم                 «: كرد و گفت  
  ».سراغ منظورت از شراكت در جرم بعد از واقعه

  ».اينو توش پيدا كرديم. ما اتاق متل دن مرسر رو گشتيم«: فرانك ترمونت گفت
يـك  —هـستر بـه آن نگـاه كـرد    .  عكس هشت در ده را به طرف آنها سر داد      او يك 

او آن را به اد گريسن نشان داد و در همين حال سـاعد او را                . رنگ بود   فون صورتي   آي
هـستر حرفـي    . خواست به او هشدار بدهد كه واكنشي نشان ندهد          گرفته بود انگار مي   

بعضي مواقع ايجاب   . دانست  ا مي هستر اصول اساسي كار ر    . گريسن هم همينطور  . نزد
او عـادت داشـت     . كرد كه سكوت كند     كرد كه حمله كند و بعضي مواقع ايجاب مي          مي

اما آنها در اينجا منتظـر يـك        . حرفي گرايش داشته باشد     كه بيشتر به سوي حمله و پر      
كـرد    آنقدر صبر مي  . داد  او اين واكنش را به آنها نشان نمي       . هر واكنشي . واكنش بودند 

  . ا منصرف شوندت
اين تلفن زير تخت اتاق متل «: ي ديگر گذشت سپس فرانك ترمونت گفت     يك دقيقه 

ي زيادي هم با جـايي كـه االن نشـستيم نـداره پيـدا                 دن مرسر در نيوارك كه فاصله     
  ».شده

  .هستر و گريسن ساكت ماندند
  ».ويد مال يه دختر گمشده است به اسم هيلي مك«



 
 
 
 
 

كـرد،    هـا رفتـار مـي       بايست بهتر از ايـن      ي فدرال كه مي     تهاد گريسن، مارشال بازنشس   
رنگ از صورت گريسن پريده بود، طـوري كـه انگـار            . هستر به او رو كرد    . اي كرد   ناله

هـستر دوبـاره    . اي را باز كرده و تمام خون صورتش از آن خالي شده بود              يك نفر لوله  
  . انددست او را فشار داد و سعي كرد او را به حالت عادي برگرد

  »--كنيد موكل من شما كه فكر نمي«. هستر سعي كرد مدتي وقت را تلف كند
اكنـون  » كنم، هـستر؟    دوني چه فكري مي     مي«. فرانك ترمونت به ميان حرفش پريد     

كنم موكلت دن مرسر  فكر مي«. تحكم و اطميناني در لحن صدايش به وجود آمده بود  
ايـن  . وكلت آورده بـود تبرئـه شـد       رو كشت چون مرسر به خاطر باليي كه سر پسر م          

كنم موكلت تصميم گرفته قانون رو به دست خودش اجـرا             فكر مي . كنم  فكريه كه مي  
ي   اگه يه نفر همين بال رو سـر بچـه         . تونم مقصر بدونمش     و از يه لحاظ، نمي     —كنه

و . كـردم   دونـه ايـن كـار رو مـي          خدا مي . رفتم سراغش   آورد، آره، مسلما مي     خودم مي 
كردم چون حقيقتش اينه كـه بـا          تونستم استخدام مي    رين وكيلي رو كه مي    بعدش بهت 

رحم و پسته كه اگه مقابل جمعيت تماشـاگران يـه بـازي             مقتولي طرفيم كه اونقدر بي    
  ».شه فوتبال هم كشته بشه كسي مقصر شناخته نمي

  . اش گذاشت و منتظر ماند هستر دستانش را روي سينه. او به هستر نگاه كرد
دوني آخرش به كجـا خـتم          مشكل اجرا كردن قانون با دست خودت اينه كه نمي          اما«

 موكـل تـو     --گيم، درسـته؟    ي اينا رو فرضا مي      اوه، و داريم همه   —پس حاال . شه  مي
تونسته به ما بگه چه باليـي سـر يـه دختـر هفـده سـاله اومـده                     تنها كسي رو كه مي    

  ».كشته
  . يان دستانش گرفتو صورتش را در م» .اوه خدايا«: گريسن گفت

  ».خوام يه لحظه با موكلم تنها باشم مي«: هستر گفت
  »چرا؟«
سپس نظرش را عوض كرد و در گوش گريـسن  » .فقط گورتون رو از اينجا گم كنيد      «

  »دوني؟ تو چيزي در اين باره مي«: نجوا كرد
  ».البته كه نه«. گريسن خودش را عقب كشيد و با وحشت به او نگاه كرد

  ».خيلي خب«: تكان داد و گفتهستر سري 



 
 
 
 
 

ويـد آورده   كنيم موكل تو باليي سـر هيلـي مـك      ببين، ما فكر نمي   «: فرانك ادامه داد  
پس حاال بـراي پيـدا كـردن        . اما كامال مطمئنيم كه دن مرسر اين كار رو كرده         . باشه

بايد جاي جسد دن رو هـم پيـدا         . تونيم، خبر داشته باشيم     هيلي بايد از هر چي كه مي      
دونيم، دن اون رو يـه جـاي          تا اونجايي كه مي   . ضمن وقت زيادي هم نداريم      در. مكني

هيلي ممكنه دست و پا بسته باشه، گرسنه باشه، ترسيده باشـه،            . داشته  مخفي نگه مي  
هـايش،   داريـم از همـسايه  . َكنـيم  ي مرسـر رو مـي    دونه؟ داريـم حيـاط خونـه        كي مي 

ي جاهايي كه دوست داشته بره سؤال         باره  همكاراش، دوستاش، و حتي زن سابقش در      
و اون دختر ممكنه تنها و گرسنه باشـه،         —گذره  اما زمان داره به سرعت مي     . كنيم  مي

  ».تر از اينا يا جايي گير افتاده باشه يا حتي بد
  »تونه بهتون بگه اون كجاست؟ كنيد يه جسد مي و فكر مي«: هستر گفت

موكلـت بايـد   . هاش باشه يا توي جيبشايد سر نخي چيزي روي بدنش    . بله، ممكنه «
  ».بهمون بگه دن كجاست

از من انتظار داري اجـازه بـدم مـوكلم خـودش رو             «: هستر سرش را تكان داد و گفت      
  »مقصر اعالم كنه؟

  ».انتظار دارم موكلت كار درست رو انجام بده«
  ».مياري دونم تو داري اينا رو از خودت در تا جايي كه من مي«

  »چي؟«: ز جا بلند شد و گفتفرانك ترمونت ا
اعتـراف كـن تـا دختـره رو نجـات      . هاشون مواجه شدم    من قبال هم با پليسا و كلك      «

  ».بديم
كنـي اينـا    واقعـا فكـر مـي   . ام نگـاه كـن    از نزديك به قيافه   «: ترمونت خم شد و گفت    

  » است؟ اش نقشه همه
  ».ممكنه باشه«

  ».نيست«: واكر گفت
  »م؟و من بايد حرفتون رو قبول كن«



 
 
 
 
 

اينها همه واقعيـت    —دانستند  آنها همه مي  . واكر و ترمونت هر دو فقط نگاهش كردند       
  . توانست به اين خوبي نقش بازي كند  هم نمي1دنيرو. داشت

  ».دم موكلم خودش رو مقصر اعالم كنه با اين حال من اجازه نمي«: هستر گفت
  »ه، اد؟احساست همين«: اي سرخ از جا بلند شد و گفت ترمونت با چهره

  ».با من حرف بزن، نه با موكلم«
او درسـت نزديـك سـرِ رو بـه          » .تو خودت مأمور قـانوني    «. فرانك او را ناديده گرفت    

تو با كشتن دن مرسر، ممكنه مسئول قتـل هيلـي           «: پايين اد گريسن خم شد و گفت      
  ».ويد باشي مك

  ».برو عقب«: هستر گفت
هـاي قـانوني      ت؟ اگه فكر كردي با مانور     توني با خودت زندگي كني، اد؟ با وجدان         مي«

  »--كنم وقت خودم رو تلف مي
گي فقـط بـر       اين ارتباطي كه مي   . صبر كن ببينم  «: هستر با صدايي ناگهان آرام گفت     

  »اساس همين تلفنه؟
  »چي؟«
  »فقط همينو داري؟ همين تلفني كه توي هتل اون پيدا شده؟«
  »كني اين كافي نيست؟ چيه، فكر مي«
  »پرسيدم ديگه چي داري؟. ي نبود كه ازت پرسيدم، فرانكاين سؤال«
  »چه اهميتي براي تو داره؟«
  ».خوام بدونم همينجوري مي«

. زن سـابقش «: فرانك گفت. واكر سري تكان داد. فرانك ترمونت نگاهي به واكر كرد 
  ».ويد هم همينطور ظاهرا هيلي مك. ي اون  رفت خونه مرسر قبال مي

  » رو ديده؟ ينجا اين دخترهكني مرسر هم فكر مي«
  ».بله«

                                                 
1  .Robrt De Niro)  ي اسكار  ي جايزه هاي آمريكايي كه دو بار برنده ترين هنرپيشه از معروف) 1943متولد

  تــوان بــه راننــده تاكــسي، شــكارچي گــوزن، گــاو خــشمگين و   هــاي معــروف او مــي يلماز فــ (.شــده اســت
  .) اشاره كرد2خواننده  پدر



 
 
 
 
 

  ». منو آزاد كنيد بره، لطفا همين االن موكل«: سپس گفت. هستر سري تكان داد
  »كني، درسته؟ شوخي مي«
  ».همين االن«
  ».موكلت تنها سر نخ ما رو كشته«

اگه حرفي كه   «. صدايش در ميان اتاق پيچيد    » .كني  اشتباه مي «: هستر به تندي گفت   
  ».باشه، اد گريسن تنها سر نختون رو در اختيارتون گذاشتهزني درست  مي
  »گي؟ چي داري مي«
  »شما احمقاي دست و پا چلفتي آخرش چطور اين تلفن رو پيدا كرديد؟«

  .كس جواب نداد هيچ
پس بدون  . كرديد موكل من اونو كشته      چرا؟ چون فكر مي   . اتاق دن مرسر رو گشتيد    «

تـا  . تـا امـروز   . ه ماه تحقيقات هيچي پيدا نكرديـد      بعد از س  . اون، االن هيچي نداشتيد   
  ».اينكه موكل من تنها سرنختون رو دو دستي تحويلتون داد

  .ولي هستر حرفش تمام نشده بود. سكوت
بـازپرس  . دونم كي هستي    و تا روي همين موضوع هستيم بهت بگم فرانك، من مي          «

تـل معـروفِ چنـد      ي ق   اسكس كانتي فرانك ترمونت، همون كسي كه به اون پرونـده          
 1كسي كه به خاطر عدم صالحيت توسـط رئيـسش لـورن ميـوس             . سال پيش گند زد   

كنـي، بعـدش      ات كار مـي     كنار شد، درسته؟ و حاال هم كه داري روي آخرين پرونده            بر
دي   شه؟ به جاي اينكه اشتباهاتت رو جبران كني، اصال زحمت به خودت نمي               مي  چي

. ني كه به شكل واضحي بـا مقتـول ارتبـاط داشـته    باز معروفي نگاه ك     كه حتي به بچه   
  »چطور متوجه اين موضوع نشدي، فرانك؟

  .اش پريده بود حاال اين فرانك ترمونت بود كه رنگ از چهره
و حاال، پليس تنبلي كه تو باشي، تو با گستاخي تمام موكل منو به شـراكت در جـرم           «

روي پرونـده كـار كـردي و        اين همـه مـاه      . كني؟ تو بايد ازش ممنون باشي       متهم مي 
كني موكل من كـرده بيـشتر از          و حاال به خاطر كاري كه ادعا مي       . هيچي پيدا نكردي  

  ».اي به پيدا كردن اين دختر بيچاره نزديك شديد هر وقت ديگه
                                                 

1  .Loren Muse) محكم بچسب«هاي كتاب  يكي ديگر از شخصيت«(  



 
 
 
 
 

  . فرانك ترمونت درست مقابل چشمان آنها آب رفته بود
  .  كردندآنها هر دو شروع به برخاستن. هستر سري به گريسن تكان داد

  »بريد؟  كجا تشريف مي«: واكر گفت
  ».ريم داريم مي«

. هاي هستر بـود  ترمونت هنوز گيج حرف. واكر منتظر بود ترمونت به آنها اعتراض كند  
  .واكر گوي بازي را در دست گرفت

  ».موكلت تحت بازداشته. امكان نداره«
تـر و     اليـم اكنون لحن صـدايش م    » .خوام به حرفم گوش كني      ازت مي «: هستر گفت 

  ».كنيد داريد وقتتون رو تلف مي«. آميز بود تقريبا پوزش
  »از كجا اينقدر مطمئني؟«

دونـستيم كـه      اگـه مـا چيـزي مـي       «: هستر مستقيم به چشمان او خيره شـد و گفـت          
  ».گفتيم تونست به اون دختر كمك كنه، بهتون مي مي

  .سكوت
  .يگر اثري از آن نبودي او گشت، ولي د واكر دنبال اثري از الف زدن در چهره

  »كنه؟ چطوره بذاري خودمون تصميم بگيريم كه چي بهمون كمك مي«
هستر اكنون كامال از جا بلند شد و نگاهي به ترمونـت و سـپس بـه واكـر انـداخت و                      

كـاري  . تا اينجا كه هردوتون در جلب اطمينان كارتون خيلي خـوب بـوده          آره،«: گفت
 نه اينكه   —يدا كردن اون دختر بيچاره تمركز كنيد      كه االن بايد بكنيد اينه كه روي پ       

  ».كسي رو بازداشت كنيد كه ممكنه تنها قهرمان اين جريان باشه
هـا بـه      ي چشم   همه. پليس جواني آن را باز كرد و سرش را داخل آورد          . يك نفر در زد   

  »چي شده، استانتون؟«: واكر گفت. طرف او چرخيد
  ». كنم بخوايد اينو ببيندفكر. يه چيزي توي تلفنش پيدا كردم«
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: واكـر گفـت   . فرانك ترمونت و ميكي واكر به دنبال استانتون از راهـرو پـايين رفتنـد              
ي   بـاكي روي يـه فاحـشه        آبرويـي و بـي      هستر كريمستاين از اون ناكساييه كه از بي       «

اش بـه  اون عدم صالحيت و اين حرف       ي    دوني كه همه    مي. كنه  خيابوني رو هم كم مي    
  ».خاطر اين بود كه ما رو از بازي پرت كنه

  ».اوهوم«
اي بيـشتر روش   از هر كـس ديگـه  . تو خودت تمام مدت روي اين پرونده كار كردي  «

  ».كار كردي
  ».درسته«
هـيچكس  . تـون هـم همينطـور       اي و تمـام اداره      هـاي حرفـه      بي آي و تحليلگـر      اف«

  ».تونست چنين چيزي رو پيشبيني كنه نمي
  »ميكي؟«
  ».بله«
تـر از تـو پيـدا         تـر و زنونـه      هر وقت نياز به نوازش و دلداري داشتم، يه نفر خوشـگل           «

  »كنم، خب؟ مي
  ».خيلي خب«

فون   آي. كردند برد   ها كار مي    استانتون آنها را به اتاقي در زيرزمين، جايي كه تكنيسين         
: د و گفـت استانتون به صفحه اشاره كر    . ويد به يك كامپيوتر وصل شده بود        هيلي مك 

  ».اين تلفن همراهشه كه بازش كرديم تا شما روي اين مانيتور بزرگتر ببيند«
  »حاال چي پيدا كردي؟. خيلي خب«: فرانك گفت



 
 
 
 
 

  ».يه چيزي توي يه اَپ پيدا كردم«
  »توي چي؟«
  » .ي تلفن يه برنامه. اَپ«

كه از   فرض كن من يه فسيل پيرم       «: ترمونت شلوارش را از كمربند باال كشيد و گفت        
  ». خودش هم سر در نمياره1بتامكس

هـاي كوچـك    ي سياهي با سه رديـفِ مرتـب از آيكـن     اي زد و صفحه     استانتون دكمه 
ي    رو داشته، كه باهاش برنامـه      iCalمثال،  . فون هستن   هاي آي   اينا برنامه «. ظاهر شد 

كـرده؛   رو توي تقويم يادداشت مـي      كارهاش مثل مسابقات الكراس و تكاليف مدرسه      
Tetrisيه بازيه، — رو داشته Moto Chacer هم همينطور؛ Safari  مرورگر وبـشه؛ 

iTunes ي موسـيقي ديگـه هـم     يه برنامـه . هيلي عاشق موسيقيه.  براي دانلود آهنگ
  » -- كهShazamهست به اسم 

  ».فكر كنم لب كالم رو گرفتيم«: واكر گفت
  ».درسته، ببخشيد«

با خودش فكر كرد كه او آخـرين بـار بـه چـه         . فون هيلي خيره شده بود      فرانك به آي  
هاي رمانتيك و    هاي تند راك دوست داشت يا آهنگ        آهنگي گوش كرده است؟ آهنگ    

ها به    غمگين؟ فرانك ترمونت پير، قبال اين جور وسايل و پيغام و ايميل فرستادن بچه             
گاه يكديگر و با هدفون گشتن آنها را مسخره كرده بود، اما از يـك لحـاظ ايـن دسـت                   

هـايش قـرار دهـد،      آدرس توانست دوستانش را در فهرسـت      مي. اي بود   خودش زندگي 
اش را در يـك       هاي مورد عالقـه     اش را در تقويم يادداشت كند، آهنگ        ي درسي   برنامه

 مثل عكسي   —انداختند  هايي را كه او را به خنده مي         جور فهرست قرار دهد، يا عكس     
  . مش قرار بدهد در آلبو—كه با ميكي ماوس گرفته بود

  درست اسـت كـه دن مرسـر هيچگونـه         . اتهام هستر كريمستاين هنوز در ذهنش بود      
تر از آن عالقه داشت، و  هاي جوان ي خشونت يا تجاوز نداشت، و ظاهرا به دختر         سابقه

كـرد عالمـت هـشدار        اين موضوع كه همسر سابقش در همان شهر بزرگ زندگي مي          

                                                 
1  .Betamxنوعي دستگاه پخش قديمي .  



 
 
 
 
 

هاي كريمستاين در مورد عدم صـالحيت، او را از         فآمد، ولي حر    بزرگي به حساب نمي   
  . پژواكي از حقيقت شنيده باشد ترسيد كه از ميان آن كلمات خورد و مي درون مي

  . شد بايد قبال متوجه چنين چيزي مي
. خوام زياد وارد جزئيات بشم، ولي موضوع يه كم عجيبه نمي. بگذريم«: استانتون گفت

كرده، اما از وقتي گـم شـده    يه عالمه آهنگ دانلود مياي  هيلي مثل هر نوجوون ديگه 
منظورم اينه كـه    . توي وب هم هيچ جستجويي انجام نداده      . هيچ آهنگي دانلود نكرده   

فونش سر زده باشه با خبر بشي چون سرور بهت نشون             توني از هر جايي كه با آي        مي
يـه  . كنـه   جـب نمـي   گر ديدم زياد شـما را متع        بنابراين چيزي كه من توي مرور     . ده  مي

زنم بـه خـاطر اينكـه وارد          حدس مي —مقدار در مورد دانشگاه ويرجينيا جستجو كرده      
  »اين دانشگاه نشده بايد خيلي افسرده شده باشه، درسته؟

  ».درسته«
، 2 از وسـت اورنـج  1حاال يه جستجويي هم بود براي دختري به اسم لين جالووسـكي        «

ا شده، بنابراين من حدسم اينه كـه احتمـاال          بازيكن الكراسي كه وارد دانشگاه ويرجين     
  ».كرده داشته در مورد يه رقيب جستجو مي

  ».دونيم اينا رو مي«: فرانك گفت
دونيد، هر چنـد بايـد        ها هم مي     پس راجع به پيغام فوري و اين چيز        —درسته، سرور «

 ي  ولـي يـه برنامـه     . هـا انجـام داده      بگم كه هيلي خيلي كمتر از دوستاش از اين كـار          
گوگـل ارث كـه     . دونـستيم    هست كه زياد چيزي ازش نمي      3جداگانه براي گوگل ارث   

  ».دونيد چيه احتماال مي
  ».دونيم فرض كن نمي«: فرانك گفت

  ».ي جي پي اس داخليه اين در اصل يه خصيصه. اينجا رو نگاه كنيد«
و ي بـزرگ چرخيـد        كـره . فون هيلي را برداشت و تصويري از زمين آورد          استانتون آي 

ابتدا اياالت متحـده، سـپس      —تر شد   اي زوم شد و سياره بزرگ       سپس دوربين ماهواره  
ي چند صد متـري بـاالي سـر           تا اينكه در فاصله   —ي غربي، و بعد تا نيوجرسي       كرانه

                                                 
1. Lynn Jalowski   
2. West Orange  
3. Google Earth  



 
 
 
 
 

، 1 خيابـان ماركـت    W 50«: نوشته بـود  . ساختماني كه اكنون در آن بودند متوقف شد       
  ».نيوارك، نيوجرسي

فـون رفتـه      يعني اين هر جايي رو كـه ايـن آي         «. از مانده بود  دهان فرانك از تعجب ب    
  »گه؟ باشه بهت مي
ولـي هيلـي    . بايد اين ويـژگيش رو روشـن كنـي        . نه. گفت  كاش مي «: استانتون گفت 
اي   توني دنبال هر مكان يا آدرسي بگردي و يه عكس مـاهواره             اما مي . روشنش نكرده 

هامون گفتم ببينن دليلش دقيقا  ارشناسبهرحال، به چند تا از ك . ازش توي نقشه ببيني   
شه جـستجوهاي اون رو       ي مستقله يعني نمي     چيه، ولي فكر كنم گوگل ارث يه برنامه       

تونه بهمون بگه جستجو چه موقع انجام شده،      اش هم نمي    تاريخچه. توي سرور ببينيم  
  ».گه گه انجام شده و جاش رو مي فقط مي

  »و اونوقت هيلي جايي رو جستجو كرده؟«
  ».از وقتي برنامه رو دانلود كرده فقط دو بار«
  » خب؟«
حدس من اينه كه همون اول كه دانلودش كرده روشنش          . ي خودش بوده    يكي خونه «

  ».شه پس اين در واقع حساب نمي. كرده و جاي خودش رو نشون داده
  »و اون يكي؟«

صوير دوباره ت. ي بزرگ گوگل ارث دوباره به چرخش درآمد         استانتون كليك كرد و كره    
اي پوشيده از درخت بـا سـاختماني در وسـط آن              روي نيوجرسي زوم شد و روي ناحيه      

  . متوقف شد
قلـب  . حدود چهل مايل با اينجـا فاصـله داره        . 2پارك ايالتي رينگوود  «: استانتون گفت 

بـا دسـت كـم پـنج        . 4اون ساختمونِ وسط پارك، عمارت اسكايلندزه     . 3هاي راماپو     كوه
  ».گل احاطه شدههزار جريب جن

                                                 
1. Market  
2. Ringwood State Park  
3. Ramapo  
4. Skylands  



 
 
 
 
 

. كرد اش احساس مي فرانك تپش قلبش را در سينه. يكي دو ثانيه سكوت به وجود آمد   
وقتـي چنـين    . همه چيز را فهميده بودند    . هيچ حرفي رد و بدل نشد     . به واكر نگاه كرد   

. پارك بسيار بـزرگ بـود  . شود آيد خود به خود متوجه مي    چيزي در دامان آدم فرود مي     
اي تا بـيش از يـك مـاه در ميـان              آورد كه چند سال پيش پناهنده       يفرانك به خاطر م   

هـا و     شد در آنجا اتاقكي ساخت، آن را زير بوته          مي. هاي اطراف مخفي شده بود      جنگل
  . درختان مخفي كرد و يك نفر را در آن زنداني كرد

  . شد كسي را جايي دفن كرد كه هيچوقت پيدا نشود يا البته، مي
چنـد سـاعت ديگـر از       . نيمه شب بود  . بود كه به ساعت نگاه كرد     ترمونت اولين كسي    

بالفاصله بـا جنـا ويلـر تمـاس         . وحشت وجودش را فرا گرفت    . تاريكي باقي مانده بود   
شد تا از او جـواب        اش وارد مي    داد، يكراست با ماشين از در خانه        اگر جواب نمي  . گرفت
  .بگيرد

  »الو؟«
  »اومد، نه؟  مي دن از گردش خوشش«
  » سته؟در«
  »ي به خصوصي هم داشت؟ عالقه جاي مورد«
  ».اومد  خوشش مي1ي واتچانگ دونم قبال از جاده مي«
  »پارك ايالتي رينگوود چي؟«

  .سكوت
  »جنا؟«

  :ي ديگر گذشت و سپس جواب داد چند لحظه
منظورم اينه كه، چند سال پيش، زماني كه زن و          «. صدايش حالتي پرت داشت   » آره،«

  » .2ي كاپسا بروك رفتيم اون گردنه شه ميشوهر بوديم، همي
فرانك ترمونت تلفن را قطع كـرد و        » .فرستم بياد دنبالت    لباس بپوش، يه ماشين مي    «

هليكوپتر، سگ، بولدوزر، نـورافكن، بيـل، تـيم نجـات،            « :رو به واكر و استانتون گفت     

                                                 
1. Watchung  
2. Cupsaw Brook  



 
 
 
 
 

بايـد  . هاي محلي، همه رو جمع كنيـد        ها، هر كسي كه در دسترسه، داوطلب        بان  جنگل
  ».همين االن حركت كنيم

  .واكر و استانتون هر دو سر تكان دادند
ي كلمـات هـستر     در حالي كـه هنـوز ضـربه       . فرانك ترمونت دوباره تلفنش را باز كرد      

ويد را  ي تد و مارشا و مك كرد، نفس عميقي كشيد و شماره   كريمستاين را احساس مي   
  .گرفت

  
  

×   ×   ×   ×   ×  
   

  
  

همين دو ساعت پيش خـوابش     . اد، وندي با صداي تلفن از خواب پريد       ساعت پنج بامد  
هيچ چيزي . اش ادامه داده بود  وقت بيدار مانده و به جستجوي اينترنتي       تا دير . برده بود 

كـرد؟ هنـوز      آيا او استثنايي بود كه قانون را ثابـت مـي          . از كلوين تيلفر پيدا نكرده بود     
هر چه بيشتر   —كرد  د چهار نفر ديگر جستجو مي     در مور  اما هر چه بيشتر   . دانست  نمي

تـر    هـاي پرنـستون عجيـب       سـوييتي   هاي هـم    رسوايي—گشت  مي  ي آنها بر      به گذشته 
  .  شد مي

  .اي جواب داد وندي كوركورانه دستش را به طرف تلفن دراز كرد و با صداي گرفته
  » رو بلدي؟پارك ايالتي رينگوود«: ويك رعايت ادب و احترام را ناديده گرفت و گفت

  ».نه«
  ».توي رينگووده«
  ».بايد خبرنگار خيلي باهوشي بوده باشي، ويك«
  ».زود خودت رو برسون اينجا«
  »چرا؟«
  ».گردن پليسا دارن اينجا دنبال جسد اون دختر گمشده مي«



 
 
 
 
 

  »ويد؟ هيلي مك«. وندي بلند شد و نشست
  ».كنن مرسر توي جنگل چالش كرده فكر مي. آره«
  »ن سمت هدايتشون كرده؟حاال چي به او«
يـه گـروه فيلمبـرداري      . فـون دختـره گفـت       منبعم يه چيزي راجع به گوگل ارث آي       «

  ».فرستم پيشت مي
  »ويك؟«
  »چيه؟«

. وندي دستي به ميان موهايش كشيد و سـعي كـرد افكـارش را سـر و سـامان دهـد                    
  ».دونم دل اين يكي رو داشته باشم يا نه نمي«
  ».بيفتزودتر راه . حرف اضافه نزن«

او . وندي از تختش بيـرون آمـد، دوش گرفـت، و لبـاس پوشـيد              . او تلفن را قطع كرد    
داشت، كه البته وقتي بـه        اش را دم دست نگه مي       هميشه كيف لوازم آرايش تلويزيوني    

به دنياي اخبار تلويزيوني    . كرديد واقعا انزجارآور بود     خواست برود فكر مي     جايي كه مي  
  . خوش آمديد

هـايي    ها و شورت    پيراهن. اتاقش بسيار در هم ريخته بود     .  اتاق چارلي رد شد    او از كنار  
وقتـي آدم شـوهرش را از دسـت         . كه ديروز پوشيده بود روي زمين گلوله شده بودنـد         

ونـدي نگـاهي   . گيرد كه زياد وقت خود را با چنين چيزهايي تلف نكند دهد، ياد مي  مي
مارشـا هـم همينطـور از    . ويـد افتـاد     شا مك اش انداخت و به ياد مار       گذرا به پسر خفته   

اش نگـاه كـرده بـود، و تخـت او را              خواب بيدار شده بود، همينطور به داخل اتاق بچه        
و حاال، سه ماه بعد، در حالي كـه مـأموران بـراي پيـدا كـردن دختـر                   . خالي يافته بود  

ويـد منتظـر      اش مشغول زير و رو كردن يك پارك ايـالتي بودنـد مارشـا مـك                 گمشده
  . شنيدن خبري بود

. اين وضعيت، وضعيتي بود كه افرادي مثـل آريانـا ناسـبرو قـادر بـه درك آن نبودنـد                   
اينكــه چطــور . انــداخت وحــشتي كــه بــه جــان آدم مــي. حــساسيت و شــكنندگي آن

ترين بي دقتي و بـي مالحظگـي آدم را در اعمـاق يـأس و نوميـدي واژگـون                 كوچك
  . اپذير باشدتوانست جبران ن اينكه چقدر مي. كرد مي



 
 
 
 
 

نذار هيچ  : ي پدر و مادرها را در دل خود گفت          صداي همه   با اين حال، وندي دعاي بي     
  .كنم صحيح و سالم نگهش دار خواهش مي. آسيبي بهش برسه

اي راه افتاد كه در آن نيروهاي پليس          سپس سوار ماشينش شد و به سوي پارك ايالتي        
  .خوابش نبود  روز صبح در تختدر حال جستجو براي يافتن دختري بودند كه آن
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  .   خورشيد طلوع كرد ساعت پنج و چهل و پنج دقيقه
 ايستاده بود و از جايش       ويد، خواهر كوچكتر هيلي، در ميان طوفان فعاليت         پاتريشا مك 

بـه همـان    فون هيلي را پيدا كـرده بـود، انگـار             از وقتي كه پليس آي    . خورد  تكان نمي 
اعالميه چسباندن، زنگ زدن به تمـام        —ي ابتدايي برگشته بود     هاي كسل كننده    روز

اش، بـه روز كـردن وبـسايت دختـر              هـاي مـورد عالقـه       دوستان او، سر زدن به مكان     
هـاي   هـاي او در فروشـگاه      اي كه برايش ساخته بودند، پخـش كـردن عكـس            گمشده
  .محلي

رسيد طي چند     اش لطف كرده بود، به نظر مي        دهبازپرس ترمونت، كه آن همه به خانوا      
چطـوري،  «: لبخندي ساختگي بـه او زد و گفـت        . تر شده است    روز گذشته ده سال پير    

  »پاتريشا؟
  ».خوبم، ممنون«

افـراد زيـادي ايـن كـار را بـا           . ي او زد و از كنـارش رد شـد           ترمونت دستي روي شانه   
اين مسئله او را آزار     . گي خاصي نداشت  ويژ. آمد  او زياد به چشم نمي    . كردند  پاتريشا مي 

. چند ممكن است خودشان فكر كنند دارند     اكثر مردم ويژگي خاصي ندارند، هر     . داد  نمي
دلش براي هيلي   . يا دست كم قبال راضي بود     —پاتريشا از وضعيت خودش راضي بود     

خـالف خـواهر    بـر . پاتريشا دوست نداشت در مركز توجـه قـرار بگيـرد         . تنگ شده بود  
او اكنـون بـه يـك    . كـرد  آمد و از كانون توجه دوري مي رگترش، از رقابت بدش مي   بز



 
 
 
 
 

اش   كالسـي   در مدرسه تبديل شده بود و دختـران هـم         » آميز معروف   ترحم«شخصيت  
شدند تا مثال بتواننـد   كردند و به او نزديك مي فقط به اين خاطر با او دوستانه رفتار مي    

  »!ره هست كه گمشده؟ خواهرش دوست منهاوه، اون دخت«: ها بگويند در مهماني
مادرش مثـل هيلـي     . كرد  مادر پاتريشا در كار سازماندهي نيروهاي تجسس كمك مي        

دويشان بود، انگار كه با هر گامي كـه           وار در راه رفتن هر      قدرتي پلنگ . سراسر نيرو بود  
.  پيرو هيلي بود  پاتريشا هميشه . طلبيدند داشتند افراد دور و برشان را به مبارزه مي          مي    بر

حتـي گـاهي    . ولي اينطور نبـود   . دهد  كردند اين موضوع او را آزار مي        ها فكر مي    بعضي
ولـي پاتريـشا هيچوقـت      » تـر باشـي،     بايد يه كم قاطع   «: گفت  اوقات مادرش به او مي    
از ديدن هر فيلمي كـه      . آمد  گيري خوشش نمي    او از تصميم  . ديد  نيازي به اين كار نمي    

بـرايش مهـم نبـود غـذاي چينـي بخورنـد يـا        . شـد  خوشحال ميهيلي دوست داشت  
كنيد، كجاي قاطع بودن آنقـدر مهـم          چه اهميتي داشت؟ وقتي فكرش را مي      . ايتاليايي

  است؟          
دادند، درست مثل كاري كه او ديده بود          اي محصور قرار مي     هاي خبري را در ناحيه      ون

پاتريشا آن زن صدا زير مو مش كـرده         . كنند هاي گاو مي    ها  با گله     ها در فيلم    گاوچران
يكي از خبرنگاران يواشكي از حصار گذشت و پاتريشا         . را از آن ايستگاه كابلي شناخت     

نما به پاتريشا زد و ميكروفوني به او نشان داد، انگـار كـه                او لبخندي دندان  . را صدا زد  
ترمونـت بـه    . اندخواست با آن پاتريشا را به طرف ماشـينش بكـش            آب نباتي بود و مي    

طرف خبرنگار رفت و به او گفت كه گورش را از آنجـا گـم كنـد و بـه پـشت حـصار                        
  .برگردد

. هايـشان كردنـد   گروه ديگري از يك ون خبري ديگر شروع بـه برپـا كـردن دوربـين        
پـسر او، چـارلي تـاينس، بـه         . پاتريشا خبرنگار زيبايي را كه همراه آنهـا بـود شـناخت           

ي مـست      وقتي چارلي كوچك بود پدرش توسـط يـك راننـده           .رفت  دبيرستان آنها مي  
هـر وقـت آنهـا خـانم        . اين ماجرا را مادرش برايش تعريف كرده بـود        . كشته شده بود  

ديدند، پاتريـشا و هيلـي و         تاينس را در يك مسابقه يا سوپرماركت يا جاي ديگري مي          
 تـرس، و    شدند، شايد به خاطر احترام يـا شـايد هـم            مادرشان هر سه كمي ساكت مي     



 
 
 
 
 

پرسيدند كـه اگـر يـك         زد كه هر كدام در آن لحظه از خودشان مي           پاتريشا حدس مي  
  .    شد شان چگونه مي كرد زندگي ي مست چنين كاري  با پدر او مي راننده
زد، و    كـرد، زوركـي لبخنـد مـي         پدرش به آنها سالم مـي     . هاي بيشتري رسيدند    پليس

پاتريشا بيشتر . ي آنها شده است  رياست ادارهداد كه انگار نامزد    طوري با آنها دست مي    
. ولي پدرش تغيير كرده بود    . رفت   همراه با جريان اوضاع پيش مي      —شبيه پدرش بود  

شان تغيير كرده بودند، ولي چيـزي در درون پـدرش خـرد شـده بـود و                 به نظر او همه   
گردد يـا     دانست كه آيا با وجود بازگشت هيلي هم به خانه به حالت اول خود برمي                نمي

كـرد بخنـدد و       زد، سـعي مـي      او هنوز همان ظاهر را داشت، همـان لبخنـد را مـي            . نه
كـرد،    اي را انجام دهد كه او را به خودش تبديل مي            بازي كند و كارهاي جزئي      مسخره

ولي انگار كه خالي بود، انگار كه هر چيزي درونش بود تخليه شده بود يا مثل بعـضي                  
ي بي روحي را با يك انـسان           ها موجود شبيه سازي شده      ييها كه در آن آدم فضا       فيلم

  .كردند شده بود عوض مي
  .هاي پليس هم از نژاد دانماركي بزرگ آنجا بودند، و پاتريشا به طرفشان رفت سگ

  »شه نوازششون كنم؟ مي«: پرسيد
  ».حتما«: مأمور بعد از درنگ كوتاهي گفت

ي قـدرداني زبـانش را         هم بـه نـشانه     سگ. پاتريشا پشت گوش يكي از آنها را خاراند       
  . بيرون آورد

گيـري شخـصيت نقـش دارنـد صـحبت       مردم همه راجع به اينكه پدر و مادر در شكل  
وقتي چند نفر . اش بر او تسلط داشت كنند، ولي هيلي از همه كس بيشتر در زندگي       مي

ـ                  ه عنـوان   از دختران كالس سوم پاتريشا را اذيت كرده بودند، هيلي يكـي از آنهـا را ب
 سـر  1ر گـاردن ئوقتي چند تا پسر در مديسون اسكو   . هشداري براي بقيه كتك زده بود     

— به آنجا برده بود    2هيلي خواهرش را براي ديدن تيلر سوييفت      —آنها داد زده بودند   

در ديزنـي ورلـد،   . هيلي خودش را جلوي او قرار داده بود و به آنها گفته بود خفه شوند          
آنها كارشان  .  آنها اجازه داده بودند تنها با هم بيرون بروند         يك شب پدر و مادرشان به     

                                                 
1 .Madison Square Gardenمجتمع ورزشي و تفريحي بزرگي در منهتن نيويورك   
2  .Taylor Swift   1989متولد (خوانندگان زن آمريكايي سبك كانتري از(  



 
 
 
 
 

ــر از خودشــان و مــست شــدن در مكــان     ــسر بزرگت ــا پ ــد ت ــا چن ــه آشــنا شــدن ب   ب
هايي   توانست از چنين موقعيت     دختر خوب به راحتي مي    .  كشيده بود  All-Starورزشي  
آن . ان بود اما هنوز يك نوجو   —هيلي خوب بود  —نه اينكه هيلي خوب نبود    . در برود 

 روي هـم ريختـه   1شب، پاتريشا بعد از خوردن اولين آبجويش با پسري به اسم پـاركر      
  . بود، اما هيلي مواظب بود كه پاركر از اين حد فراتر نرود

از وسط جنگـل    «: گفت  ها    پاتريشا صداي بازپرس ترمونت را شنيد كه به مسئول سگ         
  ».كنيم شروع مي

  »چرا وسط؟«
زاده پناهگاهي چيزي براي قايم كـردنش سـاخته       ه، اگه اون حروم   اگه هنوز زنده باش   «

امـا  . شد  گرنه تا حاال يه نفر متوجهش مي        ي اصلي دور باشه و      باشه، بايد خيلي از جاده    
  ». . .اگه نزديك جاده باشه

پاتريـشا  . رس قـرار دارد حـرفش را قطـع كـرد            او وقتي متوجه شد پاتريـشا در گـوش        
ت و به درون جنگل نگاه كرد و شروع به نوازش سگ كرد و              نگاهش را از آنها بر گرف     

ي افكار بـد      در طول سه ماه گذشته، پاتريشا همه      . شنود  وانمود كرد صداي آنها را نمي     
انگـار كـه خـواهر      . مانـد   او زنـده مـي    . هيلي قـوي بـود    . را از ذهن خود دور كرده بود      

  . گشت مي ه خانه بربزرگترش به يك جور ماجراجويي عجيب رفته بود و به زودي ب
كـرد،    كرد و ايـن سـگ را نـوازش مـي            اما حاال، در حالي كه به درون جنگل نگاه مي         

زده، زخمـي،     هيلي، تنها، وحشت  : قابل درك را در ذهن خود مجسم كرد         اي غير   صحنه
فرانك ترمونت به طرف او آمد و در مقابلش  . پاتريشا چشمانش را محكم بست    . گريان

بعد از چند لحظه    . اف كرد و منتظر ماند تا او چشمانش را باز كند          ايستاد، گلويش را ص   
فقـط  . اي به او نداد اما او هيچ دلداري . هاي او ماند    منتظر دلداري . چشمانش را باز كرد   

  .كرد همانجا ايستاده بود و با دودلي اين پا و آن پا مي
  .  دادبنابراين پاتريشا دوباره چشمانش را بست و به نوازش آن سگ ادامه

  
  

                                                 
1. Parker   
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 NTCي جرم ايستاده بود و با ميكروفـوني كـه نـشان اخبـار               وندي جلوي نوار صحنه   
كرد بدون آن مدل نمايشي خبـري   در حالي كه سعي مي. كرد روي آن بود صحبت مي   

مـونيم تـا      و حـاال منتظـر مـي      «: مقداري جذبه و وقار به صداي خود اضافه كند گفت         
وندي . ك ايالتي رينگوود در شمال نيوجرسي به دستمون برسه        هاي بيشتري از پار     خبر

  ».NTCتاينس هستم، از اخبار 
شايد بهتر باشه يه بار ديگـه  «: ، فيلمبردار او گفت1سم. سپس ميكروفون را پايين آورد 

  ».بگيريم
  »چرا؟«
  ».موهات شل شده«
  ».خيلي هم خوبه«
اگـه ويـك    . كـشه   ل نمـي  دو دقيقه بيشتر طو   . زودباش ديگه، گرهش رو محكم كن     «

  ».گه بايد يه بار ديگه بگيريم ببينه مي
  ».گور پدر ويك«

  »كني، درسته؟ شوخي مي«: اي رفت و گفت سم چشم غره
  .وندي چيزي نگفت

                                                 
1. Sam  



 
 
 
 
 

شـه   كنـيم عـصباني مـي    هي، تنها كسي كه وقتي با آرايش خراب خبر رو پخش مي           «
  ».گه بگيريمحاال يه دفعه مذهبي شدي؟ زود باش، بيا يه بار دي. خودتي

او يـك   . گفـت   البتـه سـم راسـت مـي       . وندي ميكروفون را به او داد و از آنجا دور شد          
كند ظاهر در اين صنعت اهميتي ندارد يا          هر كسي كه فكر مي    . خبرنگار تلويزيوني بود  

و —مسلما ظاهر اهميت زيادي دارد    . فردي ساده است يا دچار مرگ مغزي شده است        
تر از اين  هـم خـود را بـراي جلـوي دوربـين آراسـته و                    ارناگو هايي  وندي در موقعيت  

  .  چندين بار فيلمبرداري را تكرار كرده بود
  .هاي او اضافه كنيد را هم به فهرست در حال افزايش شكست» رياكاري«خالصه، 

  »ري؟ كجا داري مي«: سم پرسيد
  ».اگه چيزي شد بهم زنگ بزن. تلفنم همراهمه«

 گرفته بود با فيل تورنبال تماس بگيرد، اما بعد يـادش  تصميم. به طرف ماشينش رفت   
ي   آمد كه همسر او، شري، به او گفته است كه فيل هر روز صبح در رسـتوران حومـه                  

ايـن رسـتوران فقـط      . گذرانـد   هاي استخدام مـي      وقتش را با آگهي    17ي    شهري جاده 
  .بيست دقيقه با آنجا فاصله داشت

ــ  رســتوران ــديمي نيوجرســي ديواره ــاي ق ــتند ه ــايي داش ــراق زيب ــومي ب . اي آلوميني
 سـردري از جـنس سـنگ    —1968يعني حـدود    » تر  جديد «--تر  هاي جديد   رستوران

بهرحـال،  . شد ونـدي آرزوي همـان آلومينيـوم را بكنـد      مصنوعي داشتند كه باعث مي    
 كـوچكي   1هـاي    باكس  هنوز هم جوك  . قسمت داخلي آنها تغيير خيلي كمي كرده بود       

اي   هاي حلقه   هاي چرخان؛ شيريني    ر داشت؛ يك پيشخوان با چارپايه     كنار هر ميزي قرا   
هاي امضا شده و رنـگ و رو رفتـه از             اي به شكل تلفن؛ عكس      هاي شيشه   زير پوشش 

افراد معروفي كه تا حاال اسمـشان بـه گوشـتان نخـورده بـود؛ يـك مـرد عبـوس بـا                   
 زنـي كـه   داري نشـسته بـود؛ و پيـشخدمت     هاي پرمو كه پشت دستگاه صندوق       گوش

  .شديد زد و به خاطر اين عزيزم گفتنش عاشقش مي صدايتان مي» عزيزم«

                                                 
 يا هاي پخش موسيقي سكه دستگاه.  1



 
 
 
 
 

 را پخـش    1از اسـپاندائو بالـه    » True«ي هـشتادي      جوك باكس آهنگ معروف دهـه     
فيل تورنبـال در اتـاقكي در       . كرد، آهنگي كه براي شش صبح انتخاب عجيبي بود          مي

 راه راه با كراوات زردي كه       يك كت و شلوار خاكستري    . ي رستوران نشسته بود     گوشه
طـوري بـه   . خوانـد  روزنامـه نمـي   . گفتند پوشيده بـود     مي» كراوات قدرت «قبال به آن    

  . اش خيره شده بود كه انگار جوابي در آن نهفته بود قهوه
  .ولي نكرد. وندي به او نزديك شد و منتظر ماند تا سرش را بلند كند

  »دونستي اينجام؟ جا مياز ك«: در همان حال كه سرش پايين بود گفت
  ».زنت گفت زياد مياي اينجا«

  »حاال واقعا بهت گفت؟«. شد او لبخندي زد ولي هيچ نشاني از شادي در آن ديده نمي
  .وندي چيزي نگفت

انگيـز هـر روز صـبح         اوه، فيلِ رقت  —بگو ببينم، اون گفتگو دقيقا چطور پيش رفت       «
  »ه؟خور ره اين رستوران و به حال خودش تأسف مي مي

  ».اصال اينطور نيست«: وندي گفت
  ».درسته«

  »اشكالي نداره بشينم؟«. اين موضوع ارزش بحث كردن نداشت
  ».من حرفي براي گفتن ندارم«

فـون هيلـي در اتـاق متـل دن            اي بود كه راجع به پيدا شـدن آي           روي صفحه   روزنامه
  »خوني؟ راجع به دن مي«. مرسر نوشته بود

  » دفاع كني؟ يا از همون اول يه دروغ بود؟هنوزم اومدي از دن. آره«
  ».فهمم منظورت رو نمي«
دونستي دن اين دختر رو دزديده؟ با خودت گفتي اگه جريان اصـلي       قبل از ديروز مي   «

خواي آبرو و اعتبارش رو       زنم، به همين خاطر وانمود كردي مي        رو بهم بگي حرف نمي    
  »برگردوني؟

خـوام آبـرو و       من هيچوقت نگفتم مـي    «: فتوندي روي صندلي مقابل او نشست و گ       
  ».خوام حقيقت رو بفهمم گفتم مي. اعتبارش رو برگردونم

                                                 
1  .Spandau Ballet ي هشتاد به محبوبيت و موفقيت زيادي دست يافت گروه راك انگليسي كه در دهه. 



 
 
 
 
 

  ».چه شريفانه«
  »زني؟ آميز حرف مي چرا اينقدر خصومت«
  ».زني ديشب ديدم داري با شري حرف مي«
  »آره، كه چي؟«

يگـري  فيل تورنبال قهوه را با دو دوست گرفته بود، يك انگشتش در وسط آن بود و د        
  .براي حفظ تعادل

  ».خواستي منو وادار به همكاري كنه ازش مي«
  »آره، كه چي؟: گم و باز هم مي«

دونـستم    نمي«. اش خورد و فنجان را به آرامي روي ميز گذاشت           اي از قهوه    فيل جرعه 
منظورم اينه كه بعضي از چيزايي كه راجع به پاپوش درسـت كـردن              . چه فكري بكنم  

اي كـه   اش بـه طـرف مقالـه    با چانه» --اما االن. اومد مي  جور دربراي دن بود با عقل  
  »اي داره؟ ديگه چه فايده«--فون هيلي نوشته بود اشاره كرد راجع به آي

  ».شايد بتوني به پيدا كردن يه دختر گمشده كمك كني«
  .فيل سرش را تكان داد و چشمانش را بست

  »چيه؟«
يــك زن  —گفــت الهــوس مــيپيــشخدمت، كــسي كــه پــدر ونــدي قــبال بــه آن بو

: گفـت —كرده كه مدادي پشتش گوشـش گذاشـته بـود            رنگ  هيكل با موهاي    درشت
  »خواي برات بيارم؟ چيزي نمي«

  .»عزيزم«او به وندي نگفته بود . لعنتي: وندي با خودش گفت
  ».نه، ممنون«: وندي گفت

  .فيل هنوز چشمانش را بسته نگه داشته بود. پيشخدمت از آنجا دور شد
  »ل؟في«
  »مونه؟ بين خودمون مي«
  ».خيلي خب«
  ».دونم چطور بگم نمي«

  .  وندي منتظر ماند و سعي كرد به او فرصت بدهد



 
 
 
 
 

  » . . .ي جنسي ببين، دن و اين مسئله«
ي  مـسئله . خواست به او بگويد حـرفش را ادامـه بدهـد          وندي مي . اي مكث كرد    لحظه

الغ و احتماال دزديدن يـك دختـر        جنسي؟ سعي در ارتباط برقرار كردن با يك دختر ناب         
. توجيـه كـرد   » ي جنسي   مسئله« اين چيزي نيست كه بتوان آن را به عنوان           —ديگر

  .بنابراين باز هم چيزي نگفت و منتظر ماند. ولي حاال موقع درس اخالقيات نبود
  ».اينجوري نبود. باز بوده گم دن بچه نمي. اشتباه برداشت نكن«

ار وندي مطمـئن نبـود كـه آيـا حـرفش را دوبـاره بـدون                 او دوباره مكث كرد و اين ب      
  »پس چطور بود؟«: پرسيد. كند يا نه تحريكي از طرف او شروع مي

بذار بگيم دن   «. فيل شروع كرد كه حرف بزند، سپس مكث كرد، و سرش را تكان داد             
دونـم   شد بـره سراغـشون، نمـي     اومد اگه با آدماي كم سن وسال مواجه مي          بدش نمي 

  ».فهمي يا نه منظورم رو مي
  .قلب وندي فرو ريخت

  ».فهمم منظورت چيه دقيق نمي«
ين جريان مربوط به بيست سال پيشه،       البته يادت باشه كه ا    —ها بود كه    بعضي وقت «

تر مصاحبت داشـته   سن داد با دختراي كم     ها بود كه ترجيح مي       اما بعضي وقت   --خب؟
هـاي    ولي دوست داشت بره مهموني    . نه به منظور بدي   . بازي چيزي   نه مثل بچه  . باشه

هـاي دانـشگاهي و از ايـن          كرد به جشن    مثال دختراي جوون رو دعوت مي     . دبيرستاني
  ». چيزاجور

  »چقدر جوون؟«. دهان وندي خشك شده بود
  ».گرفتم من كه ازشون كارت شناسايي نمي. دونم نمي«
  »چقدر جوون، فيل؟«
يادت باشه ما سال اول دانشگاه      «. اش در هم رفت     كمي چهره » .دونم  گفتم كه، نمي  «

. دنپس احتماال اين دختـرا دبيرسـتاني بـو       . خودمون هيجده، نوزده ساله بوديم    . بوديم
پس احتماال دختـرا    . ي مهمي نيست، درسته؟ فكر كنم دن هيجده سالي داشت           مسئله

  ».تر بودن دو سه يا چهار سالي كوچيك
  ». سالش بوده چهار سال؟ اين يعني دختره چهارده«



 
 
 
 
 

بعـضي دختـراي    . دونـي چطوريـه     خودت هم مي  . گم  همينجوري دارم مي  . دونم  نمي«
انگار . طرز لباس پوشيدنشون و اين جور چيزا      . دن چهارده ساله خيلي بزرگتر نشون مي     

  ».اي بزرگتر از خودشون رو جذب كنن خوان اينطوري پسر مي
  ».بحث رو به اونجا نكش، فيل«
خـدايا، دختـراي خـودم      «: او صورتش را با دو دست ماليـد و گفـت          » .گي  راست مي «

ن نه منحرف   د. خوام توضيح بدم    فقط مي . كنم  من ازش دفاع نمي   . همين سن و سالن   
بود نه متجاوز، ولي باز هم، خيلي خب، اين كه بگيم نظرش به يه دختر جوون جلـب                  

؟ اينو نه،  . . .اما اينكه يه دختر رو بدزده و آزارش بده. بشه؟ اينو شايد بتونم درك كنم
  ».اينو اصال قبول ندارم

به آنچه از    . حركت نشسته بود    وندي خيلي آرام و بي    . او ساكت شد و به عقب تكيه داد       
نـه خبـري از ورود مخفيانـه بـود، نـه            : دانستند فكر كـرد     ويد مي   گم شدن هيلي مك   

حتي . ربايي نبود   هيچگونه نشاني هم از آدم    . خشونتي، نه تماسي، نه پيغامي، نه ايميلي      
  . تختش هم مرتب بود

  .شايد آنها در مورد تمام اين قضيه اشتباه كرده بودند
هنوز ناقص بود و بر اساس فرضيات و        . گيري كرد    به شكل  اي در ذهنش شروع     نظريه

برگشتن بـه   : قدم بعدي . كرد  حدسيات متعدد شكل گرفته بود، اما بايد آن را دنبال مي          
  ».بايد برم«. جنگل و پيدا كردن كالنتر واكر

  »كني دن باليي سر اون دختر آورده باشه؟ فكر مي«: فيل به او نگاه كرد و گفت
  ».واقعا ندارم. خي ندارمديگه هيچ سر ن«
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هـاي مختلـف    تماس تا سه بار بـه شـكل      . وندي از داخل ماشين با واكر تماس گرفت       
  .قطع شد تا اينكه باالخره واكر جواب داد

  »كجايي؟«: وندي پرسيد
  ».توي جنگل«

  .سكوت
  »هنوز خبري نشده؟«
  ».نه«
  »پنج دقيقه وقت داري؟«
اون مـسئول   . يه نفر  به اسم فرانـك ترمونـت هـست          . گردم عمارت   االن دارم برمي  «

  ».ويده ي هيلي مك پرونده
. هاي او را پوشش داده بود       در گذشته چند تا از پرونده     . آمد  اين اسم به نظرش آشنا مي     

. گمـان بـود   ها بود كه در اين شغل بود، تا حـدي بـاهوش، و بـيش از حـد بـد                   او سال 
  ».شناسمش مي«
  ».ونيم اونجا ببينيمتت مي. خوبه«

به رينگوود برگشت، كنار ديگر خبرنگاران پـارك كـرد و بـه     .  وندي تلفن را قطع كرد    
سـم دوربيـنش را     . كرد نزديك شد    ي جرم محافظت مي     نگهباني كه از ورودي صحنه    

سـم بـا   . ي سر او را سر جايش متوقف كرد وندي با اشاره  . برداشت و دنبال او راه افتاد     
خبرنگـارانِ  . وندي اسمش را به مأمور داد و وارد شـد         . سر جايش ايستاد  حالتي متحير   



 
 
 
 
 

آنهـا بـه جلـو هجـوم آوردنـد و درخواسـت ورود       . ديگر از اين موضوع خوششان نيامد  
  .وندي برنگشت كه پشت سرش را نگاه كند. كردند

كالنتر واكر و بازپرس ترمونت گفـتن بايـد     «: وقتي به چادر رسيد، مأمور ديگري گفت      
  ».نجا منتظر بمونيدهمي

هـايي كـه پـدر و         وندي سري تكان داد و روي يك صندلي تاشوي برزنتي، از همـان            
ده دوازده ماشـين    . كردنـد نشـست     بازي فوتبال استفاده مـي      ها از آنها كنار زمين        مادر

هـاي مختلـف پـارك كـرده       در جهت--بعضي با نشان، بعضي بدون نشان    —دولتي
هاي خياباني، و چندين مـأمور        اي با لباس    ا يونيفورم و عده   چندين مأمور پليس ب   . بودند
. تاپ به همراه داشتند     چند نفرشان لپ  . هاي اف بي آي در آنجا حضور داشتند         گير  با باد 

  .شنيد هاي يك هليكوپتر را مي ي دور صداي پره وندي از فاصله
ويـد،   تريشا مـك ي جنگل دختري تنها ايستاده بود كه وندي او را به عنوان پا             در كناره 

وندي با خـودش كلنجـار رفـت كـه آيـا اكنـون موقـع        . خواهر كوچكتر هيلي شناخت  
فرصـت يـك بـار در       .  اما اين كلنجار زمان زيادي طول نكشيد       —مناسبي است يا نه   

به طرف دختـر راه افتـاد و در همـان حـال بـه خـودش                 . ها  زد و اين حرف     خانه را مي  
يك گزارش بزرگ نيست بلكه كـشف حقيقـت          كردن    ي تهيه   گفت كه اين مسئله     مي
  .ي اتفاقي است كه براي هيلي و دن رخ داده بود باره در

پاتريـشا  . ي جديدي مثل يك كرم راهش را به ميـان ذهـن او بـاز كـرده بـود                 فرضيه
  .ويد ممكن بود اطالعاتي داشته باشد كه درستي يا نادرستي آن را ثابت كند مك

  ».سالم«: وندي به دختر جوان گفت
  ».سالم«. برگشت و با وندي مواجه شد. دختر كمي از جا پريد

  ».اسم من وندي تاينسه«
  ».توي تلويزيون هم هستي. كني توي شهر زندگي مي. دونم مي«: پاتريشا گفت

  ».درسته«
  »   .يه گزارشي هم راجع به مردي كه تلفن هيلي دستش بود تهيه كردي«
  ».بله«
  »؟به نظرت اون باليي سرش آورده«



 
 
 
 
 

  ».دونم نمي«. زده شد وندي از صراحت دختر شگفت
  »كني اون باليي سرش آورده؟ فكر مي—فرض كن مجبوري حدس بزني«

  ».كنم اون باليي سرش آورده باشه، نه فكر نمي«. اي فكر كرد وندي لحظه
  »چرا؟«
  ».دونم همونطور كه گفتم، واقعا نمي. دليلي براي باورش ندارم. فقط يه حدسه«

  ».قبوله«:  سري تكان داد و گفتپاتريشا
توانست با يك سـؤال جزئـي     مي. وندي در اين فكر بود كه بحث را چگونه شروع كند          

ي  معمـوال شـيوه  . شـروع كنـد  » ي نزديكي با هم داشـتيد؟  تو و خواهرت رابطه «مثل  
شد تـا شـخص احـساس         با سؤاالت ماليم شروع مي    . ها همينگونه بود    شروع مصاحبه 

ولي حتي صرف نظـر از محـدوديت        . اي به وجود بيايد     ي دوستانه   ابطهراحتي بكند و ر   
اين روش بـه    —ي ترمونت و واكر پيدا شود       ممكن بود هر لحظه سر و كله       —زماني

اين دختر با صراحت بـا او برخـورد كـرده           . رسيد براي اين مورد مناسب باشد       نظر نمي 
  .  پس او هم بهتر بود همان كار را بكند. بود
  »ا حاال اسمي از دن مرسر آورده بود؟خواهرت ت«
  ».پليس اينو ازم پرسيد«
  »خب؟«
  ».هيلي هيچوقت اسمي ازش نبرده بود. نه«
  »هيلي دوست پسر داشت؟«

بازپرس ترمونت بايد از    . اولين روزي كه گم شد    . پليس اينم ازم پرسيد   «: پاتريشا گفت 
انگار چيـزي رو ازش مخفـي       . اون موقع تا حاال يه ميليون باري اينو ازم پرسيده باشه          

  ».كردم مي
  »كردي؟ نمي«
  ».نه«
  »خب حاال دوست پسر داشت؟«
هيلـي اينجـور چيـزا رو       . اي چيـزي بـود      انگـار سـرّي   . دونم  ولي نمي . فكر كنم، آره  «

  ».داشت محرمانه نگه مي



 
 
 
 
 

  »محرمانه چطور؟«. وندي احساس كرد ضربان قلبش كمي باال رفته است
  ».ديدش  بيرون ميرفت بعضي وقتا يواشكي مي«
  »دونستي؟ تو از كجا مي«
دوني، اگـه پـدر و مـادرمون پرسـيدن بـراش              براي اينكه، مي  . گفت  خودش بهم مي  «

  ».پوشش بدم
  »كرد؟ چند وقت يه بار اين كار رو مي«
  ».شايد دو سه بار«
  »شبي هم كه گم شد ازت خواست براش پوشش بدي؟«
  ».بودآخرين بار حدود يه هفته قبل از اون . نه«

  »ي اينا رو به پليس گفتي؟ و اونوقت همه«. وندي به اين موضوع فكر كرد
  ».همون روز اول. البته«
  »دوست پسرش رو پيدا كردن؟«
  ».منظورم اينه كه خودشون كه گفتن پيداش كردن. فكر كنم«
  »توني بهم بگي كي بود؟ مي«
  ».هامونه اي مدرسه از هم. 1كربي ِسِنت«
  »به نظرت كربي بود؟«
  »منظورت اينه كه دوست پسرش كربي بود؟«
  ».آره«

  ».فكر كنم، آره«: اي باال انداخت و گفت پاتريشا شانه
  ».انگار مطمئن نيستي«
  ».دادم من فقط بايد براش پوشش مي. همونطور كه گفتم، اون هيچوقت بهم نگفت«

گرفـت و   پاتريشا دستش را باالي چـشمانش       . هليكوپتر در باالي سرشان در پرواز بود      
. شـه   هنـوز بـاورم نمـي     «: آب دهانش را به سختي قورت داد و گفت        . به باال نگاه كرد   

  ».گرده خونه انگار فقط رفته مسافرت و يه روز صبح برمي
  »پاتريشا؟«

                                                 
1. Kirby Sennet   



 
 
 
 
 

  .او نگاهش را پايين آورد
  »به نظر تو هيلي فرار كرده؟«
  ».نه«

  .به همين راحتي
  ».خيلي مطمئن به نظر مياي«
 كنه؟ البته، شايد گهگاهي دوسـت داشـته يواشـكي مـشروبي چيـزي          براي چي فرار  «

دوني؟ از مدرسه     ولي هيلي خيلي راضي و خوشحال بود، مي       . بخوره و از اين جور چيزا     
و مـا رو    . اومـد   از دوستاش خوشش مي   . اومد  از الكراس خوشش مي   . اومد  خوشش مي 

  »چرا بايد فرار كنه؟. هم دوست داشت
  .كردوندي در اين مورد فكر 

  »خانم تاينس؟«: پاتريشا گفت
  »بله؟«
  »كني؟ به چي فكر مي«

وندي . خواست هم حقيقت را به او بگويد نمي. خواست به اين دختر دروغ بگويد    او نمي 
  .به سمت ديگري نگاه كرد و مدتي درنگ كرد

بازپرس فرانك ترمونت كنـار كالنتـر واكـر         . هر دو با هم برگشتند    » اينجا چه خبره؟  «
واكر سري تكـان داد     . نگاهي به واكر انداخت   . رسيد  خوشحال نمي  به نظر . ه بود ايستاد
  »پاتريشا، چطوره همراه من بياي؟«: و گفت

. واكر و پاتريشا به طرف چادر پليس راه افتادند و ترمونت را بـا ونـدي تنهـا گذاشـتند                   
يـن  اي بـراي حـرف زدن بـا ا          اميدوارم ايـن نقـشه    «: ترمونت اخمي به او كرد و گفت      

  ».خانواده نباشه
  ».نه، نيست«
  »خواستي بگي؟ خب حاال چي مي«
  ».اومده سن خوشش مي دن مرسر از دختراي كم«

  ».كنه واي، اين خيلي بهمون كمك مي«. تفاوت به او خيره شد اي بي ترمونت با قيافه



 
 
 
 
 

ي دن مرسر از همـون روز اول منـو آزار             يه چيزي از كل اين قضيه     «: وندي ادامه داد  
در حال حاضر لزومي نداره زياد وارد جزئيات بشم، ولي بايد بگـم كـه هيچوقـت             . داده

هـاي      كالسـي   االن بـا يكـي از هـم       . باورم نشده كه اون واقعا يه متجـاوز پليـد باشـه           
  ».شه دن كسي رو بدزده باورش نمي. قديميش توي پرنستون حرف زدم

  ».كنه واي، اينم خيلي كمك مي«
گـم آدم     مـن نمـي   . اومده  سن و سال خوشش مي       دختراي كم  اما تأييد كرد كه دن از     «

اما منظورم اينه كه اين كـار رو بيـشتر بـر اسـاس رضـايت         . ظاهرا بوده . آشغالي نبوده 
  »  .كرده دونم، خشونت كمتري مي طرف مقابل و با، چه مي

  »خب؟«.  تأثير قرار نگرفته بود ترمونت تحت
  ».اشتهگه هيلي يه دوست پسر سرًي د پاتريشا مي«
  ».يه جوون ولگرده به اسم كربي سنت. زياد هم سرًي نبوده«
  »مطمئني؟«
  »خواي بگي؟ صبر كن ببينم، چي مي«. ترمونت مكثي كرد» از چي مطمئنم؟«
آخـرين بـارش   —رفته بيـرون   طبق حرف پاتريشا، هيلي چند باري يواشكي از خونه        «

  ».سته براش پوشش بدهگفت هيلي ازش خوا مي. هم يه هفته قبل از گم شدنش بوده
  ».درسته«
  »رفته اين پسره كربي رو ببينه؟ اونوقت شما با خودتون گفتيد مي«
  ».درسته«
  »خود كربي اينو تأييد كرد؟«
يه تعداد پيغام . كنه با هم رابطه داشتن ببين، مداركي داريم كه ثابت مي. نه كامال، نه «

شون مخفي بمونه، احتمـاال بـه    رابطهخواسته  انگار هيلي مي. و ايميل و از اينجور چيزا   
حتي اگـه هـم     . پسره وكيل گرفت  . چيز مهمي نيست  . اين خاطر كه پسره ولگرد بوده     

پدر و مـادرش پولـدارن، لـوس بـارش آوردن،        . معمولي نيست   گناه باشي اين چيز نا      بي
  ».دوني چطوريه خودت كه مي

  »و اونوقت اين دوست پسر هيلي بوده؟«



 
 
 
 
 

ربي بهمون گفت يه هفته قبل از اينكه هيلي گم بشه با هم به هم ولي ك. ظاهرا، آره«
  ».اين با آخرين باري كه از خونه زده بيرون جور در مياد. زدن

  »و شما هم توجهتون به كربي جلب شد؟«
خيلي راجع به كربي تحقيـق      . اشتباه برداشت نكن  . خبريه  معلومه، ولي آدمِ از دنيا بي     «

از . مدركش كـامال معتبـره    .  بوده 1اون توي ِكنتاكي   ليولي موقع گم شدن هي    . كرديم
اگه منظورت از اين حرفا همينه، بايـد بگـم كـه امكـان              . همه جهت بررسيش كرديم   

  ».نداره ارتباطي با اين قضيه داشته باشه
  ».اصال منظورم اين نيست«: وندي گفت

ي بگي  خوا  خب پس نمي  «: ترمونت شلوارش را از قالب كمربندش باال كشيد و گفت         
  »ما هم بدونيم؟

—كنه  اش رو ترك مي     ويد خونه   هيلي مك . ذاره   قرار مي   دن مرسر با دختراي جوون    «

خوام بگم اينه كه      چيزي كه مي  . مجاز، هيچي   بدون هيچ نشاني از خشونت و ورود غير       
  ».شايد دن مرسر بوده.  پسر مرموز، كربي سنت نبوده شايد اين دوست

ي  ه  جويد، چيـزي كـه ظـاهرا مـز          چيزي را در دهانش مي    . ترمونت تا مدتي حرفي نزد    
كني كه، چي، هيلي به ميل خودش با ايـن منحـرف فـرار                پس فكر مي  «. بدي داشت 

  »كرده؟
  ».خوام تا اونجا پيش برم فعال نمي«

. ي خوبيـه    واقعا بچـه  . ي خوبيه   خوبه، چون اون بچه   «: ترمونت با صدايي محكم گفت    
  ».سزاوار چنين چيزي نيستن. رندياتي بشنونخوام پدر و مادرش چنين چ نمي

  ».من كه اينجا قصد توهين ندارم«
  ».گفتم بدوني. خيلي خب«
ده   اين توضيح مـي   . ولي بيا فرض رو بر اين بگيريم كه هيلي با دن مرسر فرار كرده             «

و . كه چرا هيچ مدركي مبني بر انجام گرفتن هيچ گونه كار خالفـي در دسـت نيـست        
  ».فون رو توي متل توضيح بده شايد هم وجود آي

  »چطور؟«
                                                 

1  .Kentuckyايالتي در شرق آمريكا   



 
 
 
 
 

پس هيلي هم با عجله     . شه  و مرسر آخرش كشته مي    . كنه  هيلي با دن مرسر فرار مي     «
منظورم اينه كـه خـوب   . كنه پشت سرش رو هم نگاه نمي—ره بيرون از اتاق متل مي   
 فونش رو نگه اگه دن مرسر اونو دزديده و كشته بود، ديگه چرا بايد آي. بهش فكر كن 

  »داره؟
  »به عنوان غنيمت؟«

  »كني؟ تو واقعا خودت اينو باور مي«: وندي اخمي كرد و گفت
  .ترمونت چيزي نگفت

  » درسته؟ اين پارك ايالتي رو از روي گوگل ارثش پيدا كرديد،«
  ».درسته«
خواد تـو رو   ربا مي توي گوگل ارث دنبال جايي كه يه آدم. فرض كن تو هيلي هستي    «

  ».گردي ن كنه نميتوش زنداني يا دف
خواي با دوسـت پـسرت        اما ممكنه دنبال جايي كه مي     «: ترمونت حرف او را تمام كرد     

  ».بهش فرار كني بگردي
  .وندي سر تكان داد

  ».ي خوبيه ولي اون بچه«: ترمونت آهي كشيد و گفت
  ».ي اخالقيات قضاوت كنيم خوايم اينجا درباره ما نمي«
  »واقعا؟«

  .وندي جوابي نداد
  »هيلي االن بايد كجا باشه؟. خب به فرض كه حق با تو باشه«: نت گفتترمو

  ».دونم نمي«
  »و چرا بايد تلفنش رو توي متل جا بذاره؟«
تونسته دوبـاره برگـرده       شايد به يه دليلي نمي    . شايد مجبور شده با عجله از اونجا بره       «

  ».هشايد به خاطر كشته شدن دن ترسيده باشه و قايم شده باش. توي اتاق
و . پس مجبور شده بـا عجلـه از اونجـا بـره           «: ترمونت سرش را كج كرد و تكرار كرد       

  »فونش رو زير تخت جا گذاشته؟ بنابراين، چي، آي
  . رسيد جوابي به ذهنش نمي. وندي در اين مورد فكر كرد



 
 
 
 
 

و —فرسـتم متـل     اول، من چند نفر رو مي     . بذار قدم به قدم جلو بريم      « :ترمونت گفت 
ببيـنم كـسي اون رو همـراه يـه      —اي كه دن مرسر توش اقامت داشته        هشد  هر خراب 

  ».دختر نوجوون يادش مياد يا نه
  ».يه چيز ديگه«: سپس گفت» .خوبه«: وندي گفت

  »چي؟«
  ».وقتي دن رو قبل از كشته شدنش ديدم، يه نفر حسابي كتكش زده بود«

ويد، اگـه     هيلي مك كني شايد     پس فكر مي  «. ترمونت منظور او را از اين حرف فهميد       
: سـري تكـان داد و گفـت       » .كـاري رو ديـده باشـه        همراه مرسر بوده باشه، اون كتك     

  ».شايد به همين خاطر فرار كرده باشه«
يـك جـاي    . آمد  اما حاال كه او آن را با صداي بلند گفته بود به نظر وندي درست نمي               

مـثال اينكـه    —بـود باز هـم    . وندي سعي كرد با دقت به آن فكر كند        . آن ايراد داشت  
خواسـت ايـن      شد؟ مي    استرنز چطور با اين قضيه مرتبط مي       109هاي سوييت     رسوايي

ي زيادي    رسيد هنوز تا آنجا فاصله      نظريه را با ترمونت در ميان بگذارد، ولي به نظر مي          
بايـست    اين يعنـي اينكـه مـي      . داد  بايد بيشتر آن را مورد بررسي قرار مي       . داشته باشند 
راغ فيل و شري تورنبال برود، و شايد هم با فارلي پاركز و اسـتيو ميچيـانو            دوباره به س  

  .تماس بگيرد و سعي كند كلوين تيلفر را هم پيدا كند
  ».پس شايد بهتر باشه بفهمي كي به دن حمله كرده«: گفت

هـستر كريمـستاين نظـر      «. اي روي صورت ترمونت شكل گرفت       لبخند نصف و نيمه   
  ».تجالبي در اين مورد داش

  »همون هستر كريمستاين كه قاضي تلويزيونيه؟«
هاي فرضي اون، مـوكلش دن مرسـر      طبق مثال . وكيل اد گريسن هم هست    . درسته«

  ».كاري كرده رو كتك
  »رو چه حسابي اين حرف رو زده؟«
ما هم گفتـيم اون، بـه   . توي ماشين گريسن پيدا كرديم دوني، خون دن مرسر رو      مي«

  ».كنه كه گريسن مرسر رو كشته ميهمراه شهادت تو، ثابت 
  ».خب«



 
 
 
 
 

گه، خب، شاهد شما، يعني تو،        مي—خدايا، چقدر به كارش وارده    —ولي كريمستاين «
گه ممكنه گريسن و مرسـر يكـي          به همين خاطر، مي   . كاري شده بوده    گفته دن كتك  

و شايد اينطوري بوده كه خـون، سـر از تـوي ماشـين              . دو روز قبلش دعوا كرده باشن     
  ».هدرآورد

  »تو هم باور كردي؟«
  ».نه زياد، نه، ولي مسئله اين نيست«. اي باال انداخت ترمونت شانه
  ».خيلي زرنگي به خرج داده«: وندي گفت

ي مـدارك يـه راهـي پيـدا           كريمستاين و گريسن ظاهرا براي خنثي كردن همه       . آره«
اش پيـدا  ولي با يه دعوا يـه توجيـه پـذيرفتني بـر    —ما دي ان اِي خون داريم  . كردن

ي اسلحه روي دستش بود، اما صاحب ميدان تيراندازي           مونده  بله، گريسن پس  . شه  مي
. روما تأييد كرد كه يه ساعت بعد از اينكه تو ديدي مرسر رو كشته اونجا بوده             -او-گان

هاييه كه در عمرش ديده، بنابراين        انداز  گه گريسن يكي از بهترين تير       صاحب اونجا مي  
ولي نه خبري از جسد     —تو شاهد بودي كه اون دن مرسر رو كشته        . اونو خوب يادشه  

  ».هست نه اسلحه، و در ضمن نقاب هم زده بوده
درست همانجا، مقابل چشمانش بود، ولي      . انداخت  چيزي به پشت مغز وندي چنگ مي      

  . توانست به طور كامل به آن دست يابد نمي
  »ت بكنم، درسته؟خوام چه درخواستي از دوني االن مي مي«: ترمونت گفت

  ».فكر كنم«
تـو فعـال    . خوام از اين بيـشتر سـختي بكـشن          نمي. ها خيلي سختي كشيدن     ويد  مك«

  ».توني اينو گزارش بكني نمي
  .وندي چيزي نگفت

. اسـاس   ي بـي    در هر صورت چيزي هم نداريم جز چند تا فرضـيه          «: ترمونت ادامه داد  
ــي ــول م ــان   بهــت ق ــو رو در جري ــذارمدم هرچــي بفهمــيم اول ت ــه خــاطر . ب ــا ب ام

  »قبوله؟. توني چيزي بگي فعال نمي—به خاطر پدر و مادر هيلي—تحقيقاتمون
: ونـدي گفـت   . ترمونـت منتظـر بـود     . كـرد   وندي چنگ انداختن را هنوز احساس مـي       

  ».قبوله«



 
 
 
 
 

  
  
  

ي جرم برگشته بود، با ديدن اد گريـسن           كه دوباره به پشت نوار صحنه     در حالي   وندي  
كرد خودش را معمـولي و       او سعي مي  . ه داده بود كمي غافلگير شد     كه به ماشينش تكي   

آن . كرد  انگشتش با سيگاري بازي مي    . تفاوت نشان دهد، اما در اين كار موفق نبود          بي
را در دهانش گذاشت و طوري آن را مكيد كه انگار زير آب قرار دارد و سيگار هم يك        

  .ي تنفس است لوله
  » اس ديگه بچسبوني به سپرم؟اومدي يه جي پي«: وندي پرسيد

  ».فهمم منظورت رو نمي«
  »كردي، درسته؟ فقط داشتي پنچري ماشينم رو چك مي. البته«

نكـرده بـود، امـا ايـن          صـورتش اصـالح   . گريسن پك عميق ديگري به سـيگارش زد       
. موضوع در مورد اكثر مرداني كه در چنين ساعتي به آنجا آمده بودنـد همينطـور بـود                 

او اصال شباهتي با آن شخصي نداشـت كـه روز گذشـته بـا               . ه بود چشمانش سرخ شد  
ونـدي بـه   . هاي پارتيزاني خودش را براي وندي توضيح داده بود    اطمينان كامل نظريه  

  .اش فكر كرد آن جريان، به مالقات او از خانه
  »كنم؟ كردي در كشتن اون بهت كمك مي واقعا فكر مي«: وندي از او پرسيد

  »؟خواي راستش رو مي«
  ».شم اگه راستش رو بگي خيلي ممنون مي«
حتي شايد وقتي كه موضوع آريانا . هايي كه زدم موافق بوده باشي ممكنه با اون مثال «

  ».كردم كمك كني نمي ولي نه، فكر . ناسبرو رو پيش كشيدم يه كم دچار ترديد شدي
  »خواستي يه امتحاني بكني؟ پس فقط مي«

  .او جواب نداد
  »اي براي جاسازي اون جي پي اس بود؟  بهانهيا اومدنت فقط«

  .اد گريسن به آرامي سرش را تكان داد
  »چيه؟«: وندي پرسيد



 
 
 
 
 

  »تو هيچ سر نخي نداري، درسته، وندي؟«
  »براي چي اومدي اينجا، اد؟«: تر شد و گفت وندي به در سمت راننده نزديك
  ».خواستم توي جستجو كمك كنم مي«. گريسن به ميان جنگل نگاه كرد

  »بهت اجازه ندادن؟«
  »كني؟ خودت چي فكر مي«
  ».به نظر مياد عذاب وجدان داشته باشي«

دست از اين   . يه لطفي بهم بكن، وندي    «: گريسن پك ديگري به سيگارش زد و گفت       
  ».تجزيه و تحليلت بردار

  »خواي؟ خب از من چي مي«
  ».نظرت رو«
  »راجع به؟«

و طوري به آن نگاه كرد كه انگار جوابي در          گريسن سيگار را بين انگشتانش فشار داد        
  »كني دن اونو كشته؟ فكر مي«. آن نهفته بود

  »با جسدش چكار كردي؟«. دانست چطور به اين سؤال پاسخ بدهد وندي نمي
  »ويد رو كشته؟  مك دن هيلي. اول تو حرف بزن«
دي، داره شايد فقط زندانيش كرده، و همين االن، به خاطر كاري كه تو كر       . دونم  نمي«

  ».ميره از گرسنگي مي
ها قبل از تو سعي       ولي پليس «: اش را خاراند و گفت      گريسن گونه » .تالش خوبي بود  «

  ».كردن منو دچار عذاب وجدان كنن
  »نتيجه نداشت؟«
  ».نه«
  »خواي بهم بگي جسد رو چكار كردي؟ نمي«
. حـرف . يچـ .  بـه   راجـع . دونـم  نمي«: او با لحني كامال يكنواخت گفت     » .خداي من «

چنگ . و او خيلي جاها داشت كه برود      —رساند  اين بحث او را به جايي نمي      » .زني  مي
فـرار كـردن دن و      . ي گروه پرنستون داشت     باره  انداختن يك ارتباطي با تحقيقاتش در     

هـاي    اتـاقي   اما آن همـه رسـوايي در رابطـه بـا هـم            . خيلي خب، شايد  —هيلي با هم  



 
 
 
 
 

اما او اينجا يك موضوع بسيار مهم را        . ايد هم بود  ش. اش چه؟ شايد چيزي نبود      قديمي
  .از قلم انداخته بود

  »خواي؟ حاال از من چي مي«: پرسيد
  ».خوام بفهمم دن واقعا اين دختر رو دزديده يا نه مي«
  »چرا؟«
  »  .شايد بخوام به تحقيقات كمك كنم«
  »ها بهتر بخوابي؟ كه شب«
  ».شايد«
  »بهتر بخوابي؟ها  شه شب حاال چه جوابي باعث مي«
  ».شم متوجه نمي«
خب، اگه دن هيلي رو كشته باشه، احساس بهتري در مورد كاري كـه كـردي بهـت      «

تـو  . ده؟ همونطور كه قبال گفتي، اون ملزم بود كه دوباره اين كـار رو بكنـه                 دست مي 
و اگه دن اونو نكشته باشه، خب، تـو بـاز هـم          . چند يه كم دير     هر—جلوش رو گرفتي  

آورد، درسته؟ پس در هر صورت، كشتن اون تنها           يه باليي سر يه نفر مي     مطمئني كه   
ظاهرا تنها راه از دست دادن خوابت اينه كه هيلي يـه جـايي              . راه متوقف كردنش بود   

  ».زنده باشه و تو اونو توي خطر بيشتري اتداخته باشي
 سپس به سمت ديگري» .اصال فراموشش كن«: اد گريسن سرش را تكان داد و گفت   

  . راه افتاد
  »دم؟ من چيزي رو دارم از دست مي«: وندي گفت

همونطور كه قـبال گفـتم،      «: گريسن سيگارش را پرت كرد و بدون اينكه بايستد گفت         
  ».تو هيچ سر نخي نداري
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  خب حاال چي؟
كرد دن و هيلي يـك        هايي بگردد كه ثابت مي      توانست همچنان دنبال سرنخ     وندي مي 

اي داشـت؟ پلـيس       اند، ولي چه فايده     ي توافقي، هر چند اشتباه با هم داشته         بطهجور را 
او بايـد از جهـت      . گرفتند  آنها خودشان دنبال آن را مي     . اكنون به آن نظريه رسيده بود     

  . كرد ديگري حمله مي
  .اتاقي پرنستون پنج هم

.  شـده بـود    هـايي در سـال گذشـته تبـاه          شان با رسـوايي     از پنج تا چهارتايشان زندگي    
بنـابراين  . پنجمي، خب، شايد او هم همينطور، اما به صورت اينترنتي آشكار نشده بـود     

وقتي وارد شـد، حتـي      . شاپي كه در انگلوود بود رفت       ي تحقيقاتش به كافي     براي ادامه 
قبل از اينكه اعضاي باشگاه پدران را ببيند، صداي رپ خوانـدن تـنفالي را از داخـل                  

  .شنيد رش هاي باالي س بلندگو
  ».هي، سالم«

  ».سالم«. وندي ايستاد. تنفالي بود
شرتش را روي كاله      كاله سوييت . دار زيپي پوشيده بود     شرت كاله   تنفالي يك سوييت  

اش آنقدر بزرگ بود كه يك راننـده كـاميون سـال              بيسبال قرمزي پوشيده بود كه لبه     
شـرت    را كـه تـي  پشت سر او، وندي مـردي     . كشيد آن را بپوشد     هم خجالت مي  1978

پـدر جـواني    . تاپ بود    كردن با يك لپ     وار مشغول تايپ    او ديوانه . پوشيد ديد   تنيس مي 
اش   كـرد و بـراي بچـه        پوشيد داشت به عقب و جلو حركـت مـي           كه اسلينگ بچه مي   

  .      كرد زمزمه مي



 
 
 
 
 

: بندهايش را كه شـبيه لـوازم هـالووين بـود تكـاني داد و گفـت            تنفالي يكي از دست   
  ». توي كنسرت ديدمتديشب«
  ».آره«
  »خوشت اومد؟«

  ».، رفيقآره، خيلي، اِ، شاخ بود«: وندي سري تكان داد و گفت
او مشتش را باال گرفت تا وندي مشتش را به آن     . اين حرف مورد خوشايند او واقع شد      

  »تو يه خبرنگاري، درسته؟«. وندي هم مجبور شد اين كار را بكند. بزند
  ».درسته«
  »ومدي اينجا راجع به من گزارش تهيه كني؟پس يعني ا«

او بـه   » .بايـد ايـن كـار رو بكنـي        «: شرت تنيس پوشيده بود اضافه كـرد        كسي كه تي  
  ».ما اينجا بازارمون خيلي گرمه«: تاپ اشاره كرد و گفت ي لپ صفحه

  » هستي؟1eBayتوي «. تاپ نگاه كرد وندي دور زد و به لپ
  »--كار بيكار شدماز وقتي كه از . اين االن ديگه شده منبع درآمدم«

 3بيني توي شـركت بـرادران لـيمن     رو كه مي2اين داگ«. تنفالي حرفش را قطع كرد  
  ».كرد از آينده بد شركت خبر داشت، ولي كسي به حرفش گوش نمي. كرد كار مي

 ديگـه   eBayبهرحـال، بـا     . حـاال هـر چـي     «: داگ با فروتني دستي تكان داد و گفت       
رفـتم    بعـدش مـي   .  اولـش تقريبـا هرچـي كـه داشـتم رو فـروختم             .مونم  بدهكار نمي 

  ».فروختمشون كردم، دوباره مي خريدم، تعميرشون مي هاي خونگي وسيله مي حراجي
  »توني با اين كار خرج زندگيت رو در بياري؟ اونوقت مي«

  ».ولي باالخره اين هم كاريه. نه، نه زياد«: اي باال انداخت و گفت او شانه
  »بازي كردن؟مثل تنيس «
  ».كنم اوه، من بازي نمي«

                                                 
   حراجي الكترونيكي   هاي ترين سايت  از بزرگ. 1

2. Doug  
3  .Lehman Brothers Incدر 2008عالم ورشكـستگي در سـال   اي كه تا قبل از ا  خدمات مالي  شركت 

فعاليت ... گذاري خصوصي و  گذاري، مديريت سرمايه، بانكداري خصوصي، سرمايه     هاي بانكداري سرمايه    زمينه
  .كرد مي



 
 
 
 
 

  .وندي فقط به او نگاه كرد
العـاده    ي فـوق    هميشه از اينكه چطور اين حرفه     . در واقع زن دومم   . كنه  زنم بازي مي  «

ناليد، امـا واقعيـتش اينـه كـه تمـام روز       ها كنار گذاشته مي رو به خاطر مراقبت از بچه  
ادم، بهـش پيـشنهاد كـردم برگـرده سـر      وقتي كارم رو از دست د. كنه تنيس بازي مي  

و االن  . كنه  بنابراين هنوزم هر روز تنيس بازي مي      . گفت ديگه خيلي دير شده    . كارش
شـرت تنـيس    به همـين خـاطر مـنم تـي    . كنه حتي به زور بهم نگاه مي. از من متنفره 

  ».پوشم مي
  »؟. . .چون«
ه زن خوشگل از دست     به خاطر ي   يه زن خوب رو   . شايد به عنوان اعتراض   . دونم  نمي«

كنه و حتـي      حاال زن خوبه هم داره زندگي خودش رو مي        . بدجوري آزارش دادم  . دادم
  »فكر كنم هر باليي سرم اومده لياقتمه، درسته؟. ديگه از دستم هم عصباني نيست

االن چـي   «: به صفحه نگاه كرد و گفت     . ي اين بحث نداشت     اي به ادامه    وندي عالقه 
  »فروشي؟ مي
  ».فروشيم ديش رو مي البته منظورم اينه كه داريم سي. هاي تنفالي يادگاري«

» ي شـهر    فنر در حومه    بي«دي    عنوان سي . هاي او روي ميز بود      دي  چند نسخه از سي   
  .بود

  »فنر؟ بي«: وندي پرسيد
  ».اصطالح گتوئه«: داگ توضيح داد

  »براي؟«
كليـد و پوسـتر       هشـرت و كـاله و دسـت         دي و تـي     بگذريم، داريـم سـي    . ندوني بهتره «

مـثال، اينجـا رو ببـين، ايـن         . ذارم  ولي االن دارم از هر قلمي يه نمونه مي        . فروشيم  مي
  ».دستمال سريه كه ديشب تنفالي روي صحنه پوشيده بود

  »تا شيشصد دالر؟«. وندي نگاه كرد و با ديدن قيمت مزايده حيرت كرد
اون شـورتي هـم     . ون گرمه همونطور كه گفتم، بازارم   . االن شده شيشصد و بيست تا     «

  ».كه يكي از هوادارا انداخت روي صحنه جنس داغيه
  »اون هوادار زنت نبود؟«: وندي به تنفالي نگاه كرد و گفت



 
 
 
 
 

  »منظور؟«
  »فيل اينجاست؟. منظوري ندارم«. سؤال خوبي بود

در همين لحظه كه اين سؤال را پرسـيد او را پـشت پيـشخوان در حـال صـحبت بـا                      
زد ولي همينكه برگـشت و ونـدي را ديـد لبخنـد از                 داشت لبخند مي   .متصدي بار ديد  

  . وندي در نيمه راه به او رسيد. فيل با عجله به طرف او رفت. اش محو شد روي چهره
  »كني؟ اينجا چكار مي«
  ».بايد با هم حرف بزنيم«
  ».قبال حرف زديم«
  ».بايد بيشتر حرف بزنيم«
  ».دونم من چيزي نمي«

  »فهمي كه اون دختر هنوز پيدا نشده؟ نمي«. تر شد او نزديكوندي يك قدم به 
مـن چيـزي    .  . .فقط مسئله اينه كـه    . فهمم  چرا، مي «: فيل چشمانش را بست و گفت     

  ».دونم نمي
  ».به خاطر هيلي. پنج دقيقه«

ميـز مـستطيلي بـود و    . ي سالن رفتند  آنها به طرف ميزي در گوشه     . فيل سر تكان داد   
لطفـا ايـن ميـز را بـراي         « معلول روي آن بود كه نوشته بود         عالمتي مخصوص افراد  

  » .مشتريان معلول ما نگه داريد
  »اتاقي بوديد؟ سال اولتون توي پرنستون، تو و دن ديگه با كي هم«: وندي گفت

  »اين چه اهميتي داره؟«. فيل اخم كرد
  »فقط جواب بده، خب؟«
ـ         . پنج نفر بوديم  « وين تيلفـر و اسـتيو ميچيـانو هـم       به جز من و دن، فارلي پاركز و كل

  ».بودن
  »اتاقي بوديد؟ اي هم با هم هم هاي ديگه سال«
  »گي؟ جدي مي«
  ».كنم خواهش مي«



 
 
 
 
 

. اسـتيو يـه نيمـسال تـوي اسـپانيا گرفـت           —شايد هم سـوم   —خب، سال دوم  . آره«
ي انجمن برادري زندگي      و سال دوم، فكر كنم، فارلي توي يه خونه        . بارسلونا يا مادريد  

  ».ردك مي
  »تو عضو انجمن برادري نشده بودي؟«
حـاال  . ي درسـي رفتـه بـودم لنـدن          اوه، راستي نيمسال سال اول براي يه برنامه       . نه«

  »راضي شدي؟
  »با هم ارتباط نداريد؟«
  »             .نه زياد«
  »كلوين تيلفر چي؟«
  ».التحصيلي تا االن خبري ازش نشنيدم از زمان فارغ«
  »كنه؟ ميدوني كجا زندگي  مي«

يكي از متصديان بار فنجاني قهوه آورد و آن         . فيل سرش را به عالمت منفي تكان داد       
خواهد، ولي    فيل به وندي نگاه كرد كه ببيند آيا او هم قهوه مي           . را جلوي فيل گذاشت   

شايد هنوز اونجا زندگي كنـه،      .  بود 1ي برانكس   كلوين بچه «. وندي سرش را تكان داد    
  ».دونم نمي

  »ي؟ تا حاال باهاشون حرف نزدي؟بقيه چ«
من و شري پارسال . شنوم، هر چند اون هم مدتيه خبري ازش ندارم     از فارلي خبر مي   «

ولي اوضاع خـوب پـيش    . نامزد مجلس بود  . آوري اعانه براش گرفتيم     يه مهموني جمع  
  ».نرفت

  ».خب، فيل، مسئله همينه«
  »چيه؟«
  ».كدوم از شما خوب پيش نرفت اوضاع براي هيچ «

  ».شم متوجه نمي«. فيل دستش را روي فنجان گذاشت ولي آن را بلند نكرد
  .ي چاپي را از داخل پاكتي بيرون آورد و روي ميز گذاشت وندي تعدادي برگه

  »اين چيه؟«
                                                 

1  .Bronxبخشي در شهر نيويرك   



 
 
 
 
 

  ».بذار با تو شروع كنيم«
  »من چي؟«
  ».يك سال پيش، تو به خاطر اختالس حدود دو ميليون دالر اخراج شدي«

  »تو چطور از رقمش خبر داري؟«.  تعجب گشاد شدچشمان فيل از
  ».من هم منابع خودم رو دارم«
  ».من اين كار رو نكردم. يه مشت اتهام مزخرف بود«
فقط يه خرده صبر داشته باش، خب؟ اول، تـو بـه            . گم تو اين كار رو كردي       من نمي «

، فـارلي بـه     دو ماه بعد  «. ي ديگري را باز كرد      او پوشه » .شي  خاطر اختالس اخراج مي   
. ي بعـدي    پرونـده » .شـه   خاطر يه رسوايي در ارتباط با يه فاحشه زنـدگيش تبـاه مـي             

و بعد،  . شه  ي تلويزيوني من گرفتار مي      حدود يه ماه بعد از اون، دن مرسر توي برنامه         «
غيـر قـانوني داروهـاي       حدود دو ماه بعد از اون، دكتر استيو ميچيانو بـه جـرم تملـك              

  ».شه تجويز شده دستگير مي
فيـل بـه آنهـا      . ي چاپي اينترنتي روي ميز قرار داشتند        ها به همراه چندين برگه      پرونده

  . ترسيد به آنها دست بزند خيره شده بود و دستانش را پايين نگه داشته بود، گويي مي
  »به نظرت تصادف جالبي نيست؟«: وندي پرسيد

  »كلوين چي؟«
  ».هنوز چيزي راجع به اون پيدا نكردم«
  »ا رو همه توي يه روز پيدا كردي؟اين«
  ».فقط يه جستجوي اينترنتي ساده انجام دادم. زياد طول نكشيد«

  »شه اونا رو ببينم؟ مي«: از پشت سرشان، تنفالي گفت
. ي اعضاي باشگاه پـدران همـه آنجـا بودنـد            بقيه. وندي برگشت و به عقب نگاه كرد      

  »فال گوش وايساده بوديد؟«
تـرين    ترين حرفاشون رو بـا بلنـد        مردم ميان اينجا خصوصي   . ناراحت نشو «: داگ گفت 

  دست خودت نيست، خود   . كنن عايق صدا دورشون كشيدن      انگار فكر مي  . گن  صدا مي 
بـه خـاطر همـين      —اين اتهام بيجاي اختالس   . كني  به خود به گوش دادن عادت مي      

  »اخراجت كردن؟



 
 
 
 
 

  ».شدمي شما بركنار  منم مثل بقيه. شون اين بود بهانه. نه«
اي زد و شروع به خوانـدن آنهـا           عينك مطالعه . ها را برداشت    تنفالي دست برد و برگه    

  . كرد
  ».فهمم اينا چه ربطي به اون دختر گمشده داره هنوز نمي«: فيل گفت

گرفتـار يـه رسـوايي    . ولي قدم به قدم برو جلو   . شايد ربطي نداشته باشه   «: وندي گفت 
  ».گناهي كني بي ادعا مي. شي مي
به نظرت چرا االن آزادم؟ اگه شركتم يه مدرك درست و حـسابي داشـت،          . گناهم  بي«

  ».دونن اتهام نادرستي بوده خودشون مي. االن توي زندان بودم
آخـرش  . مثال دن رو در نظر بگيـر      . مياد  شي؟ اين يه جورايي جور در       ولي متوجه نمي  «

. وي زندانه نه اسـتيو ميچيـانو      دونم، نه فارلي پاركز ت      و تا اونجايي كه من مي     . آزاد شد 
هـر چنـد تنهـا همـون        —هيچكدوم از اتهاماتي كه به شماها زده شده ثابـت نـشدن           

  ».برانداز بودن اتهامات خودشون خانمان
  »خب؟«

  »كني، فيل؟ شوخي مي«: داگ گفت
چهار نفر، همه توي يه كالس پرنـستون، بـا هـم تـوي     «: وندي سر تكان داد و گفت   

  ».دن، همه هم توي يه سال گرفتار رسوايي شدنكر دانشگاه زندگي مي
  ».اما كلوين نه«. فيل در اين باره فكر كرد

  ».براي اينكه مطمئن بشيم بايد پيداش كنيم. دونيم هنوز اينو نمي«: وندي گفت
شايد اين كلوين كـسي باشـه كـه ايـن           «: اش در بغلش بود گفت       كه هنوز بچه   1اوون

  ».جريانات رو ترتيب داده
كنـي،    شوخي مـي  «. سپس به وندي نگاه كرد    » چي رو ترتيب داده باشه؟    «: فيل گفت 

  »درسته؟ چرا كلوين بخواد آزاري به ما برسونه؟
اي   فيل، نكنه توي انجمن سري    . من يه بار يه همچين فيلمي ديدم      . واي«: داگ گفت 

  »چيزي بوده باشيد؟
  ».چي؟ نه«

                                                 
1. Owen  



 
 
 
 
 

 باشيد و حاال داره ازتـون       شايد يه دختري رو كشته باشيد و جسدش رو دفنش كرده          «
  ».فكر كنم همين اتفاق توي اون فيلمه افتاد. گيره انتقام مي

  ».بس كن، داگ«
هـا گذشـته، ممكنـه        منظورم اينه كه از اين شوخي     . ولي حق با اوناست   «: وندي گفت 

  »اتفاقي توي پرنستون افتاده باشه؟
  »مثال چه اتفاقي؟«
  ».ال بعد بياد سراغتونمثال اتفاقي كه باعث بشه يه نفر چند س«
  ».نه«

 كه براي يك رپـر      —اش  ي هاللي   تنفالي با عينك مطالعه   . اين را خيلي سريع گفت    
  ».اوون«: گفت. ها بود ي برگه هنوز مشغول مطالعه—ظاهر عجيبي بود

ايـن يـه    «: اي كاغذ پـاره كـرد و گفـت          فالي تكه . مردي كه بچه بغلش بود جلو آمد      
  ».كني  اينترنت بيارش ببين چي پيدا ميبرو از روي. وبالگ ويديوئه

  ».باشه«: اوون گفت
  »كني؟ به چي فكر مي«: وندي پرسيد

نگـاه او   . وندي دوباره به فيل نگاه كـرد      . ها بود   ولي تنفالي هنوز مشغول بررسي برگه     
  . روي زمين بود

  ».فكر كن، فيل«
  ».هيچي نبود«
  »دشمني چيزي نداشتيد؟«

  ».ط يه مشت بچه دانشگاهي بوديمما فق«: فيل اخمي كرد و گفت
دختـر يـه نفـر       شايد يكي ازتون دوسـت      . شايد با كسي دعوايي كرده باشيد     . بهرحال«

  ».ديگه رو دزديده باشه
  ».نه«
  »رسه؟ هيچي به فكرت نمي«
  ».كني اشتباه مي. گم دارم بهت مي. هيچي نيست«
  »كلوين تيلفر چي؟«



 
 
 
 
 

  »اون چي؟«
  » شما احساس حقارت بكنه؟هيچ پيش نيومده بود كه در بين«
  ».نه«
  ».آخه اون تنها سياهپوست توي گروهتون بود«
  »خب؟«
  »هيچ اتفاقي براش نيفتاده؟. زنم فقط دارم حدساي اهللا بختكي مي«
ي رياضي بـود، ولـي همـه دوسـتش      كلوين آدم عجيبي بود، نابغه . توي دانشگاه؟ نه  «

  ».داشتيم
  »منظورت از عجيب چيه؟«
ها ديروقـت   مثال دوست داشت شب. د، دستپاچه بود، نرمال نبود    متفاوت بو —عجيب«

—عجيـب . زد كرد بلند بلند حرف مي      هاي رياضي كار مي     وقتي روي مسئله  . قدم بزنه 

  ».ايه اين توي پرنستون موضوع عادي. ي ديوونه نابغه
  »رسه؟ پس يعني هيچ اتفاقي توي دانشگاه به ذهنت نمي«
  ». كارايي بكنه؟ نه، هيچياتفاقي كه باعث بشه اون همچين«
  »يه اتفاقي كه اخيرا افتاده باشه چي؟«
  ».بهت كه گفتم. التحصيلي تا االن با كلوين حرف نزدم از زمان فارغ«
  »چرا؟«

  .فيل اين سؤال را با يك سؤال جواب داد
  »رفتي، وندي؟ تو كدوم دانشگاه مي«
  ».تافتز«
  »زني؟ صيل شدي حرف ميالتح ي كساني كه باهاشون فارغ هنوز هم با همه«
  ».نه«
مثـل نـود در صـد       . ولي ارتباطمون قطع شـد    . ما با هم دوست بوديم    . منم همينطور «

  ».دوستاي دانشگاهي
  »هيچوقت نيومد دوباره به دانشگاه سر بزنه يا تجديد ديداري چيزي بكنه؟«
  ».نه«



 
 
 
 
 

 تمـاس   التحـصيالن پرنـستون     بايـد بـا دفتـر فـارغ       . وندي مدتي در اين باره فكر كرد      
  . شايد آنها خبري از او داشتند. گرفت مي

  ».يه چيزي پيدا كردم«: تنفالي گفت
بله، سر و لباسش هنوز مضحك بود، با شلوار جـين گـشاد،             . وندي به سمت او چرخيد    

، ولـي خيلـي     1ي فاضالب و پيـراهن اد هـاردي         ي دريچه   اي به اندازه    يك كاله با لبه   
. شـد    از رفتار و طرز برخورد آنها مـشخص مـي          جالب بود كه شخصيت افراد تا چه حد       

  »چي؟«. تنفالي اكنون رفته بود و نورم برگشته بود
. كـردم   كـار بازياريـابي مـي       ، براي چند تا شركت تازه     از كار بركنار بشم   قبل از اينكه    «

سر و صدا   . ي اصلي ما اين بود كه از راه مثبتي شركتمون رو شناخته شده كنيم               وظيفه
بنابراين به طور گسترده وارد كار بازاريابي       . به خصوص به صورت اينترنتي    راه بندازيم،   
  »دوني بازاريابي ويروسي چيه؟ مي. شديم ويروسي مي
  » .نه«: وندي گفت

اي، به اين معني كه همه دارن اين كار رو انجـام              يعني بزرگ شدن به شكلي حاشيه     «
. ده   اما فعال داره نتيجه مي     .شه  توي اين غوغا شنيده نمي     صداي كسي  دن بنابراين   مي

مثال فرض كـن يـه     . كنيم  حتي داريم در مورد شخصيت رپ خودم هم اين كار رو مي           
هـاي   هاي خوب و نظرات مثبتي تـوي تريلـر         بيني نقد   بالفاصله مي . فيلمي مياد بيرون  
اكثر نظرات اوليه واقعي    . شه  ها براش پست مي     هاي اعالنات و وبالگ     يوتوب و صفحه  

 كارها رو يه گروه بازارياب كه توسط استوديوي فيلم استخدام شدن انجام              ينا. نيستن
  »                                      .دن مي
  » خيلي خب، اما اين چه ارتباطي با اين موضوع داره؟«
عكس همين كار رو با اين يارو ميچيانو و فـارلي   خالصه بگم، مطمئنا اينجا يه نفر بر  «

هاي جستجو پول دادن كـه هـر          به موتور .  درست كردن  2 وبالگ و توييت   .پاركز كرده 
 هـاي ويروسـيت اول از همـه،         دي فيـد    وقت جستجويي راجع به اين دو نفر انجام مي        

                                                 
1. Ed Hardy  

2  .Tweetشود شود توييت گفته مي  مينوشته كه در سايت توييتر هاي كوچكي  به پست. 



 
 
 
 
 

اما به جـاي    —اين هم مثل بازاريابي ويروسيه    . درست باالي صفحه نشون داده بشن     
  »  .كنه اينكه سازنده باشه نابود مي

ي دكتـر اسـتيو ميچيـانو بـدونيم و تـوي              بـاره    مثال بخوايم در   پس اگه، «: وندي گفت 
  ». . . بهش جستجو كنيم اينترنت راجع
. چندين و چند صفحه   . بينيم  يه عالمه نتايج منفي مي    «: اش را كامل كرد     تنفالي جمله 
  »--هاي اجتماعي و ايميل ناشناس هاي شبكه ها و پست سواي توييت

ـ     «: داگ گفت  هـا     از بچـه    بعـضي . ه همچـين چيـزي داشـتيم      وقتي توي ليمن بودم ي
يا بدون اسـم يـا بـا        — حرفاي مثبت ميزدن   1اومدن توي بردها راجع به آي پي او         مي

اومدي راجـع     مي. و البته، برعكسش  . شد  مند پيدا مي    اسم جعلي، ولي هميشه يه عالقه     
نـويس    اوه، و يادمه يه بار يه مقاله      . نوشتي  به ورشكست شدن يكي از رقباي بزرگ مي       

دفعـه   كنه، و حدس بزنيد چي شد؟ يه مالي بود كه نوشته بود ليمن به زودي سقوط مي   
  ».اي كه به اون زده بودن ها پر شد از اتهامات ساختگي الگ تمام وب

ان؟ ميچيـانو هيچوقـت دسـتگير         يعني ايـن اتهامـات همـه سـاختگي        «: وندي پرسيد 
  »نشده؟

ي قانوني توي يه سايت قـانوني    يه روزنامهاز. نه، اين يكي واقعيت داره  «: فالي گفت 
ي چيزايي كه راجع بهش نوشته، منظورم اينه كه اين وبـالگ رو               اما بقيه . نوشته شده 

و حاال اين وبالگ رو كه راجع به اون فاحـشه و            . فروش نوشته ببينيد      كه راجع به مواد   
نده هـم چيـز   و نويـس —2اي از بالگـرن   هردوشون صفحات ساده. فارلي پاركزه ببينيد  

  ».اي توي وبالگ ننوشته، فقط همونايي بوده كه اينا رو محكوم كرده ديگه
  ».پس اينا همه به خاطر بدنام كردن اونا بوده«: وندي گفت

ممكنـه  . گم كه اونا اين كارا رو نكردن        من نمي «: اي باال انداخت و گفت      تنفالي شانه 
ولي كـال منظـورم     . شناسيم  ميگم، فيل، ما تو رو        تو رو نمي  —شون مقصر باشن    همه

  ».ها باخبر بشن خواسته تمام دنيا از اين رسوايي اينه كه يه نفر مي
  .آمد ي رسوايي تا تباهي وندي جور در مي كه اين، با تئوري توطئه

                                                 
  ي اوليه عمومي سهام عرضه.  1
2  .Blogger راي ساختن وبالگب سرويسي  



 
 
 
 
 

  »چيزي پيدا نكردي، اوون؟«: تنفالي نگاهي به پشت سرش كرد و گفت
  ».شايد به زودي«: د گفتتاپش بردار اوون بدون اينكه نگاهش را از روي لپ

اي را كـه   يكي از متصديان بار سفارش پيچيـده . ها ادامه داد ي برگه  تنفالي به مطالعه  
متصدي ديگري . شد فرياد زد   شامل ونتي و هف كف و يك درصد و چاشني سوي مي           

ساز مثل سوت قطار  صداي دستگاه اسپرسو  . كرد  هم تند تند روي فنجاني يادداشت مي      
  . را در خود غرق كرده بود» بي فنر«هنگ آلبوم بود و صداي آ
  »بازي كه تو گيرش انداختي چي؟ اون بچه«: تنفالي گفت

  »اون چي؟«
  »كسي بالي بازاريابي ويروسي رو سر اون هم آورده؟«
  ».به فكرم نرسيد چك كنم«

  »اوون؟«: تنفالي گفت
ـ    . وندي سر تكان داد   » دن مرسر، درسته؟  . خيلي خب « چيـز  «. د را زد  اوون چند تا كلي

. زيادي راجع به دن مرسر نيست، شايد فقط چند تا پست باشه، ولي نيازي هم نيـست                
  ».اين رفيقمون همه جاي اخبار هست

ي دن مرسـر رو از كجـا          وندي، قـضيه  . ي خوبي اشاره كردي     به نكته «: تنفالي گفت 
  »فهميدي؟

يميـل ناشـناس    يه ا «. كرد   وندي خودش هم از قبل داشت به همين موضوع فكر مي          
  ».برام اومد

  .  فقط همانطور به او خيره شده بودند بقيه. فيل به آرامي سرش را تكان داد
  »چي نوشته بود؟«: تنفالي پرسيد

او ايميـل   .  شده بود   هاي ذخيره   ايميل هنوز در فايل   . اش را بيرون آورد     بري  وندي بلك 
  :را پيدا كرد، آن را باال آورد و به تنفالي داد

فكر كنم بايد راجع به اين آدم نفرت انگيز كـه           . ي شما رو ديدم     من قبال برنامه  . سالم
.  بـودم  SocialTeenروم    من سيزده سالمه و توي چـت      . توي اينترنت ديدمش بدونيد   

سن و سال منه، اما بعـد معلـوم شـد كـه خيلـي              كرد كه انگار هم     اون طوري رفتار مي   
شه حدود صـد      ي پدرمه كه مي     قدش اندازه . فكر كنم چهل سالي داشته باشه     . بزرگتره



 
 
 
 
 

آدم خيلـي خـوبي بـه نظـر         . و هشتاد سانت و چشماش سبزه و موهـاي فرفـري داره           
اومد به همين خاطر توي سينما باهاش مالقات كردم و اون مجبورم كـرد بـا هـم                    مي

اي   هـاي ديگـه     ترسم همين كار رو با بچه       مي. خيلي وحشتناك بود  . اش  برگرديم خونه 
كنم كمك كنيد كه ديگه نتونه        خواهش مي . كنه  ها كار مي     باشه چون با بچه    هم كرده 

  .اي رو اذيت كنه هاي ديگه بچه
  !)ببخشيد—اسم واقعيم نيست(اشلي 

 DrumLover17اسـم كـاربريش      . SocialTeenروم    اين لينكيه به چـت    : نوشت  پي
  .است

زده همانجـا     حيـرت وندي مبهـوت و     . آنها همه يكي يكي در سكوت ايميل را خواندند        
فكـر كـنم تـو هـم سـعي      «: وقتي تنفالي دوباره تلفن را به او داد گفـت        . ايستاده بود 

  »كردي جوابش رو بدي؟
وندي » .جا نرسيديم   سعي كرديم ردش رو بگيريم، ولي به هيچ       . هيچكس جواب نداد  «

ولي من فقط   «: كرد لحنش زياد تدافعي به نظر نرسد اضافه كرد          در حالي كه سعي مي    
ما بـر اسـاس ايـن       . منظورم اينه كه اين فقط شروعش بود      . به اين ايميل تكيه نكردم    

هـا و خودمـون رو بـه     روم ريم توي چت مي. عمل كرديم، ولي كار خودمون هم همينه   
. شه يا نـه     ي يه منحرف پيدا مي      زنيم كه ببينم سر و كله        مي  جاي دختراي نوجوون جا   

 DrumLover17 شـديم و بـا       SocialTeenم  رو  بنابراين مثل هميشه وارد اين چـت      
 باهـاش يـه مالقـات     .  اسـت    ساله 17كرد كه، خب، يه درامر        وانمود مي . مواجه شديم 
  ».دن مرسر سر قرار حاضر شد. ترتيب داديم

مرسر ادعـا   . راجع به پرونده خوندم    يادمه يه چيزايي  «: تنفالي سري تكان داد و گفت     
  » دختر ديگه مالقات كنه، درسته؟كرده قراره با يه كرد كه فكر مي مي
گفـت يكـي از اون        مـي . كـرد    كـار مـي     خانمان  اون براي يه پناهگاه افراد بي     . درسته«

ولـي  . ي مخفـي مـا        كنه بهش گفته بياد همون محل خونه        دخترايي كه كمكشون مي   
 و DrumLover17مـتن گفتگوهـاي    : يادتون باشـه كـه مـا مـدرك موثـق داشـتيم            

ي ساختگي ما فرستاده شده بود همه          ساله  كه براي دختر سيزده   هاي مستهجني     ايميل
  ».ي دن مرسر پيدا شده بود تاپي فرستاده شده بودن كه توي خونه از لپ



 
 
 
 
 

فيـل  . اش زد   اي با راكت تنـيس خيـالي        داگ ضربه . كس به اين حرف جواب نداد       هيچ
تـنفالي  . بودنـد اش طوري شده بود كه انگار او را با يك شالق دو در چهار زده                  قيافه

  »تموم نشد؟«. برگشت و به اوون نگاه كرد
تر روي ويديو انجام بـدم بـه كـامپيوتر روميـزيم احتيـاج                اگه بخوام يه تحليل كامل    «

  ».دارم
  »گردي؟ دنبال چي مي«. وندي آماده بود كه موضوع بحث را عوض كند

كه هميـشه  اي كه بغل اوون بود خواب بود و سرش به همان شكلي كج شده بود       بچه
اي كه جان چارلي      صحنه—ي ديگري افتاد    وندي ياد صحنه  . كرد  وندي را عصبي مي   

باز هم از خودش پرسيد كه جان اگـر زنـده           . گرداند  را با يك اسلينگِ بچه در خانه مي       
ي آنچه او از دست داده        خواست براي همه    بود چه نظري راجع به پسرش داشت و مي        

هـاي     هر سال جشن تولد چـارلي يـا شـب          —فرصتيهميشه و در هر     . بود گريه كند  
 همين افكار   --كردند  بازگشت به مدرسه يا فقط مواقعي كه با هم تلويزيون تماشا مي           

تنها آريانا ناسبرو خيلي چيزها را از او و چارلي گرفته بـود، بلكـه     نه. آمد  به سراغش مي  
  . را از دست بدهدباعث شده بود خيلي چيزها. خيلي چيزها را از جان هم گرفته بود

  ».ي تلويزيوني روزانه بوده اوون كارشناس فني يه برنامه«: فيل توضيح داد
هـاي   دونـي كـه دوربـين    مـي . اش كـنم  تـونم سـاده   بذار تا جايي كه مي   «: اوون گفت 

  »ديجيتالي يه تنظيمات مگاپيكسلي دارن؟
  ».بله«
. كني  ش مي گيري و به صورت آنالين پست       خيلي خب، پس فرض كن يه عكسي مي       «

ها بيشتر باشن فايل هـم        هر چي مگاپيكسل  . اش چهار در شيشه     كنيم اندازه   فرض مي 
ولي در اكثر موارد، مثال يه عكس پنج مگاپيكسلي بـا همـون سـايز، تقريبـا                 . بزرگتره

مخصوصا اگه با همـون دوربـين گرفتـه شـده           —سايزش با اون يكي عكس مساويه     
  ».باشه

  ».خب«
. كنـه   اي مثل اينا صـدق مـي         آپلود شده   يديوهاي ديجيتالي همين موضوع در مورد و    «

ولـي  . اش بگـردم    هاي ويژه و آثار مخفـي ديگـه         تونم دنبال جلوه    وقتي رفتم خونه مي   



 
 
 
 
 

بنـدي   تونم زمـانش رو تقـسيم   تونم سايز فايل رو ببينم و بعدش هم مي اينجا فقط مي  
 از يـه دسـتگاه ضـبط        هـا   اگه بخوام ساده بگم، براي ساختن هر دوي اين ويديو         . كنم

ها هزار دوربين ويـديويي       صد. اين خودش به تنهايي مفهوم زيادي نداره      . استفاده شده 
  ».ولي هيچ ارزشي نداره. هست كه با همين مورد مطابقت داره

نورم، يا همان تنفالي رپر، داگ بـا        —باشگاه پدران اكنون آنجا بودند     ي اعضاي   همه
  .، و فيل با كت و شلوار قدرتشرت تنيس، اوون با اسلينگ بچه تي

  ».خوايم كمك كنيم ما مي«: تنفالي گفت
  »چطور؟«: وندي پرسيد

  ».گناهي فيل رو ثابت كنيم خوايم بي مي«
  ». . .نورم«: فيل گفت

  ».تو دوست مايي، فيل«
  . بقيه هم زير لب موافقتشان را اعالم كردند

شينيم و به حال خودمون       ا مي همينج. اي نداريم   بذار كمك كنيم، باشه؟ ما كار ديگه      «
بذار دوباره يه كار . ديگه كافيه گم غلت خوردن توي شكست  من مي . خوريم  تأسف مي 

  ». از مهارتمون استفاده كنيم—مفيد انجام بديم
  ».تونم ازتون بخوام اين كار رو بكنيد نمي«: فيل گفت
 شايد اصال ما    .خوايم  دوني كه خودمون مي     مي. الزم نيست ازمون بخواي   «: نورم گفت 

  ».خودمون بيشتر از تو بخوايم اين كار رو بكنيم
  .فيل چيزي نگفت

تـونيم بفهمـيم از    تونيم با بررسي اين بازاريابي ويروسي شروع كنيم، ببينـيم مـي          مي«
مـا همـه    . اتاقي، كلوين رو پيدا كني      تونيم كمكت كنيم اون آخرين هم       مي. كجا اومده 

  ».كردم  گمشده بود، هر كمكي كه بود قبول مياگه دختر خودم. بچه داريم، فيل
  ».ممنون«: سپس» .خيلي خب«. فيل سر تكان داد

هـامون    از مهـارت  . اين حرفي بـود كـه تـنفالي زده بـود          .  استعدادهايي داريم   ما همه 
ي مـا   همه. مهارت. اين جمالت ذهن وندي را به خود مشغول كرده بود. استفاده كنيم 

كه در آن مهارت داريم گرايش داريم، مگر نه؟ وندي با          به جذب شدن به طرف كاري       



 
 
 
 
 

تنفالي با ديد يك كارشناس بازاريابي به       . كرد  ها نگاه مي    ديد يك خبرنگار به رسوايي    
  .  . .كرد، اوون از طريق لنز دوربين آنها نگاه مي

  . چند دقيقه بعد، تنفالي وندي را تا دم در همراهي كرد
  ».گيريم باهات تماس مي«: گفت

  ».گرفتم من جاي تو بودم اينقدر به خودم سخت نمي«: وندي گفت
  »چطور؟«
تاپ اشاره كـرد   وندي با سر به طرف لپ  » .زدي  اون حرفايي كه راجع به شكست مي      «

ي ششـصد   كسي كه شكست خورده باشه براي يـه دسـتمال كهنـه مزايـده        «: و گفت 
  »       .ذاره دالري نمي

  »، ها؟ تأثير قرار گرفتيتحت «: تنفالي لبخندي زد و گفت
  ».آره«

  »خواي يه راز كوچولو بهت بگم؟ مي«: او به جلوتر خم شد و به نجوا گفت
  ».البته«
در واقع، دو تا شخـصيت اينترنتـي داره و          . ده همسرمه   كسي كه مزايده رو انجام مي     «

كنـه مـن    فكر مـي . ده براي اينكه مزايده رو خوب نشون بده عليه خودش پيشنهاد مي   
  ».ر ندارمخب

  ».رسونه خب اين دقيقا منظور منو مي«: وندي سر تكان داد و گفت
  »چطور؟«
شـه گفـت همچـين مـردي تـوي            مردي كه زنش اينقدر دوستش داره، چطـور مـي         «

  »زندگيش شكست خورده؟
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ويـد بـا خـستگي در         مارشا مـك  . ابرهاي آسمان پارك ايالتي رينگوود تيره شده بودند       
. ي چند قدم جلويش بـود  رفت و شوهرش، تد هم به فاصله جنگل انبوه پيش ميميان  

  .مارشا اميدوار بود باران نبارد، ولي پوشش ابري بر خورشيد صبحگاهي غلبه كرده بود
چيزي كـه بـه عنـوان بيـرون      روي يا اردو زدن يا تقريبا هر نه تد و نه مارشا اهل پياده      
، يـك دنيـاي   »قـبال «حـاال ديگـر هميـشه يـك         —قبال. رفتن از آن ياد شود نبودند     

ها   ويد  مك—شده از سادگي شگفت انگيزي از يك عصر منسوخ وجود داشت            متالشي
  . بردند هاي شيك و امروزي لذت مي از رفتن به موزه و نمايشگاه كتاب و رستوران

و آنچـه در آن ديـد   —رخ او را ديـد  وقتي تد به سمت راستش نگاه كـرد، مارشـا نـيم        
تـصور بودنـد،      تـرين كـارِ قابـل       با وجود اينكه در حال انجام ناگوار      . اش كرد   هزد  شگفت

  . ي زيبايش بود لبخند كوچكي روي چهره
  »كني؟ به چي فكر مي«: مارشا از شوهرش پرسيد

چشمانش پر از . برجا باقي ماند اش پا  لبخند كوچك و آرزومندانه   . تد به راهش ادامه داد    
اون رقص تكـي هيلـي      «. سه ماه گذشته همين گونه بود     اشك بود، ولي تقريبا در آن       

  »رو يادته؟
كـنم   فكر مي«: مارشا گفت . آن موقع شش سالش بود    . هيلي فقط يك بار رقصيده بود     

  ».آخرين باريه كه با لباس صورتي ديدمش
  »تو اون لباس رو يادته؟«



 
 
 
 
 

. يـه ي عجيب   خـاطره . بايست صـورتي پـشمكي باشـن        ها مي   لباس. البته«: مارشا گفت 
  ».كرد منظورم اينه كه اون هيلي با اين هيلي خيلي فرق مي

   ».درسته«
  »خب؟«

  »مراسم رقص اصلي رو يادته؟«. بااليي ايستاد تد مقابل يك سر
  ».ي راهنمايي برگزار شد توي تاالر كنفرانس مدرسه«
ها اونجا نشسته بوديم و برنامه هـم حـدود سـه سـاعت طـول                  ما پدر و مادر   . درسته«

اي بـود   شون سر رفته بود و هر كسي منتظـر اون دو دقيقـه       بود و همه حوصله    كشيده
و يادمه هيلي از بين بيست و پنج يا سي نفر، نفر            . ي خودش مياد روي صحنه      كه بچه 

هشتم يا نهمي بود كه اومد روي صحنه و وقتي اومد ما شروع كرديم به سـقلمه زدن                  
كردم   دوني، و داشتم به دخترم نگاه مي        ميزدم،    يادمه اون موقع لبخند مي    . به همديگه 

انگار كه يـه نـوري تـوي        . و براي چند لحظه احساس لذت تمام وجودم رو گرفته بود          
كردم صورت كوچيكش تو هم رفتـه بـود           ام بود و وقتي داشتم به هيلي نگاه مي          سينه

.   حتـي اون موقـع هـم هيلـي همـون هيلـي بـود           --شناسـيش   چون خودت كه مـي    
. داشـت دقيـق و صـحيح بـود     مـي  هر قدمي كه بر. يچ جا رو اشتباه كنه  خواست ه   نمي

خواسـت هـيچ      منظورم اينه كه هيچ ريتم و حالت خاصي در كار نبود، ولي هيلي نمـي              
خواسـتم از   كردم مـي  ي كوچيك نگاه مي و وقتي داشتم به اين اعجوبه    . اشتباهي بكنه 
  ».هيجان بتركم

مارشـا  . ظار داشت او هم اين خاطره را تأييد كنـد   تد طوري به او نگاه كرد كه انگار انت        
سري تكان داد و با وجود اينكه در حال انجام ناگوارترين كار بودنـد لبخنـد كـوچكي                   

  . ي او هم نقش بسته بود روي چهره
و اونجا نشسته بودم و اشك توي چشمام جمع شده بود و بـه شـگفتي                «: تد ادامه داد  
اي كه تـوي تـاالر بـودن نگـاه             پدر و مادراي ديگه    كردم، و بعد به      فكر مي   اين لحظه 

ي خودشـون   شون دقيقا همين احساس رو در مـورد بچـه   كردم و متوجه شدم كه همه  
منظورم اينه كه اين احساس خيلي واضح و ساده بود و با اين حال يه احـساسي              . دارن

مـوج  شد ايـن احـساس عجيـب، ايـن            باورم نمي . در اين مورد وجودم رو پر كرده بود       



 
 
 
 
 

فرد  به  كنيم منحصر  اش مي عشق، تنها به ما تعلق نداره، و اون چيزي كه داريم تجربه
اي كه  يادمه داشتم به پدر و مادراي ديگه. كنه و اين يه جورايي زيباترش مي    —نيست

هـا رو     زن. ديـدم   هاشون رو مي    چشماي خيس و لبخند   . كردم  توي تاالر بودن نگاه مي    
كـردن، بـدون اينكـه حرفـي          ه سمت شوهراشون دراز مـي     ديدم كه دستشون رو ب      مي

انگـار كـه، چـه    .  تـأثير قـرار گرفتـه بـودم         و يادمه واقعا تحت   . بينشون رد و بدل بشه    
شد كه يه سالن، همين تاالر مدرسه، تا اين حد پـر از عـشق                 دونم، انگار باورم نمي     مي

  ».خالص باشه
اي بـاال   تـد شـانه  . رسيد نش نميخواست چيزي بگويد، اما هيچ حرفي به ذه   مارشا مي 

پايش را در زمين فرو برد، از درخت نازكي         . بااليي باال رفت    انداخت و برگشت و از سر     
  ».ترسم، تد خيلي مي«: باالخره مارشا گفت. دست گرفت، و خودش را باال كشيد

  ».شه همه چيز درست مي«: تد گفت
هليكـوپتري در   . شـدند   تـر مـي     رهها همچنان تي    ابر. هايشان محو شده بود     اكنون لبخند 

تـد او را  . تد دستش را به عقب دراز كرد و مارشا دستش را گرفت      . آسمان در پرواز بود   
  .باال كشيد و هر دو جستجو براي يافتن دخترشان را از سر گرفتند

  
  

×   ×   ×   ×   ×  
  
  
  

اي پلـيس   هـ   هاي پارك ايالتي رينگوود، سگ      عمقي در دامنه    دو روز بعد، در گودال كم     
  .ويد را پيدا كردند جسد هيلي مك
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يـك جـور دعـا و قرائـت     .  هميشه تقريبا يك جور هستند هاي تدفين  تشريفات مراسم 
هـايي، بـه نظـرِ يـك          هايي كه، به خصوص در چنين موقعيت        انجيل مرسوم و دلداري   
. اي وقيحانـه    تراشـي   د يا دليل  آي  ترين توجيه عقالني به نظر مي       غريبه يا مثل مضحك   
دهد كم و بيش يك امر ثابت اسـت؛ فقـط واكـنش عـزاداران                 آنچه روي منبر رخ مي    

  .دهد است كه جو را تغيير مي
اي رو تمام جمـع كـشيده شـده         ويد مثل پتوي سنگين و تيره       مراسم تدفين هيلي مك   

كنـد، و خـرده    كند، دست و پا را سـنگين مـي       غم و اندوه روي دوش سنگيني مي      . بود
برد به طوريكه حتي نفس كـشيدن را بـه رنـج و عـذاب تبـديل         فرو مي   شيشه در ريه  

ي اعضاي حاضر در جمـع در حـال حاضـر دردمنـد بودنـد، ولـي ونـدي                     همه. كند  مي
او اين وضع را با مرگ نابهنگام جـان بـه           . دانست كه اين وضع دوام چنداني ندارد        مي

اما اندوه بـه    . خورد  كننده است و انسان را از درون مي        اندوه ويران . چشم خود ديده بود   
مدت زمان بيشتري، شايد هـم  . ترينِ آنها زند، حتي به نزديك ندرت به دوستان سر مي   

  .بايست همينطور هم باشد ماند، اما احتماال مي تا ابد با خانواده مي



 
 
 
 
 

. يا تد نگاه نكرد   اصال به مارشا    . دير آمد و زود رفت    . وندي در عقب كليسا ايستاده بود     
يا به قول چارلي، كه صحيح و سالم بـود، ذهـنش آنجـا            —داد  ذهنش به او اجازه نمي    

آفتـاب تابـاني    . هيچ ايرادي هم نداشـت    . اين يك مكانيزم دفاعي ساده بود     . رفت  نمي
ذهـنش  . گونه باشـد    رسيد در روزهاي مراسم تدفين همين        مي  هميشه به نظر  . تابيد  مي

اش برود، اما در برابـر آن ايـستادگي       طرف جان و تابوتِ در بسته      خواست به   دوباره مي 
از خيابان پايين رفت، سر يك نبش ايستاد، چشمانش را بست، و صورتش را بـه                . كرد

وقـتش بـود در دفتـر پزشـك         . داد  ساعتش يازده را نشان مي    . سمت خورشيد كج كرد   
  . قانوني با كالنتر واكر مالقات كند

 در 1اي در امتـداد خيابـان نورِفـك         ي دلتنـگ كننـده       در نقطـه   دفتر پزشك قانوني كه   
 در  4، و سامرسـت   3، پاسـاييك  2هاي اسـكس، هادسـن      نيوارك واقع شده بود، با بخش     

اي يافته بود، ولي آن محل چنـد بلـوك بـا              نيوارك اخيرا رونق و رواج تازه     . ارتباط بود 
شـكي قـانوني در يـك       از طرفي، هدف از قرار دادن يك دفتـر پز         . اينجا فاصله داشت  

او هميشه به خاطر    . ي شيك و مد روز چه بود؟ كالنتر واكر كنار خيابان او را ديد               نقطه
ونـدي تـا    . كـرد   هاي بزرگش را خم مـي       رسيد و شانه    هيكلش كمي معذب به نظر مي     

حدي انتظار داشت واكر براي صحبت كردن با او خـم شـود، طـوري كـه بـراي آرام                    
تـر   داشـتني  دهند، و ايـن بـه نحـوي او را دوسـت      انجام ميكردن يك بچه اين كار را 

  .كرد مي
  ».اي بوده فكر كنم، اين چند روز براي هردوتامون روزهاي پرمشغله«: او گفت

ويك دوباره او را استخدام . اي ديگر را مبرا كرده بود ويد، وندي و عده    مرگ هيلي مك  
هاي خبري ديگـر      آژانس. ه بود كرده و به سِمت گزارشگر اخبار آخر هفته منصوب كرد         

ي دن مرسـر بـا او صـحبت كننـد و اينكـه        كنند، درباره خواستند با او مصاحبه  هم مي 
آزار بلكه يك قاتـل را سـرنگون كـرده            چطور او، خبرنگار قهرمان، نه تنها يك كودك       

  .بود

                                                 
1. Norfolk  
2. Hudsen  
3. Passaic  
4. Somerset   



 
 
 
 
 

  »بازپرس ترمونت كجاست؟«: وندي پرسيد
  ».بازنشست شده«
  »كنه؟ يعني پرونده رو تموم نمي«
مرسـر  . ويد توسط دن مرسر كـشته شـده         ديگه چي مونده كه تموم بشه؟ هيلي مك       «

كنه، مگه نه؟ مـا بـاز هـم دنبـال جـسد               اين كم و بيش پرونده رو تموم مي       . هم مرده 
و در هر صورت كـي دلـش   —اي هم دارم هاي ديگه گرديم، ولي من پرونده    مرسر مي 

  »ن آشغال محكوم كنه؟كن كردن او خواد گريسن رو به خاطر ريشه مي
  »تو مطمئني كار دن مرسر بوده؟«

  »مگه تو مطمئن نيستي؟«: واكر اخمي كرد و گفت
  ».پرسم همينجوري مي«
اون هم كه كـامال مطمـئن       . ي فرانك ترمونته    پرونده. ي من نيست    اوال، اون پرونده  «

 تحقيـق   داريم در مورد زنـدگي دن مرسـر       . ولي پرونده كامال تموم نشده    . به نظر مياد  
منظـورم  . گـرديم   ي ديگه هم مـي      هاي گمشده   هاي دختر   داريم دنبال پرونده  . كنيم  مي

شد، شايد هيچوقت از ارتباطش بـا دن          اينه كه اگه تلفن هيلي توي اون اتاق پيدا نمي         
ممكنه همين كار رو براي چندين سال و بـا دختـراي زيـادي، شـايد       . شديم  باخبر نمي 

ه سر راهش قرار گرفتن كرده باشه و مـا خبـر نداشـته              اي ك   ي ديگه   هاي گمشده   بچه
ي مـن     و اين جرايم حتـي اصـال در حـوزه         —ولي من يه كالنتر بخش هستم     . باشيم

  ».كنن مأموراي فدرال دارن روي اين پرونده كار مي. اتفاق نيفتادن
وندي خوشحال بود كه در اتاقي      . ، پزشك قانوني شدند   1آنها وارد دفتر بيروح تارا اونيل     

حضور دارند كه بيشتر شبيه دفتر يك معاون مدير مدرسه بود تا جايي كـه بـه جنـازه                   
هـاي محلـي را پوشـش         دو زن قبال همديگر را زماني كه وندي قتل        . ربط داشته باشد  

كه خيلـي  —تارا اونيل يك لباس مشكي براق پوشيده بود    . داد مالقات كرده بودند     مي
زده  كـه هميـشه در مـورد تـارا او را شـگفت        اما چيزي   —از لباس بيمارستان بهتر بود    

آوري زيبا بود، هـر چنـد حـال و هـواي مورتيـشا         كرد اين بود كه او به طرز حيرت         مي

                                                 
1. Tara O'Neill  



 
 
 
 
 

قد بود و موهايي بلند و صاف و بـسيار سـياه، و صـورتي آرام،             تارا بلند .  را داشت  1آدامز
تي روحـاني   توان آن را تا حدي ُگ       اي داشت كه مي     قيافه—پريده و نوراني داشت     رنگ

  .توصيف كرد
  ».سالم، وندي«

دست دادنش محكـم و     . او از پشت ميزش دستش را دراز كرد تا به وندي دست بدهد            
  . رسمي بود

  ».سالم، تارا«
  ».دونم چرا بايد اينطور محرمانه صحبت كنيم دقيق نمي«: تارا گفت

  ».اينو يه لطفي در حق ما در نظر بگير«: واكر گفت
  ».ي كاريتون هم اينجا نيست تي حوزهولي كالنتر، شما ح«

يعنـي واقعـا بايـد وارد اون سلـسله مراتـب            «: واكر دستانش را از هم باز كرد و گفـت         
  »بشم؟

چه كمكي از دسـت     «. او نشست و آنها را هم دعوت به نشستن كرد         » .نه«: تارا گفت 
  »من ساخته است؟

ارا بـا كمـري صـاف       ت. صندلي چوبي بود و براي هر چيزي جز راحتي ساخته شده بود           
اش بـه وضـوح فقـط       اي بود و رفتار باليني      حركاتش بسيار حرفه  . نشست و منتظر ماند   
كاري داشـت، ولـي بـه قـول شـوخي           اتاق نياز به رنگ   . بخش بود   روي مردگان نتيجه  

  . كردند قديمي، بيماران تارا از اين بابت شكايتي نمي
ايم هـر چـي راجـع بـه هيلـي           خو  همونطور كه پشت تلفن هم گفتم، مي      «: واكر گفت 

  ».دوني بهمون بگي ويد مي مك
  »با تشخيص هويت شروع كنيم؟«: تارا به وندي نگاه كرد و گفت» .حتما«

  ».شيم ممنون مي«: وندي گفت
شك متعلـق بـه دختـر     اول اينكه جسدي كه توي پارك ايالتي رينگوود پيدا شده بي     «

ود، ولي اسكلت سالم بود، موهـا       جسد دچار فساد شديد شده ب     . ويده  گمشده هيلي مك  

                                                 
1  .Morticia Addamsي آدامز هاي سريال خانواده  از شخصيت  



 
 
 
 
 

. اومد با اين تفاوت كه پوست نداشت        خالصه، خيلي شبيه به خودش مي     . هم همينطور 
  »خوايد عكسي از جسد ببينيد؟ مي

خواست حالش بد     اش طوري بود كه انگار مي       واكر قيافه . وندي نگاهي به واكر انداخت    
  .شود

  ».بله«: وندي گفت
ونـدي خـودش را    . ز سر داد كه انگار منوي شام بودنـد        ها را روي مي     تارا طوري عكس  
هـاي   حتـي فـيلم  . شـد  او با ديدن خون حالش بد مـي  . ها آماده كرد    براي ديدن عكس  

ها انداخت و فوري رويش       نگاه سريعي به عكس   . زدند   هم حالش را بهم مي     R1ي    رده
ها، بـاز   سرا برگرداند، ولي حتي در همان يك لحظه هم، با وجود وحشتناك بودن عك    

  .ي هيلي را ديد  شده هم اعضاي صورت تجزيه
ويد، اصرار داشتن  هر دوي والدين، تد و مارشا مك      «: اونيل با لحن يكنواختي ادامه داد     

هر دو دخترشون رو شناسايي كردن و مشخـصات دقـيقش           . جسد دخترشون رو ببينن   
. سكلت مطابقـت داشـت    ي ا   بلندي و اندازه  . ما چند مرحله جلوتر رفتيم    . رو به ما دادن   

تر بگم، اسـتخوان      اگه بخوام دقيق  — سالگي دستش شكسته    ويد در دوازده    هيلي مك 
شكستگي التيام پيدا كرده بود ولي . گيم انگشت حلقه   زير قسمتي كه معموال بهش مي     

اي كـه از   و البته، بـا نمونـه  . ي ايكس ديديم    باز هم آثاري از اون رو توي عكس اشعه        
 گرفته بوديم يه آزمايش دي ان اي هـم انجـام داديـم و مطابقـت                 خواهرش، پاتريشا 

  ».خالصه، هيچ شكي در مورد هويت نيست. داشت
  »دليل مرگ چي؟«

  ».فعال مشخص نشده«: تارا اونيل دستانش را روي ميز گذاشت و گفت
  »فهميد؟ به نظرتون كِي مي«

سـتش رو بخوايـد،   را«: گفـت . ها را از روي ميز برداشـت   تارا اونيل دست برد و عكس     
  ».شايد هيچوقت

ها را با دقت داخل پوشه قرار داد، در آن را بـست و در سـمت راسـت                     او دوباره عكس  
  . خود قرار داد

                                                 
   .شود هايي كه تماشاي آنها براي افراد زير هفده سال توصيه نمي فيلم.  1



 
 
 
 
 

  »كنيد؟ صبر كنيد، يعني به نظرتون هيچوقت دليل مرگ رو مشخص نمي«
  »  .درسته«
  »عادي نيست؟ اين غير«

. نه زيـاد، نـه    «. در عين حال متين بود    لبخندش تابناك و    . تارا اونيل باالخره لبخند زد    
تونه   هاي تلويزيوني كه در اونا پزشك قانوني مي         ي ما رو در برنامه      متأسفانه كار جامعه  

ها رو پيدا     ي جواب   كنن و همه    با يه ميكروسكوپ نگاه مي    . معجزه بكنه برجسته كردن   
ويـد تيـر    يلي مـك مثال، بذاريد بپرسيم، ه. بدبختانه، در واقعيت اينطور نيست   . كنن  مي

هـيچ  —ي جرمـه    هـاي صـحنه     و البته اين بيشتر كار كارشناس     —اينكه خورده؟ اول 
همينطـور يـه    . اي توي بدن هم پيدا نشده       هيچ گلوله . اي توي صحنه پيدا نشده      گلوله
هـا    اي روي اسـتخوان     ي ايكس هم انجام دادم كه ببينم بريدگي يا اثر غيرعادي            اشعه

اگه براتون قابل درك . ولي هيچي نبود. گلوله باشه يا نهي زخم  دهنده هست كه نشان
. انـدازي رو رد كـنم   تونم به طـور قطعـي احتمـال تيـر     هست بايد بگم كه باز هم نمي  

از اونجايي كه بيشتر بدن تجزيـه شـده         . ممكنه گلوله به استخوان برخورد نكرده باشه      
تونم بگم كه     بنابراين فقط مي  . تونستيم اثري از رد شدن گلوله از بافت ببينيم          بود، نمي 

متوجه . اندازي خيلي كمه اندازي در دست نيست و احتمال تير       هيچ مدركي مبني بر تير    
  »شيد؟ مي
  ».بله«
گيرم، ولي به طور قطعـي مطمـئن          همين نتيجه رو هم در مورد زخم چاقو مي        . خوبه«

  »--كرد اگه مثال مجرم يه شاهرگ رو پاره مي. نيستيم
  ».فهميدمآره، فكر كنم «
بـه همـون   —مقتول ممكنه خفه شده باشه. و البته خيلي احتماالت ديگه هم هست     «

حتي در مواردي هم كه جسد به جاي چند ماه بعد           . ي قديمي بالش روي صورت      شيوه
اما در اين مورد، كـه    . شه تشخيص قطعي خفگي كار آسوني نيست        از چند روز پيدا مي    

دارم يـه سـري آزمـايش       .  ديگه واقعا غيرممكنه   احتماال حدود سه ماه زير خاك بوده،      
دم كه ببينم چيزي توي سيستم بدنش هـست يـا نـه، ولـي                 مواد مخدر هم انجام مي    

اين خيلي از آزمايـشات     . شن  هاي خون آزاد مي     وقتي بدني اينجور متالشي بشه، انزيم     



 
 
 
 
 

ي مثل  شه به چيز    تر، وقتي بدن تجزيه مي      به عبارت ساده  . كنه  رو با مشكل مواجه مي    
هـاي   بنابراين اون آزمايشات مـواد مخـدري هـم كـه روي بافـت     . شه الكل تبديل مي 

يعنـي ژلـي كـه بـين         —ي هيلـي    زجاجيه. مانده انجام شده ممكنه معتبر نباشن       باقي
تونـستيم از اون هـم بـراي          متالشي شده بود، بنابراين نمي    —شبكيه و عدسي چشمه   

  ».مپيدا كردن اثري از مواد مخدر استفاده كني
  »تونيد با اطمينان بگيد كه اصال قتل بوده؟ پس يعني نمي«
  ».تونم، نه من، به عنوان يه پزشك قانوني، نمي«

منظورم اينـه كـه خـوب       . تونيم  ما مي «. واكر سري تكان داد   . وندي به واكر نگاه كرد    
ي   هايي ديـدم كـه روانـه        من پرونده . ما حتي جسد دن مرسر رو هم نداريم       . فكر كنيد 

اه شدن بدون اينكه جسدي پيدا شده باشه، و همونطور كه تارا گفت، اين مـسئله                دادگ
  ».شن زياد غيرعادي نيست هايي كه بعد از اين همه مدت پيدا مي در مورد جسد

اي  سؤال ديگـه «. اونيل از جايش برخاست و به وضوح مرخص كردن آنها را نشان داد       
  »نيست؟

  »بهش تجاوز نشده بود؟«
  ».دونيم مين: همون جواب«

  ».از اينكه وقتت رو در اختيار ما گذاشتي ممنونم، تارا«: وندي سر پا ايستاد و گفت
را به همراه كالنتـر واكـر        بعد از يك دست دادن محكم و رسمي ديگر، وندي خودش          

  . دوباره در خيابان نورفك يافت
  »هيچ كدوم از اين سؤاالت كمكي كرد؟«: واكر از او پرسيد

  ».نه«
  ».ه اونجا خبري نيستگفتم ك«
  »پس فقط همين؟ تموم شد؟«
  ».رسما براي اين كالنتر؟ آره«

  ».گرده مي شنوم كه نيوارك داره بر اش مي همه«. وندي به انتهاي خيابان نگاه كرد
  ».اينجا نه«: واكر گفت

  ».آره«



 
 
 
 
 

  »تو چي، وندي؟«
  »من چي؟«
  »اين پرونده براي تو تموم شده؟«

  ».فعال نه«: گفتوندي سرش را تكان داد و 
  »اش چيزي بهم بگي؟ خواي درباره نمي«

  ».فعال نه«. وندي دوباره سرش را تكان داد
. داد  رو بـود پاهـايش را تكـان مـي           مرد گنده در حالي كه چشمش بـه پيـاده         » .قبوله«
  »تونم يه سؤال ديگه ازت بپرسم؟ مي«
  ».البته«
  ».سبي نيستمنظورم اينه كه االن موقع منا. كنم احساس حماقت مي«

  .وندي منتظر ماند
 واكـر   --»وقتي اين جريانات تموم شد، وقتي تا چند هفته ديگه اينـا همـه گذشـت               «

اشكالي نداره بهت زنـگ  «--سعي كرد نگاهش را باال بياورد و به چشمان او نگاه كند       
  »بزنم؟

  ».كردي در مورد موقع مناسب شوخي نمي«. تر شد جاده ناگهان انگار خلوت
مـن هيچوقـت خيلـي اهـل     «. اي باال انـداخت  نش را در جيبش كرد و شانه    واكر دستا 

  ».متانت نبودم
ي كـافي     بـه انـدازه   «: كرد جلوي لبخندش را بگيرد گفت       وندي در حالي كه سعي مي     

بهرحال زندگي همينطور بود، مگر نـه؟ مـرگ باعـث طلبيـدن زنـدگي        » .متانت داري 
كنيم حـد و مـرز        آنچه را گمان مي   دنيا چيزي نيست جز مشتي خط نازك كه         . شد  مي

  ».نه، اصال اشكالي نداره«. كند هستند از هم جدا مي
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 

اي در     در سـاختمان چنـد طبقـه       1بورتن و كريمستاين   دفتر حقوقي هستر كريمستاين،   
ي هادسـن     انداز زيبـايي از مركـز شـهر و رودخانـه            مركز منهتن واقع شده بود و چشم      

 را كه به موزه تبديل شده  2شتي باربري نظامي اينترپيد   توانست ك   او مي . كرد  عرضه مي 
 را كه پـر بـود از سـه هـزار            3»فان«بود و همينطور كشتي مسافربري تفريحي بزرگ        

دهد زايمان كند ولي سوار يكي از آنهـا           گفت ترجيح مي    گردشگر ببيند و با خودش مي     
انداز  ، فقط به يك چشمانداز ديگري انداز، مثل تقريبا هر چشم در واقع، اين چشم. نشود

شدند، ولي وقتي هـر روز        زده مي   بازديدكنندگان از تماشاي آن شگفت    . تبديل شده بود  
شد، هر چند هيچوقت دوست نداشـتيد         افتاده مي   پا  كم برايتان پيش    ديديد، كم   آن را مي  

  . به اين موضوع اعتراف كنيد
كـرد و اگـر هـم از           مـي  اد گريسن اكنون كنار پنجره ايـستاده بـود و بيـرون را نگـاه              

  ».دونم چكار كنم، هستر نمي«. داد برد آن را بروز نمي انداز بيرون لذت مي چشم
  ».دونم من مي«
  ».كنم گوش مي«
  ».هيچ كاري نكن: اي من گوش كن ي حقوقي حرفه به توصيه«

تعجبي «: كرد لبخندي زد و گفت      گريسن در حالي كه هنوز از پنجره بيرون را نگاه مي          
  ».دن اين همه پول بهت مينداره 

  .هستر دستانش را از هم باز كرد
  »يعني به همين سادگيه؟«
  ».در اين مورد، آره«
  ». جِي برگرده ِكِبك .خواد با اي مي. دوني كه زنم تركم كرده مي«
  ».شنوم متأسفم كه اينو مي«
  ».كاري تقصير منه تمام اين گند«
هاي الكي خوشـم   ي كه من نه از دلداري  دون  اد، اينو بد برداشت نكن، ولي خودت مي       «

  »مياد نه تظاهر، درسته؟
                                                 

1. Burton and Crimstein  
2. Interpid  
3. Fun  



 
 
 
 
 

  ».درسته«
  ».بد جوري گند زدي: گم پس خيلي واضح برات مي«
  ».من تا حاال كسي رو كتك نزده بودم«
  ».ولي حاال زدي«
  ».تا حاال كسي رو هم با تير نزده بودم«
  »منظور؟. ولي حاال زدي«

او . ولـي هـستر كريمـستاين نـه    .  راحت بـود اد گريسن با سكوت  . هر دو ساكت شدند   
اش و بازي كردن بـا خودكـارش و آه كـشيدن              شروع كرد به تكان خوردن در صندلي      

  .باالخره از جا بلند شد و به آنسوي اتاق رفت. نمايشي
  »بيني؟ اينو مي«

  ».آره«. كرد  اشاره مي1اي از بانوي عدالت هستر داشت به مجسمه. اد برگشت
  »يه؟دوني اين چ مي«
  ».معلومه«
  »چيه؟«
  »كني؟ شوخي مي«
  »اين كيه؟«
  ».بانوي عدالت«
ي   بانوي عدالت، عـدالت كـور، الهـه       . شناسنش  هاي زيادي مي    با اسم . هم آره هم نه   «

يـا حتـي دختـراي      —4ي رومـي مـات      ، الهـه  3ي رومي جاستيسيا    ، الهه 2يوناني تميس 
  ».6 و آستريا5تميس، دايكي

  »اِ، منظور؟«

                                                 
1. Lady Justice  
2. Themis  
3. Justitia  
4. Ma'at  
5. Dike  
6. Astraea   



 
 
 
 
 

بيـنن و،     بندش رو مي    به اين مجسمه نگاه كردي؟ اكثر مردم اول چشم        تا حاال خوب    «
كـدوم از    و اين از اونجـايي كـه هـيچ        . طرفيه  ي آشكاري به بي     خب، اين خودش اشاره   

اما يه نگاهي   . دست خود آدم نيست   . معنيه  طرفي نيستن خيلي پوچ و بي       مردم اهل بي  
يانگر مجازات سريع و معمـوال      اين نما . يه شمشير توي دستشه   . به دست راستش بنداز   

—يعنـي دسـتگاه قـانون     —دوني، فقط خـود اون      ولي مي . رحمانه و حتي مرگباره     بي

دستگاه قانون، هر چقدر هم در هم ريختـه باشـه، حـق داره        . تونه اين كار رو بكنه      مي
  ».ولي تو، دوست من، اين حق رو نداري. اون شمشير رو به كار ببره

گريـسن يـك   » كـردم؟  انون رو به دست خـودم اجـرا مـي   گي نبايد ق   يعني داري مي  «
  ».واي، هستر، اين يكي ديگه خيلي جالب بود«: ابرويش را باال برد و گفت

هـا فكـر      بعـضي . توي دست چپـشه   . احساس  ي بي   اون ترازو ها رو نگاه كن، ديوونه      «
يـه عـده    . مدعي و مدعي عليه   —ها بايد نمايانگر دو طرف دعوي باشن        كنن ترازو   مي
تـرازو بـه    . اما خوب فكر كـن    . شه  طرفي و عدالت مي     كنن مربوط به بي     گه ادعا مي  دي

دونم مردم  مي. م رو هم بلدمي كار شيوه—توازن مربوطه، درسته؟ ببين، من يه وكيلم    
كـنم يـا قلـدري     كنم يا از يه راه گريزي استفاده مي كنن قانون رو تحريف مي  فكر مي 

ولي با ايـن حـال      . ي اينا حقيقت داره     همه. كنم  ه مي استفاد  كنم يا از موقعيتم سوء        مي
  ».مونم توي دستگاه قانون مي

  »كنه؟ هات رو برطرف مي  و اين ايراد كار«
  ».چون اين توازنه. آره«
  » اساس تشبيهات تو، توازن رو بهم زدم؟ و اونوقت من، بر«
خـدا  —اب بشهممكنه دچار تحريف و پيچ و ت     . زيبايي دستگاه قانون ما همينه    . دقيقا«

ولي وقتي با ايـن كـار پـيش         —كنم  دونه كه خودم هميشه اين كار رو مي         خودش مي 
ولي وقتي اين كار رو نكني،  . ده  بري، چه درست باشه چه اشتباه، يه جورايي نتيجه مي         

وقتي حتي با بهترين نيات توازن رو به هـم بزنـي، منجـر بـه هـرج و مـرج و فاجعـه            
  ».شه مي

اين مثل يه خود توجيهي خيلـي بـزرگ بـه نظـر       «: اد و گفت  اد گريسن سري تكان د    
  ».مياد



 
 
 
 
 

تـو  . دوني كه حق با منـه  ولي اينو هم مي. شايد«. هستر با شنيدن اين حرف لبخند زد 
  ».اما حاال توازن به هم خورده. خواستي يه كار اشتباه رو درست كني مي
  ».ونمپس احتماال بايد كاري كنم كه توازن رو دوباره سر جاش برگرد«
اگه كـاري   . خودت ديگه االن متوجه شدي    . كني نيست، اد    اينجوري هم كه فكر مي    «

  ».باهاش نداشته باشي امكانش هست كه دوباره برگرده
  »حتي اگه به قيمت آزاد شدن آدم بده باشه؟«

  »در حال حاضر آدم بده كيه، اد؟«. هستر دستانش را دراز كرد و به او لبخند زد
  .سكوت

پلـيس  «: مقدمـه گفـت      نبود حرفش را چطور بزند، به همين خاطر بي         گريسن مطمئن 
  ».ويد نداره سر نخي راجع به هيلي مك
شايد اين ماييم كـه سـر نخـي         . دوني  تو كه نمي  «: گفت. هستر مدتي به آن فكر كرد     

  ».نداريم
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خوابـه بـا      تي دو ي مـستعمرا    ي بازپرس اسكس كانتي فرانك ترمونت يـك خانـه           خانه
هاي آلومينيومي و چمنزاري كوچك ولي بـسيار مـزين بـود، و يـك پـرچم تـيم              ديوار

اي كـه در گلـدان        هاي صد توماني    گل. نيويورك جاينتز از سمت راست آن آويزان بود       
درخـشيدند كـه ونـدي از خـودش پرسـيد كـه        رنگ بودنـد و مـي   قرار داشتند آنقدر پر   

  .پالستيكي هستند يا نه
اگـر چـه    . اي بعد در باز شـد       لحظه. ي جلوي در خانه باال رفت و در زد           پله  از ده وندي  

مراسم تدفين ساعاتي پيش به پايان رسيده بود، فرانك ترمونـت هنـوز كـت و شـلوار             
چنـد  . ي اولي پيراهنش باز بود      گره كرواتش شل، و دو دكمه     . سياهش را به تن داشت    

ش حالت مستي داشتند و وندي بـوي شـديد          چشمان. نقطه از صورتش را نتراشيده بود     
  . مشروب را از او حس كرد

 رفـت و بـا سـر بـه ونـدي      راي احوالپرسي، با آه عميقي از جلوي در كنا        او بدون كلمه  
فقط يك المپ در اتاقِ تاريك روشـن        . وندي وارد خانه شد   . اشاره كرد كه داخل شود    

  . 2رام. خـوري كهنـه ديـد        قهوه  روي ميز  1خالي كاپتان مورگان   او يك بطري نيمه   . بود
ي مقـوايي پـر از    يـك جعبـه  . ي باز روي مبل پخـش شـده بـود    چندين روزنامه. اه اه 

تلويزيون داشت يك تبليـغ لـوازم ورزشـي را بـا            . محتويات ميز كارش روي زمين بود     
هـاي    هـاي تراشـيده و شـكم        شور و شوق و چند جوان زيبا با بدن          حضور يك مربي پر   

                                                 
1. Captain Morgan  

2  .Rumاز مشروبات الكلي   



 
 
 
 
 

اي بـاال   او شـانه . وندي برگشت و نگاهي به ترمونت انداخت    . كرد  تايي پخش مي    شش
حاال كه بازنشسته شدم با خودم فكر كردم يه كم شكمم رو شـيش               « :انداخت و گفت  

  ».تايي كنم
مـدل  . هايي از يك دختر نوجوان روي يك ميز بود عكس. وندي سعي كرد لبخند بزند  

دند، اما اولـين چيـزي كـه توجـه را           موهاي دختر شايد پانزده، بيست سال پيش مد بو        
لبخنـدي بـزرگ و پهـن و سرشـار از پويـايي، از آن               —كـرد لبخنـد او بـود        جلب مي 

دختر بدون . وندي از جريان او خبر داشت. شكافد هايي كه قلب پدر و مادر را مي      لبخند
وندي دوباره بـه بطـري كاپتـان        . شك همان دختر فرانك بود كه از سرطان مرده بود         

نگاه كرد و از خودش پرسيد كه فرانك چگونـه غـم و انـدوه آن را فرامـوش                   مورگان  
  .خواهد كرد

  »چه خبر، وندي؟«
  »خب، پس رسما بازنشسته شدي؟ « :گفت. كرد كمي وقت تلف كند وندي سعي 

  ».ي روحي اومدم بيرون با يه ضربه. آره«
  ».متأسفم«
  ».ي مقتول تأسفت رو بذار براي خانواده«

  .ادوندي سر تكان د
ايـن پرونـده خيلـي معروفـت        . ان  ات نوشته   باره  ها زياد در    توي روزنامه «: ترمونت گفت 

  ».گم تبريك مي«: او به شوخي ليوانش را باال آورد و گفت» .كرده
  »فرانك؟«
  »چيه؟«
  »     .اي نزن كه ازش پشيمون بشي حرف احمقانه«

  ».ي خوبي اشاره كردي آره، به نكته«. ترمونت سر تكان داد
  »اين پرونده رسما بسته شده؟«: وندي پرسيد

احتماال توي جنگل دفن شده، كه فكر كنم ايـن          —مجرم مرده . از ديدگاه ما، تقريبا   «
  ».آميز مياد تر از من خيلي طعنه به نظر يه نفر باهوش

  »براي جسد دوباره به اد گريسن فشار آورديد؟«



 
 
 
 
 

  ».تونستيم آره تا جايي كه مي«
  » خب؟«
خواستم به شرطي كه بهمون بگـه جـسد مرسـر كجاسـت بهـش       مي. زنه  حرف نمي «

  ».كرد ، موافقت نمي1پيشنهاد مصونيت بدم، ولي رئيسم، پل كوپلند
وندي به اد گريسن فكر كرد و با خودش انديشيد كه دوباره به او نزديك شود و ببينـد     

ل برداشـت و بـه   ها را از روي مب ترمونت روزنامه. كند يا نه  آيا اين بار با او صحبت مي      
 نشـست و كنتـرل      راحتـي وندي تعارف كرد كه بنشيند و خـودش هـم روي صـندلي              

  .تلويزيون را برداشت
  »خواد پخش بشه؟ مي اي دوني االن چه برنامه مي«
  ».نه«
  »دوني كه وكالت اد گريسن رو به عهده گرفته، درسته؟ مي. دادگاه كريمستاين«
  ».خودت بهم گفتي«
وقتي از گريسن بازجويي كرديم كريمستاين به چنـد         . بگذريم. وددرسته، يادم رفته ب   «

او بطري كاپتان مورگان را برداشـت و مقـداري از آن در             » .ي جالب اشاره كرد     تا نكته 
  .به وندي هم تعارف كرد ولي وندي قبول نكرد. ليوان ريخت

  »چه نكاتي؟«
  ».گفت بايد به اد گريسن براي كشتن دن مرسر مدال بديم مي«
  »ون عدالت رو برقرار كرده؟چ«
  ».ي بزرگتري اشاره كنه خواست به نكته ولي هستر مي. شه دوني، اون هم مي نه، مي«
  » اي؟ چه نكته«
او » .كـرديم  فون هيلي رو پيدا نمـي  كشت، ما هيچوقت آي اگه گريسن مرسر رو نمي    «

ل سه ماه ما در طو گفت مي « .كنترل را به طرف تلويزيون گرفت و آن را خاموش كرد         
تحقيقات هيچ پيشرفتي نكرديم و اد گريسن تنها سر نخي رو كه جاي هيلي رو نشون  

بايـست يـه      بعدش هم گفت كه يـه كاراگـاه خـوب مـي           . ده در اختيارمون گذاشته     مي

                                                 
1  .Paul Copeland) هاي كتاب قبلي از شخصيت( 



 
 
 
 
 

دوني   و مي . ي مقتول داشته زير نظر بياره       منحرف مشهور رو كه ارتباطاتي هم با محله       
  »چيه؟

  .منفي تكان دادوندي سرش را به عالمت 
چطور من يه متجاوز جنسيِ متهم شده رو كه با شهر هيلي            —گفت  هستر راست مي  «

تونـستم   شـايد مـي  . شد ناديده گرفتم؟ شايد هيلي تا چند روزي زنـده بـوده       مرتبط مي 
  ».نجاتش بدم

چـه  . ي مطمئن كاپتان مورگـان بـر روي برچـسب بطـري نگـاه كـرد                 وندي به قيافه  
وندي دهانش را باز كرد تا بـا  . ي تنهايي و مستي بود اي لحظه نشين وحشتناكي بر    هم

  . او مخالفت كند، اما او با حركت دست مانعش شد
  .حق با او بود» .شه بهم توهين مي. خواد دلداريم بدي كنم نمي خواهش مي«
  ».خب، شك دارم اومده باشي اينجا كه غم و قصه خوردن منو تماشا كني«
  ».قا خيلي هم سرگرم كننده استاتفا. دونم، فرانك نمي«

  »خواي بدوني، وندي؟ چي مي«. اين حرف تقريبا او را به خنده انداخت
  »به نظرت چرا دن مرسر اونو كشته؟«
  »اشه؟ منظورت انگيزه«
  ».آره، دقيقا منظورم همينه«
خواي به ترتيب حروف الفبا برات بگم؟ همونطور كه خودت هم يه جورايي ثابت                مي«

  ».يه متجاوز جنسي بودكردي، اون 
ويـد هفـده سـالش     اما در اين مورد، خب، كه چي؟ هيلي مـك  . فهمم خيلي خب، مي  «

  ».گيري در نيوجرسي شونزده ساله سن قانوني براي تصميم. بود
  ».شايد اون ترسيده كه هيلي به كسي چيزي بگه«
  ».ي چي؟ اون كه سنش قانوني بوده باره در«
  ».ب نبودهبراي موقعيت اون خو. بهرحال«

سـرش را تكـان داد و       » پس يعني اونو كشته كه به كسي چيزي نگـه؟         «: وندي گفت 
  »ي قبلي بين مرسر و هيلي پيدا نكرديد؟ هيچ نشاني از يه رابطه«: ادامه داد



 
 
 
 
 

ي  اينكه ممكنه توي خونـه    —دونم توي پارك سعي كردي اينو بهم بقبولوني         مي. نه«
شايد، ولي قطعا   .  بينشون شروع شده باشه    زن سابقش همديگه رو ديده باشن و چيزي       

هيچ مدركي در اين مورد وجود نداره، و من هم به خاطر پدر و مادرش هم كـه شـده                    
ترين امكان اينه كـه، آره، اونـو تـوي           محتمل. دوست ندارم قضيه رو به اونجا بكشونم      

 و بعد ش، هر كاري خواسته باهاش كرده،تاش شده، دزديد ي ويلرها ديده، ديوونه     خونه
  ».شكشت

  ».كنم ولي من اينو باور نمي«: وندي اخمي كرد و گفت
  »چرا؟ اون دوست پسر احتماليش كربي سنت رو يادته؟«
  ».آره«
. ي حـرف زدن داد  بعد از اينكه جسد رو پيدا كرديم، وكيل كربي بهش بيـشتر اجـازه     «

گفـت خيلـي      مـي . ي متزلزلي داشتن    ذاشتن، هر چند رابطه     بله، مخفيانه با هم قرار مي     
كنـه    گفت فكر مي    مي. افسرده بوده، مخصوصا موقعي كه وارد دانشگاه ويرجينيا نشده        

  »كرده؟ چيزي مصرف مي
  »مواد؟«

پدر و مادرش نبايد راجـع بـه ايـن قـضيه هـم چيـزي       «. اي باال انداخت   ترمونت شانه 
  ».بشنون

  »نگفت؟ي اينا رو بهتون  چرا كربي از همون اول همه. فهمم ولي اينو نمي«
اش با هيلي باخبر بشيم، بهش شك         ترسيده اگه ما از ماهيت رابطه       چون وكيلش مي  «

  ». البته، درست هم هست كه،. بد بكنيم
  »اما اگه كربي چيزي براي مخفي كردن نداشته چي؟«
اگـه  . فروش سطح پايينه    اوال، كي گفته چيزي براي مخفي كردن نداره؟ اون يه مواد          «

دومـا،  . كـرده  رده، حدس من اينه كه اون براش فـراهم مـي    ك  هيلي چيزي مصرف مي   
: گفـت   اگه كربي مـي   . گناهي لزوما هيچ معنايي نداره      گن كه بي    ها بهت مي    اكثر وكيل 

ي عشقي متزلزل داشتيم و هيلي احتمـاال چيـزي رو كـه مـن بهـش            آره، ما يه رابطه   
سد پيـدا شـد، خـب،       و وقتي ج  . كرديم  خورده، كونشو پاره مي     كشيده يا مي    دادم مي   مي



 
 
 
 
 

حـاال كـه كربـي    . فهمـي يـا نـه    دونم منظورم رو مـي   زني، نمي   شروع كرديم به گمانه   
  ».تقصيره، اينكه شروع كنه به حرف زدن با عقل جور در مياد بي

  ».ي پاره كردن به كنار حاال اون قضيه. چه سيستم خوبي داريد«: وندي گفت
     .اي باال انداخت ترمونت شانه

  »ي اين كربي هيچ ارتباطي با اين جريان نداشته؟حاال مطمئن«
  »و، چي، تلفنش رو توي اتاق متل دن مرسر گذاشته باشه؟«

  ».ي خوبي اشاره كردي به نكته«. وندي به اين موضوع فكر كرد
ببـين، اون يـه   . گه اون موقع تـوي شـهر نبـوده    حتي شاهد معتبري هم داره كه مي      «

كنه چـون بـراي شـوخي شـب           اونايي كه فكر مي   از از   —ولگرد ثروتمند معموليه    بچه
  ».شقه ديگه خيلي كله كنه مي هالووين به در و ديوار خونه كاغذ توالت آويزون

ي ترمونت كشيده شد، اما زمان        نگاهش به سمت دختر مرده    . وندي به عقب تكيه داد    
  .ولي فرانك متوجه شد. خيلي سريع نگاهش را از آن برگرفت. زيادي آنجا نماند

  ».دخترمه«: تگف
  ».دونم مي«
  »زنيم، خب؟ اش حرف نمي درباره«
  ».باشه«
  »خب حاال مشكل تو با اين پرونده چيه، وندي؟«
  ».خوام فكر كنم يه چيزي بيشتر از يه چرا مي«
او از جـا بلنـد      » .ي كار دنيا اينطوري نيـست       شيوه.  به اون عكس بنداز     يه نگاه ديگه  «

—شايد هم اكثـر اوقـات     —گاهي اوقات «.  كرد شد و مستقيم به چشمان وندي نگاه      

  ».هيچ چرايي در كار نيست
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 

  
  .به او زنگ زد. وقتي وندي به داخل ماشينش برگشت، پيغامي از طرف تنفالي ديد

  ».فكر كنم يه چيزي راجع به كلوين تيلفر پيدا كرديم«
. ده بـود هاي پرنـستون كـر   اتاقي باشگاه پدران چند روز گذشته را صرف پيدا كردن هم  

وندي شش بار با سياسـتمدار سـابق   . تر پيدا شده بود  مسلما، فارلي پاركز از همه راحت     
فـارلي در  . تعجبي هم نداشت. هايش را نداده بود فارلي جواب تماس. تماس گرفته بود  

او فعال تا اينجـا،     . كرد و از اين رو سر زدن به او كار آساني نبود              زندگي مي  1پيتزبورگ
  . زي خارج بودتقريبا از با

ونـدي تلفنـي بـا او حـرف زده بـود و از او درخواسـت                 . نفر دوم، دكتر استيو ميچيـانو     
خواسـت بـه      توانست جلـوي خـودش را بگيـرد نمـي           وندي اگر مي  . مالقات كرده بود  

ميچيـانو  . خواهد با آنها صحبت كند بگويد در چه موردي مي هيچكدامشان پشت تلفن 
. ود كه سر كار است و عصر فردا در دسترس خواهد بود           گفته ب . هم چيزي نپرسيده بود   

  .تواند منتظر بماند وندي با خودش فكر كرده بود كه مي
تا اينجـا كـه   . ترين اولويت، كلوين تيلفرِ گريزان بود     اما سومي، و از نظر وندي، بزرگت      

وي شد، اين شخص از ر تا آنجا كه به اينترنت مربوط مي      . چيزي از او پيدا نكرده بودند     
  .ي زمين محو شده بود كره

  »چي؟«: وندي پرسيد
تنهــا .  تـوي منهتنــه 3 تيلفـر مــأمور تحويـل كــاالي يـو پــي اس   2رونالــد. بـرادرش «

  ».پدر و مادرش مردن. خويشاوندي كه تونستيم پيدا كنيم همينه
  »كنه؟ كجا زندگي مي«
 لـيمن كـار   دوني، وقتي داگ توي  مي. تر كنيم   تونيم كارت رو راحت     ، ولي مي  4كويينز«

 قـديميش تـوي قـسمت        داگ با رابـط   . كرده معامالت زيادي با يو پي اس داشتن         مي
چيــز  االن همــه. ي تحويــل بــرادره رو ازش گرفــت فــروش تمــاس گرفــت و برنامــه

                                                 
1  .Pittsburghشهري در ايالت پنسيلوانيا   

2. Ronald  
  هاي پستي شركت تحويل نامه و بسته.  3
4  .Queensهاي شهر نيويورك  يكي از بخش  



 
 
 
 
 

تونيم بـه صـورت آناليـن       كامپيوتري شده، بنابراين اگه بخواي پيداش كني تقريبا مي        
  ».حركاتش رو رديابي كنيم

  ».مخوا آره، مي«
هر وقت داشت كار تحويلش     .  توي مركز شهر   1خيلي خب، برو طرف آپر وست سايد      «

  ».كنم ها رو برات ايميل مي داد خبر رو انجام مي
 در  2اي رنگي را كه جلوي رستوراني به نام ِتِلپن          او چهل و پنج دقيقه بعد كاميون قهوه       

ماشينش را  . پيدا كرد ، دوبل پارك كرده بود      3خيابان شصت و نهم در خارج كولومبوس      
ي پاركِ ساعتي پارك كرد و چند تا سكه در دستگاه انداخت و سـپس                 در يك محوطه  

به كاميون نگاه كرد و به ياد آن تبليغ يو پي اس افتاد كـه               . به سپر ماشينش تكيه داد    
يـو  «نوشت و با وجود اينكه در واقع كلمات  سياهي مي  در آن مرد مو بلندي روي تخته      

نوشـت سـر در       نوشت او اصال از معني چيزهايي كه مـي          را مي » اي  قهوه«و  » پي اس 
ي فوتبـال     هر وقت اين تبليغ درست وسط يـك موقعيـت حـساس مـسابقه             . آورد  نمي

خـواد يـه      دلم مـي  «: گفت  داد و مي    شد چارلي سرش را با ناراحتي تكان مي         پخش مي 
  ».كتك درست و حسابي به اين يارو بزنم

  .رسيد تي به ذهن آدم ميها چه خاطرا بعضي وقت
اي يو پي اس را       كرد مردي كه يونيفورم قهوه       دست كم وندي فكر مي     —رونالد تيلفر 

شد لبخندي زد و به پـشت          در حالي كه از رستوران خارج مي       —به تن داشت او باشد    
او مردي كوتاه قد بود و موهاي جـو گنـدمي كوتـاه داشـت و،        . سرش دست تكان داد   

ونـدي از   .  يونيفورم و شورت مشخص بود، پاهاي قشنگي داشـت         همانطور كه در اين   
  .ماشينش جدا شد و قبل از رسيدنِ مرد به ماشينش جلوي او را گرفت

  »رونالد تيلفر؟«
  »بله؟«
خوام برادرت، كلوين رو پيدا       مي.  هستم NTCگزارشگر اخبار   . اسم من وندي تاينسه   «

  ».كنم
                                                 

1. Upper West Side  
2. Telepan  
3. Columbus  



 
 
 
 
 

  »؟براي چي«: او چشمانش را باريك كرد و گفت
  ».كنم التحصيالنش در پرنستون تهيه مي دارم يه گزارشي راجع به كالس فارغ«
  ».تونم كمكي بهت بكنم نمي«
  ».خوام چند دقيقه باهاش صحبت كنم فقط مي«
  ».توني نمي«
  »چرا؟«

فقـط  «. وندي چرخيد تا روبروي او قرار بگيرد      . او شروع كرد كه از كنار وندي رد شود        
  ».دسترس نيستتونم بگم كلوين در  مي
  »اين يعني چي؟«
  ».تونه بهت كمك كنه نمي. تونه باهات صحبت كنه اون نمي«
  »آقاي تيلفر؟«
  ».من ديگه بايد برگردم سر كارم«
  ».نه، اينطور نيست«
  »ببخشيد؟«
  ».اين آخرين تحويل امروزت بود«
  »دوني؟ تو از كجا مي«

در «يـن حرفـاي مـبهمِ    بـذار وقتمـون رو بـا ا    «. بذارش توي خماري  : با خودش گفت  
خيلي مهمه كـه باهـاش حـرف        . تونه صحبت كنه تلف نكنيم      و نمي » دسترس نيست 

  ».بزنم
  »التحصيالنش در پرنستون؟ ي كالس فارغ باره در«
  ».هاي قديميش آسيب برسونه اتاقي خواد به هم يه نفر مي. فقط اين نيست«
  »كني كلوينه؟  مي و تو فكر«
  ».من همچين حرفي نزدم«
  ».تونه اون باشه ينم«
در هر صورت، چنـد تـا زنـدگي دارن تبـاه            . توني بهم كمك كني اينو ثابت كنيم        مي«

  ».برادرت حتي ممكنه در خطر باشه. شن مي



 
 
 
 
 

  ».اينطور نيست«
  ».پس شايد بتونه به چند تا دوست قديمي كمك كنه«
  ».كلوين؟ اون در موقعيتي نيست كه به كسي كمك كنه«

  . كرد كم كم داشت او را عصباني مي. هاي مبهم باز هم حرف
  ».زني انگار مرده طوري حرف مي«
  » .مرده بود كاش «
. ي مـرگ و زندگيـه       خوام زياد نمايشي حرف بزنم، آقاي تيلفر، ولي واقعا مـسئله            نمي«

االن تنهام ولـي    . تونم پاي پليس رو وسط بكشم       خواي با من حرف بزني، مي       اگه نمي 
  ».چي دوربين و صدا و همه—خبري بزرگ برگردم تونم برم با يه گروه مي

البته تهديـد او تهديـدي توخـالي بـود، ولـي تيلفـر كـه                . رونالد تيلفر آه عميقي كشيد    
: اش را گـاز گرفـت و گفـت          لب پـاييني  . توانست ريسك فهميدن آن را قبول كند        نمي

  »تونه بهت كمك كنه حرفم رو قبول نداري؟ گم نمي يعني وقتي بهت مي«
  ».ممتأسف«

  ».خيلي خب«: اي باال انداخت و گفت تيلفر شانه
  »خيلي خب چي؟«
  ».برمت پيش كلوين مي«
  
  

×   ×   ×   ×   ×  
  

  
  

  . ي ضخيم محافظ به كلوين تيلفر نگاه كرد وندي از پشت شيشه
  »چند وقته اينجاست؟«

تـا يـه    احتماال  . شايد سه هفته  «. اي باال انداخت    شانه» اين دفعه؟ «: رونالد تيلفر گفت  
  ».كنن هفته ديگه آزادش مي



 
 
 
 
 

  »ره؟ و اونوقت كجا مي«
بعـدش  . كنه تا اينكه باز هم يه كار خطرناكي ازش سر بزنـه           توي خيابون زندگي مي   «

به . هاي رواني بلند مدت اعتقادي نداره       دولت ديگه به بيمارستان   . دوباره ميارنش اينجا  
  ».كنن همين خاطر آزادش مي

اش فقـط چنـد        مشغول نوشتن در داخل يك دفتر بـود و بينـي           نوار  كلوين تيلفر ديوانه  
. شـنيد   هايش را مـي     وندي از پشت شيشه صداي فرياد     . سانتيمتر با ورقه فاصله داشت    

هـايش    كالسـي   تر از هـم     كلوين خيلي مسن  . هايش مفهومي نداشت    كدام از حرف    هيچ
  .تاده بودندهايش هم اف دندان. هايش خاكستري بودند  و ريش موها. داد نشان مي

اون دفتـرش   . نابغه بود، مخصوصا تـوي رياضـي      . اون برادر باهوشه بود   «: رونالد گفت 
تونـه بـه چيـز        نمـي . نويـسه   ي رياضـي مـي      تمام روز مسئله  . هم پر از مسائل رياضيه    

مامانم خيلي زحمت كـشيد كـه بـه حالـت نرمـال بـرش گردونـه،                 . اي فكر كنه    ديگه
مامـانم  . هاش رو به صورت جهشي بگذرونه    سخواست كال   دوني؟ مدرسه ازش مي     مي

همه كاري رو امتحان كرد تـا در        —كرد ورزش بره    مجبورش مي . داد  بهش اجازه نمي  
خواد توي همين مـسير       دونستيم كه مي    اما انگار هميشه مي   . حالت نرمال نگهش داره   

ني اما مثل اين بود كه سعي ك      . كرد جلوي جنونش رو بگيره      مامانم سعي مي  . پيش بره 
  ».با دست خالي جلوي يه اقيانوس رو بگيري

  »مشكلش چيه؟«
  ».مشكالت رواني وحشتناكي براش پيش مياد. اسكيزوفرني شديد داره«
  »ولي، منظورم اينه كه چه اتفاقي براش افتاده؟«
چرايي در كـار    » .چرايي در كار نيست   . منظورت چيه، چه اتفاقي براش افتاده؟ بيماره      «

يـه   چطـور «. اري بود كه يك نفر اين جمله را به او گفته بود           امروز دومين ب  —نيست
گيره؟ اين طوري نيست كه مامانم كتكش زده باشه و اينطـوري شـده                نفر سرطان مي  

حتي وقتي هـم    . همونطور كه گفتم، هميشه همينطور بوده     . يه اختالل شيمياييه  . باشه
  ».تونست مغزش رو خاموش كنه نمي. خوابيد بچه بود اصال نمي
اي بـراش     داروها فايـده  «. ي عجيب   نابغه—رياضي. هاي فيل افتاد    وندي به ياد حرف   

  » ندارن؟



 
 
 
 
 

وقتـي از پرنـستون   . دونـه كيـه يـا كجاسـت     ولي باز هم نمـي . كنن چرا، آرومش مي «
سـازي پيـدا كـرد ولـي مـدام غيـبش        التحصيل شد يه كاري توي يه شركت دارو      فارغ
تا هشت سال . ها رو آورد به بعد ديگه به خيابوناز اون . اونا هم اخراجش كردن. زد مي

ي مقـوايي پـر از مـدفوع خـودش            وقتي باالخره توي يه جعبه    . دونستيم كجاست   نمي
. هاش شكسته بودن و ديگه كامل خوب نشده بودن          پيداش كرديم، چند تا از استخون     

 پيـدا   دونم اصال چطور زنده مونده بـود، چطـور غـذا            نمي. هاش هم افتاده بودن     دندون
  ».هايي كشيده بود كرده بود، چه سختي

  »!هيملر تون ماهي دوست داره! هيملر«: كلوين دوباره شروع به فرياد زدن كرد
  1»هيملر؟ همون نازي قديمي؟«: وندي به رونالد رو كرد و گفت

  ».هيچوقت حرفاش با عقل جور درنمياد. دونم نمي«
ي با سرعت بيشتري شروع به نوشتن       كلوين دوباره به سراغ دفترش رفت و اين بار حت         

  .كرد
  »شه باهاش صحبت كنم؟ مي«: وندي پرسيد

  »كني، درسته؟ شوخي مي«
  ».نه«
  ».اي نداره فايده«
  ».ضرري هم نداره«

. شناسـه   ها ديگه منـو هـم نمـي          وقت  بعضي«. رونالد تيلفر به آنسوي شيشه نگاه كرد      
  ». . .ن دارم، يه بچه دارمخواستم ببرمش خونه، ولي ز مي. شه نگاهش ازم رد مي
  .وندي چيزي نگفت

كـنم در رو بـه    بايد براي محافظت ازش يه كاري بكنم، مگه نه؟ هر وقت سعي مـي  «
كـنم و بـراش       به همين خاطر به حال خودش رهاش مي       . شه  روش ببندم عصباني مي   

ر كلوين آمـا  . ديديم   رو مي  2هاي يانكي   رفتيم بازي   وقتي بچه بوديم مي   . شم  نگران مي 
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 چطـور جـا     1بـت -گفت بعـد از يـه اَت        حتي بهت مي  . دونست  ها رو مي    ي بازيكن   همه
ها معتقدن  بعضي. ديدگاه من كه اينطوره . نبوغ يه نفرينه  : ي من   نظريه. كنن  عوض مي 

اونـا دنيـا رو بـه       . تـونيم   ي ما نمي    كنن كه بقيه    اي درك مي    افراد نابغه دنيا رو به شيوه     
شه عقلشون رو     كه واقعيت اينقدر هولناكه كه باعث مي      و اين —بينن شكل واقعيش مي  

  ».شه بيني به جنون ختم مي روشن. از دست بدن
كلوين تا حاال راجع به پرنـستون       «. وندي فقط مستقيم به روبروي خود خيره شده بود        

  »حرف نزده؟
هـاي   بچه. كرديم مون بهش افتخار مي    يعني، همه . كرد  مامانم خيلي بهش افتخار مي    «

بـه همـين خـاطر    . ي آيوي نرفته بـودن  هاي اتحاديه ي ما هيچكدوم به دانشگاه  محله
  ».نگران بوديم كه نتونه خودش را با اونجا وفق بده، ولي خيلي زود دوست پيدا كرد

  ».ها االن توي دردسر افتادن اون دوست«
  »تونه بهشون كمك كنه؟ به نظرت مي. نگاش كن، خانم تاينس«
  ».امتحان كنمدوست دارم شانسم رو «

ي اجازه نامـه بـه او داد كـه            رئيس بيمارستان چند تا برگه    . اي باال انداخت    رونالد شانه 
چند دقيقه بعـد    . اشان را با او حفظ كنند       امضا كند و بعد به آنها پيشنهاد كرد كه فاصله         

. نگهبـاني دم در ايـستاده بـود       . اي محصور آوردند    وندي و رونالد را به يك اتاق شيشه       
. ين پشت ميزي نشسته بود و همچنان به سرعت در حال نوشتن در دفتـرش بـود                كلو

  .ي تقريبا خوبي با او قرار داشتند ميز پهن بود، به طوري كه وندي و رونالد در فاصله
  ».سالم، كلوين«: رونالد گفت

  ».فهمن هاي نر چيزي از عصاره نمي زنبور«
  .  شروع كندرونالد به وندي نگاه كرد و به او اشاره كرد كه

  »رفتي پرنستون، مگه نه، كلوين؟ تو مي«
  ».هيملر تون ماهي دوست داره. گفتم كه«

  »كلوين؟«. او همچنان نگاهش روي دفترش بود
  .داشت او دست از نوشتن بر نمي
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  »تو دن مرسر رو يادته؟«
  ».پوسته پسر سفيد«
  »فيل تورنبال چي؟. آره«
  ».شه بنزين بدون سرب باعث سردرد مي«
  ».وستات توي پرنستوند«
  ».از كفش سبز بدم مياد. پوشيد يه نفرشون كفش سبز مي. ي آيوي، پسر اتحاديه«
  ».منم همينطور«
  ».ي آيوي اتحاديه«
  »اونا رو يادت مياد؟. دن، فيل، استيو، و فارلي. ي آيوي دوستات توي اتحاديه. درسته«

اي   چشمانش مثل صفحه  . كلوين باالخره دست از نوشتن برداشت و سرش را بلند كرد          
  .بيند به وندي خيره شده بود ولي مشخص بود كه او را نمي. خالي بودند

  »كلوين؟«
شهردار چـي؟ اونـم حتمـا       . هيملر تون ماهي دوست داره    «: او با نجوايي مصرانه گفت    

  ».دوست داره
وندي سعي كرد كاري كند كه كلوين به چشمانش نگـاه           . اميدي آهي كشيد    رونالد با نا  

  .ندك
  ».هات توي دانشگاه باهات صحبت كنم اتاقي خوام راجع به هم مي«

  »اتاقي؟ هم«. كلوين شروع به خنديدن كرد
  ».آره«
مثـل  . اتاقي  هم«. او مثل يك، خب، يك ديوانه شروع به قهقه زدن كرد          » .چه بامزه «

مثل اينه كه با يـه اتـاق سـكس داشـته باشـي و               . گيري كني   اينه كه با يه اتاق جفت     
  1»گم؟ فهمي چي مي مي. اش كني املهح

ونـدي بـا خـودش گفـت كـه ايـن هـر چـه باشـد از                   . دوباره شروع به خنديدن كـرد     
  . هايش راجع به تون ماهي هيملر بهتر است حرف

                                                 
» هم«و همينطور پسوندي به معني ...  همسر و  جفت، گيري، يار،    جفت   به تنهايي به معني    Mateي    لمهك.  1

 . اتاقي است به معني هم) Roommate( شود مشتق مي) اتاق (Roomباشد و وقتي با  مي



 
 
 
 
 

  »هاي قديميت رو يادت مياد؟ اتاقي هم«
  .اش طوري كه انگار يك نفر سوييچي را خاموش كرده باشد قطع شد خنده

دن مرسر، فيل تورنبال، استيو ميچيـانو،       . توي دردسر افتادن، كلوين   اونا  «: وندي گفت 
  ».همه توي دردسر افتادن. فارلي پاركز

  »دردسر؟«
ي كلـوين     كم كم حالتي در چهره    . و سپس دوباره  . او دوباره چهار اسم را گفت     » .آره«

  ». . .اوه خدايا، اوه نه«. اش جلوي چشمان آنها در هم فرو رفت چهره. به وجود آمد
  .كلوين شروع كرد به گريه كردن

  »كلوين؟«: رونالد بلند شد و گفت
رونالد دستش را به طرف برادرش دراز كرد، ولي فرياد كلوين او را سر جايش متوقـف                 

  . وندي خودش را عقب كشيد. كننده بود فريادش ناگهاني و كر. كرد
  »!صورت زخمي«. چشمان او اكنون گشاد شده بود

  »كلوين؟«
نگهبـان بـه طـرف    . اش روي زمين افتاد به سرعت از جايش بلند شد و صندلي   كلوين  

نگهبان درخواست نيروي   . ي اتاق دويد    كلوين دوباره فرياد زد و به گوشه      . آنها راه افتاد  
  . پشتيبان كرد

  »!صورت زخمي. مون مياد سراغ همه! صورت زخمي«: كلوين دوباره فرياد زد
  »كيه؟صورت زخمي «: وندي هم فرياد زد

  »!دست از سرش بردار«: رونالد گفت
دسـتانش را دو طـرف سـرش        . كلوين چـشمانش را محكـم بـست       » !صورت زخمي «

مـن بهـشون   «. اش را بگيـرد    خواست جلوي نصف شـدن جمجمـه        گذاشت، گويي مي  
  »!بهشون هشدار دادم! گفتم

  »منظورت چيه، كلوين؟«
  »!بس كن«: رونالد گفت

دو نگهبان . سرش به عقب و جلو كردن افتاد      . ت داد سپس كلوين كنترل خود را از دس      
دسـت  ! دست از جستجو برداريد   «. كلوين با ديدن آنها دوباره فرياد زد      . وارد اتاق شدند  



 
 
 
 
 

او روي زمين افتاد و چهار دست و پـا بـه سـرعت خـودش را در                  » !از جستجو برداريد  
بـرادرش را آرام    سعي كـرد    . اشك در چشمان رونالد جمع شده بود      . طول اتاق جلو برد   

. نگهبانان مثل بازيكنان راگبي بـه او هجـوم بردنـد          . كلوين روي پاهايش ايستاد   . كند
  . يك نفر پاهايش را گرفت و ديگري از باال او را گرفت

  »!كنم خواهش مي! كاري باهاش نداشته باشيد«: رونالد فرياد زد
. دادنـد  روي او قـرار مـي    ها داشتند يك جور مانع        نگهبان. كلوين روي زمين افتاده بود    

ونـدي سـعي كـرد بـه كلـوين      . كرد كاري با او نداشته باشند رونالد به آنها التماس مي    
  .سعي كرد يك جوري خودش را به او برساند—تر شود نزديك

كرد وندي    همچنانكه تقال مي  . از روي زمين، باالخره نگاه كلوين با نگاه او تالقي كرد          
  » !ازش دور شو«: ها سرش فرياد زد  يكي از نگهبان.تر كرد خودش را به او نزديك

  »چيه، كلوين؟«. وندي او را ناديده گرفت
  ».بهشون هشدار دادم. بهشون گفتم«: كلوين به نجوا گفت

  »چي رو بهشون هشدار دادي، كلوين؟«
ي وندي را گرفت و سـعي كـرد او را عقـب       رونالد شانه . كلوين شروع به گريستن كرد    

  .ودش را از زير دست او بيرون كشيدوندي خ. بكشاند
  »چي رو بهشون هشدار دادي، كلوين؟«

او . پوستي در دستش بود     يك سوزن زير  . اكنون نگهبان ديگري هم وارد اتاق شده بود       
كلوين اكنون مستقيم بـه چـشمان ونـدي نگـاه           . ي كلوين تزريق كرد     چيزي به شانه  

  .كرد مي
ديگه نبايـد   . كرديم  نبايد جستجو مي  «:  گفت كلوين با صدايي كه ناگهان آرام شده بود       

  ».كرديم جستجو مي
  »چي رو جستجو كنيد؟«

هيچوقـت  «: او اكنون با صدايي ضعيف گفت     . گذاشت  اما دارو داشت اثر خودش را مي      
  ».رفتيم جستجو نبايد مي. تونه بهت بگه صورت زخمي مي. رفتيم جستجو نبايد مي
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چـه معنـايي داشـت يـا بـرادرش از چـه             » صـورت زخمـي   «ت  دانـس   رونالد تيلفر نمي  
راجع بـه جـستجو و صـورت      —ها زده   قبال هم از اين حرف    «. زد  جستجويي حرف مي  

فكـر نكـنم مفهـومي داشـته        . زنـه   مثل همون حرفايي كه راجع به هيملر مـي        . زخمي
  ».باشه

. ار كنـد  اطالعـات چكـ   در اين فكر بود كه با ايـن شـبه   . وندي به طرف خانه راه افتاد     
چـارلي روي مبـل مـشغول       . اش از ابتداي روز هم بيشتر شده بود           احساس سرگشتگي 

  .تماشاي تلويزيون بود
  ».سالم«: وندي گفت

  »شام چي داريم؟«
  »تو چطوري؟. خوبم، ممنون«

هـاي دروغـي      مگه ما ديگه كارمون از اين ادب و احتـرام         «: چارلي آهي كشيد و گفت    
  »نگذشته؟

  »   . نزاكت ي باآره فكر كنم، آقا«
  .چارلي از جايش تكان نخورد

  »حالت خوبه؟«: تر از آنچه كه احتماال قصدش بود پرسيد وندي با لحني نگران
  »من؟ خوبم، چطور مگه؟«
  ».كالسيت بود ويد هم هيلي مك«
  ».شناختمش آره، ولي زياد نمي«



 
 
 
 
 

  ».ها و دوستات توي مراسم تدفين بودن كالسي خيلي از هم«
  ».دونم مي«
  ».كالرك و جيمز رو هم اونجا ديدم«
  ».دونم مي«
  »پس تو چرا نيومدي؟«
  ».شناختمش چون نمي«
  »شناختنش؟ كالرك و جيمز مي«

ولي . مصيبت بزرگيه . ببين، خيلي ناراحتم  «: سپس بلند شد و گفت    » .نه«: چارلي گفت 
مردم، حتي دوستاي صميمي خودم، دوست دارن خودشون رو قـاطي ايـن جـور چيـزا         

كنن خيلـي     به اين خاطر رفتن چون فكر مي      . به خاطر اداي احترام نرفتن اونجا     . نبكن
اش در مـورد      همـه . خوان همينجوري توي يه چيزي شركت داشـته باشـن           مي. باحاله

  »دوني منظورم چيه؟ خودشونه، مي
  ».دونم مي«. وندي سر تكان داد

ـ      . بيشتر مواقع اشكالي نداره    « :چارلي گفت  ه دختـر مـرده باشـه،       ولي وقتـي مـسئله ي
چارلي سرش را دوباره روي بالش گذاشـت و مـشغول تماشـاي             » .شرمنده، من نيستم  

چارلي بدون اينكـه سـرش را بـه طـرف او        . وندي مدتي به او خيره شد     . تلويزيون شد 
  »چيه؟«: برگرداند دوباره آهي كشيد و گفت

  ».اون لحظه شده بودي مثل پدرت«
  .چارلي چيزي نگفت

  ».دوستت دارم«: وندي گفت
  »شم مثل پدرم؟ پرسم شام چي داريم، نمي وقتي مي«

دانـست   ولي خـودش مـي  » .رم يه نگاهي به يخچال بندازم مي«: وندي خنديد و گفت 
امـشب رولـت ژاپنـي      . كه چيزي در يخچال نيست و مجبور است غذا سفارش بدهـد           

تو كربـي سـنت   . اوه، يه چيز ديگه«. تر هم بود    اي كه سالم    با برنج قهوه   —گرفت  مي
  »شناسي؟ رو مي

  ».فقط از كنارش رد شدم. نه زياد«



 
 
 
 
 

  »آدم خوبيه؟«
  ».ي به تمام معناست مانده نه، يه عقب«

  ».فروش سطح پايينيه شنيدم مواد«. وندي به اين حرفش خنديد
حـاال ايـن سـؤاال رو واسـه چـي           «: چارلي بلنـد شـد و گفـت       » .كودن سطح باالييه  «

  »پرسي؟ مي
  ».شايعه شده كه با هم رابطه داشتن. كنم ويد تحقيق مي  هيلي مكدارم راجع به«
  »خب؟«
  »جويي بكني؟ و توني يه پرس مي«

  »گي من گزارشگر مخفي توئم؟ يعني مي«. چارلي با وحشت به او نگاه كرد
  »فكر خوبي نيست، ها؟«

ي ديگري به ذهن وندي       دفعه ايده    و بعد يك   —او زحمت جواب دادن به خودش نداد      
ي بـاال رفـت و        به طبقـه  . رسيد  ي بسيار خوبي به نظر مي       ر كرد كه در ظاهر ايده     خطو

جـستجوي تـصويري سـريعي انجـام داد و عكـسي را كـه               . كامپيوتر را روشـن كـرد     
-دختري كه در عكس بود حدود هجده سـاله و از نـژاد اروپـايي        . خواست پيدا كرد    مي

تركيب   از پوشيده بود و بدني خوش     ب  رسيد و عينكي بود و بلوزي يقه        آسيايي به نظر مي   
  .داشت

  .آمد بله، همين به كارش مي
ي فيس بوك با استفاده از عكس دختر درست كـرد و بـا       وندي به سرعت يك صفحه    

  خيلـي . 1شارون ِهيـت  . تركيب نام دو نفر از دوستان دروان دانشگاهش اسمي ساخت         
  .كرد  ميحاال بايد كربي را به فهرست دوستانش اضافه. خب، خوب بود

  »كني؟ چكار مي«
  .چارلي بود

  ».سازم دارم يه پروفايل جعلي مي«
  »براي چي؟«: چارلي اخمي كرد و گفت

                                                 
1. Sharon Hait  



 
 
 
 
 

بعـدش شـايد    . اميدوارم كربي رو گول بزنم كه منو به ليست دوسـتاش اضـافه كنـه              «
  ».بتونم سر صحبت رو باهاش باز كنم

  »گي؟ جدي مي«
  »شه؟ كني نمي چيه، فكر مي«
  ».با اون عكس نه«
  »چرا؟«
  ». تبليغاتيه هاي شبيه بات. زيادي خوشگله«
  »شبيه چيه؟«

هـاي    اسـپم  ها براي فرسـتادن     ها از اين جور عكس      بعضي شركت «. چارلي آهي كشيد  
. ببين، فقط يه دختري پيدا كن كه خوشگل ولي واقعي باشه          . كنن  تبليغاتي استفاده مي  

  »دوني منظورم چيه؟ مي
  ».فكر كنم«
  ».شناسدش اگه مال كسلتون باشه، مي. مال، مثال، گلن راكبعدش هم بكنش «
  »شناسي؟ ي دختراي اين شهر رو مي چيه، مگه تو همه«
پـس يـه شـهر      . شون شنيدم   باره  يا دست كم در   . ي دختراي خوشگل رو؟ تقريبا      همه«

بعدش بهش بگو از يه دوست راجع بهش        . نزديك رو امتحان كن البته نه زياد نزديك       
اوه، شايدم بهتر باشه يه اسم واقعي از يـه          . ي فروشگاهي چيزي ديديش   شنيدي يا تو  

دختري توي همون شهر هم بهش بـدي، چـون شـايد از يـه نفـر بپرسـه يـا دنبـال                       
اي ازش توي گوگل     فقط حواست باشه هيچ عكس ديگه     . اي چيزي ازش بگرده     شماره

افه كـردن  كنـي بـه اضـ    بوك شدي و داري شـروع مـي    بگو تازه عضو فيس   . پيدا نشه 
يه مقدار جزئيات   . اي نداري   گه چرا هنوز دوست ديگه      هات وگرنه با خودش مي      دوست

هـاي راك     ها و گروه    مثال اسم چند تا از فيلم     . هم به زير قسمت اطالعاتت اضافه كن      
  ».ات بنويس عالقه مورد

  1» ؟U2مثل «

                                                 
 22ي  برندهار كرد و تا كنون ي هشتاد شروع به ك از اواليل دهههاي راك ايرلندي كه  ترين گروه از معروف.  1

 . ي گرمي شده است جايزه



 
 
 
 
 

كـه او در  چارلي اسم چند تـا گـروه       » .نه، يه كسي كه كمتر از صد سال سنش باشه         «
  . وندي آنها را نوشت. عمرش اسمشان را نشنيده بود برايش رديف كرد

  »ده؟ به نظرت جواب مي«: گفت
  ».كنه ات مي دست كم به فهرست دوستاش اضافه. شك دارم، ولي از كجا معلوم«
  »اونوقت اين براي من كافيه؟«

ي   ون صـفحه  مثل همـ  . قبال در اين باره حرف زديم     «: چارلي آه ديگري كشيد و گفت     
هاي آنالينش رو ببينـي،       توني عكس   مي. اش رو ببيني    توني تمام صفحه    مي. پرنستون

كنه و خيلي چيزاي ديگـه رو   هايي كه مي هاش، بازي   هاي ديوار، دوستاش، پست     پست
  ».ببيني

روي آن كليـك كـرد، لينـك    . ي پرنستون او را به يـاد چيـز ديگـري انـداخت         صفحه
نـام ادمينيـستراتور    .  دكمه را زد تا براي او ايميل ارسال كنـد           را پيدا كرد، و    1»ادمين«

» سـابقمان  ي كـالس    نماينـده «، يا طبق توصيف خودش در سايت        2الرنس چرستون 
ونـدي پيغـام    . اش كراوات نارنجي و سياه پرنستون را زده بود          او در عكس پرونده   . بود

  :اي براي او نوشت ساده
 و دارم گزارشي راجع به كالستون در پرنستون         من يه خبرنگار تلويزيون هستم    . سالم

لطفا هر وقت تونستيد بـا يكـي از         . كنم و خيلي مشتاقم باهاتون مالقات كنم        تهيه مي 
  . هايي كه نوشتم تماس بگيريد اين شماره

به آن نگاه كـرد و  . ي ارسال را زد تلفنش شروع به وزوز كرد در همان لحظه كه دكمه    
  .بايد با هم صحبت كنيم:  طرف فيل تورنبال بوداز. پيغام دريافتي را ديد

  .حتما، همين االن زنگ بزن: وندي در جواب نوشت

  .شه تلفني نمي: سپس. چند لحظه تأخير به وجود آمد

  چرا؟: فهميد، به همين خاطر نوشت وندي منظورش را از اين حرف نمي

  3برا؟ي ساعت ديگه بياي بار ز توني نيم مي

                                                 
 فف ادمينيستراتور يا مسئول سايتخم.  1

2. Lawrence Cherston  
3. Zebra Bar   



 
 
 
 
 

تونيم  چرا نمي. ل از جواب دادن به سوالش طفره رفته است     داست چرا في    وندي نمي 

  تلفني حرف بزنيم؟
  .شه به تلفن اعتماد كرد فعال نمي. تر تاخيري طوالني
كرد،   آميز شده بود، اما منصفانه كه به قضيه نگاه مي           قضيه كمي اسرار  . وندي اخم كرد  

حـدس زدن   . لغه باشد تا آن جا كه متوجه شده بود فيل تورنبال كسي نبود كه اهل مبا             
سـپس  » خيلـي خـب   «بـرايش نوشـت     . ديـد   اي نداشت چون به زودي او را مي         فايده

  .برگشت و به چارلي نگاه كرد
  »چيه؟«: چارلي گفت

  »توني براي خودت شام سفارش بدي؟ مي. بايد همين االن برم سر يه قراري«
  »اِ، مامان؟«
  »چيه؟«
  »دته؟، يا التحصيليه ي فارغ ي پروژه امشب جلسه«

  ».لعنتي، پاك يادم رفته بود«:  خودش كوبيد و گفت وندي با دست به پيشاني
: هر چند ساعت دستش نبود به مچش نگاه كـرد و گفـت             چارلي» توي دبيرستان، اِ،  «
 يـا يـه همچـين چيـزي          تو هم عضو هيئت خوراكي    . كمتر از نيم ساعت ديگه است     «

  ».هستي
لبنـي بـراي      غير/ي مصنوعي و شير     كننده  رينشي/در واقع، وندي را مسئول آوردن شكر      

شـد كـه ايـن كـارش را بـه رخ              اش مانع از آن مـي       قهوه كرده بودند، هر چند فروتني     
  . ديگران بكشد

التحـصيلي را     ي فارغ   ي پروژه   توانست از زير آن شانه خالي كند، ولي مدرسه مسئله           مي
. رش غفلـت كـرده بـود      خيلي جدي گرفته بود، و او هم اين اواخر خيلي نسبت به پس            

  : تلفن همراهش را برداشت و براي فيل تورنبال پيغام فرستاد
  ؟10شه بندازيمش ساعت  مي

وندي وارد اتاق خوابش شد و يـك شـلوار جـين و يـك بلـوز سـبز                   . فورا جواب نيامد  
مثـل يـك زن   . اسـبي كـرد   هايش را درآورد و عينـك زد و موهـايش را دم          لنز. پوشيد

  . معمولي شده بود



 
 
 
 
 

  .باشه: پاسخ فيل تورنبال. تلفنش وزوز كرد
او يك دستمال سـر قرمـز بـه        . پاپس داخل هال نشسته بود    . ي پايين رفت    او به طبقه  

  .  سرش بسته بود
  .آمد، اما نه زياد به پاپس مي. آمد دستمال سر چيزي بود كه به همه كسي نمي

  »ا رو زدي؟ه عينك پيرزن«: پاپس وقتي او را ديد سرش را تكان داد و گفت
  .اي باال انداخت وندي شانه

  ».شيني اينجوري به دل هيچ مردي نمي«
البته نه اينكه به تو     «. ي آشنايي دبيرستان به دل كسي بنشيند        انگار قرار بود در جلسه    

  ».ربطي داشته باشه، ولي اتفاقا امروز يه نفر ازم خواسته باهاش برم بيرون
  »بعد از مراسم تدفين؟«
  ».آره«

  ».كنم تعجب نمي«:  سري تكان داد و گفتپاپس
  »چرا؟«
وار  يـه سـكس ديوانـه   . يه بار بعد از يه مراسم تدفين بهترين سكس عمرم رو داشتم          «

  ».عقب يه ليموزين
  »شه بعدا تمام جزئياتش رو برام تعريف كني؟ واو، مي«
  »كني؟ ام مي داري مسخره«
  ».دقيقا«

خـورد،   كه مطمئن شود چارلي شامش را مـي ي او را بوسيد و از او خواست         وندي گونه 
درِ سوپرماركت توقف كـرد تـا مـواد الزم را بـراي             . سپس به طرف ماشينش راه افتاد     

ي  اي در جـاده   او نقطه . زماني كه به دبيرستان رسيد، پاركينگ پر شده بود        . قهوه بخرد 
گرفته باشـد،   اين نقطه ممكن بود در پنجاه قدمي تابلوي ايست قرار           .  پيدا كرد  1ِبوِرلي

امشب وندي تـاينس بايـد بـا ريـسك       . ي متر كردن اين فاصله را نداشت        ولي حوصله 
  .كرد زندگي مي

                                                 
1. Beverly   



 
 
 
 
 

جوشِ بدون مخلفـات در حـال پرسـه زدن            ها از همين حاال در اطراف قهوه        پدر و مادر  
او بـا عجلـه بـه طـرف آنهـا رفـت و در همـان حـال كـه                     . بودند كه وندي وارد شـد     

ميلـي  . خـواهي كـرد     آورد از آنها عذر     ربوط به قهوه را بيرون مي     هاي مختلف م    فرآورده
ريـزي دقيـق    آموزان، مادري كه هميشه بـا برنامـه       ، رئيس هيئت والدين دانش    1هانووِر
رضـايتي     از مدرسه را داشت، بدون اينكه حرفي بزند با اخمي نا            هاي هنري بعد    فعاليت

. دي را به خاطر تأخيرش بخـشيدند      ها با خوشرويي ون     در عوض، پدر  . خود را نشان داد   
تا حدي به همين خاطر بود كه وندي بلوزي         . در واقع كمي زيادي بخشنده شده بودند      

دار و يك شلوار جين نه چندان تنگ پوشـيده بـود و عينكـي نـه چنـدان                     تا باال دكمه  
گوهـاي    و  او هرگز خودش را درگير گفـت      . نما زده بود و موهايش را باال زده بود          خوش
 افاده يا هرزه، امـا   بگذار به او بگويند پر   . آه. هرگ. كرد  هاي متأهل نمي    ني با مرد  طوال

شـكر خـدا   . هـا بـود   هايي بدتر از ايـن  زن، فاحشه، يا چيز     بهتر از الس   ها  از نظر او اين   
هايي   در چنين شب  . كردند  ظن با او رفتار مي      ي كافي با سوء     هاي اين شهر به اندازه      زن

اي بـه     مـن هـيچ عالقـه     «: شرتي بپوشد كه روي آن نوشـته باشـد         شد تي   وسوسه مي 
  » .هاي شما ندارم دزديدن شوهر

ي كـي وارد چـه    تر، اينكه بچه گو دانشگاه بود؛ يا به عبارت دقيق       و  موضوع اصلي گفت  
كردنـد، و،   زدند، بعضي شـوخي مـي     بعضي از والدين الف مي    . دانشگاهي شده يا نشده   

آمد، اين بود كه يك دفعـه طـوري            بيشتر خوشش مي   چيزي كه وندي شخصا از همه     
زدند كه انگـار از انتخـاب اصـلي و            مي» زاپاس«تعريف و تمجيد از دانشگاه       دست به 

شـايد آنهـا فقـط      . كـرد   يـا شـايد هـم او زيـادي سـختگيري مـي            . شان بهتر بود    اوليه
  . ها خودشان را دلداري بدهند خواستند با اين حرف مي

. ي خـودش انـداخت      دا درآمد و وندي را به يـاد دوران مدرسـه          خوشبختانه زنگ به ص   
ها والدين را بـه نـصب         يكي از غرفه  . ي مدرسه راه افتادند     همه به طرف مركز محوطه    

هايمـان را     مـا بچـه    —لطفا آرام برانيد  «: هايي كه رويشان نوشته بود      عالمت

ند بـه نظـر     چ  كرد، كه به نظر وندي شعار مؤثري بود، هر          دعوت مي » دوست داريم 
هايتـان را دوسـت    رساند كه شما، يعني رانندگان، بچه رسيد بيشتر اين منظور را مي       مي

                                                 
1. Millie Hanover  



 
 
 
 
 

عـاري از  «كـرد كـه همـسايگان را از        هايي پخش مي    ي ديگري برچسب    غرفه. نداريد
رسـيد و آدم را   كرد، كه كار خوبي هم به نظر مـي          بودن اين خانه آگاه مي    » مواد مخدر 

هـا توسـط      يكي از غرفه  . انداخت  ها مي   ي ماشين     پشت شيشه هاي خطر     به ياد عالمت  
ي مـا     در خانـه  «شد و شعارش با مضمون        المللي هشياري از الكل اداره مي       انجمن بين 

يكـي ديگـر از     . شدند  خوري مي   هاي مشروب   عليه والديني بود كه ميزبان مهماني     » نه
يـن قـرارداد نوجوانـان      در ا . كـرد   هاي پيمان مصرف الكل را پخش مي        ها قرارداد   غرفه

بستند كه هيچوقت هنگام مستي رانندگي نكنند يا سوار ماشـين كـسي كـه           پيمان مي 
كردنـد كـه فرزندشـان هـر         و در عوض والدين هم موافقت مي      . مشروب خورده نشوند  

  . ساعتي كه تماس گرفت به سراغش بروند
كم خـود را    پدري بسيار خوشرو كه شـ     . وندي يك صندلي نزديك رديف آخر پيدا كرد       

به زور داخل داده بود و لبخندي مثـل مجريـان مـسابقات تلويزيـوني داشـت كنـار او         
هـامون    داريـم زيـاده از حـد از بچـه         «: ها اشاره كرد و گفت      او به طرف غرفه   . نشست

  »كنيم، مگه نه؟ محافظت مي
وندي در حـالي كـه   . زن اخموي مرد روي صندلي كنار او نشست. وندي چيزي نگفت 

كرد با مرد خندان و مخالف محافظت، ارتباط چشمي برقرار نكند، مواظب بود    سعي مي 
  . كه حتما به زن اخمو سالم كند و خودش را معرفي كند و بگويد كه مادر چارلي است

پيت زكر، مدير مدرسه پشت تريبون قرار گرفـت و از همـه بـه خـاطر اينكـه در ايـن          
ويـد    اي به خاطر هيلي مـك        چند لحظه  .آمده بودند تشكر كرد   » ي بسيار دشوار    هفته«

ها از خود پرسيده بودند كه چرا مراسـم امـشب بـه روز ديگـري                  بعضي. سكوت كردند 
موكول نشده است، اما تقويم كاري مدرسه آنقدر شلوغ بود كـه بـه هيچوجـه روز آزاد            

خواستند منتظر بمانند؟ يك روز ديگر؟        گذشته از اين، تا كي مي     . ديگري وجود نداشت  
  ي ديگر؟   هفتهيك

آور ديگر، پيت زكر ميلي هـانوور را معرفـي    ي عذاب بنابراين، بعد از گذشت چند لحظه     
التحـصيلي   ي فـارغ  اي كـه بـراي پـروژه    كرد، و او هم با هيجان اعالم كرد كه زمينـه    

خالصه، ميلي مفصال توضـيح داد      . خواهد بود » ها  قهرمان  ابر«اند    امسال در نظر گرفته   
هـاي   هـاي كتـاب     كنند كه شبيه مكـان       دبيرستان را طوري تزئين مي     كه سالن ورزش  



 
 
 
 
 

مقـر  . X مـردان    Xعمـارت   . ي تنهـايي سـوپرمن      قلعـه . غـار خفـاش   . كميك بـشود  
، و  2 را با موضوع هري پـاتر       هاي گذشته مدرسه    سال. 1فرماندهي مجمع عدالت آمريكا   

  .  هم تزئين كرده بودند3حتي پري دريايي
التحصيلي و مجلس   التحصيلي اين بود كه بعد از مراسم فارغ         رغي فا   هدف از اين پروژه   

. التحصيالن قرار دهنـد     خطري را براي مهماني در اختيار فارغ        رقص، مكان سالم و بي    
. ماندنـد   ي همراهانشان بيرون مي     آوردند و همه    آموزان را با اتوبوس به داخل مي        دانش

هاي گذشته بعضي از      چند در سال    هرو مسلما نه مشروبي در كار بود نه مواد مخدري،           
بهرحال، بـا همراهـاني كـه دم دسـت          . آوردند  نوجوانان دزدكي اينها را همراه خود مي      

التحـصيلي    ي فـارغ    دادند، پـروژه    هايي كه كار حمل و نقل را انجام مي          بودند و اتوبوس  
  . هاي قديمي شده بود شبيه مهماني

لطـف كنيـد    . ش هيئـتم رو بـشناسم     دوست دارم رؤساي سختكو   «: ميلي هانوور گفت  
او مـسئول تزيينـات، مـسئول غـذا، مـسئول      » .وقتي اسمتون رو خوندم سر پا بايستيد  

نوشيدني، مسئول حمل و نقل و مسئول تبليغاتش را معرفي كرد و هر كـدام در ميـان                
كـنم بقيـه هـم        خـواهش مـي   «. ايـستادند   تشويقي سطحي از سوي حضار سر پا مـي        

تونيـد بـه      نميايم، و با اين كار مي       ن كمك شما از پس اين كار بر       ما بدو . داوطلب بشن 
ي مثبـت     التحصيلي فرزندانتون رو به يـك تجربـه         ي فارغ   بهترين شكل ممكن تجربه   

اي  يادتون نره كه اين كار به خاطر فرزندان خودتونه و نبايد به كس ديگه         . تبديل كنيد 
از اين كه گوش    «. تر باشد     تكبرانهتوانست از اين م     لحن صداي ميلي نمي   » .تكيه كنيد 

  ».ان هاي ثبت نام آماده برگه. كرديد ممنونم
، مـأمور امنيـت شـهر را معرفـي كـرد و او هـم       4بعد از آن زكر افسر پليس ديو پكـورا    

التحـصيلي و مجلـس       هاي بعـد از جـشن فـارغ         هايي راجع به خطرات مهماني      صحبت
خـوري   هاي دارو راجع به مهماني. داو راجع به بازگشت هروئين صحبت كر   . رقص كرد 

                                                 
هـاي كميـك نظيـر سـوپرمن، بـتمن، زن             هـاي كتـاب     قهرمـان   مجمع عدالت آمريكا گروهي است از ابـر       .  1

  ...، آكوامن وانگيز، فلش شگفت
2. Harry Potter  
3. Little Mermaid  
4. Dave Pecora  



 
 
 
 
 

دزديدنـد،     هايشان مي   اي را از خانه      شده  هاي تجويز   ها دارو   صحبت كرد كه در آنها بچه     
ونـدي سـال   . كردنـد  انداختند و با هم آنها را امتحان مـي     اي بزرگ مي    آنها را در كاسه   

اي   بـود نمونـه   گذشته تصميم گرفته بود گزارشي راجع به آنها تهيه كند، اما نتوانـسته              
يكـي از   . واقعي براي آن پيدا كند، و فقط به شواهدي در حد حكايت دست يافته بـود               

خـوري بيـشتر شـبيه        هـاي دارو    مأموران مبارزه با مواد مخدر به او گفته بـود مهمـاني           
ي خطـرات     بـاره   هـايش در    افسر پكورا بـه هـشدار     . هاي شهري است تا واقعيت      افسانه

چهار هزار بچه در سال در اثر مصرف بيش         «: ني ادامه داد  خوري زير سن قانو     مشروب
چند نگفت كه اين رقم مربوط به سراسر جهان است يا فقط     هر» .ميرن  از حد الكل مي   

او همچنين تصريح كرد كه هـيچ پـدر و          . اند  ها چه سني داشته     آمريكا يا اينكه آن بچه    
او بـا   . كنـد    خـود نمـي    خوري لطفي بـه فرزنـد       هاي مشروب   مادري با ميزباني مهماني   

هـايي را     نگاهي عبوسانه، از مواردي نام برد كه در آنها بزرگساالني كه چنين مهمـاني             
او در واقـع بـا   . ي زندان شـده بودنـد     بودند محكوم به قتل نفس و روانه        ميزباني كرده 

اي از مستند       درست مثل نسخه  —كرد ي زندان   جزئياتي شروع به توضيح دادن تجربه     
1
Scared Straightها  مخصوص پدر و مادر.  

ُنـه  . رفت نگاهي دزدكي به ساعت انداخت       وندي مثل زماني كه خودش به مدرسه مي       
تـر از اينجـا     خواست زود   يك، مي . سه فكر مدام در ذهنش در جريان بود       . و سي دقيقه  

 بايـست   دو، مي . دفعه مرموز شده بود با او چكار دارد         برود و ببيند فيل تورنبالي كه يك      
ي  بـا وجـود اينكـه كـال نـسبت بـه ايـن پـروژه        . ها ثبت نام كنـد  براي يكي از هيئت   

تا حدي به اين خاطر كه اين هم راه ديگري براي تن در —ميل بود التحصيلي بي فارغ
ها بود، تا حدي هم به اين خاطر كه ظاهرا بيشتر والدين              هاي بچه   دادن به تمام هوس   

ي ميلي، منصفانه نبود كـه        هاي متكبرانه    حرف طبق—ها  در آن دخالت داشتند تا بچه     
و . كرد به گردن ديگـران بينـدازد   تمام زحمات مراسمي را كه چارلي در آن شركت مي       

                                                 
ي گروهي از مجرمان نوجوان و تالش براي اصالح آنها از طريق آشنا كردنشان با مجرمان                  باره  مستندي در . 1

ادن كنند با نـشان د      سعي مي » ها  ابدي« معروف به    ،در اين مستند گروهي از زندانيان     . واقعي و بزرگسال است   
ي اسـكار    برنـده 1978 اين مستند در سـال       .اي زشت و هولناك از واقعيات زندگي زندان آنها را بترسانند            جلوه

       .بهترين فيلم مستند شد



 
 
 
 
 

توانست به آريانا ناسبرو و اينكه راننـدگي در حـال             سه، شايد از همه بيشتر، اينكه نمي      
يـا پـدر و مـادر       پرسيد كـه آ     از خودش مي  . مستي جان را به كشتن داده بود فكر نكند        

ي ايـن   انـد يـا نـه، و آيـا همـه         آريانا ناسبرو در يكي از چنين مراسماتي شركت كـرده         
داد،   ي آينده نجات مـي      اي را طي چند هفته      هاي به ظاهر زياده از حد زندگي        محافظت
  . ي ديگري مجبور نشود با وضعيتي مثل وضعيت او و چارلي مواجه شود تا خانواده

برگشت و قبل از اينكه ختم جلسه را اعـالم كنـد از والـدين بـه                 زكر به پشت تريبون     
ي آشـنايي    وندي به اطراف خود نگاه كـرد و دنبـال چهـره     . خاطر آمدنشان تشكر كرد   

شـناخت از    هاي پسرش را مـي      كالسي  گشت و از اينكه آنقدر تعداد كمي از والدين هم         
جنـا يـا نـول ويلـر هـم       . هـا آنجـا حـضور نداشـتند         ويد  طبيعتا مك . اميد شد   خودش نا 
اش به قيمت از دست رفتن جايگـاه           شده  دفاع جنا ويلر از شوهر سابقِ رسوا      . همينطور

ويد مطمئنا زنـدگي      ولي قتل هيلي مك   —ي آنها در ميان مردم تمام شده بود         خانواده
  . در آنجا را برايشان غيرممكن ساخته بود

وندي يادش آمد كه    . افتادندوالدين به طرف محل ثبت نام اعضاي هيئت منتخب راه           
چـين    دارد و هم يك خبـر  ، مسئول تبليغات، هم با جنا ويلر ارتباط دوستانه      1برندا ترِينر 

  .وندي به طرف او راه افتاد. ي شهري جذاب يك تركيب حومه—به تمام معناست
  ».سالم، برندا«
  »اومدي داوطلب بشي؟. بينمت، وندي خوشحالم كه مي«
  ».تونم توي كار تبليغات كمك كنم كردم كه مي با خودم فكر ميداشتم . اِ، البته«
  »منظورم اينه كه كي بهتر از يه خبرنگار معروف؟. اوه، عاليه«
  ».خب، به نظر خودم كه معروف نيستم«
  ».اوه، به نظر من كه هستي«

  »حاال كجا بايد ثبت نام كنم؟«: وندي لبخندي ساختگي زد و گفت
تـوني   مـي . هاسـت  شنبه ها و پنج   شنبه  جلسات هيئت سه  «. شان داد  را به او ن      برندا برگه 

  » يكيشون رو به عهده بگيري؟ ميزباني
  ».البته«

                                                 
1. Brenda Traynor  



 
 
 
 
 

وندي با زيركي و طوري كه شـك او         . او سرش را پايين انداخت و اسمش را ثبت كرد         
تونه براي گروه تبليغات عضو خـوبي         خب، به نظرت جنا ويلر مي     «: را بر نينگيزد گفت   

  »باشه؟
  ».كني حتما شوخي مي«

ايـن را كـامال از      » .نگـاري داشـته باشـه       ي روزنامـه    فكر كنم يه سابقه   «: وندي گفت 
  . خودش ساخته بود

چه اهميتي داره؟ بعد از اون كاري كه كرد، به اون هيوال اجـازه داد وارد اجتمـاع مـا         «
  ».منظورم اينه كه، اون خانواده ديگه رفته—بشه

  »رفته؟«
  ».اشون زدن در خونه» براي فروش«يه عالمت «: اد و به جلو خم شدبرندا سر تكان د

  ».اوه«
 اون اين وسط    —سوزه  دلم براش مي  . التحصيلي هم نمياد    آماندا حتي به مراسم فارغ    «

اومد مراسم رو براي همه خـراب         اگه مي . ولي تصميم درستي گرفته   —تقصيري نداره 
  » .كرد مي
  »رن؟ حاال كجا دارن مي«
كولومبـوس يـا    .  پيدا كـرده   1 نول يه كاري توي بيمارستاني توي اوهايو       خب، شنيدم «

فكـر  . كنـه    كه اوهايو داره آدم رو گيج مـي        Cاون همه   . 3 يا شايد هم كليولند    2كانتون
  » ماليم، درسته؟Cگن  بهش مي.  ديگهCيه .  باشه4كنم سينسيناتي

  »ها از قبل به اونجا باركشي كردن؟ ويلر. درسته«
شناسي؟ همـون زن       رو مي  5تاليا نورويچ —خيلي خب، تاليا بهم گفت    . نمنه، فكر نك  «

خوان تـا     ؟ يه كم چاقه؟ بگذريم، تاليا گفت كه شنيده مي         6خوبه؟ اسم دخترش هم اَليه    
  ». بمونن1هاي ماريوت وقتي كه بتونن دوباره نقل مكان كنن توي يكي از هتل

                                                 
1. Ohio   
2. Canton  
3. Cleveland  
4. Cincinnati  
5. Talia Norwich  
6. Allie  



 
 
 
 
 

  .بينگو
 اينكه گفته بود بخـشي از او بـوده كـه          ي دن فكر كرد،     باره  هاي جنا در    وندي به حرف  

تر از همه اينكه چطور آن را توضيح داده بود؟            اما مهم —توانسته به آن دست يابد      نمي
  . شايد وقتش بود كه گپ ديگري با جنا ويلر بزند. اتفاقي در دانشگاه براي او افتاده بود

رنبال از آنجـا    خداحافظي كرد و به طرف در خروجي رفت و به قصد مالقات با فيل تو              
  .  خارج شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                            
1. Marriott   
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 البته نسبتا، چون  —ي نسبتا ساكتي در عقب يك بار ورزشي نشسته بود           فيل در نقطه  
اينجـا هـيچ    . انـد   گو يا تفكر سـاخته نـشده        و  هاي ورزشي براي خلوت كردن و گفت        بار

ـ      خبري از فردي با دماغ سرخ يا شانه        ا كـسي كـه غـرق در انـدوه روي           هاي افتـاده ي
هـا     پهني كه با پخش ورزش      با آن همه تلويزيون صفحه    . اي نشسته باشد نبود     چارپايه
داد بـه ليـوان    طلبيـد كـسي تـرجيح نمـي     هاي مختلف توجه آنها را مـي         ورزش  و شبه 
  .       اش خيره شود خالي نيمه

. آمـد تـا آبجـو      مـي  2ه و سالسا  در آن بيشتر بوي بال كباب شد      .  بود 1نام بار الو د زيبرا    
هاي شركتي سافتبال داشتند از جشن بعد از بازي لـذت             تيم. جاي پر سر و صدايي بود     

 را پوشيده بودند 3 جيتر چندين زن جوان پيراهن. ها در حال بازي بودند يانكي. بردند مي
 ديـدن  هايـشان از  كردند و دوست پـسر      و با شور و اشتياقي زياده از حد داد و فرياد مي           

  .  هايشان در هم رفته بود اين منظره چهره
ي  فيل يك پيراهن گلف سبز ليمويي پوشـيده بـود و دو دكمـه             . وندي وارد اتاقك شد   

اش از باالي پيراهنش بيرون زده        موهاي خاكستري سينه  . باالي آن را باز گذاشته بود     
 تـيم شـركتي     ما هـم يـه    «: گفت. اي زد و به وندي خيره شد        لبخند نصف و نيمه   . بود

هميـشه بعـد از بـازي       . وقتي تازه شروع كرده بودم    . خيلي وقت پيش  . سافتبال داشتيم 

                                                 
1. Love The Zebra   

 .شود  و پياز و فلفل درست مي نوعي سس مكزيكي كه از گوجه.  2
3  .Derek Jeter1974متولد  ( كاپتان تيم نيويورك يانكيز(  



 
 
 
 
 

هـاي سكـسي      يكـي از اون پيـرهن     . اومـد   شري هـم مـي    . رفتيم يه همچين باري     مي
هـاي سـياه      دوني، از اونايي كه تنـگ و سـفيدن و آسـتين             پوشيد، مي   سافتبال هم مي  

  »ربع دارن؟ سه
  .شد ك حالت سستي در لحن حرف زدنش احساس ميي. وندي سر تكان داد

  ».خدايا، چقدر خوشگل بود«
اي  راز هر مصاحبه. كردند اكثر مردم همين كار را مي    . وندي منتظر ماند تا بيشتر بگويد     
خيلـي  . ي ديگـر    سپس چند ثانيـه   . چند ثانيه گذشت  . توانايي در پر نكردن سكوت بود     

ي   يـد شـخص مقابـل را وادار بـه ادامـه           گاهي اوقات هـم با    . خب، اين هم از سكوت    
  .صحبت كرد
  ».شري هنوز هم خوشگله«: وندي گفت

بطري آبجـويش  . ي فيل مانده بود  همچنان روي چهره لبخند نصف و نيمه  » .اوه آره «
ولـي اون   «. زد و صورتش از زور مشروب سرخ شده بـود           چشمانش برق مي  . خالي بود 

. كنـه   ازم حمايـت مـي    . ته سـوء تفـاهم نـشه      الب. كنه  ديگه به اون چشم بهم نگاه نمي      
ولـي  . ده  هاي درست رو انجام مـي       زنه و كار    هاي درست مي    هميشه حرف . دوستم داره 

  ».ديگه زياد به نظرش مرد نميام. تونم توي چشماش ببينم مي
نوازانه به نظر نرسد، امـا گفـتن    دانست چه بگويد، يا چه حرفي بزند كه بنده  وندي نمي 

باز هم ترجيح داد . اي نداشت هم نتيجه» متأسفم«يا  » ن حقيقت نداره  مطمئنم كه اي  «
  . سكوت كند
  »خواي؟ نوشيدني مي«: فيل پرسيد

  ».البته«
  ». خوردم1اش باد اليت من كه تا حاال همه«

  ». ساده بخورم2ولي اجازه بده فقط يه بادوايزر. به نظر خوب مياد«: وندي گفت
 » چطوري؟3با يه خرده ناچو«

                                                 
1  .Bud Lightنوعي آبجو   
2  .Budweiser نوعي آبجو   

 .شود هاي نان ذرت و پنير ذوب شده و فلفل تشكيل مي نوعي غذاي مكزيكي كه از برش.  3



 
 
 
 
 

  » خوردي؟خودت«
  ».نه«

وندي سري تكان داد و با خودش فكر كرد كه بهتر است فيل شكمش را با چيزي پـر   
  ».ناچو فكر خوبيه«. كند

بـاز   او يـك پيـراهن راه راه داوري يقـه   . فيل با دست به يك پيـشخدمت اشـاره كـرد          
 از روي اتيكـت روي      1.آمـد   پوشيده بود كه با اسم بار يعنـي الو د زيبـرا جـور در مـي                

يك سوت دور گردنش بود، و بـراي ايـن كـه       .  است 2باسش فهميدند كه نامش آريل    ل
البته وندي تا حاال نديـده      . ظاهرش را تكميل كند زير چشمانش را هم سياه كرده بود          

كردند، ولي كال با  هايش را سياه كند، فقط بازيكنان اين كار را مي  بود داوري زير چشم   
خودش درست كرده بود چيـز عجيبـي بـه نظـر     سر و وضع در هم و برهمي كه براي        

  .رسيد نمي
  .آنها سفارش خود را دادند

يـه چيـزي رو     «: كـرد گفـت     فيل در حالي كـه دور شـدن پيـشخدمت را تماشـا مـي              
  »دوني؟ مي

  .وندي باز هم منتظر ماند
يكـي از اون    . خـب، دقيقـا نـه مثـل ايـن         . كـردم   من توي همچين بـاري كـار مـي        «

. گـم   ها رو مي    دوني كه كدوم    مي. بود كه يه بار هم وسطشونه     اي    هاي زنجيره   رستوران
كـنن كـه مـثال ظـاهر          هميشه توي تزئينات در و ديوارشون از رنگ سبز استفاده مـي           

  ».تري رو بازتاب بدن معصومانه
  .دانست اين را مي. وندي سر تكان داد

اون هـم از اون     . مـن متـصدي بـار بـودم       . همونجا بـود كـه بـا شـري آشـنا شـدم            «
كـنن و از      هاي فعال و پرانـرژي بـود كـه فـورا خودشـون رو معرفـي مـي                   يشخدمتپ

غذاهايي كه اتحاديه بـه زور تحميـل            خوان با يكي از پيش      پرسن كه مي    ها مي   مشتري
  ».كرد شروع كنن يا نه مي

                                                 
1  .Zebra معني گورخر به  

2. Ariel   



 
 
 
 
 

  ».ي ثروتمندي بودي كردم بچه فكر مي«
عقـب كـج كـرد تـا     اي كرد و بطري خالي باد اليـت را بـه         ي نصف و نيمه     فيل خنده 

  . ي آن را هم خالي كند آخرين قطره
پـدر و مـادرم معتقـد    «. وندي تا حدي انتظار داشت او با كف دست به ته بطري بزنـد            

  »امشب كجا بودي؟. بودن كه بايد كار كنيم
  ».دبيرستان پسرم«
  »چرا؟«
  ».التحصيلي بود يه مراسم آشنايي با فارغ«
  »پسرت هنوز دانشگاه قبول نشده؟«
  ».راچ«
  »كجا؟«

  »خواستي منو ببيني، فيل؟ براي چي مي«: اش جابجا شد و گفت وندي در صندلي
  » .سؤالم خيلي خصوصي بود؟ ببخشيد«
  ».وقته دير. خوام زودتر بريم سر اصل مطلب فقط مي«
هـا رو     هـا ايـن بچـه       دونـي ايـن روز      مي. منظور خاصي نداشتم، همينجوري پرسيدم    «

كنن كه به خودمون هم  اي رو بهشون تحميل مي     احمقانه بينم، كه همون روياهاي     مي
براي آزمون دانـشگاه آمـاده   . نمرات خوب بگير. سخت درس بخون  . كردن  تحميل مي 

كنن كـاري     سعي مي . ها عاشق اين كارن     دانشگاه. اگر هم تونستي برو يه ورزشي     . شو
ي ايـن كارهـا       هبايد هم . اي داشته باشي    هاي فوق برنامه    كنن كه تا حد ممكن فعاليت     

انگـار كـه هفـده سـال اول         . ترين دانشگاه ممكن قبـول بـشي        رو بكني تا توي معتبر    
  » .ي آيوي زندگي فقط امتحانيه براي ورود به اتحاديه

هـاي دبيرسـتان تنهـا فكـري كـه       در طول سال. گويد دانست كه درست مي  وندي مي 
  . انشگاه استكند قبول شدن يا نشدن در د ذهنش آدم را به خود مشغول مي

هـاي منـو در       اتاقي  و هم «: كرد ادامه داد    فيل كه اكنون با سستي بيشتري صحبت مي       
دن .  سياهپوسـت بـود     كلوين يه بچـه   . ها  بهترينِ بهترين . دانشگاه پرنستون . نظر بگير 
يـه  —ي هشت نفره بـود      فارلي توي يه خانواده   . استيو يه فقير زير صفر بود     . يتيم بود 



 
 
 
 
 

 ولي هيچكدوم راضـي     —مون موفق شديم    همه. ك كارگر پرجمعيت  ي كاتولي   خانواده
شـناختم وارد     ترين كـسي رو كـه تـوي دبيرسـتان مـي             خوشبخت. و خوشحال نبوديم  

. هنوز هم متصدي بـاره    .  شد و سال دوم ترك تحصيل كرد       1كلر اسِتيت   دانشگاه مونت 
  ».شناسم ايه كه مي ترين حرومزاده هنوز هم راضي

ناچوها تا چند   «: ها را روي ميز گذاشت و گفت         بر و رو آبجو    پيشخدمت جوان و خوش   
  ».شن ي ديگه آماده مي دقيقه

اگـر چنـد   . لبخندش لبخند زيبايي بـود » .اشكالي نداره، عزيزم«: فيل با لبخندي گفت  
اي   فيـل لحظـه   . سال پيش بود ممكن بود لبخندش جواب داده شود، ولـي امـروز نـه              

چند به نظر وندي دختر متوجه اين موضوع          ، هر نگاهش را روي پيشخدمت نگه داشت     
. اش را به طرف وندي باال برد        وقتي پيشخدمت از ديدرس خارج شد، فيل بطري       . نشد

 خودش را باال برد و به بطري او زد و تـصميم گرفـت ايـن بـازي را                     وندي هم بطري  
  .تمام كند

  » چه مفهومي برات داره؟"صورت زخمي"ي  فيل، كلمه«
او براي اينكه وقت را تلف كند اخمي كرد    . ش كرد كه چيزي بروز ندهد     فيل خيلي تال  

  »ها؟«: و حتي از آن هم فراتر رفت و گفت
  ».صورت زخمي«
  »خب؟«
  »چه مفهومي برات داره؟«
  ».هيچي«
  ».گي دروغ مي«
؟ آل  2اسـم يـه فـيلم نيـست       «: اش را در هم بـرد و گفـت          او چهره » صورت زخمي؟ «

بـه  ": ي بدي به خود گرفـت و گفـت       فيل لهجه »  درسته؟ كنه،   توش بازي مي   3پاچينو
                                                 

1. Montclair State  
  . است با بازي آل پاچينوScarfaceمنظور فيلم مافيايي معروف .  2
ي اسكار براي فيلم بـوي خـوش زن در            ي جايزه   و برنده ) 1940متولد  (ترين بازيگران آمريكايي      از معروف .  3

ظهر سگي، راه كارليتو، سرپيكو،  از خوانده، بعد  پدري گانه توان به سه هاي معروف او مي از ديگر فيلم. 1992سال 
  .  زخمي، و مخمصه اشاره كرد صورت



 
 
 
 
 

او سعي كرد با خنديدن سر و تـه موضـوع را بـه هـم                » ".1دوست كوچولوم سالم كن   
  .بياورد

  »جستجو كردن چي؟«
  »اينا رو كي بهت گفته، وندي؟«
  ».كلوين«

  .سكوت
  ».امروز ديدمش«

  ».ونمد آره، مي«. زده كرد حرفي كه فيل بعد از آن گفت او را شگفت
  »دوني؟ از كجا مي«

: يـك نفـر فريـاد زد      . آمد  از پشت سرشان صداي فرياد شادي مي      . فيل به جلو خم شد    
  » !برو! برو«

  ».خواي چكار كني فهمم مي نمي«: فيل گفت
  »منظورت چيه؟«
  ».دن هم مرده. اون دختر بيچاره مرده«
  »خب؟«
  »همه چي تموم شده، درسته؟. خب ديگه مسئله تمومه«

  .يزي نگفتوندي چ
  »پس ديگه هنوز دنبال چي هستي؟«
  »فيل، تو پول اختالس كردي؟«
  »كنه؟ چه فرقي مي«
  »كردي يا نه؟«
  »گناهي منو ثابت كني؟ سعي داري همين كار رو بكني؟ بي«
  ».اي تا اندازه«

                                                 
آل پـاچينو در  . ها از آن تقليد شده اسـت        ها و آهنگ    هاي سينما كه در بسياري از فيلم        ترين جمله   از معروف .  1

  .كند ي كوبايي صحبت مي اين فيلم در نقش توني مونتانا با لهجه



 
 
 
 
 

. بـه خـاطر همـه     . به خاطر خـودت   . خواد به من كمك كني، خب؟ به خاطر من          نمي«
  ».كنم تمومش كن خواهش مي

دستانش بطري را پيدا كرد و آن را به سرعت به طـرف             . او به سمت ديگري نگاه كرد     
يـك لحظـه    . وندي به او نگـاه كـرد      . اي طوالني از آن خورد      دهانش باال برد و جرعه    

. او چيزي مثل يك كالبـد خـالي بـود       . چيزي در او ديد كه احتماال شري هم ديده بود         
خواهيـد اسـمش را      چـه كـه مـي        هـر  يك نور، يـك درخـشش، يـا       —چيزي درون او  

هايي كه شغلشان را  به ياد حرف پاپس در مورد مرد  . در او خاموش شده بود    —بگذاريد
به ياد حرفي در يك نمايشنامه . گذاشت افتاد  دادند و تأثيري كه بر آنها مي        از دست مي  

نـد بـه    توا  تواند سرش را باال بگيرد، نمـي        افتاد كه گفته بود مردي كه شغلي ندارد نمي        
ازت . كـنم   خـواهش مـي   «: بـا نجـوايي مـصرانه گفـت       . هايش نگاه كند    چشمان بچه 

  ».خوام تمومش كني مي
  »خواي حقيقت رو بدوني؟ نمي«

كـرد كـه انگـار        طوري به آن نگاه مـي     . فيل شروع به كندن برچسب بطري آبجو كرد       
ني بـه  ك فكر مي«: با صداي آرامي گفت. كند هنرمندي است كه با سنگ مرمر كار مي    

اگـه  . اين مسئله تا اينجا يه تنبيه كوچيك بـوده    . ولي اينطور نيست  . ما آسيب رسوندن  
اگـه تـو    —ولي اگه همينطور فـشار بيـاريم      . شه   چي متوقف مي    بيخيالش بشيم، همه  

  ».شه خيلي، خيلي از ايني كه هست بدتر مي—فشار بياري
 افتـادن آن را تماشـا      فيـل . برچسب كامال از روي بطري كنده شد و روي زمين افتـاد           

  .كرد
  »فيل؟«

  .نگاه فيل به طرف او باال آمد
  ».زني فهمم راجع به چي حرف مي نمي«
  ».شه وضعيت بدتر مي. كنم گوش كن، خب؟ با دقت گوش كن خواهش مي«
  »كنه؟ ترش مي  بد كي«
  ».مهم نيست«
  ».خيلي هم مهمه«



 
 
 
 
 

ي   ودند كـه انگـار او بچـه       پيشخدمت جوان با ناچوهايي كه آنقدر روي هم باال آمده ب          
: آن را روي ميـز گذاشـت و گفـت    . كوچكي را در آغوش گرفته بود به طرف آنها آمـد          

. آنهـا هـر دو پيـشنهادش را رد كردنـد          » خوايـد براتـون بيـارم؟       اي نمـي    چيز ديگـه  «
وندي روي ميز به جلـو خـم شـد و           . پيشخدمت برگشت و رفت و آنها را تنها گذاشت        

  »كنه، فيل؟ ها را مي كي داره اين كار«: گفت
  » .اينطوري نيست«
  ».چطور نيست؟ ممكنه يه دختر رو كشته باشن«

  ».دن اونو كشته«: فيل سرش را به مخالفت تكان داد و گفت
  »مطمئني؟«
بايد در اين مـورد بهـم       «. سرش را بلند كرد و به چشمان وندي نگاه كرد         » .مطمئنم«

  ».شه اگه بيخيالش بشي تموم مي. اعتماد كني
  .وندي چيزي نگفت

  »وندي؟«
فقـط بـين خـودم و خـودت       . دم بـه هـيچكس نگـم        قول مـي  . بهم بگو جريان چيه   «

  ».مونه مي
  ».بيخيالش شو«
  ».حداقل بهم بگو كي پشت اين قضيه است«

  ».دونم نمي«: فيل سرش را تكان داد و گفت
  »دوني؟ چطور نمي«: وندي با شنيدن اين حرف از جا بلند شد و گفت

  . تا بيست دالري روي ميز انداخت و شروع به بلند شدن كردفيل دو 
  »ري؟ كجا داري مي«
  ».خونه«
  ».توني رانندگي كني تو نمي«
  ».حالم خوبه«
  ».نه، فيل، حالت خوب نيست«

  »االن؟ االن نگران سالمتي من شدي؟«: فيل با فريادي او را از جا پراند



 
 
 
 
 

 بود، ممكن بود چند نگاه كنجكاوانه       اگر يك بار معمولي   . او شروع كرد به گريه كردن     
هـا،    به سوي او جلب شود، اما با آن همه سر و صداي تلويزيون و تمركـز روي بـازي                  

  . تغييري در اوضاع ايجاد نشد
  »كني؟ چكار داري مي«: وندي گفت

گـم؟ ايـن رو فقـط بـه خـاطر خودمـون               شنوي چي مـي     مي. بيخيال اين مسئله شو   «
  ».گم به خاطر خودت مي—گم نمي

  »به خاطر من؟«
  ».پسرت رو هم همينطور. ندازي داري خودت رو توي خطر مي«

  »فيل؟«: وندي بازوي او را محكم گرفت و گفت
  . فيل سعي كرد سرپا بايستد، اما مشروب او را ضعيف كرده بود

  ».ي منو تهديد كردي تو االن يه جورايي بچه«
  ».ندازي به خطر ميي منو  تو داري بچه. اشتباه متوجه شدي«: فيل گفت

  »چطور؟«. وندي دست او را رها كرد
مـون    فقط بايد بيخيال اين مسئله بشي، خب؟ همـه        «: فيل سرش را تكان داد و گفت      

در هـر   —ديگه سعي نكن با فارلي و استيو تماس داشـته باشـي           . بايد بيخيالش بشيم  
همـه  . دهيچي گيرت نميا  . دست از سر كلوين بردار    . زنن  صورت هم باهات حرف نمي    

  ».ميرن و اگه همينطور فشار بياري، افراد بيشتري مي. دن مرده. چي تموم شده
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. او سعي كرد اطالعات بيشتري از فيل بيرون بكشد، ولي فيل همچنان خاموش مانـد              
ي خـودش رسـيد، پـاپس و          وقتي به خانه  . باالخره وندي او را با ماشين به خانه رساند        

  .ول تماشاي تلويزيون بودندچارلي مشغ
  ».وقت خوابه«: گفت

  »شه تا آخرش بيدار بمونم؟ آآآه، نمي«: پاپس گفت
  ».خيلي بامزه بود«

شـه    ولي االن ديروقتـه نمـي     . تازه كجاشو ديدي  «: اي باال انداخت و گفت      پاپس شانه 
  ».زياد بامزگي كنم

  »چارلي؟«
  ». است كنم گفتي خيلي بامزهفكر «. ي تلويزيون دوخته بود او نگاهش را به صفحه
  ».خواب«. يه تيم كمدي. عالي شد: وندي با خودش گفت

  »دوني اين چه فيلميه؟ اصال مي«: پاپس گفت
بهش مياد همون فيلم شديدا ناجور هارولد و كومار بـه           «. وندي به تلويزيون نگاه كرد    

  ». باشه1روند وايت كَسِل مي
كسي فيلم هارولد و كومار رو از وسـطش ول        ي ما     و توي خانواده  . دقيقا«: پاپس گفت 

  ».اين بي احتراميه. كنه بره نمي

                                                 
1  .Harold and Kumar Go to White Castleهاي كمدي هارولد و   فيلم  اولين فيلم از مجموعه

  )2004محصول سال (كومار 



 
 
 
 
 

بنابراين او هم   . گفت، وندي خوش هم اين فيلم را دوست داشت          او تا حدي راست مي    
بازهـا    كنار آنها نشست و خنديد و براي مدت كوتاهي سعي كرد دختران مـرده و بچـه                

يي را كه به پـسرش شـده بـود فرامـوش     ها  هاي پرنستون و تهديد     اتاقي  احتمالي و هم  
تا جـايي  . كرد  رسيد، او را رها نمي      اين آخري، هر چند هم خودخواهانه به نظر مي        . كند

دانست فيل تورنبال اهل آشوب طلبي نبود، بـا ايـن حـال تـرجيح داده بـود                    كه او مي  
  .به آنجا برود—ها باز هم به قول نوجوان—كه

و . ويـد بـود   جع به دن مرسر و شايد هم هيلي مـك        گزارش او را  . شايد حق با فيل بود    
او شغلش را دوباره به دسـت آورده        . حاال ديگر آن قسمت از ماجرا به پايان رسيده بود         

تنهـا    خبرنگاري بـود كـه نـه      —با سربلندي از اين قضيه بيرون آمده بود، در واقع         . بود
ست همين جريان توان مي. دست يك بچه باز، بلكه دست يك قاتل را هم رو كرده بود           

  .هاي ديگري هم هست يا نه با پليس همكاري كند كه ببيند قرباني. را دنبال كند
او بـه حرفـي از نيـل پاتريـك          . به چارلي كه روي مبل در حال خنديدن بود نگاه كرد          

. ي او بـود  وندي عاشق صداي خنده. كرد خنديد  كه در نقش خودش بازي مي    1هريس
ي ديگر به او نگاه كـرد و   اش نيست؟ چند لحظه      بچه كدام پدر و مادري عاشق صداي     

شنيدند   ي هيلي را نمي     ويد و اينكه آنها ديگر هرگز صداي خنده         به ياد تد و مارشا مك     
  .افتاد و سپس سعي كرد اين فكر را از ذهن خود بيرون كند

وندي   به صدا درآمد   -- ظاهرا بعد از هشت دقيقه خواب      --وقتي آژير خطر، صبح زود    
سراسـيمه از   . هـيچ . دوبـاره صـدا زد    . جواب نداد . چارلي را صدا زد   . واب بيدار شد  از خ 

  »!چارلي«. تختش بيرون آمد
  . باز هم جوابي نيامد

در حـالي كـه     » !چارلي«. وحشت بر او غلبه كرد و نفس كشيدن را برايش دشوار كرد           
كه در بزنـد در     از راهرو پيچيد و بدون اين     . تپيد از راهرو پايين رفت      قلبش به شدت مي   

  . چارلي هنوز خواب بود و پتويش را روي سرش كشيده بود. را باز كرد
  »!چارلي«

  ».برو بيرون«: چارلي با بدخلقي گفت
                                                 

1  .Neil Patrick Harris)  بازيگر سريال معروف ) 1973متولدHow I Met Your Mother  



 
 
 
 
 

  ».بلند شو«
  » شه يه كم ديگه بخوابم؟ نمي«
  ».حاال پاشو. من كه ديشب بهت هشدار دادم«
  ».نمك شه اونو نرم؟ خواهش مي نمي. زنگ اول كالس تندرستي داريم«
  ».زود. بلند شو«

پـذير آمـوزش مـسائل     به مـا نوجوونـاي تـأثير   . كالس تندرستيه«: چارلي دوباره گفت  
گم، فكر كنم به خـاطر        جدي مي . تر بشيم   بند و بار    شه بي   اين باعث مي  . دن  جنسي مي 

  ».سالمت اخالقيم هم كه شده بايد بذاري بخوابم
  ».بلند شو ببينم«. وندي سعي كرد لبخند نزند

  » .كنم خواهش مي. پنج دقيقه ديگه«
  ».خيلي خب، پنج دقيقه، نه بيشتر«. وندي آهي كشيد

يك ساعت و نيم بعد، وقتي كالس تندرستي به پايان رسيد، ونـدي او را بـه مدرسـه                   
بـه همـين خـاطر      . هم قبول شده بـود     او سال آخر دبيرستان بود و در دانشگاه       . رساند

  .  ي ندارد كمي با او كنار بيايدوندي خودش را توجيه كرد كه اشكال
پيغـامي از طـرف الرنـس چرسـتون،     . وقتي به خانه برگـشت ايمـيلش را چـك كـرد           

گفته بـود خيلـي خوشـحال    . سايت كالس پرنستون برايش آمده بود   ادمينيستراتور وب 
پرنـستون،  : آدرسـش . شود كه هر وقت براي او راحـت باشـد بـا او مالقـات كنـد                  مي

ظهـر بـا او       از  تواند ساعت سه بعـد      و زنگ زد و از او پرسيد كه مي        وندي به ا  . نيوجرسي
  . شود الرنس چرستون باز هم گفت كه خيلي خوشحال مي. مالقات كند يا نه

بـوكش،    وندي بعد از اينكه تلفن را قطع كرد، تـصميم گرفـت پروفايـل جعلـي فـيس                 
 بـود ربطـي بـه    البته مطمئنا، هر چيزي كه فيل را ترسـانده   . شارون ِهيت را چك كند    

از طرفي ديگر اين كار چه ربطي به قـضيه داشـت؟            . طرف كربي سنتي قضيه نداشت    
به سايت وارد شـد و از اينكـه ديـد    . بوك ضرري نداشت    ولي باز هم چك كردن فيس     

حـاال  . خيلي خب، عالي بـود    . كربي سنت او را به دوستانش اضافه كرده خوشحال شد         
روي لينك  . بول برايش فرستاده بود     هماني رد نامه هم به يك م      چي؟ كربي يك دعوت   



 
 
 
 
 

بول در دست گرفته بـود      كليك كرد و عكس خنداني از كربي كه يك قوطي بزرگ رد           
  . ظاهر شد

يك آدرس و يك ساعت و يك يادداشت كوتاه هم از طرف كربـي در صـفحه وجـود                   
  »!شم اگه بياي سالم، شارون، خيلي خوشحال مي«. داشت

—احتمـاال همـان بـود     .  مانده بود كه مهماني رد بول چيست       .اين هم از عزاداري او    

كردند، اگرچـه احتمـاال آن را بـا          ي ردبول سرو مي   »زا  نوشيدني انرژي «اي كه     مهماني
خب حاال چي؟ آيا . پرسيد ولي بعدا از چارلي مي—كردند تر هم مخلوط مي    چيزي قوي 
كـار  . نه. ز او حرفي بكشد يا نه     تواند ا   كرد، كه ببيند مي     اي را با او شروع مي       بايد رابطه 

اينكه براي به دام انداختن يك منحرف فاسد خـودش را بـه             . بسيار نفرت انگيزي بود   
جاي يك دختر جوان جا بزند يك مسئله بود، و اينكه مادر پسر نوجواني بـراي حـرف             

اي   هاي او خودش را به جاي يك نوجوان جا بزند مسئله            كالسي  كشيدن از يكي از هم    
   .ديگر

  پس هدفش چه بود؟
  .دانست نمي

 NTCي    شماره را نگاه كرد و ديد كه تمـاس از طـرف دفتـر شـبكه               . تلفنش زنگ زد  
  .است

  »الو؟«
  .صدا نازك و زنانه بود» خانم وندي تاينس؟«
  ».بله«
ازتـون  . گيـرم  من از طرف دفتر حقوقي سازمان منابع طبيعـي باهـاتون تمـاس مـي              «

  ».ا باشيدخوايم رأس ساعت دوازده اينج مي
  »در چه مورديه؟«
. رأس سـاعت دوازده   . 1دفتر آقـاي فردريـك مونتـاگو      . ي ششم هستيم    ما توي طبقه  «

  ».لطفا دير نكنيد
  .تق

                                                 
1. Fredrick Montague  



 
 
 
 
 

ي  احتمـاال مـسئله  . توانست باشد؟ وندي به صندلي تكيه داد راجع به چه موضوعي مي    
 كاغـذبازي  احتماال الزم بود حاال كه دوباره اسـتخدام شـده بـود تعـدادي    . مهمي نبود 
  كرد؟ كاري دخالت مي ولي چرا منابع انساني هميشه در همه. انجام بدهد

تـرين    خبر شده بود كه جنا ويلر به نزديـك          ديشب با . او به حركت بعدي خود فكر كرد      
اش را بپوشد و دليلش       وقتش بود كاله خبرنگاري   . هتل ماريوت نقل مكان كرده است     

هـاي مـاريوت در       تـرين هتـل      سه تا از نزديـك     .از طريق اينترنت چك كرد    . را بفهمد 
  .ابتدا با آن كه در سكاكوس بود تماس گرفت.  بودند2، و ماهوا1سكاكوس، پاراموس

  »هاتون به اسم ويلر وصل كنيد؟ شه لطفا منو به يكي از مهمون مي«
  .پيش خودش فكر كرد كه ممكن است با اسم مستعار اتاق رزرو كرده باشد

  . وندي برايش خواند. ت امالي اسم را برايش بخوانداپراتور از او خواس
  »  .مهموني به اين اسم نداريم«

باز هم مهاني را به اسـم ويلـر         . او تلفن را قطع كرد و اين بار پاراموس را امتحان كرد           
  » .كنم منتظر بمونيد لطفا تا وصلتون مي«: سه ثانيه بعد، اپراتور گفت. خواست

  .بينگو
  »الو؟«: جنا ويلر گفت. جواب داده شدتلفن با سومين زنگ 

هتل ماريوت در پاراموس فقط ده دقيقه       . وندي قطع كرد و به طرف ماشينش راه افتاد        
وقتي دو دقيقـه بـا هتـل        . بهتر بود شخصا اين كار را انجام دهد       . با آنجا فاصله داشت   

  . فاصله داشت دوباره به اتاق زنگ زد
  »؟الو«. تر بود صداي جنا اين بار مردد

  ».وندي تاينس هستم«
  »خواي؟ چي مي«
  ».خوام ببينمت مي«
  ».خوام ببينمت من نمي«
  ».ات برسونم، جنا خوام آزاري به تو يا خانواده نمي«

                                                 
1. Paramus  
2. Mahwah  



 
 
 
 
 

  ».پس دست از سرمون بردار«
  ».تونم نمي«. وندي وارد پاركينگ هتل شد

  ».من حرفي براي گفتن ندارم«
بيـا  . خيلي بد شد  «. و موتور را خاموش كرد    اي پيدا كرد، ماشين را پارك كرد،          او نقطه 

  » .رم تا نياي از اينجا نمي. ام من توي البي. پايين
 و  17ي    انداز زيبـايي در جـاده       هتل ماريوت پاراموس با چشم    . وندي تلفن را قطع كرد    

  هـاي آن يـا رو بـه فروشـگاه لـوازم برقـي              اتـاق . بزرگراه گاردن استيت واقع شده بود     
 با تابلويي كه روي آن      2رار داشت يا رو به فروشگاهي به اسم سيمز         ق 1سي ريچارد . پي

   . مشتري ماست كرده بهترين ي تحصيل كننده يك مصرف: نوشته بود
  . اينجا محل مناسبي براي تفريح و سرگرمي نبود

دريـايي از ديوارهـاي بـژ    —اي به رنگ بژ منتظر ماند   او در البي  . وندي وارد هتل شد   
تـرينِ    سـالن بـا ماليـم     . هايش در تضاد بـود      ي جنگليِ فرش     تيره بود كه با رنگ سبز    

زدند كه هتل بسيار خـوب و         هايي آنقدر ساده كه داد مي       ها نقاشي شده بود، رنگ      رنگ
 USA Todayي  چنـد شـماره از روزنامـه   . شايسته و كامال از تجمالت به دور اسـت 

  . ختها اندا وندي نگاهي سرسري به تيتر. روي ميز پخش شده بود
شـرت بـسيار بـزرگ پوشـيده بـود و          يـك سـوييت   . پنج دقيقه بعد جنا وارد البي شـد       

هـاي از پـيش       موهايش را عقب برده و دم اسبي كرده بود كه باعث شـده بـود گونـه                
  . تر نشان بدهند اش تيز برجسته
  »اومدي برام فخر فروشي كني؟«: او پرسيد

بح توي خونه نشسته بودم و داشتم به        امروز ص . آره، جنا، دقيقا به همين خاطر اومدم      «
دوني چه    مي": كردم، و به خودم گفتم      اي كه توي جنگل پيدا شده فكر مي         دختر مرده 

تـر كنـه؟ يـه     كاري االن خيلي لذت داره؟ كاري كه اوضاع رو از ايني كه هست جالب             
اوه، و بعـد از ايـن هـم    .  به همين خاطر تصميم گرفتم بيـام اينجـا      ".كم فخر فروشي  

                                                 
1. P. C Richard  
2. Syms  



 
 
 
 
 

ها و يـه تولـه سـگ رو بـا لگـد شـوت        خوام واسه تفريح برم محل نگهداري سگ    يم
  » .كنم

  ».موردي زدم حرف بي. متأسفم«: جنا نشست و گفت
التحصيلي، و اينكه جنـا و        ي فارغ   ي پروژه   وندي به ديشب فكر كرد، به مراسم احمقانه       

 اينكـه در آن     كردنـد، و احتمـاال اكنـون از         بايست در آن شركت مـي       نول ويلر هم مي   
دونم كه اين مدت    مي. من هم متأسفم  «. خوردند  چقدر حسرت مي   شركت نكرده بودند  

  ».خيلي برات سخت گذشته
خوام به حال خودم تأسف بخـورم، بـه           هر وقت مي  «: اي باال انداخت و گفت      جنا شانه 

  »دوني منظورم چيه؟ مي. افتم ياد تد و مارشا مي
  ».دونم مي«

  . سكوت
  ».كنيد نيدم داريد نقل مكان ميش«: وندي گفت

  »از كي شنيدي؟«
  ».شهر كوچيكيه«

آره، داريـم   «: اش باشد لبخنـدي زد و گفـت         جنا بدون اينكه نشاني از شادي در چهره       
  ».نول قراره رئيس جراحان قلب بيمارستان يادبود سينسيناتي بشه. كنيم نقل مكان مي

  ».چقدر سريع«
 حقيقتش اينه كه چند ماه پيش ايـن تـصميم           ولي. خوانش  خيلي جاها هستن كه مي    «

  ».رو گرفتيم
  »اون موقع كه اولين بار شروع كردي به دفاع از دن؟«

بذار بگيم اون كار باعث شـد جايگـاهمون رو تـوي            «. او باز هم سعي كرد لبخند بزند      
اميدوار بوديم بتونيم تا آخر سال تحصيلي بمونيم كه آماندا بتونه           . جامعه از دست بديم   

  ».ولي فكر كنم قسمت نيست. التحصيل بشه  كالسش فارغبا
  ».متأسفم«
  ».ي مهمي نيست زياد هم مسئله. باز هم، تد و مارشا«

  . كرد وندي اينطور فكر نمي



 
 
 
 
 

  »خب حاال براي چي اومدي اينجا؟«
  ».تو از دن دفاع كردي«
  ».آره«
 خيلـي از    وقتـي اولـين بـار برنامـه پخـش شـد،           . منظورم اينه كه از اولش تا آخرش      «

آخرين باري هم كه با هم حرف زديم گفتي         . اومدي  گناهي اون مطمئن به نظر مي       بي
  ».گناه رو نابود كردم من يه مرد بي

  ».من اشتباه كردم؟ حق با تو بود، من در اشتباه بودم—خواي چي بگم حاال مي«
  »بودي؟«
  »چي بودم؟«
  »در اشتباه بودي؟«

  »گي؟ ميچي داري «. جنا فقط به او خيره شد
  »به نظرت دن هيلي رو كشته؟«

خواست جـواب بدهـد       اش طوري بود كه انگار مي       جنا قيافه . البي در سكوت فرو رفت    
  .ولي در عوض سرش را تكان داد

  »گناهه؟ كني بي تو فكر مي. سر در نميارم«
كـنم هنـوز بعـضي چيـزا      فكر مي«. دانست چطور به اين حرف جواب بدهد  وندي نمي 

  ».مشخص نشدن
  »مثل چي؟«
  ».اومدم همين رو بفهمم«

اين بار ونـدي بـود كـه        . جنا طوري به او نگاه كرد كه انگار انتظار داشت بيشتر بگويد           
تا به اينجا ونـدي بـه عنـوان يـك     . جنا مستحق جواب بهتري بود  . رويش را برگرداند  

. ن بـود  اما احتماال در اينجـا چيـزي فراتـر از آ          . خبرنگار روي اين مسئله كار كرده بود      
  .شايد وقتش بود اعتراف كند و حقيقت را با صداي بلند بر زبان بياورد

  »خوام يه اعترافي برات بكنم، خب؟ مي«
  .جنا سر تكان داد و منتظر ماند



 
 
 
 
 

معموال هر وقـت بـه حـس شـشم          . كنم، نه حس ششم     من بر اساس حقايق كار مي     «
  »دوني منظورم چيه؟ مي. زنم كنم گند مي اعتماد مي

  ». از اوني كه تصورش رو بكنيبيشتر«
دانست اشك در چـشمان خـودش هـم     وندي مي. اشك در چشمان جنا جمع شده بود    

  . جمع شده است
اون سعي كرد دختـر   . دونستم كه باعث دستگيري دن شدم       من بر اساس واقعيت مي    «

ي اون چيزا تـوي   همه. توي اون خونه حاضر شد    . ي خيالي منو اغفال كنه       ساله  سيزده
دوني چند تا از اين آدماي نفرت انگيـز بـا      نمي—حتي كارش . ه و كامپيوترش بود   خون

ولي با  . اومد  همه چيز با هم جور در مي      . كنن  كنن و مثال كمكشون مي      نوجوونا كار مي  
  ».زد كه يه جاي كار ايراد داره اينحال حس ششمم مدام فرياد مي

  ».اومدي وقتي با هم حرف زديم خيلي مطمئن به نظر مي«
  »تقريبا زيادي مطمئن بودم، مگه نه؟«

تو هـم مثـل   «. اش نقش بست جنا به اين حرف فكر كرد و لبخند كوچكي روي چهره 
البتـه مطمئنـا    . هر دوتامون خيلي مطمئن بـوديم     —كني  اش فكر مي    باره  من وقتي در  

شـه از   كنم حقيقتش اينه كه هيچوقت نمـي       ولي االن فكر مي   . كرد  يكيمون اشتباه مي  
خوام بگم مشخصه، ولي الزمه يـادت    اين كه مي  .  يه نفرِ ديگه كامال مطمئن بود      بابت

  »يادته گفتم دن آدم مرموزي بوده؟. بندازم
  ».آره«
. كـرد   اون يه چيزي رو از مـن مخفـي مـي          . گفتي  شايد تو در مورد دليلش راست مي      «

مـا رو بـه     كنيم، مگه نه؟ هيچكس       مون همين كار رو مي      همه. كنم  البته اينو درك مي   
ايه، ولـي ممكنـه هيچوقـت         در آخر، هرچند اين حرف خيلي كليشه      . شناسه  كامال نمي 

  ».نتوني يه نفر رو بشناسي
  »كردي؟ پس يعني تمام اين مدت اشتباه مي«

بـه  . كـنم  االن بـه گذشـته نگـاه مـي    «: اي لـبش را جويـد و سـپس گفـت      جنا لحظه 
دونـي؟    بودنش داشته باشـه، مـي  كردم ربطي به يتيم  فكر مي . كنم  رازپوشيش فكر مي  



 
 
 
 
 

امـا حـاال    . كردم همين باعـث جـداييمون شـده          مي  فكر. ي اعتماد در ميان بود      مسئله
  ».مطمئن نيستم

  »مطمئن نيستي كه چي؟«
مطمئن نيستم كه موضوع فقط همين بوده باشه، اينكه         «. اش پايين آمد      اشكي از گونه  

كنم كه شـايد يـه تـاريكي درونـش            ميبا خودم فكر    . ممكنه اتفاقي براش افتاده باشه    
  ».بوده باشه

يـك ليـوان يـك بـار     . جوش آنجا بـود  يك قهوه. جنا بلند شد و به آنسوي سالن رفت  
او هـم يـك   . وندي هم بلند شد و به طـرف او رفـت    . مصرف برداشت و آن را پر كرد      
هايشان برگـشتند، طـوري بـود كـه           وقتي به صندلي  . ليوان قهوه براي خودش ريخت    

او به قـسمتي    . وندي با اين موضوع مشكلي نداشت     . ار آن لحظات سپري شده بود     انگ
  .حاال وقتش بود كه به حقايق بپردازد. كه راجع به حس ششم بود پرداخته بود

اينكـه وقتـي    . آخرين بار كه همديگه رو ديديم، يه چيزي راجع به پرنـستون گفتـي             «
  ».اونجا بوده اتفاقي براش افتاده

  »درسته، خب؟«
  ».خوام بيشتر راجع به اين موضوع بدونم مي«

كني پرنستون ارتباطي با اين جريانات داشـته          فكر مي «: اي سردرگم گفت    جنا با قيافه  
  »باشه؟

فقـط دارم ايـن جريـان رو دنبـال     «. خواسـت چيـزي در ايـن بـاره بگويـد            وندي نمي 
  ».كنم مي
  »يانات داشته باشه؟تونه با اين جر دوران دانشگاهش چه ارتباطي مي. فهمم نمي«
  ».سعي دارم همين رو بفهمم«
  »چرا؟«
شه تو اين يكي بهم اعتماد كني، جنا؟ آخرين باري كه حرف زديم خودت بـودي                  مي«

خـوام    مـي . گفتي توي دانشگاه يه اتفاقي براش افتاده      . كه اين بحث رو پيش كشيدي     
  ».بدونم اون اتفاق چي بوده



 
 
 
 
 

ايـن بخـشي از رازپوشـيش       . دونـم   نمـي «: تسپس گفـ  . جنا تا چند لحظه جواب نداد     
بـه همـين خـاطر    . كنم شايد هم بزرگترين بخشش بود  حاال كه بهش فكر مي  —بود

  ».بود كه راجع بهش بهت گفتم
  »دوني چه اتفاقي بوده؟ و نمي«
  ».اومد نمي كردي با عقل جور در منظورم اينه كه وقتي بهش فكر مي. نه زياد«
  »بزني؟شه حداقل در موردش حرف  مي«
  ».اي داره دونم چه فايده نمي«
  ».خوام بدونم مي«

. ي كـوچكي از آن خـورد   جنا قهوه را نزديك دهانش برد، آن را فـوت كـرد، و جرعـه              
خيلي خب، وقتي تازه شروع كرده بوديم به بيرون رفتن، هميـشه دو هفتـه يـه بـار                   «

ولـي  . دهخـوام بگـم كـه كـارش خيلـي مرمـوز بـو               البتـه نمـي   . زد  ها غيبش مي    شنبه
  ».ره گفت كجا مي رفت و اصال هم نمي دفعه مي همينجوري يه

  »پرسيدي؟ ازش نمي«
مون برام توضيح داد كه اين كاريه كه خودش بايد انجامش بده              اون اويلِ رابطه  . چرا«

خواست درك كنم كه بايد  گفت اصال جاي نگراني نيست، ولي ازم مي مي. و خصوصيه
  ».اين كار رو بكنه

  . ساكت ماندجنا مدتي
  »كردي؟ خودت چه فكري در اين باره مي«

من عاشق بـودم، بـه همـين خـاطر اولـش خـودم رو توجيـه                 «: جنا خيلي ساده گفت   
هـا بولينـگ بـازي        بعـضي . كـنن   ها گلف بازي مـي      گفتم بعضي   به خودم مي  . كردم  مي
از دن حـق داشـت   . ذارن و از اينجـور چيـزا   كنن يا توي بار با دوستاشون قرار مـي    مي

 بـه همـين      .پـذيري بـود     ولي كال سواي اين مسئله آدم مسئوليت      . وقتش استفاده كنه  
  ».خاطر من هم بيخيال اين موضوع شدم

مـرد  . اي پنج نفره وارد شدند و به ميز پذيرش نزديك شـدند         درِ البي باز شد و خانواده     
  .اش را به پذيرگر داد هايشان را داد و كارت اعتباري اسم

  »."اولش"تي گف«: وندي گفت



 
 
 
 
 

فكـر كـنم وقتـي در ايـن بـاره تحـت فـشار        . شـه گفـت اولـش    خب، البته نمي . آره«
ي  دن گفـت نگـران نباشـم، مـسئله      . گذاشتمش يك سال از ازدواجمون گذشـته بـود        

به همـين خـاطر     . خورد  كنكجاوي داشت منو مي   . اما بعدش برام مهم شد    . مهمي نبود 
  ».يه روز شنبه تعقيبش كردم

  .اش شكل گرفت و لبخند كوچكي روي چهرهصدايش لرزيد 
  »چيه؟«
  ».حتي به دن. هيچوقت اينو به كسي نگفتم«

اش خـورد و      اي از قهوه    جرعه. وندي به عقب تكيه داد و سعي كرد به او فرصت بدهد           
  . آميز نشان ندهد تواند تهديد سعي كرد تا جايي كه مي

حدود يه ساعت، يه سـاعت      . هبهرحال هم چيز زيادي از اين ماجرا براي گفتن نموند         «
تـوي شـهر پـارك      . دم در خروجي پرنستون از ماشين پياده شـد        . و نيم تعقيبش كردم   

كـردم احـساس حماقـت     از اينكه داشـتم تعقيـبش مـي   . شاپ رفت توي يه كافي  . كرد
من هم همينطور منتظر بودم كه سر . اي تنها همونجا نشست حدود ده دقيقه  . كردم  مي

  گفتم احتماال از اون استاداي دانـشگاه        پيش خودم مي  . ن پيدا بشه  ي اون يكي ز     و كله 
امـا هـيچكس   .  مشكي تيـره دارن  ان و موهاي دوني، از اونايي كه عينكي     سكسيه، مي 

خيلـي  . بعدش از همون خيـابون رفـت پـايين   . اش رو خورد و بلند شد      دن قهوه . نيومد
اينه كه، من عاشق اين مرد منظورم . كردم عجيب بود كه اينجوري داشتم تعقيبش مي    

ولي با اينحال، همونطور كه گفتم يه بخـشي از        . دوني چقدر دوستش داشتم     نمي. بودم
تونستم بهش دست پيدا كنم و حاال كه داشتم همينطور يواشكي             وجودش بود كه نمي   

كردم كه ديگه     كردم از ديدرسش خارج باشم، احساس مي        رفتم و سعي مي     دنبالش مي 
  ».و اين خيلي منو ترسونده بود. شم  به حقيقت نزديك ميباالخره دارم

  . اش را به طرف دهانش برد جنا باز هم قهوه
  »خب حاال كجا رفت؟«
. هاي دانشگاه بود    وسط زمين . ي ويكتوريايي قشنگ بود     تر، يه خونه    دو خيابون پايين  «

ر و سـوار    دوباره پاي پياده برگشت توي شـه      . يه ساعت موند و رفت    . در زد و وارد شد    
  ».ماشينش شد و برگشت



 
 
 
 
 

پدر . دهند ظهر پذيرش انجام نمي از پذيرگر هتل به خانواده گفت كه تا ساعت چهار بعد        
  .درخواست ساعت زودتري را كرد، ولي پذيرگر سر حرف خود پابرجا ماند

  »ي كي بود؟ خب حاال خونه«
 اسـتيون   مـردي بـه اسـم     . ي سرپرست دانشجوها بود     خونه. ي عجيب همينه    مسئله«

  ».كرد اش همونجا زندگي مي با دو تا بچه. اون موقع از زنش جدا شده بود. 1اسالتنيك
  »خب چرا بايد بره مالقات اون؟«
هيچوقت اين موضوع رو پيش     . مسئله همين بود  . هيچوقت ازش نپرسيدم  . دونم  نمي«

گـه،  خواست بهـم ب     اگه خودش مي  . اين رازش بود  . اون با زني رابطه نداشت    . نكشيدم
  ».گفت مي
  »و هيچوقت نگفت؟«
  ».هيچوقت«

  . هايشان را خوردند هر دو غرق در فكر، قهوه
  ».تو نبايد در مورد چيزي احساس گناه كني«: جنا گفت

  ».كنم احساس گناه نمي«
يه چيزي كه بين هردومون مشترك بود، اين بود كـه هيچكـدوممون بـه               . دن مرده «

ي حيثيت براش     اون ديگه اعاده  . ده مرده است  مر. زندگي پس از مرگ اعتقاد نداشتيم     
  ».مهم نيست

  ».خوام بكنم اين كار رو هم نمي«
  »خواي بكني؟ پس چكار مي«
  ».فكر كنم به جواب نياز داشته باشم. دونم خودم هم نمي«
شايد دن هـر چـي كـه مـردم فكـر      . ترين جواب، جواب درسته  ها بديهي   بعضي وقت «

  ».كنن باشه مي
  ».ده  يه سؤال كليدي رو جواب نميشايد، اما اين«
  »چه سؤالي؟«
  »هاي دانشگاهش مالقات داشته؟ چرا با سرپرست دانشجو«

                                                 
1. Stephen Slotnick  



 
 
 
 
 

  ».دونم نمي«
  »كنجكاو نيستي بدوني؟«

  »تو تصميم داري بفهمي؟«. اي فكر كرد جنا لحظه
  ».آره«
  ».اين ممكنه باعث نابودي زندگي زناشويي ما شده باشه«
  ».ممكنه«
  ».اطي با هيچي نداشته باشهيا ممكنه هم ارتب«

  ».تره اين محتمل«: وندي گفت
  ».كنم دن اون دختر رو كشته فكر مي«

اعتـراف بـه    . منتظر ماند جنا بيشتر بگويد، ولي نگفـت       . وندي به اين حرف جواب نداد     
او كه ظاهرا قادر به تكان خوردن نبود        . اش را تحليل برده بود      اين موضوع تمام انرژي   

شـايد حـق بـا تـو     «: بعد از اينكه چند لحظه گذشت، ونـدي گفـت         . به عقب تكيه داد   
  ».باشه

  »خواي از موضوع سرپرست سر در بياري؟ اما هنوز هم مي«
  ».آره«

  »ذاري؟ اگه فهميدي جريان چي بوده، منو هم در جريان مي«. جنا سر تكان داد
  ».حتما«
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ـ              در راه، از كنـار ميـشل      . ر ويـك رفـت    وندي از آسانسور پيـاده شـد و بـه سـمت دفت
. كه در اتاقك خود مشغول كـار بـود رد شـد           —همان گزارشگر جوان جديد   —فايسلر
 بـه ديـوار اتـاقكش       3، و پيتـر جنينگـز     2مورو. ، ادوارد آر  1هايي از والتر كرانكايت     عكس

  . چسبانده بود
  ».سالم، ميشل«

ونـدي از روي    . نه بيـشتر  او به تندي سري تكان داد،       . ميشل مشغول تايپ كردن بود    
در اين مـورد، يـك نفـر        . فرستاد  داشت در توييتر توييت مي    . ي او نگاهي انداخت     شانه

ميـشل هـم داشـت در    » !موهاتون توي اخبار ديشب خيلي قشنگ بود   «: نظر داده بود  
بـه زودي  —كـنم  ي جديد اسـتفاده مـي     كننده  از يه نرم  «: نوشت  پاسخ طرفدارانش مي  

  »!منتظر بمونيد. گم بيشتر بهتون مي
  .كرد مورو اگر زنده بود به او افتخار مي. ادوارد آر

                                                 
1  .Walter Cronkite) 2009-1916 (نگاران و گويندگان تلويزوني آمريكا كـه بـه    ترين روزنامه از معروف

هـاي    رويـداد 1981 تـا  1937هاي   بود و طي سال   CBS ي   شبكه ي اخبار شبانگاهي    مدت نوزده سال گوينده   
جنگ ويتنام، مرگ پريزيـدنت كنـدي،   هاي نورمبرگ،   دوم، دادگاه هاي جنگ جهاني مهمي را از جمله بمباران  

او هميچنـين بـه خـاطر       . گزارش كـرد  ) تصرف سفارت آمريكا  (رسوايي واترگيت، و بحران گروگانگيري ايران       
  .  شهرت داردي ماه براي اولين بار  پوشش خبري گسترده از گام نهادن به كره

2  .Edward R. Murrow) 1965-1908 (زيون آمريكا كه به خاطر  تلويترين گويندگان راديو و از معروف
  . هاي لندن معروف شد بام  هوايي آلمان به انگليس از روي پشتهاي  بماباران گزارش

3  .Peter Jenningsتـا زمـان   1983 از سال كه) 1938-2005(كانادايي -ي آمريكايي  گزارشگر و گوينده 
   . بودABCي  ي اصلي اخبار شبانگاهي شبكه گوينده 2005مرگش در سال 



 
 
 
 
 

  »از اون يارو كه دو زانوش تير خورده بود چه خبر؟«: وندي پرسيد
  ».خوره آره، ماجراش به درد تو مي«
  »چطور؟«
او نگــاهش را از روي كــامپيوترش » .هاســت مثــل اينكــه اون هــم از اون منحــرف«

  »ها تخصص تو نيستن؟ مگه منحرف«. ظهبرداشت، ولي فقط يك لح
 "هـا  منحـرف "منظـورت از  «. خوبه كه يه تخـصص هـم دارم   : وندي با خودش گفت   

  »چيه؟
  »هاي جنسي مايي، مگه نه؟ خب، آخه تو متخصص منحرف«
  »يعني چي؟«

سپس برگشت و دوباره شروع كرد بـه        » .تونم حرف بزنم    اوه، االن نمي  «: ميشل گفت 
  ».هسرم شلوغ«. تايپ كردن

: گفته اسـت  وندي در همان حال كه آنجا ايستاده بود متوجه شد كه كالرك راست مي     
شـبيه  . ميشل واقعا سر بزرگي داشـت، مخـصوصا در مقايـسه بـا آن بـدن كـوچكش                 

انگار ممكن بود گردنش زير سنگيني سـرش        . بادكنكي بود كه به ته نخي وصل باشد       
  . بشكند

بـا عجلـه از راهـرو       .  ساعت دوازده مانده بود    سه دقيقه به  . وندي به ساعتش نگاه كرد    
  . ، آنجا بود1منشي او، ِميويس. پايين رفت و به طرف دفتر ويك راه افتاد

  ».سالم، ميويس«
ميـاد، خـانم      چه كـاري از دسـتم بـر       «. اين زن هم به زور سر بلند كرد و نگاهش كرد          

  »تاينس؟
 باال به او دستور داده بودند كه از         شايد از . كرد  اولين بار بود كه او را اينگونه خطاب مي        

خوام يه لحظه بـا ويـك صـحبت           مي«. تر با او برخورد كند      زمان اخراج شدنش رسمي   
  ».كنم

لحن او، كه معموال خيلي دوستانه بود، بسيار سرد و          » .آقاي گرت در دسترس نيست    «
  .اعتنا شده بود بي

                                                 
1. Mavis  



 
 
 
 
 

  ».گردم مي زود بري ششم؟ احتماال  ام طبقه شه اگه اومد بهش بگي رفته مي«
  ».دم بهشون خبر مي«

شايد اين فقط تصور او بود ولي تـنش عجيبـي در هـوا              . وندي به طرف آسانسور رفت    
-اي آن   هاي شبكه   در دفتر —وندي قبال هزاران بار در اين ساختمان      . شد  احساس مي 

 او اكنون در دفتري با يك     . ي ششم نرفته بود     حضور داشته بود، ولي تا حاال به طبقه       -
نقاشي . ي آن جاري بود نشسته بود       كننده كه آبشار كوچكي در گوشه       رنگ سفيد خيره  

هاي ديگر  ديوار. ها قرار داشت  و سفيد چرخان روي يكي از ديوار بزرگي با خطوط سياه 
آنطـرف ميـز    . كردنـد   خطوط چرخان رو به او بودند و حواسش را پرت مي          . خالي بودند 

—دو مـرد، يـك زن     . فر كت و شلواري نشسته بودنـد      اي، در مقابل تابلو، سه ن       شيشه

. زن آسيايي بود. ها سياهپوست بود    يكي از مرد  . همه به رديف روبروي او نشسته بودند      
ي   چند كسي كه رئيس بود، كسي كه وسط نشـسته بـود و همـه                توازن جالبي بود، هر   

  .پوست بود داد، شخص سفيد ها را انجام مي صحبت
او . اين را مرد سـفيد پوسـت گفـت        » . ما رو ببينيد متشكريم    از اينكه تشريف آورديد   «

اما وندي  —در واقع، هر سه تايشان را معرفي كرده بود        —خودش را معرفي كرده بود    
  . هايشان نكرده بود توجهي به اسم

  ».كنم خواهش مي«: وندي گفت
يـك  . تـر اسـت   اش دست كم دو اينچ از صندلي بقيـه پـايين            او متوجه شد كه صندلي    

هـايش را روي      ونـدي دسـت   . هر چنـد مبتديانـه    —ي كالسيك   كننده  ت مرعوب حرك
بگذار فكر كنند برتري با . تر سر داد اش گذاشت و خودش را جدي جدي به پايين     سينه

  .آنهاست
خـب، چـه   «: كرد خودش را زودتر از آن وضعيت خالص كند گفت      وندي كه سعي مي   

  »تونم براتون انجام بدم؟ كاري مي
اي بيـرون آورد و آن را روي ميـز    زن برگـه . ت به زن آسيايي نگاه كـرد    پوس  مرد سفيد 

  »اين امضاي شماست؟«. اي سر داد شيشه
  ».شبيه امضاي منه«. ي استخدامش بود قرارداد اوليه. وندي به آن نگاه كرد

  »امضاي شما هست يا نه؟«



 
 
 
 
 

  ».بله«
  ».و البته اين سند رو خونديد«
  ».فكر كنم«
  »--خوام فكر كنيد نمي«

  »حاال مشكل چيه؟. خوندمش«. ي دست حرف او را قطع كرد وندي با اشاره
  » .ي سه مراجعه كنيد خوام به بخش هفده مميز چهار صفحه ازتون مي«
  .او شروع به ورق زدن كرد» .خيلي خب«
  ».يا جنسي در محيط كار نوشته/راجع به قوانين اكيد ما در مورد روابط عاشقانه و«

  »خب؟«.  زدن برداشتوندي دست از ورق
  »خوندينش؟«
  ».بله«
  »و فهميدينش؟«
  ».بله«

ما متوجه شديم كه شما اين قانون رو زير پـا گذاشـتيد،             . خب«: پوست گفت   مرد سفيد 
  ».خانم تاينس

  ».دم همچين كاري نكردم اوه، نه، بهتون اطمينان مي«
اشـت، و   اش گذ   هـايش را روي سـينه       اش تكيه داد، دسـت      پوست به صندلي    مرد سفيد 

شما شخصي به اسم ويكتـور گـرت رو         «. ها را به خود بگيرد      ي قاضي   سعي كرد قيافه  
  »شناسيد؟ مي
  ».ويك؟ البته، مدير بخش اخباره«
  »ي جنسي با ايشون داشتيد؟ تابحال رابطه«
  ».با ويك؟ دست برداريد«
  »جوابتون بله هست يا نه؟«
  »يد؟چرا نمياريدش اينجا از خودش بپرس. خب معلومه، نه«

قصد داريم همـين كـار رو هـم        «. هر سه تاي آنها شروع به مشورت با يكديگر كردند         
  ».بكنيم



 
 
 
 
 

اي بيـزار بـه خـود         سعي كـرد قيافـه    » . . .از كجا شنيديد كه من و ويك      . فهمم  نمي«
  .نگيرد

  ».هايي به دستمون رسيده گزارش«
  »از كجا؟«

 مگـر فيـل بـه او هـشدار          .و ناگهان جواب برايش آشكار شد     —آنها فورا جواب ندادند   
  نداده بود؟
  ».اجازه نداريم بگيم«: پوست گفت مرد سفيد

يا يه مـدركي داريـد كـه بهـم          . كنيد  شما داريد يه اتهام جدي وارد مي      . خيلي بد شد  «
  ».نشون بديد يا نداريد

مرد . زن آسيايي به مرد سفيدپوست نگاه كرد     . مرد سياهپوست به زن آسيايي نگاه كرد      
  .ه مرد سياهپوست نگاه كردپوست ب سفيد

  »ها رو از قبل تمرين كرديد؟ شماها اين كار«: وندي دستانش را از هم باز كرد و گفت
هايـشان را نزديـك هـم     هايي كه در يك دادرسي شركت داشتند سـر        آنها مثل سناتور  

هايشان تمام شد،    وقتي صحبت . وندي منتظر ماند  . بردند و شروع كردند به نجوا كردن      
  . اي سر داد ي ديگري را باز كرد و آن را روي ميز شيشه ايي پروندهزن آسي

  ».شايد بهتر باشه اينو بخونيد«
ونـدي بـا خوانـدن    . ي چاپ شده از يك وبالگ بود يك برگه. وندي پرونده را باز كرد  

  .آن خونش به جوش آمد
لـي  و. شـم   تونم اسم واقعيم رو بگم چون اخراج مـي          نمي. كنم   كار مي  NTCمن توي   

استعداد متظاهره كه با روش قديمي        اون يه آدم بي   . وندي تاينس واقعا آدم وحشتناكيه    
در حال حاضر با رئيـسمون  . با روابط جنسي خودش رو به اونجا رسونده   : به اوج رسيده  

خـواد    به خاطر اين رابطه، اجازه داره هر كاري كـه دلـش مـي             . ويك گرت رابطه داره   
ذشته به خاطر عدم صالحيت اخراج شد، ولي چون ويـك           ي گ   در واقع اون هفته   . بكنه
ونـدي  . ترسه ازش به خاطر آزار و اذيت جنسي شكايت بشه دوباره اسـتخدام شـد                مي

  . . .ها  ها، و سينه چندين خروار جراحي پالستيك انجام داده، از جمله بيني، چشم



 
 
 
 
 

يـادش آمـد كـه      . وندي باز هم به ياد هشدار فيل افتاد       . ها همينطور ادامه داشت     حرف
و حـاال هـم     —هاي ويروسي چه كارهايي با فارلي پاركز و اسـتيو ميچيـانو             اين رواني 

شـغلش،  : كـرد شـد   كم كم متوجـه خطراتـي كـه تهديـدش مـي          . خودش كرده بودند  
  .اش در مراقبت از پسرش ي معاشش، توانايي وسيله

آدم تـا   . سـت اتهام از نظر مردم محكوميت ا     . آيد  مي  شايعه هميشه به شكل حقيقت در     
  .اش ثابت نشود گناهكار است گناهي زماني كه بي

  دن مرسر چنين چيزي به او نگفته بود؟
  »خب؟«: پوست گلويش را صاف كرد و گفت سرانجام مرد سفيد

اينـا  «: اش را جلـو داد و گفـت    اي كه در وجودش بود، سينه       وندي با نهايت خودستايي   
  ».رو فشار بديدتونيد يكيشون  خوايد مي اگه مي. ان واقعي

  ».اصال خنده دار نيست«
اش يـه مـشت    دم كه اينـا همـه       ولي دارم بهتون مدركي ارائه مي     . خندم  من هم نمي  «

  ».يه فشار سريع. زود باشيد. دروغه
شـايد بهتـر باشـه يـه        «. پوست گلويش را صاف كرد و به پرونده اشاره كرد           مرد سفيد 

  ».ي دومن توي صفحه. نگاهي به نظرات بندازيد
كـرد دنيـا جلـوي        وندي سعي كرد ظاهر مطمئن خود را حفظ كند، ولي احـساس مـي             

  .پرونده را ورق زد و به نظر اول رسيد. چشمانش شروع به چرخيدن كرده است
همـين  . من توي شغل قبليش باهاش كار كردم و كامال بـا حـرف شـما مـوافقم             : نظر

. كنار شد هم از زنش جدا شد      رئيس متأهلمون، هم از سِمتش بر     . اتفاق اونجا هم افتاد   
  .اون يه آشغاله

اون دست كم با دو تا استاد دانشگاه خوابيده، كه يكيش موقعي بـود كـه حاملـه                  : نظر
  .و باعث شد زنش ازش طالق بگيره. بود

او وقتـي سـر آن كـار بـود          . كرد صورتش آتش گرفته اسـت       وندي اكنون احساس مي   
ي پاياني كـار ونـدي در آنجـا كـشته      فتهجان در واقع در طول چند ه . همسر جان بود  

عادالنه و  خيلي نا. ها بيشتر او را خشمگين كرده بود       ي دروغ   اين دروغ از بقيه   . شده بود 
  . وقيحانه بود



 
 
 
 
 

  »خب؟«: پوست پرسيد مرد سفيد
  ».اش دروغ محضه اينا همه« : هايش را روي هم فشار داد و گفت وندي از خشم دندان

هامون هـم   ها براي اسپانسر بعضي از اين وبالگ.  پخش شدن جاي اينترنت   اينا همه «
  ».دن اونا هم تهديد كردن كه ديگه به حمايت تبليغاتيشون ادامه نمي. فرستاده شدن

  ».اش دروغه همه«
  ».ي انصراف رو امضا كنيد خوايم يه برگه و از اين گذشته ازتون مي«
  »انصراف از چي؟«
اي تـشكيل داده باشـيد،        كـنم پرونـده     ر نمـي  هر چند فك  . آقاي گرت مافوق شماست   «

  ».ممكنه به خاطر آزار جنسي، از آقاي گرت شكايت كنيد
  »كنيد؟ شوخي مي«: وندي گفت

ها نوشته كه شما يـك بـار بـه            يكي از اون وبالگ   «: مرد به پرونده اشاره كرد و گفت      
يگـه ايـن    از كجا معلوم يه بـار د      . خاطر آزار جنسي از يكي از رؤساتون شكايت كرديد        

  »كار رو نكنيد؟
دستانش را مشت كرد و نهايت تالشش را كـرد تـا            . وندي واقعا از عصبانيت سرخ شد     

ــاي«. لحــن حــرف زدنــش را آرام نگــه دارد    ببخــشيد، اســمتون رو فرامــوش .  . .آق
  ». . .كردم

  ».مونتاگو«
 .خوام خيلي با دقت به حرفـام گـوش كنيـد            ازتون مي «. نفس عميق » .آقاي مونتاگو «

ونـدي  » .فهميـد   خوام مطمئن بشم كه حـرفم رو مـي          سعي كنيد توجه كنيد چون مي     
اون قسمتي كه گفته    . فهميد؟ جعليه   مي. اش دروغه   اينا همه «. پرونده را در هوا گرفت    

اين اتهام كه من با يـه مـافوق يـا           . من از يه كارفرماي قديمي شكايت كردم؟ دروغه       
اين اتهام كـه مـن بـا كـسي غيـر از شـوهرم               . استاد دانشگاه خوابيدم؟ باز هم دروغه     

شـون   خوابيدم، اون هم وقتي حامله بودم؟ يا اينكـه جراحـي پالسـتيك كـردم؟ همـه         
  »فهميد؟ مي. دروغ محضه. نه اغراقه، نه تحريف. دروغن

  ».كنيم ما موضع شما رو درك مي«: مونتاگو گلويش را صاف كرد و گفت



 
 
 
 
 

اينترنت بشه و راجع به هر كس هر چي دلش          تونه وارد     هر كس مي  «: وندي ادامه داد  
محض رضاي  . گه  فهميد؟ يه نفر داره راجع به من دروغ اينترنتي مي           نمي. خواد بگه   مي

همين ديروز پست شده و از همين االن اين همه نظر           . خدا تاريخ وبالگ رو نگاه كنيد     
  ».خواد منو خراب كنه يه نفر عمدا مي. اش ساختگيه همه. داره

به نظر ما بهترين كار اينه كـه تـا          . كنه  به هر حال نظر ما تغييري نمي      «: گفتمونتاگو  
  ».كنيم يه مرخصي موقتي بگيريد ما اين موضوع رو بررسي مي

  ».فكر نكنم«: وندي گفت
  »ببخشيد؟«
كنم كه هيچوقت نتونيـد از        چون اگه مجبورم كنيد اين كار رو بكنم، گندي به پا مي           «

از اسـتوديو   . كـنم   از شـبكه شـكايت مـي      . تون پاكش كنيد  هاي براق   روي كت و شلوار   
فرستم براي  هايي مي  وبالگ. كنم  شخصا از تك تك شما شكايت مي      . كنم  شكايت مي 

پوسـت و مـرد        او بـه مـرد سـفيد       --»گم كه شـما دو تـا        هاي عزيزمون و مي     اسپانسر
ر بريـد د    هاي دفترتون لـذت مـي       از سكس ميموني رو مبل    «--سياهپوست اشاره كرد  

دوست داره تماشـاتون كنـه و       «-- اين بار به زن آسيايي اشاره كرد       --»حالي كه اون  
در واقـع  . نويـسه   اين حقيقت داره؟ خب، توي يه وبالگ اينو مي        . بزنه در كون خودش   

نويـسم مونتـاگو      دم، مثال مـي     هاي ديگه نظر مي     رم با كامپيوتر    بعد مي . چندين وبالگ 
هاي مصنوعي دوست داره يا با حيوونـاي اهلـي            تمدل خشنش رو دوست داره يا با آل       

بعـدش اون   . نـدازم بـه جونـت       انجمن حمايت از حيوانات رو مي     . كوچيك دوست داره  
  »منظورم رو گرفتيد؟. هاتون فرستم براي خانواده ها رو مي وبالگ

  .هيچ كس حرفي نزد
  ».من ديگه بايد برگردم سر كارم«. وندي از جا بلند شد

  ».تونيد  متأسفانه نمينه، خانم تاينس،«
  . در باز شد و دو نگهبان يونيفورم پوش وارد شدند

لطف كنيد تا زماني كه مـا موضـوع رو          . كنن  ها شما رو تا بيرون همراهي مي        نگهبان«
هر گونه تالشـي بـراي   . بررسي نكرديم با كسي توي اين شركت تماس نداشته باشيد        

خالت داره تباني احتمالي در نظر گرفتـه        برقراري ارتباط با هر كسي كه در اين مورد د         



 
 
 
 
 

از وقتـي   . شن  و همينطور تهديداتي كه از خود من و همكارانم كرديد ثبت مي           . شه  مي
  ».كه در اختيار ما گذاشتيد متشكريم
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. اشكالي نداشـت  . كرد  وندي با ويك تماس گرفت، ولي ميويس تماس او را وصل نمي           
در تمام  . تا پرنستون نود دقيقه راه بود     . ز اين به بعد همينطور با او رفتار كنند        قرار بود ا  

ريشخند كردن شايعات مضحك . طول راه با خشم و عصبانيت به اين جريان فكر كرد         
دانست هر اتفاقي كـه اكنـون در حـال رخ دادن            اساس كار آساني بود، ولي او مي        و بي 

قبال هم در اين . انداخت اش مي يد ابدي روي حرفهاي تيره و شا    بود، اين شايعات سايه   
كاري بود كه حتي كـم و بـيش در مـورد زن            . صنعت اشاراتي پنهاني انجام گرفته بود     

شد، اما اكنون، چون يك  يافت انجام مي چندان جذابي هم كه به پيشرفتي دست مي        نه
بـه  .  شده بودند  تر  ها را در وبالگي پست كرده بود، قابل باور          احمق سبك مغز آن حرف    
  . عصر كامپيوتر خوش آمديد

  . خيلي خب، كافي بود
هايي كه به پرنستون      وقتي وندي به مقصدش نزديك شد، دوباره به دنبال كردن پيوند          

فيـل تورنبـال، دن مرسـر، اسـتيو ميچيـانو، فـارلي             —شد و اينكه چهار مـرد       ختم مي 
  . ودند فكر كرددر طول يك سال گذشته در دام توطئه گرفتار شده ب—پاركز

  يك سؤال اين بود كه، چگونه؟
  تر اين بود كه، چه كسي؟ سؤال بزرگ

وندي با خودش گفت بهتر است با فيل تورنبال شروع كند چون آشنايي بيشتري با او                 
  . ي خط خصوصي وين را گرفت سيم هندزفري را در گوشش فرو كرد و شماره. داشت



 
 
 
 
 

  ».رده صحبت كنشم « :باز هم وين با لحني مغرورانه گفت
  »شه يه لطف ديگه بهم بكني؟ مي«
  ».شه آره، وندي، مي«
يادته راجع به فيل تورنبال، هموني كه به خاطر اخـتالس دو ميليـون دالري اخـراج                 «

  »شده بود ازت پرسيدم؟
  ».بله، خاطرم هست«
  ».حاال فرض كنيم براش پاپوش درست كردن و واقعا پول رو برنداشته«
  ».مكني باشه، فرض مي«
  »تونه ترتيب اين كار رو بده؟ چطور يه نفر مي«
  »پرسي؟ براي چي مي. دونم نمي«
  ».كامال مطمئنم كه اون پول رو ندزديده«
  »       هستي؟"كامال مطمئن"و بگو ببينم، چطور . كه اينطور«
  ».گناهه خودش بهم گفت بي«
  ».كنه ديگه اوه، خب، اين مسئله رو حل مي«
  ».تالبته فقط همين نيس«
  ».كنم گوش مي«
خب، اگه فيل دو ميليون دالر دزديده باشه، چرا االن توي زندان نيست يا اصال ازش «

خوام وارد جزئيات بشم، اما چند نفـر ديگـه هـم              نخواستن پول رو پس بده؟ االن نمي      
هاي   كه اونا هم اخيرا گرفتار رسوايي     —هاش توي دانشگاه    اتاقي  در واقع هم  —هستن

  ».خورده باشم  يه موردش، ممكنه من يه فريبتوي. عجيبي شدن
  .وين چيزي نگفت

  »وين؟«
  »چه كمكي از دست من ساخته است؟. بله، شنيدم«
خوام بدونم كي براي فيل تورنبال پاپوش درست          توني يه كم بررسيش كني؟ مي       مي«

  ».كرده
  ».باشه«



 
 
 
 
 

  .تق
 بـا خـودش گفـت    چنـد  اين ناگهاني قطع كردنش اين بار زياد او را متعجب نكرد، هـر        

داد بيشتر برايش توضيح بدهد، ولي افسوس كه كسي آنـسوي             كاش به او فرصت مي    
اي ديگر در دستش نگه داشت چون انتظار داشت ويـن زود         او تلفن را لحظه   . خط نبود 

 . اما اين بار چنين اتفاقي نيفتاد. زنگ بزند
 مـدور هـم دور      يك باغ گل رز   . ي سنگي سفيد بود     ي الرنس چرستون يك خانه      خانه

 نـارنجي   Pيك پرچم سه گوش سياه با يك حـرف          . ي پرچم قرار گرفته بود      يك ميله 
چرستون از دم در به استقبالش آمد و دو دستي به او . اوه، پسر. بزرگ از آن آويزان بود

هاي گوشتي گلگون داشت كه آدم را به يـاد آن افـراد       او يكي از آن صورت    . دست داد 
يـك كـت آبـي    . انـداخت  هاي َتهيِ پـر از دود سـيگار مـي     توي اتاق  گنده و پولدارِ    كله

اش بود و همان كراوات پرنستوني را زده بـود            پوشيده بود كه نشان پرنستون روي يقه      
اش را تـازه اتـو كـرده بـود و             شلوار خاكي . اش زده بود    هاي داخل پرونده    كه در عكس  

سر و وضعش طوري بود كـه       . هاي تختش براق بود، و البته جوراب نپوشيده بود          كفش
انگار صبح آن روز براي حضور در كليساي دانـشگاه رفتـه بـود و در راه بيـست سـال             

شد كمدي را در ذهـن خـود مجـسم     وندي در حالي كه وارد خانه مي     . بزرگتر شده بود  
  . ها در آن قرار داشت كرد كه ده دوازده تا كت و شلوار خاكي ديگر شبيه به همان

او يك نوشيدني به ونـدي      » .ي من خوش اومدي     ي حقيرانه   به كلبه «: چرستون گفت 
او ساندويچ انگشتي هم جلوي وندي گرفتـه بـود و           . تعارف كرد ولي وندي قبول نكرد     

سـاندويچ انگـشتي آنقـدر      . وندي فقط به خاطر رعايت ادب يكي از آنها برداشـته بـود            
سـت تركيبـات هـم      خوشمزه بود كه وندي از خودش پرسيد كه آيا نـام آن يـك فهر              

  . كرد هايش پرحرفي مي كالسي چرستون از همين حاال داشت راجع به هم. هست يا نه
: سپس به جلو خم شد و اضافه كرد» . داريم1ي پوليتزر ي جايزه ما دو نفر برنده«: گفت

  ».يكيشون هم يه زنه«
  ».واو«. وندي لبخندي زد و چشمانش را به هم زد» .يه زن«

                                                 
 . گيرد ق ميلنگاري و موسيقي تع اي كه به ادبيات و روزنامه جايزه.  1



 
 
 
 
 

عامل هم داريم، اوه،  م كه شهرت جهاني داره، و البته چندين مديريه عكاس هم داري«
. خب، البته به خاطر بهترين صداگذاري بود و برنده هم نشد. ي اسكار و يه نامزد جايزه 

. كـنن  هـاي مـا بـراي دولـت فعلـي كـار مـي              كالسي  تعداد زيادي از هم   . ولي بهرحال 
  ».1يكيشون هم عضو تيم كليولند براونزه

تواند لبخند  كرد كه تا كي مي داد و با خودش فكر مي ها سر تكان مي      احمق وندي مثل 
ي   چرستون چند تـا آلبـوم عكـس و قطعـات بريـده شـده              . اش نگه دارد    را روي چهره  

اكنون داشت . التحصيلي و آلبوم سال اول را به وندي نشان داد ي فارغ روزنامه و برنامه  
زد انگار كه ممكن بـود ايـن          ش حرف مي  ي خودش و تعهد كاملش به دانشگاه        درباره
  . كند زده  ها وندي را شگفت حرف

  . پرداخت وندي بايد هر چه زودتر به بحث اصلي مي
اتـاقي پرنـستون را ببينـد         ها را برداشت و به اين اميد كه يكي از پنج هم             يكي از آلبوم  

خيلي .  داداش ادامه   چرستون به پرحرفي  . چنين شانسي نياورد  . شروع به ورق زدن كرد    
 شروع  Mاو آلبوم سال اول را برداشت و از قسمت          . كرد  خب، ديگر بايد يك كاري مي     

  .به ورق زدن كرد
به عكس استيو   » .اوه، اينجا رو نگاه كن    «: هاي چرستون پريد و گفت      او به ميان حرف   

  »اين دكتر ميچيانوئه، درسته؟«: ميچيانو اشاره كرد و گفت
  »آره، خودشه، چطور مگه؟«
  ».مادرم مريضش بوده«

  ».چه جالب«: چرستون گفت
  ».شايد بهتر باشه من هم باهاش حرف بزنم«

  ».ولي آدرس فعليش رو ندارم. شايد«: چرستون گفت
به به، اين   «: اي گفت   وندي دوباره به سراغ آلبوم رفت و باز هم با غافلگيري ساختگي           

اين هموني نيست كه نـامزد      . دهاتاقي بو   دكتر ميچيانو با فارلي پاركز هم     . يكي رو ببين  
  » انتخابات مجلس بود؟

  .الرنس چرستون به او لبخند زد
                                                 

1  .Cleveland Brownsتيم فوتبال كليولند اوهايو   



 
 
 
 
 

  »آقاي چرستون؟«
  ».الرنس صدام كن«
  »فارلي پاركز هموني نيست كه نامزد انتخابات مجلس بود؟. خيلي خب«
  »شه وندي صدات كنم؟ مي«
  ».البته«
  ». برداريموندي، شايد بهتر باشه هردومون دست از اين بازي. ممنون«
  »      كدوم بازي؟«

از «. اش نااميد شده باشد سـرش را تكـان داد           او طوري كه انگار از شاگرد مورد عالقه       
كـردي كـه مـن،        واقعا فكـر مـي    . شه از موتورهاي جستجو استفاده كرد       هر دو راه مي   

دست كم از روي كنجكاوي هم كه شده اسم خبرنگاري رو كه قراره باهـام مـصاحبه                 
  »كنم؟ جو نميكنه جست

  .وندي چيزي نگفت
دونـم    و مهمتر از اون، مي    . ي كالس پرنستون عضو شدي      دونم توي صفحه    پس مي «

شـه گفـت خـودت اون مـاجرا رو بـه       حتي مي . دادي  ماجراي دن مرسر رو پوشش مي     
  ».وجود آوردي

  .او به وندي نگاه كرد
  ».ان هاي انگشتي خيلي خوشمزه اين ساندويچ«: وندي گفت

كنم هدفت از اين نقـشه        فكر مي . بگذريم. ان  مزه  رستشون كرده و خيلي هم بد     زنم د «
  ».اين بود كه يه مقدار اطالعات جمع كني

  »دونستي، چرا قبول كردي منو ببيني؟ اگه مي«
. كنـي   التحصيل پرنستون گزارش تهيه مي      چرا قبول نكنم؟ تو داري راجع به يه فارغ        «

حيح به دست مياري تـا مـورد اشـتباهي بـه            خواستم مطمئن بشم كه اطالعات ص       مي
  ».كسي نسبت داده نشه

  ».خب، پس از اينكه منو پذيرفتي ممنونم«
  »تونم برات بكنم؟ حاال چه كاري مي. كنم خواهش مي«
  »شناختي؟ تو دن مرسر رو مي«



 
 
 
 
 

شناختمش، اما نـه   آره، مي«. او يك ساندويچ انگشتي برداشت و گاز كوچكي به آن زد          
  ».زياد

  »ظري در موردش داشتي؟چه ن«
  »باز يا قاتل باشه؟ اومد بچه منظورت اينه كه بهش مي«
  ».ي خوبي براي شروع باشه تونه نقطه اين مي«
كنم كـه مـن آدمِ خيلـي          ولي اعتراف مي  . اومد  اون طور آدمي به نظر نمي     . نه، وندي «

  ».بينم همه كس رو به بهترين شكل مي. دلي هستم ساده
  »اش بهم بگي؟ توني درباره چي مي«
مـن از  . ي فقيـري بـود   بچـه . كوش بـود  باهوش و سخت  —اي بود   دن شاگرد جدي  «

. كنه  هاي پرنستون هستم، اين مسيرِ ما رو از هم جدا مي            التحصيل  چهارمين نسل فارغ  
ولـي دن انگـار يـه تـرس آميختـه بـه             . شكي درش نيست  . من عاشق اين دانشگاهم   
  ».احترام نسبت بهش داشت

ولـي  . گذاشـت  ر تكان داد كه انگار اين كـار بينـشي در اختيـار او مـي        وندي طوري س  
  »دوستاي نزديكش كيا بودن؟«. اينطور نبود

  ».خودت دو تا ازشون رو اسم بردي، پس فكر كنم خودت جواب سؤالت رو بدوني«
  »هاش؟ اتاقي هم«
  ».آره«
  »شناسي؟ شون رو مي تو همه«
مـن و فيـل تورنبـال سـال اول عـضو            . شمشايد در حد اينكه از كنارشون رد شده با        «

هاي سال اولي     اتاقي  دوني، هم   همونطور كه احتماال مي   . جالبه. باشگاه آوازخوني بوديم  
اتاقي من    هم. تونه منجر به فاجعه بشه      البته اين مي  . شن  توسط خود دانشگاه تعيين مي    

م مـاه اول    مـن هـ   . كـشيد   هاي احمق بود و تمام روز مواد مخدر مي          يكي از اون نابغه   
  ».ها با هم كنار اومدن اما اين پنج نفر سال. جامو عوض كردم

  »توني چيزي راجع به دوراني كه با هم بودن بهم بگي؟ مي«
  »مثل چي؟«



 
 
 
 
 

رفتارشون عجيب نبود؟ منفـور نبـودن؟ دشـمن نداشـتن؟ هـيچ فعاليـت مـشكوكي                 «
  »نداشتن؟

ـ   «: الرنس چرستون ساندويچش را پايين گذاشت و گفـت         د همچـين سـؤالي     چـرا باي
  »بپرسي؟

  ».اين بخشي از گزارشه«. وندي سعي كرد جواب مبهمي به او بدهد
كـنم،    اينو كه راجع به دن پرس و جو كنـي درك مـي            . بينم  دليلي براي اين كار نمي    «

هاي دانشگاهش رو بـا كـاري كـه كـرده      اتاقي ولي اگه قصدت اينه كه يه جورايي هم   
  »—ارتباط بدي

  ».قصدم اين نيست«
  »پس چيه؟«

ي   براي اينكه كمي وقت تلـف كنـد برنامـه         . خواست از آن بيشتر چيزي بگويد       او نمي 
نگـاه چرسـتون را روي خـود      . التحصيلي را برداشت و شروع به ورق زدن آن كرد           فارغ

. بيشتر ورق زد و عكسي را از دن به همراه كلوين و فارلي پيـدا كـرد  . كرد  احساس مي 
آنها موفق به   .  هر سه تايشان لبخند بزرگي بر چهره داشتند        .دن وسط آنها ايستاده بود    

  . التحصيلي شده بودند فارغ
  . وندي با خودش گفت چه ضرري دارد. كرد الرنس چرستون هنوز داشت نگاه مي

  ».هايي براشون پيش اومده هاش اخيرا گرفتاري اتاقي ي هم همه«
  .چرستون چيزي نگفت

  ».ه از دور انتخابات كنار برهفارلي پاركز مجبور شد«: وندي گفت
  ».اينو خبر دارم«
دن . فيل تورنبال شـغلش رو از دسـت داده        . استيو ميچيانو به جرم مواد دستگير شده      «

  ».دوني مرسر رو هم كه خودت مي
  ».دونم مي«
  »به نظرت عجيب نيست؟«



 
 
 
 
 

 .او كراواتش را شل كرد، گويي ناگهان برايش به كمندي تبديل شـده بـود            » .نه زياد «
شـون تـوي        هاي پرنستون كه همه     اتاقي  پس يعني گزارشت در همين باره است؟ هم       «

  »دردسر افتادن؟
دن «. خواست به اين يكي جواب بدهد، به همين خاطر بحث را عوض كرد              وندي نمي 

  ».منظورم پرنستونه. اومد اينجا مرسر قبال زياد مي
  ».ديدمش توي شهر مي. دونم مي«
  »دوني چرا؟ مي«
  » .نه«
  ».ها ي سرپرست دانشجو رفته خونه مي«
  ».دونستم اينو نمي«

آموزان بود كه ونـدي متوجـه    در اين لحظه، و با نگاه كردن به برنامه و فهرست دانش         
يا شـايد آن عكـس      —او عادت كرده بود دنبال پنج اسم بگردد       . موضوعي عجيب شد  

 الفبـا بـود و در       فهرست بـه ترتيـب حـروف      . اين ايده را در ذهنش به وجود آورده بود        
  . بود1ها آخرين اسمي كه در فهرست قرار داشت فرانسيس تاتندام Tرديف 

  »فيل تورنبال كجاست؟«: او پرسيد
  »بله؟«
  ».اسم فيل تورنبال توي اين فهرست نيست«
  » .التحصيل نشد فيل با كالس ما فارغ«

ي يـه نـيم سـال رو جـا        «. هايش احساس كرد    وندي جنب و جوش عجيبي را در رگ       
  »اي بوده؟ ديگه

  ».مجبور شد زودتر از موعد مقرر دانشگاه رو ترك كنه. اوه، نه«
  »التحصيل نشد؟ گي فيل تورنبال فارغ يعني داري مي. صبر كن ببينم«
  ».گم دقيقا همينو دارم مي. دونم، نه تا اونجايي كه من مي«

  »چرا؟«. وندي احساس كرد دهانش خشك شده است
  ».اش مخفي نگه داشته شد كال قضيه.  شايعاتي بودنالبته. دونم دقيق نمي«

                                                 
1. Francis Tottendam  



 
 
 
 
 

  »اش برام بگي؟ توني درباره مي«. وندي خيلي آرام و خونسرد ماند
  ».فكر نكنم فكر خوبي باشه«
  ».تونه موضوع خيلي مهمي باشه مي«
و به نظرم دانشگاه هم زيادي شلوغش       —ها پيشه   چطور؟ اين جريان مربوط به سال     «

  » .كرد
  ».مونه بين خودمون مي. نمك گزارشش نمي«
  ».دونم نمي«

حاال ديگر وقـتش بـود      . او هويج را پيشنهاد كرده بود     . وقت زيركي به خرج دادن نبود     
  .چوب را بيرون بياورد

شـم خـودم روي       شه، اما اگه حقيقت رو نگي، مجبور مي         ببين، گفتم كه گزارش نمي    «
و اونوقـت   . قـت رو پيـدا كـنم      گردم كه باالخره حقي     اين موضوع كار كنم، و اونقدر مي      

  ».شه ديگه گزارش مي
  ».از تهديد شدن خوشم نمياد«
  ».من هم از معطل شدن خوشم نمياد«

و من هم دقيق خبـر      . ي مهمي نبود    همونطور كه گفتم، مسئله   «. چرستون آهي كشيد  
  ».ندارم

  »ولي؟«
ـ            ولي، خيلي خب، از اوني كه نشون مي       « ل تـوي   ده بدتره، اما شايعه شده بـود كـه في

خالصـه بگـم،    . ساعات بيكاريش توي ساختموني كه بهش تعلق نداشته گيـر افتـاده           
  ».ي دانشگاه شده بوده اجازه وارد محوطه بي
  »كرده؟ دزدي مي«

بـراي  «. ترين حرفي بود كه در عمرش شنيده بود     انگار اين مسخره  » .نه بابا «: او گفت 
  ».تفريح بود

  »شيد؟ ها مي تموناجازه وارد ساخ شماها براي تفريح بي«



 
 
 
 
 

دانـشگاه همپـشاير رو   . 1رفـت دانـشگاه همپـشاير    من يـه دوسـتي داشـتم كـه مـي          «
چند تا  . شناسي؟ بگذريم، اون به خاطر دزديدن اتوبوس دانشگاه پنجاه امتياز گرفت            مي

خواستن اخراجش كنن، ولي اين هم مثل جريان فيل جزئي از يه بـازي                ها مي   از استاد 
هـا   كنم كه خودم هـم تـوي ايـن بـازي           اعتراف مي . يقش كردن فقط دو هفته تعل   . بود

. سـي امتيـاز   . ها رو با اسپري رنـگ كـرد         گروه من ماشين يكي از استاد     . شركت كردم 
يكي از دوستام خودكار يه شاعر معروف رو كه اومده بود دانشگاهمون از روي ميـزش        

ها   ي خوابگاه    كه همه  منظورم اينه . شد  اين بازي توي سراسر دانشگاه انجام مي      . دزديد
  ».كردن رقابت مي

  »كردن؟ توي چي رقابت مي«: وندي گفت
  ».جستجوي اشياء. خب معلومه، جستجو«: الرنس چرستون با لبخندي گفت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. Hampshire  
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  » . . .كرديم ديگه نبايد جستجو مي«
  .اين حرفي بود كه كلوين تيلفر به او گفته بود

او بيـشتر در مـورد آن از الرنـس چرسـتون       . آمـد   ايد حاال كمي با عقل جور در مـي        ش
ديگر چيـز بـراي      ي جريانات از او سؤال كرد، اما        در مورد صورت زخمي و بقيه     . پرسيد

بايست   فيل تورنبال در جريان يك مسابقه، در جايي كه نمي         . فهميدن باقي نمانده بود   
  .پايان. ن كارش اخراج شده بودباشد گير افتاده بود و به خاطر اي

  .وقتي وندي به ماشينش برگشت، تلفنش را برداشت تا با فيل تماس بگيرد
  .شانزده تا پيغام داشت

  . اتفاقي براي چارلي افتاده بود: اولين فكري كه به ذهنش رسيد قلبش را به تپش آورد
اينكه اولـين   به محض   . اش را گوش كند      زد تا پيغام صوتي    Vي    بالفاصله روي دكمه  

پيغام را شنيد، فشار ترس كمي از سرش باز شد، ولي احساس بد ديگري به او دسـت                  
  . ولي اين چيز خوبي هم نبود. چارلي نبود. داد
خـوايم راجـع بـه اتهـام رفتـار            مي. هستم ABC از اخبار    1سالم، وندي، بيل جوليانو   «

  .بوق» .نامناسبي كه به شما وارد شده باهاتون صحبت كنيم
نويسيم و دوست داريم مـاجرا        ي شما با رئيستون مي        ما داريم گزارشي راجع به رابطه     «

  .بوق» . . .رو از زبون خودتون هم بشنويم

                                                 
1. Bill Giuliano  



 
 
 
 
 

هايي كه راجـع بهـش برنامـه پخـش كرديـد اخيـرا داره از رفتـار                  آزار  يكي از كودك  «
ما كنـه شـ     اون االن ادعـا مـي     . كنـه   نامناسب شما براي تجديد محاكمه اسـتفاده مـي        

  خواســتيد ازش انتقــام  اش بوديــد و بــه خــاطر اينكــه تحقيرتــون كــرده مــي معــشوقه
  .بوق» . . .بگيريد

خواست كال بيخيال قضيه شود و  مي. لعنتي. ي لغو را زد و به تلفنش خيره شد   او دكمه 
  . به آن فكر نكند

  .ولي خيلي بدبياري آورده بود
و . ا از مـاجرا بيـرون نگـه دارد        توانست به حرف فيل گوش بدهد و خودش ر          شايد مي 

كرد ديگر امكان نداشت از اين اتهامات جان سالم بـه             حاال ديگر هر كاري هم كه مي      
اي را كه تمام اين چرنديات را پست كرده بود بگيـرد              توانست آن حرامزاده    مي. در ببرد 

ـ   1ي سوپر بول ي مسابقه و او را وادار كند هنگام پخش زنده       راف  جلـوي تلويزيـون اعت
اش را    ي قبلي   ها مشتي دروغ بوده است، ولي باز هم اين كار وجهه            ي اين   كند كه همه  
آب . مانـد  چه ناعادالنه باشد چه نباشد، شايد اين گند تا ابد با او مي    . گرداند  به او برنمي  

شد همين را هم در مورد        نمي: فكر ديگري به ذهنش آمد    . شد جمع كرد    ريخته را نمي  
  اش گيرشان انداخته بود گفت؟  نامهمرداني كه در بر

شد، برچسب متجاوز بودن تا ابد روي         گناهي اين افراد ثابت مي      حتي اگر در نهايت، بي    
شايد اين سرنوشت بود كه     . شايد اين يك جور تقاس پس دادن بود       . ماند  آنها باقي مي  

  .به يك فاحشه تبديل شده بود
. ي اين جريانات يكـي بودنـد         هم همه  شايد. اكنون وقت نگراني براي اين مسئله نبود      

هايي كه انجام داده بود، اتفاقاتِ پيش آمده براي مرداني كه             كار — اين قضايا   ي  همه
بـه   هاي پرنـستون افتـاده بـود،    اتاقي گرفتارشان كرده بود، و اتفاقاتي كه براي اين هم   

يـه هـم    كـرد بق    يكي از آنها را كـه حـل مـي         . رسيدند  نحوي مرتبط به هم به نظر مي      
  . شدند مشخص مي

                                                 
1  .Super Bowlشـود و  ي قهرماني ليـگ ملـي فوتبـال آمريكاسـت كـه هـر سـاله برگـزار مـي           مسابقه 

هـاي    تـرين برنامـه      و يكي از پربيننـده     ) ميليون بيننده  100با بيش از     (ي تلويزيوني آمريكا    ترين برنامه   پربيننده
  .شود ورزشي جهان محسوب مي



 
 
 
 
 

توانست آن را     نمي. اش درگير اين مخمصه شده بود       آمد چه نه، زندگي     چه خوشش مي  
  . ناديده بگيرد

  .ي جستجو اخراج شده بود فيل تورنبال براي شركت در يك مسابقه
معنـي   هـاي بـي    اين يعني اينكه، در بهترين شكل قضيه، وقتي وندي در مـورد حـرف             

و در بـدترين    .  براي فيل گفته بود، فيل به او دروغ گفتـه بـود            كلوين راجع به جستجو   
ي موبايـل فيـل    شماره. خب، هنوز مطمئن نبود بدترين شكل آن چيست . . . شكل آن 
دوباره با همراه او تماس     . جواب نداد . اش را گرفت    ي خانه   شماره. جواب نداد . را گرفت 

  :گرفت و اين بار براي او پيغامي گذاشت
  ».بهم زنگ بزن. دونم ي جستجو مي ابقهراجع به مس«

باز . بيشتر در زد. كسي جواب نداد. ي سرپرست دانشجوها را زد پنج دقيقه بعد، درِ خانه  
هـا بـه    خانـه را دور زد و از پـشت پنجـره   . امكان نداشت . اوه نه . هم كسي جواب نداد   

. ست بيـاورد صورتش را به پنجره چسباند و سعي كرد ديد بهتري به د. داخل نگاه كرد  
  .كرد از ترس به خودش نلرزد آمد، سعي مي اگر پليس دانشگاه مي

  .حركت
  »!هي«

هيچ كس به طـرف     . با دست روي پنجره زد    . هيچ. باز هم نگاه كرد   . كسي جواب نداد  
از پـشت  . به سمت در ورودي برگشت و دوبـاره شـروع بـه در زدن كـرد    . پنجره نيامد 

  »م؟تونم كمكتون كن مي«: سرش مردي گفت
اي كه به ذهـنش آمـد         وقتي صاحب صدا را ديد اولين كلمه      . او به سمت صدا برگشت    

يـك كـت توئيـد بـا        . دار مرد يـك ذره زيـادي بلنـد بـود            موهاي موج . بود» ژيگول«
ظاهري بود كه فقط بـه      —دار پوشيده بود و يك پاپيون هم زده بود          هاي وصله   آستين

خورد يا اصـال فقـط در          و كمياب مي    باال  درد حال و هواي مؤسسات تحصيلي كالس      
  . شد آنجا يافت مي

  ».گردم من دنبال سرپرست مي«: وندي گفت
  »تونم براتون بكنم؟ چه كار مي. 1من سرپرست لوييز هستم«

                                                 
1. Lewis   



 
 
 
 
 

شـما دن   «. وندي با خود گفت كه وقت بازي درآوردن و باهوشي به خرج دادن نيست             
  »شناسيد؟ مرسر رو مي

اسمش به نظـرم  «: گفت. كرد  كه انگار داشت فكر مياي درنگ كرد طوري   مرد لحظه 
بايـد  «. اي بـاال انـداخت      او دسـتانش را از هـم بـاز كـرد و شـانه             » . . .آشنا مياد، ولي  

  »بشناسمش؟
هـا اومـده      در طول اين بيست سال، دو هفتـه يـه بـار شـنبه             . فكر كنم بايد بشناسيد   «

  ».تون خونه
سرپرست قبلـي آقـاي   . كنم نجا زندگي مي من فقط چهار ساله اي    . آه«. مرد لبخندي زد  

  ».ولي فكر كنم بدونم منظورتون كيه.  قبل از اون اينجا بوده1پاشايان
  »اومد مالقاتتون؟ چرا مي«
براي . اومد، ولي براي ديدن من نبود       منظورم اينه كه، بله، به اين خونه مي       . اومد  نمي«

  ».ديدن سرپرست پاشايان هم نبود
  »پس كي؟«

در . او در را بـه جلـو فـشار داد   . وندي گذشت و با كليد قفـل در را بـاز كـرد   او از كنار   
  2»كريستا؟«: سرش را داخل برد و صدا زد. جيرجير كرد

وندي داخـل  . با دست به وندي اشاره كرد كه پشت سر او داخل شود           . خانه تاريك بود  
  .شد و در ميان راهرو ايستاد

  .زني سرپرست لوييز را صدا زد
او نگـاهي  . وندي به طرف سرپرست رو كرد. هايي شنيده شد  شدن قدمصداي نزديك 

  .شبيه به يك جور هشدار به وندي انداخت
  يعني چي؟

  ».من توي راهروئم«: او گفت
:  آمـد  --كريـستا؟ —سـپس دوبـاره صـداي زن      . هايي شنيده شـد     باز هم صداي قدم   

  »--و بايد. مالقات ساعت چهارتون لغو شد«

                                                 
1. Pashaian  
2. Christa    



 
 
 
 
 

: سر جايش ايستاد و گفت    . ناهارخوري از سمت چپ آنها وارد شد      كريستا از ميان اتاق     
  ».دونستم كسي همراهتونه اوه، نمي«

  ».براي ديدن من نيومده«: سرپرست لوييز گفت
  »جدي؟«
  ».فكر كنم اومده تو رو ببينه«

خواهد صداي جديدي را شناسايي كند به طرفي          زن سرش را تقريبا مثل سگي كه مي       
  »ا وندي تاينس هستيد؟شم«: كج كرد و پرسيد

  ».بله«
يـك قـدم    . كشيد  كريستا طوري سر تكان داد كه انگار خيلي وقت بود انتظار او را مي             

وقتي ونـدي   . البته نه زياد  . اكنون مقداري نور روي صورتش تابيده بود      . ديگر جلو آمد  
اي   نه بـه خـاطر منظـره   —صورتش را ديد، نزديك بود نفسش را با صدا بيرون بدهد  

نـه، ونـدي بـه ايـن خـاطر      . ديد، هرچند آن هم تحت شرايط عادي كافي بـود   يكه م 
ي ديگري از پازل در جـايش قـرار           نزديك بود نفسش را با صدا بيرون بدهد كه قطعه         

  . گرفته بود
امـا اولـين چيـزي كـه        . كريستا با وجود اينكه داخل خانه بود عينـك دودي زده بـود            

  . شديد اين نبود متوجهش مي
اختيـار    اولـين چيـزي كـه بـي       —شديد  زي كه در مورد كريستا متوجهش مي      اولين چي 

هاي ضـخيم و قرمـزي بودنـد كـه سرتاسـر صـورتش را                 زخم—شديد  متوجهش مي 
  .پوشانده بودند

  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 

  
  

  .صورت زخمي
رسـيد ولـي      حدود چهل ساله به نظـر مـي       .  معرفي كرد  1او خودش را كريستا استاكوِل    

كلي قلمي داشت و قدش شايد حدود صد و هفتـاد    هي. تشخيص سنش كار آساني نبود    
آنها . اش بسيار قوي بود يابي دستاني ظريف داشت و حس جهت    . و پنج سانتيمتري بود   

  .پشت ميز آشپزخانه نشسته بودند
  »ها رو كم كنم؟ اشكالي نداره نور چراغ«: كريستا پرسيد

  ».نه، اصال«
در واقـع  . زنـن  م بهـم زل مـي  دونم كه مـرد  مي. كني دليلش اوني نيست كه فكر مي «

كنن كه وانمـود      از اونايي كه تمام سعيشون رو مي      . شم  ناراحت نمي . طبيعي هم هست  
شـه فيـل تـوي اتـاق، منظـورم رو كـه               صـورتم مـي   . بينن بهتره   ها رو نمي    كنن زخم 

  »فهمي؟ مي
  ».فكر كنم«
ـ     . از وقتي اين حادثه پيش اومده، چشمام به نور حساس شدن          « دن تـوي تـاريكي مون

چقدر بجا، درسته؟ اگه استاداي فلسفه و روانشناسيِ اين دانشگاه از اين            . تره  برام راحت 
مـن  «: او سـر پـا ايـستاد و گفـت         » .جريان باخبر بشن موضوع خوبي دستشون ميفته      

  »خوري؟ تو هم مي. خوام يه چاي بخورم مي
  »خواي؟ كمك نمي. البته«
  »يسي؟خواي يا صبحانه انگل نعنايي مي. نه، راحتم«
  ».نعنايي«

  ».انتخاب خوبيه«: كريستا لبخندي زد و گفت
هاي چاي را داخل آنها       او كتري برقي را روشن كرد، دو تا فنجان بيرون آورد، و كيسه            

وندي متوجه شد كه او در حين اين كارها مدام سرش را به يك طـرف كـج                  . قرار داد 
خواسـت فرصـت      ي مـي  حركت نشست، گوي    اي بي   وقتي دوباره نشست لحظه   . كند  مي
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. صورتش، بـه عبـارتي سـاده، وحـشتناك بـود       . ديدگي را به وندي بدهد      بررسي آسيب 
خطوط زشتي به رنگ ارغـواني و قرمـز         . ها از پيشاني تا گردنش را پوشانده بودند         زخم

در معدود نقاطي كـه  . نمايي باال آمده بودند   ي برجسته   پوستش را شكافته و مانند نقشه     
هاي عميق قرمزي وجود داشت، طـوري كـه           داشت در عوض لكه   خطوط زخم وجود ن   

  .انگار يك نفر  سوهان فوالدي روي پوستش كشيده بود
طبق قراري كه گذاشتم تعهد دارم كـه هيچوقـت راجـع بـه              «: كريستا استاكول گفت  

  ».اتفاقي كه افتاده حرف نزنم
  ».دن مرسر مرده«
  ».هكن اما اين تعهدي رو كه دادم عوض نمي. دونم مي«
  ».مونه هرچي بهم بگي كامال محرمانه مي«
  »تو خبرنگاري، درسته؟«
  ».دم ولي بهت قول مي. بله«

  ».دونم چرا اين موضوع االن مهم شده نمي«: او سرش را تكان داد و گفت
كلـوين تيلفـر تـوي     . فيل تورنبال به اتهـام دزدي از كـارش اخـراج شـده            . دن مرده «

  ».هايي براش پيش اومده را دردسرفارلي پاركز هم اخي. تيمارستانه
  »حاال من بايد به حالشون تأسف بخودم؟«
  »اونا باهات چكار كردن؟«
  »ها رو يه كم زيادتر كنم؟ ي كافي واضح نيست؟ يا بايد نور چراغ شواهدش به اندازه«

خـواهش  «: دستش را روي دست زن ديگر گذاشـت و گفـت          . وندي روي ميز خم شد    
  ».فتادهكنم بگو چه اتفاقي ا مي
  ».اي داره دونم چه فايده نمي«

وندي از ميان پنجره دانشجويان جـوان و        . كرد  ساعت باالي ظرفشويي تيك تاك مي     
سال بعد، چارلي هم يكـي      . ديد  رفتند مي   هايشان مي   اي را كه به طرف كالس       انرژي  پر

ر از آنچـه    ت  ها بگوييد كه اين دوران خيلي سريع        توانستيد به اين بچه     مي. شد  از آنها مي  
رسـد و      به هم زدن دانشگاهشان به پايان مـي         گذرد و در يك چشم      كنند مي   تصور مي 



 
 
 
 
 

تواننـد    كنند، نمـي    شود و سپس ده سال ديگر، اما گوش نمي          سپس ده سال سپري مي    
  . گوش كنند، و شايد هم اين چيز خوبي باشد

—ورده باشـن هر باليي كه اونا سـرت آ —كنم هر اتفاقي اينجا افتاده باشه       فكر مي «

  ».ي اين جريانات شده باعث شروع همه
  »چطور؟«
يه جـورايي، هرچـي    . گرده  كنم ردش به اون برمي      ولي يه جورايي فكر مي    . دونم  نمي«

و حاال من هم    . هاي بيشتريه   و باز هم به دنبال قرباني     . كه بوده جون يه نفر رو گرفته      
حاال چه به درستي چه     —ام كه دن مرسر رو گير انداخت        من كسي . توش گرفتار شدم  

  ».پس من هم االن بخشي ازش هستم. به اشتباه
صورتش طوري بود كه انگار داخلـش زيـر و رو           . كريستا استاكول چايش را فوت كرد     

او . هايش به سـطح صـورتش كـشيده شـده بودنـد             ها و غضروف    شده بود و تمام رگ    
و داشـتم در    التحـصيل شـده بـودم         من سال قـبلش فـارغ     . سال آخرشون بود  «: گفت
. وضع مالي خوبي هم نداشتم    . گرفتم  ي ادبيات تطبيقي، كارشناسي ارشدم رو مي        رشته

ي تربيت    اون توي اداره  . كرديم  هردومون در كنار درس كار مي     . در واقع مثل دن بودم    
من هم همينجـا، تـوي همـين خونـه     . كرد ها توي قسمت رختشويي كار مي بدني مرد 

كـردم، بعـضي      هـاش پرسـتاري مـي       از بچـه  . كردم   مي براي سرپرست اسالتنيك كار   
اون از زنش جدا شده بود      . دادم و از اين جور كارا       ي خونه رو انجام مي      هاي روزمره   كار

بعد از اينكـه كارشناسـي ارشـدم رو         . اومدم  هاش كنار مي    و من هم خيلي خوب با بچه      
در واقـع،   . كردم   مي هاي عقبي زندگي    گرفتم، ديگه در واقع همينجا، توي يكي از اتاق        

  ».كنم هنوز هم اينجا زندگي مي
ي  بيــرون پنجــره دو تــا دانــشجو رد شــدند و يكــي از آنهــا خنديــد و صــداي خنــده 

  . موردش در اتاق پخش شد آهنگ و بسيار بي خوش
 سرپرست اسالتنيك براي يه سـخنراني از شـهر رفتـه بـود            . ماه مارس بود  . بگذريم«

من هم اون شـب  . ن توي نيويورك سيتي مونده بودن  ها هم پيش مادرشو     بچه. بيرون
روز .  دانشجوي سال دوم پزشكي بود     1مارك. با نامزدم رفته بوديم بيرون شام بخوريم      
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هـا    شد اگه   بعدش هم يه امتحان شيمي خيلي مهم داشت، وگرنه، خب، خيلي چي مي            
ون، يـا   ي ا   رفتـيم خونـه     گم؟ اگه اون امتحان رو نداشت، با هم مي          هست، درست نمي  

ي كـافي وقـت    مـارك بـه انـدازه   . ولي نه. مونديم حاال كه خونه خالي بود همينجا مي     
خالصه بهرحـال منـو پيـاده كـرد و خـودش رفـت              . بيرون رفتن براي شام گرفته بود     

بنـابراين دفتـرم رو آوردم      . خودم هـم يـه مقـدار تكليـف دانـشگاه داشـتم            . كتابخونه
  » .همين ميز آشپزخونهمنظورم اينه كه گذاشتمش روي —همينجا

  .  او طوري به روي ميز نگاه كرد كه انگار دفتر هنوز همانجا بود
همينجـا نشـسته بـودم و       . درست مثل امروز يه چـاي بـراي خـودم درسـت كـردم             «

همونطـور  . ي  باال شنيدم دفعه صدايي از طبقه  ام كار كنم كه يه      خواستم روي مقاله    مي
ترسيدم، درسته؟ يادمه يـه بـار اسـتاد           بايد مي . دونستم كسي خونه نيست     كه گفتم مي  

صداي مردي كه از درد فرياد . ترين صداي دنيا چيه انگليسيمون ازمون پرسيد ترسناك
زنه؟ صداي شليك؟ گريه كردن بچـه؟ و اسـتادمون            زنه؟ زني كه از ترس جيغ مي        مي

ي    خونـه  ترين صدا وقتيه كه تنها تـوي        نه، ترسناك ": گه  ده و مي    تكون مي سرش رو   
دوني امكان نداره كسي تـوي خونـه يـا تـا چنـد مـايلي خونـه                    تاريكت نشستي و مي   

   »".شنوي ي باال صداي سيفون توالت رو مي دفعه، از طبقه و بعد يه—باشه
  . كريستا به وندي لبخند زد، وندي هم سعي كرد به او لبخند بزند

شد  چي مي. ي ديگه شد اگه يه چي مي. ترسيدم شايد بايد مي. اصال نترسيدم. بگذريم«
كرد، مگه نـه؟ االن       چيز تغيير مي    كردم؟ خب، همه    اگه فقط پليس دانشگاه رو خبر مي      

تـرين   قيافه ترين و خوش  العاده  در اون شب، من با فوق     . يه زندگي كامال متفاوت داشتم    
خيلـي هـم    . سه تا بچـه دارن    .  است  ولي اون حاال شوهر يه نفر ديگه      . مرد نامزد بودم  

  ».افتاد من جاي اون بودم فكر كنم اگه اين اتفاقات نمي. خوشبختن
اي به آن اگـر فكـر         اي از چايش خورد و فنجان را با دو دست گرفت و لحظه              او جرعه 

حاال صداي پچ پچ و حتـي  . خب بگذريم، صدا رو شنيدم و به طرفش راه افتادم    «. كرد
اگـر هـم ترسـي    . دانـشجوها . خب، حاال ديگه فهميـده بـودم   . شنيدم  صداي خنده مي  

هـاي   با خودم گفـتم چنـد تـا از بچـه    . احساس كرده بودم ترسم ديگه از بين رفته بود  
هـا   بنـابراين از پلـه  . يه همچين چيزي. خوان با سرپرست شوخي كنن    شيطونن كه مي  



 
 
 
 
 

اومـد صـداها از اتـاق خـواب           قبلش به نظر مي   . اومد  حاال ديگه صدايي نمي   . رفتم باال 
وارد اتـاق خـواب شـدم و يـه          . رفتم به همون سـمت      به همين خاطر   .سرپرست ميان 

منتظر موندم تا چـشمام بـه تـاريكي         . كسي رو نديدم  . نگاهي به دور و اطراف انداختم     
بنابراين دستم . ها رو روشن كن كني؟ چراغ چكار مي: بعدش با خودم گفتم . عادت كنن 

  » .بردم به طرف كليد برق رو
هـاي روي     زخـم . كريستا استاكول مدتي ساكت مانـد     .  آمد حالتي در صدايش به وجود    

وندي دوباره دستش را به طرف او برد        . تر شده بودند    هايشان، انگار تيره    صورتش، سرخ 
  . ولي حالتي كه كريستا بدنش را منقبض كرد باعث شد دستش را عقب بكشد

االن . تمدونـس   حـداقل اون موقـع نمـي      . دونم بعدش چه اتفاقي افتاد      اصال حتي نمي  «
ولي اون موقع، درست همون موقع، خب، بخوام ساده بگم، يه صـداي بلنـد               . دونم  مي

انگار يه بمب توي    . دقيقا همين احساس رو داشتم    . شنيدم و بعدش صورتم منفجر شد     
 خـرده رو     هاي شيشه   هام و تيكه    دستام رو گذاشتم روي گونه    . صورتم منفجر شده بود   

اومـد پـايين و وارد        خون از صـورتم مـي     .  هم بريدن  هام  در واقع دست  . احساس كردم 
تا يكـي دو ثانيـه      . تونستم نفس بكشم    نمي. شدم  داشتم خفه مي  . شد  دماغ و دهنم مي   

و بعدش درد يه دفعه انگار هجـوم آورد، انگـار يـه دفعـه               . هيچ دردي احساس نكردم   
  ».دوباره جيغ زدم و افتادم روي زمين. پوست صورتم رو كنده بودن

خواست از او سؤال بپرسد، به        مي. تند شدن ضربان قلب خودش را احساس كرد       وندي  
او بگويد كمي به عقب برگردد و با جزئيات بيشتري توضيح بدهد، ولي ساكت مانـد و                 

  .ي خودش تعريف كند اجازه داد كريستا ماجرا را به شيوه
. رم دويد و رفـت زدم، و شنيدم يه نفر از كنا خالصه افتاده بودم روي زمين و جيغ مي   «

با شدت خورد زمين و فحـش       . كوركورانه دستم رو دراز كردم و جلوي پاش رو گرفتم         
اي   بيـشتر از هـر چيـز ديگـه        . دونم چرا   پاش رو گرفته بودم، خودم هم دقيق نمي       . داد

و در همين لحظه بود كه بـراي اينكـه خـودش رو    . كردم داشتم از روي غريزه كار مي    
دوني، اون لحظه نفهميدم امـا        مي«. ي او به نجوايي تبديل شد     صدا» .آزاد كنه لگد زد   

بنـابراين وقتـي    .  توي تمام صورتم فرو رفته بود      —هاي يه آينه    خرده—خرده شيشه 
ها رو بيشتر تـوي پوسـتم فـرو كـرد و صـورتم تـا                  ي پاش خرده شيشه     لگد زد، پاشنه  



 
 
 
 
 

ن تيكـه نزديـك   ولـي بزرگتـري   «: آب دهانش را قورت داد و گفت      »  .استخون پاره شد  
در هر صورت ممكن بود چشمم رو از دست بدم، ولي اون لگد تيكـه    . چشم راستم بود  

  ». . .شيشه رو مثل يه چاقو توي صورتم فرو كرد
  .خوشبختانه حرفش را همينجا قطع كرد

تا سه روز به هـوش نيومـدم و    . اين آخرين چيزيه كه يادم مياد، بعدش بيهوش شدم        «
دم و دوبـاره از     مـ او  ي بعدي مدام به هوش مـي        ب، چند هفته  وقتي به هوش اومدم، خ    

. دردش غيرقابـل تحمـل بـود      . چندين عمل جراحـي روم انجـام شـد        . رفتم  هوش مي 
بذار يـه   . ولي دردم به داروها هم غلبه كرده بود       . داروي زيادي بهم تزريق كرده بودن     

اونـا فيـل    . اون شب پليس دانشگاه صداي جيغم رو شـنيده بـود          . كم برگردم به عقب   
. هـاش بـود   جاي كفـش  خون من همه . تورنبال رو توي حياط جلويي سرپرست گرفتن      

ي  دونـي، مـسابقه   آخه مـي . اي هم هستن   هاي ديگه   دونستيم كه دانشجو    مون مي   همه
چيزي كـه فيـل     . شصت امتياز . ي بزرگي داشت    شلوارك سرپرست جايزه  . جستجو بود 

نـه  . همونطور كه گفتم يه شـوخي بـود       . كيه شلوار —تورنبال دنبالش بود همين بود    
  ».بيشتر

  ».صداي پچ پچ و خنده. اي رو هم شنيدي گفتي صداي كسان ديگه«
من . كردن و البته دوستاش هم داستانش رو تأييد مي  . گفت تنها بوده    درسته، فيل مي  «

  »دونستم؟ هم در شرايطي نبودم كه باهاش مخالفت كنم، و واقعا اصال چي مي
  »ها رو به گردن گرفت؟ فيل تمام تقصير «:وندي پرسيد

  ».آره«
  »چرا؟«
  ».دونم نمي«
اون دقيقا باهات چكار كرد؟ منظورم اينه كه چي باعـث ايـن همـه               . فهمم  هنوز نمي «

  »بريدگي شد؟
وقتي منو ديد كه به سمت كليد برق . وقتي وارد اتاق شدم، فيل پشت تخت قايم شد    «

يـه  .  بـوده كـه حـواس منـو پـرت كنـه            زنم نظرش ايـن     دست بردم، خب، حدس مي    
زنم مثال قرار بـود سـر و صـدا            مي  حدس  . اي بزرگ پرت شد كنارم      سيگاري شيشه   زير



 
 
 
 
 

آينـه  . ي قديمي اونجا بـود      اما يه آينه  . ايجاد كنه كه من برگردم و فيل بتونه فرار كنه         
  »ديدگي عجيب و غريبيه، نه؟ آسيب. درست توي صورتم تيكه تيكه شد

  .فتوندي چيزي نگ
اون يكي چشمم هـم  . يه چشمم رو از دست دادم. سه ماه تمام توي بيمارستان بودم    «

. تا يه مدت كامال كور بـودم      . اش پاره شده بود     شبكيه—جراحت شديدي برداشته بود   
ي كـافي     البته هنوز هم قانونا كورم، ولي بـه انـدازه         . كم كم بينايي يه چشمم برگشت     

—م و شـديدا بـه هـر گونـه نـوري حـساسيت دارم              بيـن   چيز رو تار مـي      همه. بينم  مي

هـا، صـورتم بـه     ي دكتـر  باز هم بجاست، مگه نه؟ طبق گفتـه    . مخصوصا نور خورشيد  
اگـه فكـر    . هـاي اولـش رو ديـدم        هـاي روز    عكـس . معناي واقعي تيكه تيكه شده بود     

فقط همينطـور   . بايد بگم اون موقع مثل گوشت خام بود       . . . كني االن خيلي خرابه     مي
  ».انگار يه شير صورتم رو خورده بود. تونم توصيفش كنم مي

  .دانست چه چيز ديگري بگويد چون نمي» .متأسفم«: وندي گفت
منظورم اينه كه وقتي فكرش . كنارم موند. العاده بود  نامزدم مارك، واقعا رفتارش فوق    «

نم تـو   االن ديگـه مـي    . من اون موقع خوشگل بودم    . كني رفتارش قهرمانانه بود     رو مي 
و اون هـم واقعـا   . ولي خوشگل بـودم . چون ديگه االن پررويي به نظر نمياد     . اينو بگم 

. گرفـت   اش نگاهش رو از من مي       ولي همه . خالصه مارك كنارم موند   . قيافه بود   خوش
  .كريستا مكث كرد» .اون كه آمادگي چنين چيزي رو نداشت. تقصير اون نبود

  »خب بعدش چي شد؟«
شناسه، نه؟ امـا اون روز بـود كـه            كنه عشق رو مي     م فكر مي  آد. مجبورش كردم بره  «

اي   خـرده   با وجود اينكه اين كار قلبم رو از هـر شيـشه           . معناي واقعي عشق رو فهميدم    
  ».تر شكافت، به خاطر اينكه دوستش داشتم مجبورش كردم بره عميق

  .اي چاي خورد او باز هم مكث كرد و جرعه
ي فيل بهـم پـول دادن كـه           خانواده. و حدس بزني  اش ر   توني بقيه   احتمال خودت مي  «

تـوي بانكـه و هـر هفتـه بهـم           . اي بـود    شه گفت رقم سـخاوتمندانه      مي. سكوت كنم 
  ».شه اگه راجع به اتفاقي كه افتاده حرف بزنم، قطع مي. شه پرداخت مي

  ».گم من چيزي نمي«



 
 
 
 
 

  »كني نگران اينم؟ فكر مي«
  ».دونم نمي«
به كار كردن بـراي     . كنم  هنوز ايجا زندگي مي   . گي ندارم احتياجات بزر . نگران نيستم «

چـون صـورتم اونـا رو       . هـاش   سرپرست اسـالتنيك ادامـه دادم، هرچنـد دور از بچـه           
وقتي مرد، سرپرست پاشـايان لطـف كـرد و منـو            . بنابراين شدم دستيارش  . ترسوند  مي

  ».ي مختلف  دم به مؤسسات خيريه من بيشترِ پول رو مي. اينجا نگه داشت
  . سكوت

  »شه؟ خب حاال دن چطور به اين قضيه مرتبط مي«: وندي پرسيد
  »به نظر خودت چطور؟«
  ».كنم اون هم اون شب توي خونه بوده فكر مي«
  ».بعدا فهميدم. تاشون هر پنج. شون اونجا بودن همه. آره«
  »چطور؟«
  ».دن بهم گفت«
  »شون رو به گردن گرفت؟ و اونوقت فيل تقصير همه«
  ».آره«
  »دوني چرا؟ نمي«
اي هـم داشـته    ولي شايد دليـل ديگـه     . كفايي بود   فكر كنم به اين خاطر كه آدم خود       «

اي داره    شايد بـا خـودش فكـر كـرده كـه چـه فايـده              . ولي بقيه نه  . ثروتمند بود . باشه
  »             .دوستاش رو لو بده

  .آيد مي وندي با خودش فكر كرد كه اين با عقل جور در
  »تون؟ اومد خونه دن ميخب اونوقت «
  ».آره«
  »چرا؟«
در مورد اون شب و در مورد فرار كردنشون   . زديم  با هم حرف مي   . براي دلداري دادن  «

وقتي اولين بـار اومـد خيلـي        . قضيه همينجوري شروع شد   . خيلي عذاب وجدان داشت   



 
 
 
 
 

هـا حـرف      روي همـين ميـز سـاعت      . ولي كم كم با هم دوست شديم      . خشمگين بودم 
  ».زديم مي
  »گفتي خيلي خشمگين بودي؟«
  ».چيزم رو از دست دادم اون شب همه. بايد درك كني«
  »درسته، پس فقط يه عصبانيت موجه بود؟«

  ».اوه، كه اينطور«: كريستا لبخندي زد و گفت
  »چيه؟«
بـه  . اومـد   از همـشون بـدم مـي      . خشمگين بودم . من عصباني بودم  . بذار حدس بزنم  «

بيست سال انتظار كـشيدم و بعـدش از         . قامم رو كشيدم  ي انت   همين خاطر اومدم نقشه   
  »كني؟ داري به همين فكر مي. جا در رفتم
  ».كنه شون تسويه حساب مي انگار يه نفر داره با همه«. اي باال انداخت وندي شانه

خواد همـه   اي كه با تبرش مي ترين مظنونم، آره؟ زن زخم خورده  اونوقت من محتمل  «
  »رو قلع و قمع كنه؟

  »كني؟ ودت اينطور فكر نميخ«
يعني تـو   «. او دوباره سرش را كج كرد     » . . .مثل يه فيلم ترسناكِ بده، ولي فكر كنم       «

  »شه من آدم بده باشم، وندي؟ باورت مي
  ».نه زياد، نه«. وندي سرش را تكان داد

  ».و يه چيز ديگه هم هست«
  »چي؟«

 چشمش بود، اما اشـكي از       هنوز عينك دودي روي   . كريستا دستانش را از هم باز كرد      
  ».من اونا رو بخشيدم«. يك چشمي كه برايش مانده بود سرازير شد

  .سكوت
خواستن   هيچوقت نمي . كردن  اونا فقط چند تا بچه دانشجو بودن كه داشتن بازي مي          «

  ».آسيبي به من برسونن
شود در اين لحن شـنيد، و   حقيقت را مي—در سادگي كلمات يك معرفتي نهفته است     

  .توان آن را با هيچ چيز ديگري اشتباه گرفت نمي



 
 
 
 
 

ما با  . زندگي همينطوره . كنه  كنه و با ديگران برخورد مي       آدم توي اين دنيا زندگي مي     «
خواسـتن يـه    اونا فقط مـي . بينه ها يه نفر صدمه مي كنيم و بعضي وقت  هم برخورد مي  
ولي . متنفر بودم تا يه مدت كوتاهي ازشون      . ولي اوضاع بد پيش رفت    . شلوارك بدزدن 

اينكـه بتـوني نفـرت رو در    . اي نـداره  بينـي هـيچ فايـده      كني، مي   وقتي فكرش رو مي   
تـر رو از      هـاي مهـم     شه چيـز    و باعث مي  —طلبه  وجودت نگه داري نيروي زيادي مي     

  »دوني؟ دست بدي، مي
چايش را برداشت و    . كرد اشك در چشمانش جمع شده است        وندي اكنون احساس مي   

. پايين رفتن چاي نعنايي از گلـويش احـساس خـوبي بـه او داد              . ن خورد اي از آ    جرعه
  . او پاسخي براي اين حرف نداشت. نفرت رو رها كن

  ».اي هم آسيبي رسونده باشن شايد اونا اون شب به كس ديگه«: وندي گفت
  ».شك دارم«
  ».يا شايد هم يه نفر ديگه بخواد انتقام تو رو بگيره«

. مارك هم با يـه زن ديگـه زنـدگي سـعادتمندي داره            . مردهمادرم كه   «: كريستا گفت 
  ».اي در كار نيست ديگه كس ديگه

  »اولين باري كه دن اومد چي بهت گفت؟«. بن بست
  ».اين يه چيزيه بين خودمون«: او لبخندي زد و گفت

  ».شه شون داره تباه مي بايد يه دليلي داشته باشه كه زندگي همه«
 وندي؟ كه بهشون كمك كني زندگيشون رو دوبـاره بـه            دليل اصلي اومدنت همينه،   «

  »دست بيارن؟
  .وندي چيزي نگفت

گناه رو اشتباها    يا اينكه به اين خاطر اينجايي كه نگراني يه مرد بي          «: كريستا ادامه داد  
  »گير انداخته باشي؟

  ».فكر كنم هر دوش«
  »دنبال بخششي؟«
  ».دنبال جوابم«

  »ها بهت بدم؟  رو از اين جوابخواي سهم خودم مي«: كريستا پرسيد



 
 
 
 
 

  ».البته«
  ».شناختم من دن رو خيلي خوب مي«
  ».ظاهرا كه همينطوره«
ي كارش برام تعريف     باره  اون در . زديم  ما روي همين ميز راجع به همه چيز حرف مي         «

ي اينكه شكـست خـوردن زنـدگي زناشـوييش تقـصير خـودش بـوده،            كرد، درباره   مي
ايـن  . ي تنهـاييش    بـاره   نزديكشون رو با هم حفـظ كـردن، در        ي    ي اينكه رابطه    باره  در

  ».چيزي بود كه ما هر دو توش اشتراك داشتيم
خواهد  وندي يك لحظه فكر كرد مي. كريستا عينكش را تنظيم كرد. وندي منتظر ماند 

آن را تنظيم كرد و انگار  يك جـوري سـعي داشـت بـه                . بياورد، ولي درنياورد    آن را در  
  . ه كندچشمان وندي نگا

. كنم كسي رو كشته باشه فكر هم نمي. باز بوده باشه كنم دن مرسر بچه    من فكر نمي  «
  ».گناه رو گير انداختي كنم توي يه مرد بي پس، آره، وندي، من فكر مي
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ي سرپرست    زار خانه   هنگامي كه وندي از تاريكي آن آشپزخانه بيرون آمد و وارد چمن           
. در زير آن آفتاب درخشان دانشجوها را نگـاه كـرد  . ند بار چشمانش را به هم زد  شد چ 

دانـستند خـط بـين آنهـا و زن      شدند و احتماال نمي آنها هر روز از كنار اين خانه رد مي   
ي   ونـدي چنـد لحظـه     . كرد چقدر نازك است     اي كه در آن خانه زندگي مي        خورده  زخم

چشمانش را باز نگـه داشـت و        . رشيد كج كرد  صورتش را به طرف خو    . ديگر آنجا ماند  
اين كار احساس خيلي خوبي     . ي هاي خورشيد آب از آنها جاري شود         اجازه داد از اشعه   

  .داشت
  .كريستا استاكول آنهايي را كه به او آسيب رسانده بودند بخشيده بود

في وندي مبناهاي فلس  . او طوري حرف زده بود كه اين كار خيلي آسان جلوه كرده بود            
را از ذهـن خـود دور       --مثل ارتباط آشكار وضعيت خودش با آريانا ناسـبرو        —تر  بزرگ

ترين فرد بخـشش      ترين و متضرر    اگر مظلوم : كرد تا روي موضوع دم دست تمركز كند       
  و گذشت كرده بود، پس چه كس ديگري گذشت نكرده بود؟

. ده شده بـود   هاي ديگري از طرف خبرنگاران فرستا       پيغام. تلفن همراهش را چك كرد    
پـاپس  . وندي با او تماس گرفت    . پاپس هم يك بار زنگ زده بود      . آنها را ناديده گرفت   

  ».رن سره ميان و مي يه مشت خبرنگار يه«: گفت. با اولين زنگ جواب داد
  ».دونم مي«
  » مخالفم؟ فهمي چرا با كنترل اسلحه حاال مي«

  . عمر گذشته بود خنديدوندي براي اولين بار در طول مدتي كه برايش مثل يك 
  »خوان؟ حاال چي مي«: پاپس پرسيد



 
 
 
 
 

  ».كنه يه نفر داره شايعات بد راجع به من پخش مي«
  »مثال؟«
  ».از اين جور حرفا. خوابم مثال اينكه من با رئيسم مي«
  »دن؟ اونوقت خبرنگارا به اين جور چيزا اهميت مي«
  ».ظاهرا«
  »هيچكدومشون حقيقت نداره؟«
  ».نه«
  ».لعنتي«
  »شه يه لطفي بهم بكني؟ مي. آره«

  ».اين كه ديگه پرسيدن نداره«: پاپس گفت
  ». دنبالم باشن ممكنه يه عده. االن بدجوري توي هچل افتادم«
  ».من هم كامال مسلحم«

نيـازي بـه اون كـار       «: وندي كه اميدوار بود اين حرفش حقيقت نداشـته باشـد گفـت            
  ». روزه ببري يه جاييخوام چارلي رو اين چند ولي ازت مي. نيست

  »كني توي خطر باشه؟ فكر مي«
هـاي   ممكنـه بچـه   . شـن   در هر صورت اين شايعات توي شهر پخش مـي         . دونم  نمي«

  ».اش سر به سرش بذارن مدرسه
  ».ايه ي قوي اون بچه. تونه از پس يه كم مسخره شدن بربياد كه چي؟ چارلي مي«
  ».خوام قوي باشه فعال نمي«
  »مونيم، خوبه؟ توي يه متل مي. واسم بهش هستح. خيلي خب، باشه«
داره  هاي ساعتي يا اينايي كـه سقفـشون آينـه         از اين هتل  . جاي مناسبي باشه، پاپس   «

  ».نباشه
  »--اگه كمك الزم داشتي. فهمديم، نگران نباش«

  ».اين كه ديگه نياز به گفتن نداره«: وندي گفت
  ».دوستت دارم. خيلي خب، مواظب خودت باش«
  ».دوستت دارممنم «



 
 
 
 
 

. داد هنـوز هـم جـواب نمـي    . وقتي تلفن را قطع كرد، دوباره بـا ويـك تمـاس گرفـت          
رفت؟ خـب، حـاال       حاال بايد كجا مي   . كرد  حرامزاده كم كم داشت اعصابش را خرد مي       

دانست چرا بعد از بيـست        دانست، ولي هنوز نمي     اتاقي پرنستون را مي     ديگر راز پنج هم   
  .توانست از يك نفر بپرسد البته مطمئنا فقط مي. ده استسال ماجرا از سر گرفته ش

  .فيل
ي    بنابراين مستقيم به طرف خانه    . ولي وقت تلف كردن بود    . دوباره به تلفنش زنگ زد    

  ».اينجا نيست«. شري در را باز كرد. او راه افتاد
  »دونستي؟ تو مي«: وندي پرسيد

  .شري چيزي نگفت
  »چه اتفاقي افتاد؟دوني اونجا  مي. راجع به پرنستون«
  ».دونستم تا مدت زيادي نمي«

اهميتـي نداشـت   . خواست سؤال ديگري بپرسد، ولي جلوي خودش را گرفت وندي مي 
. كـرد   بايد با فيل صـحبت مـي      . دانست  كه شري چه موقع با خبر شده بود يا چقدر مي          

  »كجا رفته؟«
  ».باشگاه پدران«
خب، بهرحال وقـت  .  و هويج بوددوباره وقت چوب» بهش نگي من دارم ميام، خب؟    «

  .چوب بود
ي بعد كـه   و دفعه. تون كني مجبور بشم دوباره برگردم خونه       اگه بگي، فقط كاري مي    «

دوربين و چند تا خبرنگار ديگه ميـارم و اونقـدر سـر و صـدا راه                 . ام  بيام خيلي عصباني  
  »گم؟ يم فهمي چي  مي. هات رو جلب كنم ها و حتي بچه ميندازم كه توجه همسايه

  ».كني تو اينقدر حماقت نمي«: شري گفت
برد، ولي ديگـر دروغ شـنيدن و بازيچـه قـرار              وندي از تهديد كردن اين زن لدت نمي       

  .گرفتن بسش بود
  ».گم بهش نمي. نگران نباش«: شري گفت

  .وندي برگشت كه برود
  ».يه چيز ديگه«: شري گفت



 
 
 
 
 

  »چي؟«
  » مواظب باش، خب؟. اون خيلي حساس شده«

خواست حرفي راجع به كريستا استاكول و اينكـه پوسـت و گوشـتش چقـدر            ي مي وند
شاپ حركت كـرد و در        به طرف كافي  . اش نبود   اضافه كند، ولي فعال موقع     حساس بود 

. خيلي بد شد. سكه نداشت. كرد پارك كرد   قبول مي » فقط سكه «يك محل پارك كه     
باز هـم احـساس كـرد اشـك در          . ي پرتگاه قرار گرفته بود      باز هم يك بار ديگر درلبه     
شاپ رسـيد و خـودش را جمـع و جـور              به نزديك در كافي   . چشمانش جمع شده است   

  .كرد
داگ . ها لبـاس پوشـيده بـود        نورم، معروف به تنفالي كامال شبيه رپر      . همه آنجا بودند  

فيل هم كت و شلوار و      . اش همراهش بود    اوون بچه . شرت تنيسش را به تن داشت       تي
شان دور ميز گردي نشسته و        همه. حتي در اين ساعت   . حتي حاال . يده بود كراوات پوش 

حركاتشان آن چيزي نبود كـه  . زدند كنان با هم حرف مي به جلو خم شده بودند و نجوا      
  . وندي انتظارش را داشت

به . وندي توجهي نكرد  . چشمانش را بست  . اش در هم رفت     وقتي فيل او را ديد، چهره     
رسيد كه فيـل جلـوي چـشمان او آب            به نظر مي  . و به او خيره شد    طرف ميز راه افتاد     

  .رفته است
  ».همين االن با كريستا استاكول حرف زدم«: وندي گفت

ي  وندي به نورم نگاه كرد، و نورم با اشـاره . كردند  فقط در سكوت به آنها نگاه مي   بقيه
  . ولي وندي اين كار را نكرد. سر به او گفت كه بس كند

  ».االن ديگه دنبال من هم هستن«: او گفتوندي به 
تونـستيم از   . ما خودمون اون شايعات اينترنتي رو دنبال كرديم       . دونيم  مي«: نورم گفت 

  ».شون هاي ويروسي خالص شيم ولي نه همه شر تعداد زيادي از سايت
  ».پس االن جنگ من هم هست«
بهت التماس كـردم  . ممن بهت هشدار داد  «. فيل هنوز سرش پايين بود    » .نبايد باشه «

  ».كه دخالت نكني
  ».حاال بگو ببينم چه خبره. اشتباه كردم. و من هم گوش نكردم«



 
 
 
 
 

  ».نه«
  »نه؟«

  .وندي سر راهش قرار گرفت. به در نگاه كرد. فيل بلند شد و سر پا ايستاد
  ».برو كنار«: فيل گفت

  ».نه«
  »تو با كريستا استاكول حرف زدي؟«
  ».آره«
  »چي بهت گفت؟«

مگر به كريستا قول نداده بود به كسي چيـزي نگويـد؟ فيـل از ايـن       . ي مردد ماند  وند
ونـدي  . فرصت استفاده كـرد و سـريع از كنـار ونـدي گذشـت و بـه طـرف در رفـت                     

اش گذاشـت و جلـويش را         خواست او را دنبال كند، ولـي نـورم دسـتي روي شـانه               مي
  .وندي با عصبانيت به طرف او چرخيد. گرفت

  » بكني، وندي؟ با شيرجه وسط خيابون ولوش كني؟خواي چكار مي«
  ».دوني من چي فهميدم تو نمي«

مـا خودمـون    . التحصيل نشده   هيچوقت فارغ . اون از پرنستون اخراج شده    «: نورم گفت 
  ».خودش بهمون گفت. دونيم مي
  »بهتون گفت چكار كرده؟«
  »به نظرت اهميتي داره؟«

ي بخـشش آنهـا و        باره  هاي كريستا در    حرفبه ياد   . اين حرف او را به درنگ وا داشت       
  .اند افتاد  كه در حال بازي كردن بوده اينكه فقط چند تا بچه

  »كنه؟ ها رو مي بهتون گفت كي داره اين كار«
وفاداريمون نـسبت  . ما دوستاش هستيم، وندي. ولي ازمون خواست دخالت نكنيم . نه«

  » كافي زجر كشيده، نه؟ي كنم كه به اندازه و فكر هم مي. به اونه، نه تو
و گذشـته از  . و حاال منه  —هاش  اتاقي  دونم كي دنبال اون و هم       نمي. دونم، نورم   نمي«

ممكنه قـاتلش هنـوز اون   . ويد رو كشته يا نه     دونم دن مرسر هيلي مك      اين، حتي نمي  
  »گم؟  مي فهمي چي مي. بيرون آزاد باشه



 
 
 
 
 

  ».فهمم مي«
  »خب؟«
  ».اين ديگه جنگ ما نيست. كنيمدوستمون ازمون خواسته دخالت ن«
  ».خيلي خب«

  .او با خشم و غضب به طرف در رفت
  »وندي؟«

ها و آن كاله سياه لعنتي روي دسـتمال     او با آن لباس   . وندي برگشت و به او نگاه كرد      
ي يـك ديـش       ي آن انـدازه     اش كـه صـفحه       مچـي   سر قرمز و كمربند سفيد و ساعت      

  »چيه، نورم؟«.  كرده بودماهواره بود ظاهر بسيار مضحكي پيدا
  ».اون عكس پيش ماست«
  »كدوم عكس؟«
ي   اي كه فارلي پاركز رو بـه پيـشنهاد رابطـه            همون فاحشه . عكس دختر توي ويديو   «

. اوون تونست تصويرش رو ثابت كنه و كيفيتش رو ببـره بـاال            . جنسي متهم كرده بود   
خواي ببيـنش،    اگه مي.كار آسوني نبود، ولي تصوير تقريبا واضحي ازش به دست آورد       

  ».داريمش
نورم هـم آن را بـه ونـدي    . اوون عكس هشت در ده را به نورم داد      . وندي منتظر ماند  

  .او به دختر داخل عكس نگاه كرد. داد
  »جوون به نظر مياد، درسته؟«: نورم گفت

  .دنياي از پيش متزلزل وندي به كلي فرو ريخت
  . خيلي هم جوان.رسيد بله، دختر داخل عكس جوان به نظر مي

ي چينا بـود، يعنـي همـان دختـري كـه دن ادعـا                 دقيقا هم شبيه تصوير طراحي شده     
  .     ي مخفي با او مالقات كند كرد قرار بوده در آن خانه مي
  
  
  
  



 
 
 
 
 

چيني   ي آنها توطئه    يك نفر براي همه   . اين يك آغازگر بود   . دانست  پس حاال ديگر مي   
  .كرده بود

  . دانست نه از هويت او آگاه بود اما هنوز نه دليلش را مي
. هنگامي كه وندي به خانه رسيد، هنوز يك ون خبري بيرون خانه پـارك كـرده بـود                 

. NTC. ي خـودش بـود      مال شبكه —لعنتي. شد مال چه ايستگاهي است      باورش نمي 
ميـشل فايـسلرِ    —نفـس عميـق   —سم، فيلمبردار او، بيرون ايـستاده بـود و در كنـار           

  . سر بود بادكنك
.  را زيـر بغلـش زده بـود        NTCميكروفـون   . كـرد    داشت موهايش را درست مي     ميشل

وندي يك لحظه وسوسه شد با ماشين به سمت راست بپيچد و او را زير بگيـرد و لـه                    
ي در    در عـوض دكمـه    . ايش روي پياده رو را تماشا كنـد         ي هندوانه   شدن آن سر گنده   

سرش بسته شد و سپس از ماشين       در الكتريكي پشت    . اتوماتيك گاراژ را زد و وارد شد      
  . پياده شد

  »وندي؟«
  . در گاراژ را زد. ميشل بود

  ».از ملك من برو بيرون، ميشل«
  ».فقط خودمم. دوربين يا ميكروفوني در كار نيست«
  ».ميره براي استفاده كردنش دوستم كه اينجاست يه اسلحه داره كه مي«
  »گم، خب؟ يه لحظه گوش كن چي مي«
  ».نه«
  ».راجع به ويكه. ينو بشنويبايد ا«

  »ويك چي؟«. اي مكث كند اين حرف باعث شد لحظه
  ».در رو باز كن، وندي«
  »ويك چي؟«
  ».فروشه داره تو رو مي«

  »منظورت چيه؟«. دلش فرو ريخت



 
 
 
 
 

قول . شه  دوربين و ميكروفوني در كار نيست، هيچي ضبط نمي        . در رو باز كن، وندي    «
  ».دم مي

خواسـت     چكار كنـد، ولـي مگـر چـه ضـرري داشـت؟ مـي               مدتي فكر كرد كه   . لعنتي
اش بود،  گنده به خانه اگر اين كار به معني راه دادن اين كله. هاي ميشل را بشنود حرف

ي چارلي كه مثل هميشه روي زمين رهـا شـده             از روي دوچرخه  . پس اشكالي نداشت  
 چـارلي هميـشه     .قفل نبـود  . بود تا فقط راه او را سد كند رد شد و دستگيره را چرخاند             

  .رفت آن را قفل كند يادش مي
  »وندي؟«
  ».از اين عقب بيا«

يادداشت گذاشته بود كه به سـراغ چـارلي رفتـه           . پاپس رفته بود  . او وارد آشپزخانه شد   
  . او در پشتي را براي ميشل باز كرد. خوب بود. است

  ».ممنون كه گذاشتي بيام تو«
  »خب حاال جريان ويك چيه؟«
  ».گيرن بدجوري دارن بهش سخت مي. خوان ش ازش توضيح ميها دستي باال«
  »خب؟«
ويك هم اونقدر تحت فشار قرار گرفته كه مجبور شده بگه كه اول تو بهش عالقـه                 «

  ».اشي در واقع طوري جا انداخته كه تو يه جورايي ديوونه—نشون دادي
  . حركت ايستاده بود وندي بي

  ».ايستگاه هم اين بيانيه رو اعالم كرده«
  . اي كاغذ به دست او داد ميشل برگه
اي نـداريم، اگرچـه        در خصوص موضوع وندي تـاينس هـيچ بيانيـه          NTCما اعضاي   

قـانوني يـا    مايليم تصريح كنيم كه مدير اخبار مـا ويكتـور گـرت هيچگونـه كـار غيـر           
اي از طـرف كارمنـدانش را رد كـرده            اخالقي انجام نداده است و هر گونه مساعده         غير

ي ما تبـديل   روزه كمين كردن براي ديگران به يك مشكل جدي براي جامعه    ام. است
  .شوند ي اين امر مي شده است و افراد بيگناه زيادي طعمه

  »كمين كردن؟ اين واقعيت داره؟«: وندي سرش را بلند كرد و گفت



 
 
 
 
 

اي كار كردن، مگه نه؟ اينقدر هم پياز داغش رو زياد كـردن كـه كـسي نتونـه              حرفه«
  ».نهشكايت بك

رم پشت تلويزيـون،      كني من مي    خواي، ميشل؟ تو كه فكر نمي       خب حاال تو چي مي    «
  »درسته؟

  ».تو اونقدر احمق نيستي«. ميشل سرش را تكان داد
  »پس براي چي اومدي اينجا؟«

ما دوستاي خوبي   . اين حقيقت نداره  «. او برگه را دوباره از او گرفت و آن را باال گرفت           
از حـد   هـاي بـيش   ميـشل لـب  » . . .احساسي نسبت به من داريدونم چه    مي. نيستيم
اش  ي بعـدي     خواست جمله   اش را غنچه كرد و چشمانش را بست، گويي مي           زده  ماتيك

  . را در ذهنش سبك سنگين كند
  »تو اين بيانيه رو باور كردي؟«

تـو؟ كمـين كـردن    . منظورم اينه كه، بيخيال   ! نه«. چشمان ميشل به سرعت باز شدند     
  ».اي  مسخره  ويك؟ چه حرفايبراي

در آن لحظه، اگر آنقدر به وندي شوك وارد نشده بود و احساساتش جريحه دار نـشده                 
  .بود، امكان داشت ميشل را بغل كند

و . ايه، ولي من به خاطر كشف حقايق خبرنگار شـدم           دونم اين حرف خيلي كليشه      مي«
به همين خـاطر فقـط      . كنن  يدارن برات پاپوش درست م    . اش چرنده   دونم اينا همه    مي
  ».خواستم بدوني جريان از چه قراره مي

  ».واو«: وندي گفت
  »چيه؟«
  ».فكر كنم غافلگير شدم. هيچي«
 كردنـت رو تحـسين       ي كارت و گزارش تهيه      من هميشه تو رو تحسين كردم، شيوه      «

  ».گم دونم چطور به نظر مياد، ولي دارم حقيقت رو مي مي. كردم
  ».دونم چي بگم نمي«. ا ايستاده بودوندي همانطور آنج



 
 
 
 
 

مـن ديگـه بايـد      . همين. اگه كمكي الزم داشتي من هستم     . الزم نيست چيزي بگي   «
همون آرتـور  . كنيم داريم راجع به همون ماجرايي كه برات گفتم گزارش تهيه مي  . برم

  ».لومين منحرف كه دو زانوش تير خورده بود
  »خبر جديدي به دست اومده؟«
 آوره  وشبختانه هر چي لياقتش بوده سرش اومده، ولي هنوزم خيلي حيـرت           خ. نه زياد «

  ».ها باشه مربي تيم هاكي بچه كه قبال هم محكوم شده 1پورنوگرافر كودكان يه كه
  .اند وندي احساس كرد موهاي پشت گردنش سيخ شده

  هاكي؟
صـبر كـن   «. او اكنون تماشاي اين ماجرا را به همراه چارلي و دوستانش به خاطر آورد  

  »ببينم، جلوي ورزشگاه ساوت ماونتن آرنا تير خورده، درسته؟
  ».درسته«
  ».كنن ها رو بررسي مي يادمه يه جايي خوندم كه سوابق مربي. ولي سر در نميارم«

  ».هاش نشد اما در مورد لومين، خبري از محكوميت. آره«. ميشل سر تكان داد
  » چرا؟«
آخـه  . ميه كه توي خاك آمريكا انجـام شـدن        چون بررسي سوابق فقط در مورد جراي      «

  ».مال كبكه، فكر كنم. دوني، لومين كاناداييه مي
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  . براي وندي زمان زيادي طول نكشيد تا قطعات پازل را كنار هم قرار دهد
از جمله يـك     او از پيش سوابق زيادي،    . ميشل فايسلر كمك خوبي به وندي كرده بود       

 از  ونـدي از كارهـاي  . ادگي در مورد متجاوز جنسي آرتور لـومين داشـت       ي خانو   شجره
و درست، شايد سر ميشل كمـي       . ي ميشل تحت تأثير قرار گرفته بود        پيش انجام شده  

  .داد هايش باريك بود اينطور نشان مي بزرگ بود، ولي شايد به اين خاطر كه شانه
  »حاال بايد چكار كنيم؟«: ميشل از او پرسيد

  ».ي قتل دن مرسره اون مسئول پرونده. م بايد با كالنتر واكر تماس بگيريمفكر كن«
ي تلفـن     ونـدي شـماره   » .شناسيش  خيلي خب، چطوره خودت تماس بگيري؟ تو مي       «

شناسانه   او وظيفه . ميشل كنار او نشست   . ي ارسال را زد     همراه واكر را پيدا كرد و دكمه      
واكـر بـا چهـارمين زنـگ        . بيرون آورد ي خبرنگاري كوچكش را همراه با قلم          دفترچه

  ».كالنتر ميكي واكر«: گلويش را صاف كرد و گفت. جواب داد
  ».وندي هستم«
  »چطوري؟. اوه، اِ، سالم«

و حاال كه وندي با خودش فكر       . رسيد  اوه، اِ، سالم؟ لحن صدايش دستپاچه به نظر مي        
  ديد؟  ي تلفنش نمي كرد، مگر اسم او را روي صفحه

  ».بينم كه اون جريانات جديد رو راجع به من شنيدي مي«: وندي گفت
  ».آره«



 
 
 
 
 

در هـر صـورت    . فعال وقت مناسبي براي توضيح دادن اين موضوع نبـود         » .عالي شد «
 ولي هنـوز هـم خـودش از ايـن وضـع             --گور پدرش، درست؟  —اهميتي هم نداشت  

انوش تير  ي آرتور لومين شنيدي؟ هموني كه هر دو ز          راجع به اين پرونده   «. معذب بود 
  »خورده؟

  ».ي من نيست آره، ولي توي حوزه«
  »شده است؟ شنيدي كه آرتور لومين يه پورنوگرافر محكوم«
  ».فكر كنم شنيدم، آره«
  »اينو هم شنيدي كه آرتور لومين برادر زن اد گريسنه؟«

  ».واي«: سپس واكر گفت. مكث كوتاهي به وجود آمد
. اش بـوده    زاده  ين مربي تيم هـاكي خـواهر      خواي؟ لوم   باز هم واي مي   . واقعا هم واي  «

اش   زاده  ي خانوادگي خوب نيستن، بايـد بگـم كـه خـواهر             براي اونايي كه توي شجره    
  ».جي، پسر اد گريسن، قرباني پورنوگرافي. شه اي مي
  ».اين هم واي داره«
هـاي لـومين تيـر زده از     هركس بـه زانـو  —داشته باشه» واي«شايد اينجا هم  —و«

  ». اين كار رو كردهي دوري فاصله
  ».اي بوده كار يه تيرانداز حرفه«: واكر گفت

  »روما راجع به گريسن گفته بود؟-او-اين همون چيزي نيست كه صاحب گان«
كردم تو ديدي گريـسن دن مرسـر رو           فكر مي . ولي سر در نميارم   . خداي من . درسته«

  ».كشته چون مرسر از پسرش عكس گرفته
  ».همينطوره«
  »تاشون رو زده؟پس يعني دو «
يادته اد گريسن اومده بود پارك ايالتي رينگوود كـه تـوي پيـدا              . خب، آره، فكر كنم   «

  »ويد كمك كنه؟ كردن هيلي مك
  ».آره«
دچـار عـذاب   . فهمـم  ولي فكر كنم االن ديگه مي. فهمم گفت من دليلش رو نمي      مي«

  ».گناه رو كشته وجدان شده بوده، چون يه آدم بي



 
 
 
 
 

راجـع بـه چـه چيـزي، ونـدي        —داشـت   داشت يادداشـت برمـي    ميشل پشت سر هم     
  .دانست نمي

اد . شـه   دن مرسر آزاد مي   . كنم جريان اينجور پيش رفته      من فكر مي  «: وندي ادامه داد  
ره   وقتـي مـي   . بره  كشه و مدرك رو از بين مي        مرسر رو مي  . شه  گريسن هم ديوونه مي   

. افته  نم بعدش چه اتفاقي مي    دو  ولي دقيق نمي  . خونه، زنش، مگي، ميفهمه چكار كرده     
چكار كردي، كار دن نبوده، كار بـرادرم        «گه    احتماال مي . كنه  احتماال مگي وحشت مي   

ولـي  . دونـم  نمـي . گه  جي حقيقت رو راجع به داييش بهش مي       . يا شايد هم اي   » .بوده
ي   تا چندين ماه توي همـه     . تصورش رو بكن چي بايد توي ذهن گريسن گذشته باشه         

ها مواجه شده، تقاضـاي مجـازات        ها حرف زده، با قرباني      حاضر شده، با رسانه   ها    دادگاه
  ».دن مرسر رو كرده

  ».فهمه كه اشتباهي يه نفر ديگه رو كشته و بعدش مي«
دونه كه آرتور لومين، بـرادر زنـش، هيچوقـت بـه سـزاي        تازه االن ديگه مي   . درسته«

كشه، خب، اين ممكنه اعتبـار      و اگر هم يه جوري كارش به دادگاه ب        . رسه  عملش نمي 
  ».اش رو از بين ببره خانواده

. اش رو دوباره درگير اين مسئله بكنه خـودش يـه رسـواييه              اينكه خانواده «: واكر گفت 
پس، . كرده هم رسواييه    اينكه براي تمام دنيا اعتراف كنه كه تمام اين مدت اشتباه مي           

  »كنه؟ زنه ناقصش مي چي، به جاش مي
اون هم بعد از اتفاقاتي كه      . ديگه توانايي انجام يه قتل ديگه رو نداشته       فكر كنم   . آره«

  ».ي اول افتاد دفعه
  ».و هر چي هم باشه، برادر زنشه«
  ».درسته«

او اكنون داشت به آرامي با تلفـن همـراهش        . وندي به ميشل در آنسوي ميز نگاه كرد       
  . كرد صحبت مي
  ».رو هم با خودش بردهبچه . گن زن گريسن تركش كرده مي«: واكر گفت

  ».شايد به خاطر كاري بوده كه با دن كرده«
  ».شايد هم به خاطر اين كه برادرش رو با تير زده«



 
 
 
 
 

  ».درسته«
  »خب حاال چطور اينا رو ثابت كنيم؟«. واكر آهي كشيد

  ».زنه، ولي شايد شماها بتونيد بهش فشار بياريد لومين احتماال حرف نمي. دونم نمي«
و . اي هـم در كـار نيـست         هيچ شاهد ديگه  . ومين توي تاريكي تير خورده    با اينحال ل  «

  ».دونيم كه گريسن استاد از بين بردن مدركه اينو هم مي
مقدار ديگري يادداشت برداشـت     . ميشل تلفنش را قطع كرد    . آنها مدتي سكوت كردند   

اي مكـث كـرد، بـه دفترچـه           لحظه. هاي بزرگ و بلندي روي كاغذ رسم كرد         و پيكان 
  .نگاه كرد، و اخم كرد

  »چيه؟«: وندي پرسيد
اما يه جاي اين فرضيه ايراد . هنوز مطمئن نيستم«. ميشل دوباره شروع به نوشتن كرد  

  ».داره
  »چي؟«
لـومين يـه روز قبـل از        . ي مهمي نباشه ولي زمانبنديش جـور در نميـاد           شايد مسئله «

  ».مرسر تير خورده
ي دريافتي را چـك       شماره.  خطي داشت  يك تماس پشت  . تلفن وندي به لرزش درآمد    

  ».يه تماس ديگه دارم. بايد قطع كنم«: به واكر گفت. وين بود. كرد
  ».خوام بابت لحن حرف زدنم معذرت مي«
  ».فراموشش كن«
  ».خوام وقتي اين جريانات تموم شد بهت زنگ بزنم هنوز هم مي«

سپس تماس  » .موم شد وقتي اين جريانات ت   «: تكرار كرد . وندي سعي كرد لبخند نزند    
  »الو؟«. ديگر را جواب داد

ي اخـراج فيـل تورنبـال رو بررسـي            طبق درخواستي كه كـردي، مـسئله      «: وين گفت 
  ».كردم

  »دوني كي براش پاپوش درست كرده؟ مي«
  »كجايي؟«
  ».خونه«



 
 
 
 
 

  » .فكر كنم بايد اينو ببيني. بيا دفترم«
  
  
  

×   ×   ×   ×   ×  
  
  
  

  . مند بودابرثروت. وين ثروتمند بود
دفترش در خيابان چهل و شـشم      . مخفف ويندزر هورن الكوود سوم بود     » وين«: مثال

  .هورن واقع شده بود-ي الك و پارك اَوِنيو در ساختمان چند طبقه
  .خودتان حساب كنيد

محـل كـار پـدرش      .  پـارك كـرد    1وندي ماشينش را در پاركنيگ سـاختمان متاليـف        
هايش را تا     او هميشه آستين  . و اكنون به ياد او افتاد     ا. ي چنداني با اينجا نداشت      فاصله

ي دست به كـار   او هميشه آماده—زد و اين كارش معناي نماديني داشت   آرنج باال مي  
زرق و بـرق      شدن بود و هيچوقت دوست نداشت كسي او را به چشم يك كارمنـد پـر               

احـساس  شـد ونـدي    او باعث مي. هايي قوي و عضالني داشت     پدرش ساعد . نگاه كند 
گذشت، دوست داشت خودش      ها از مرگ او مي      و حاال، با وجود اينكه سال     . امنيت كند 

آيـا  . شـود   چيز درسـت مـي      هاي بزرگ او بيندازد و از او بشنود كه همه           را در ميان بازو   
گونـه    رسد كه ديگر اين نياز را در خود احـساس نكنـيم؟ جـان هـم همـين                   روزي مي 

اين احساس گرم امنيت از طرف يـك مـرد،   .  بود به وندي احساس امنيت داده  —بود
پاپس هم آدم بسيار    . ممكن بود ضد فمينيستي به نظر بيايد، ولي هميشه وجود داشت          

چارلي، خب، او هميشه پسر كوچك ونـدي بـاقي          . ي او نبود    خوبي بود، اما اين وظيفه    
 مردي كـه    دو. ي وندي بود كه از او مراقبت كند، نه برعكس            وظيفه  ماند و هميشه    مي

اميـد نكـرده      آنها هرگز او را نا    . باعث شده بودند احساس امنيت كند هر دو مرده بودند         

                                                 
1. Metlife  



 
 
 
 
 

كـرد نجـواي     بودند، ولي حاال، با اين همه دردسري كه در كمينش بود، احـساس مـي              
  . اميد كرده است گويد كه او آنها را نا ضعيفي به او مي

درِ آسانسور به روي تـابلويي بـا    . بودتر منتقل كرده      وين دفترش را به يك طبقه پايين      
خـوش اومديـد،    «: پذيرگر با صداي زيرِ بلندي گفت     .  باز شد  1ب.ي نمايندگي م    نوشته

  ».خانم تاينس
ي يك    پذيرگر به اندازه  . وندي نزديك بود دوباره عقب عقب به داخل آسانسور برگردد         

بيه مـدل   ي چـسبان سـياهي پوشـيده بـود كـه شـ              تكـه   لباس يـك  . مدافع راگبي بود  
آرايشش طـوري  .  بود3Cannonball Run در فيلم 2واري از لباس آدرين باربو كابوس

  .بود كه انگار با پارو آن را روي صورتش ماليده بودند
  ».اِ، سالم«

انـدام بـود و       قد و الغـر     بلند. دوز سفيدي وارد شد     يك زن آسيايي با كت و شلوار دست       
اختيار  اي كنار هم ايستادند و وندي بي      ن لحظه اين دو ز  . ها داشت   جذابيتي در حد مدل   

  . يك توپ بولينگ را كه در شرف برخورد با يك ميله بود در ذهن مجسم كرد
  ».آقاي الكوود منتظرتون هستن«: زن آسيايي گفت

خـانم تـاينس    «: زن درِ دفتر را باز كرد و گفت       . وندي به دنبال او از راهرو پايين رفت       
  ».تشريف آوردن

هـر چنـد بـا    . قيافه بود اي خوش او به طرز قابل مالحظه. شت ميزش بلند شدوين از پ 
ــصيت       ــال شخ ــف و ك ــا ظري ــورت تقريب ــضاي ص ــد و اع ــد بلون ــاي مجع آن موه

اي در  اي در وجودش بـود و سـردي   خورد، نيروي خفته    اش به وندي نمي     خوشگلي  بچه
  هـر لحظـه  حـركتش بـود، گـويي     شد و انعطافي در بدن بـي  اش ديده مي  چشمان آبي 

  .اي مرگبار به شخص مقابلش وارد كند امكان داشت ضربه
  »شه به آقاي بري بگي ما حاضريم؟ مي. 4ممنون، مي«: وين به زن آسيايي گفت
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4. Mee   



 
 
 
 
 

  ».حتما«
همـان درنـگ و   . ي ونـدي را بوسـيد   وين به آنسوي اتاق آمد و گونه   . مي بيرون رفت  

ي   ش، آنهـا بـا هـم رابطـه        شش ماه پـي   . آور هميشگي به وجود آمد      همان تأمل عذاب  
بخشي برقرار كرده بودند و ايـن بـراي هميـشه در خـاطرش بـاقي                  جنسي بسيار لذت  

  .ماند مي
  ».تماشايي شدي«
  ».كنم ولي خودم كه اينطور احساس نمي. ممنون«
  ».اينطور كه معلومه روز سختي رو پشت سر گذاشتي«
  ».همينطوره«

مـايلم حمايـت و تـسلي       «. م باز كرد  وين دوباره سر جايش نشست و دستانش را از ه         
  »  .خودم رو عرضه كنم

  »؟. . .و از حمايت و تسلي منظورت«
  ».مقاربت نا منقطع«: وين ابروهايش را به رقص درآورد و گفت
هـا    بدترين موقع رو بـراي ايـن پيـشنهاد        «: وندي با حيرت سرش را تكان داد و گفت        

  » .انتخاب كردي
  »برَندي ميل نداري؟. كنم ك ميولي در. اصال هم اينطور نيست«
  ».نه ممنون«
  »شه خودم بخورم؟ مي«
  ».راحت باش«

شد مشخص شد يـك تنـگ بلـوري           ي عتيقه داشت كه وقتي درش باز          وين يك كره  
هايي از مرداني در حال شـكار روبـاه، و            تابلو. ضخيم گيالس بود   ميز او از چوب   . است

زيون صفحه بزرگ هـم روي ديـوار        يك تلوي . يك فرش شرقي روي ديوار آويزان بود      
  ».حاال بگو ببينم جريان از چه قراره«: وين گفت. بود
  ».اشكالي نداره نگم؟ فقط بايد بدونم كي براي فيل پاپوش درست كرده«
  ».حتما«

  .مي همراه پيرمردي پاپيون زده وارد شد. درِ دفتر باز شد



 
 
 
 
 

نس، با ريدلي بري آشـنا      وندي تاي . ، ممنون كه تشريف آوردي    1آه، ريدلي «: وين گفت 
آقاي بري يكـي از مؤسـسان شـركت بـرادران بـري و كارفرمـاي سـابق آقـاي                    . شو

  ».تورنبالته
  ».از آشنايي باهات خوشوقتم، وندي«

ي بزرگ از چيزي كـه پرونـده بـه نظـر             روي ميزِ وين به جز يك دسته      . همه نشستند 
ن و آقاي بري بايد بدونيم قبل از اينكه شروع كنيم، م   «: وين گفت . رسيد خالي بود    مي

  ».ره كنيم از اين اتاق بيرون نمي كه هر بحثي رو اينجا مطرح مي
  ».من خبرنگارم، وين«
  ». آشنا باشي"خارج انتشار"پس بايد با عبارت «
  »  .خارج انتشاره. باشه«

هايي رو    كدوم از حرف    خوام بهم قول بدي هيچ      و به عنوان يه دوست، مي     «: وين گفت 
  ».م براي شخص ديگه فاش نكنيزني كه مي

  .وندي به ريدلي بري نگاه كرد و سپس به آرامي نگاهش را روي وين برگرداند
  ».دم قول مي«
وين دستش را . آقاي بري سري تكان داد . وين به ريدلي بري نگاه كرد     » .بسيار خب «

كـه  همونطور  . هاي آقاي فيل تورنبال هستن      ها پرونده   اين«. ي بلند گذاشت    روي ُكپه 
  ».دوني مشاور مالي شركت برادران بري بوده مي
  ».دونم بله، مي«
همينطـور معـامالت   . من اين چند ساعت رو بـا حوصـله صـرف گـشتن اينـا كـردم          «

الگوهـاي  . اي رو هم كه توسط آقاي تورنبـال انجـام شـده بررسـي كـردم                 كامپيوتري
يـت قـائلم،    چـون بـرات اهم    . هاش رو به دقت بررسي كـردم        معامله و خريد و فروش    

ي كاري فيـل تورنبـال    ذارم، ساعيانه تاريخچه  وندي، و به هوش و فراستت احترام مي       
نگاهي به اينكه چطور ممكنه براش توطئـه درسـت كـرده باشـن موشـكافي                 رو با نيم  

  ».كردم
  »خب؟«

                                                 
1. Ridley  



 
 
 
 
 

فيل تورنبال دو   «. وين به چشمان او نگاه كرد و وندي باد سرد نگاه او را احساس كرد              
. شه رقمي نزديك به سـه ميليـون   طبق تخميني كه من زدم مي. ر ندزديدهميليون دال 

خواستي بدوني چطـور بـراي تورنبـال پـاپوش            مي. خالصه، شكي در اين مورد نيست     
اي ترتيـب داده      فيل تورنبال كالهبـرداري   . براش پاپوش درست نكردن   . درست كردن 

  ».گرده به دست كم پنج سال پيش كه تاريخش برمي
اون كـه تنهـايي اونجـا كـار     . شايد اون نبوده باشه«: را تكان داد و گفت وندي سرش   

  ». . .ممكنه يكي از اونا. هم همكار داشته هم دستيار. كرده نمي
. اش را زد    كرد كنترلي را برداشت و دكمه       وين در حالي كه هنوز به چشمان او نگاه مي         

  .تلويزيون روشن شد
  ».ها رو هم بررسي كنم  نوار دوربينآقاي بري لطف كردن و بهم اجازه دادن«

دوربين در ارتفاع نصب شـده بـود و         . داد  تصوير تلويزيون، داخل يك دفتر را نشان مي       
  فيل تورنبال داشت اسنادي را داخل يك دسـتگاه كاغـذ  . داد تصوير را از باال نشان مي    

  . داد كن قرار مي خرد
رو قبل از اينكه پست بـشن از   هاش    اين آقاي تورنبالته كه داره صورتحساب مشتري      «

  ».بره بين مي
بلند شـد و  . اين بار فيل پشت ميزش بود. تصوير عوض شد. ي كنترل را زد  وين دكمه 

هـاي جعلـي      اينجا هم آقاي تورنبال داره از صورتحـساب       «. به طرف يك چاپگر رفت    
. يتونيم همينطور ادامه بديم، ونـد       مي. كنه  گيره، و بعدش هم پستشون مي       پرينت مي 

  ».فيل تورنبال از مشتريانش و آقاي بري كالهبرداري كرده. ولي شكي درش نيست
اگه فيل همچين دزد بزرگيه، «: به ريدلي بري رو كرد و گفت. وندي به عقب تكيه داد 

  »چرا دستگير نشده؟
. ويـن سـر تكـان داد      . ريدلي بري به وين نگاه كرد     . تا چند لحظه كسي چيزي نگفت     

  ».گه  نميبه كسي. بفرماييد«
  انـدام و ژوليـده      او مردي كوچـك   . بري گلويش را صاف كرد و پاپيونش را تنظيم كرد         

او . گوينـد   داشتني يا جـذاب مـي       ها به آنها دوست     هايي بود كه بعضي     از آن پيرمرد  . بود



 
 
 
 
 

 شركت برادران بري رو بيش از چهل سال پيش تأسيس           1من و برادرم استنلي   «: گفت
هـامون   ميـز . توي يـه اتـاق  .  سال در كنار هم كار كرديم      به مدت سي و هفت    . كرديم

ما موفـق شـديم تجـارتي رو بـا     . هر روزِ كاري به همين شكل بود     . روبروي هم بودن  
بيش از دويست نفـر كارمنـد       . اي بالغ بر يك ميليارد دالر راه بندازيم         ي آغازي   سرمايه

ين مسئوليت رو خيلي    من ا . و حاال هم اسممون در همه جا در صدره        . استخدام كرديم 
  ».به خصوص حاال كه برادرم فوت كرده—گيرم جدي مي

  .او مكثي كرد و به ساعتش نگاه كرد
  »آقاي بري؟«
  ».بله«
اينا همه كه گفتيد درست، ولي اگه فيل تورنبال ازتون دزدي كرده چرا ازش شكايت               «

  »نشده؟
ــرده « ــن دزدي نك ــشتري. اون از م ــرده   از م ــودش دزدي ك ــاي خ ــور و همي. ه نط

  ».هاي من مشتري
  ».هرچي«
ولي بذاريـد بـه دو      . ي معناشناسيه   اين مسئله چيزي فراتر از مسئله     .  نه "هرچي"نه،  «

تفـاوت، و دوم بـه    بذاريد اول به عنـوان يـك تـاجر بـي      . شكل سؤالتون رو جواب بدم    
تـاجر  . دونـه   عنوان پيرمردي كه خودش رو در مقابـل رفـاه مـشتريانش مـسئول مـي               

، به نظرت اگه پخش بـشه كـه يكـي از          2ر اين محيط دوران بعد از ِميداف      د: تفاوت  بي
 بوده چه باليي سر شركت بـرادران      3بهترين مشاوران ماليمون مجري يه ترفند پونزي      

  »بري مياد؟

                                                 
1. Stanley  

2  .Bernard "Bernie" Madoff ) رئـيس سـابق بـازار بـورس     بيزنسمن آمريكايي يهـودي و  ) 1938متولد
 150 بـه    ي ميليـارد دالر   65 اخـتالس    جرم به   2009نزدك و عامل بزرگترين ترفند پونزي تاريخ كه در سال           

  .سال زندان محكوم شد
گذران پرداخـت شـود از پـول      است كه در آن به جاي اينكه از سود واقعي حاصله از كار به سرمايه              ترفندي . 3

هـاي متعـارف    عـادي از بهـره   رزي غيـر ها معموال به ط  اين سود . شود  گذاران بعدي به آنها پرداخت مي       سرمايه



 
 
 
 
 

. جواب واضح بود و وندي از خودش پرسيد چرا قبال متوجه اين موضـوع نـشده اسـت               
مدام ايـن سـؤال را بـه        . استفاده كرده بود  فيل از اين سؤال به نفع خودش        . جالب بود 

  »چرا دستگيرم نكردن؟«--برد عنوان مدركِ مورد توطئه قرار گرفتنش به كار مي
شون رو به اون و شركتش        از طرفي، پيرمرد در مقابل كساني كه سرمايه       «: او ادامه داد  

 هـا رسـيدگي   بنابراين االن خـودم دارم بـه حـساب   . كنه سپردن احساس مسئوليت مي  
خالصـه،  . كنم  ها رو از دارايي شخصي خودم پرداخت مي         ي مشتري   پول همه . كنم  مي

هايي كه ازشون كالهبـرداري       مشتري. گيرم  مسئوليت اين اشتباه روخودم به عهده مي      
  ».شه شده پولشون تمام و كمال بهشون پس داده مي

  ».مونن خبري مي و در بي«: وندي گفت
  ».بله«

به عقـب تكيـه داد و   . وين او را به رازداري سوگند داده بود  كه به همين خاطر بود كه       
  . ها مشخص شده بود خيلي چيز. هاي بيشتري از پازل كنار هم قرار گرفتند ناگهان تكه

  .ي آن شايد هم از همه—از بيشتر آن آگاه شده بود. حاال ديگر آگاه شده بود
  »اي نداري؟ سؤال ديگه«: وين پرسيد

  »چطور گيرش انداختيد؟«
ترفند پونزي هيچوقت تا زمان زيـادي       «: اش جابجا شد و گفت      ريدلي بري در صندلي   

  ».مونه پوشيده نمي
  »منظورم اينه كه اولين بار چي باعث شد بهش شك كنيد؟. دونم نه، اينو مي«
اين . اي رو براي بررسي سوابق تمام كارمندانم استخدام كردم          دو سال پيش، مؤسسه   «

ي شخـصي فيـل        نه بيشتر، ولي يه ناهمخواني تـوي پرونـده         فقط يه روال عادي بود    
  ».تورنبال توجهمون رو جلب كرد

  »اي؟ چه ناهمخواني«
  ».اش دروغ گفته بود فيل توي رزومه«
  »در چه موردي؟«

                                                                                                                                            
ـ             . باالترند رداران تـاريخ آمريكـا محـسوب       نام اين ترفند از چارلز پونزي ايتاليايي كه يكي از بزرگتـرين كالهب

 .  شود گرفته شده است مي



 
 
 
 
 

ولـي ايـن    . التحـصيل شـده     گفته بود از دانشگاه پرنستون فارغ     . در مورد تحصيالتش  «
  ».حقيقت نداشت
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  . دانست پس حاال ديگر مي

. اش زنـگ زد  بـه خانـه  . باز هم جواب نداد. وندي به تلفن همراه فيل تورنبال زنگ زد   
كـسي آنجـا   . ي او در انگلوود توقف كرد     در راهِ برگشتن از دفتر وين، دم در خانه        . هيچ
  .خبري از باشگاه پدران هم نبود. شاپ سر زد به كافي. نبود

. يا شايد بهتر بود با فرانك ترمونت تمـاس بگيـرد  . تصميم گرفت با واكر تماس بگيرد     
احتمال زيادي وجود داشت كه دن مرسر هيلي        . ويد او بود    ي هيلي مك    مسئول پرونده 
با خودش گفت كه شايد حاال ديگر بداند چه كسي او را كـشته اسـت،              . را نكشته باشد  

  .ولي فعال اين فقط يك حدس بود
او دو دليـل    .  از رفتن ريدلي بري، وندي تمام قضيه را براي وين توضيح داده بـود              بعد

ويـن  . يك، او به يك گوش خارجي و يك نظر احتياج داشت          . براي اين كارش داشت   
خواست يك نفـر ديگـر هـم از           ولي، دو، مي  . ها را در اختيارش بگذارد      توانست اين   مي
، پشتيبان خبر داشته باشـد، تـا هـم از           دانست به عنوان، خب     هايي كه خودش مي     چيز

  .اطالعات محافظت كند هم از خودش
تيـر از     چند تا هفـت   . هايش تمام شد، وين كشوي آخري ميزش را بار كرد           وقتي حرف 

  . وندي قبول نكرد. آن بيرون آورد و يكي از آنها را به او پيشنهاد كرد
به سال آينده كـه چـارلي بـه         او  . خانه ساكت بود  . چارلي و پاپس هنوز برنگشته بودند     

از فكر تنهايي   . شد  رفت فكر كرد و اينكه خانه هميشه همينقدر ساكت مي           دانشگاه مي 



 
 
 
 
 

تري نقـل   ي كوچك  شايد وقتش بود كه به خانه     . اي اصال خوشش نيامد     در چنين خانه  
  .مكان كنند

 باال  ي  به طبقه . يك ليوان آب خورد و دوباره ليوان را پر كرد         . گلويش خشك شده بود   
او . اش را آزمـايش كنـد       بهتـر بـود فرضـيه     . رفت، نشست، و كامپيوتر را روشـن كـرد        

اسـتيو  : هـاي پرنـستون انجـام داد        هاي گوگلش را به ترتيب برعكس رسوايي        جستجو
  .ميچيانو، فارلي پاركز، دن مرسر، فيل تورنبال

  .اكنون بيشتر برايش مفهوم داشت
را كه راجـع    » رفتار نامناسب جنسي  «اي  ه  سپس نام خودش را جستجو كرد و گزارش       

. خواست گريـه كنـد   دلش مي. به او نوشته بودند خواند و سرش را با ناراحتي تكان داد         
  .شان نه براي خودش، بلكه براي همه

  يعني واقعا تمام اين جريانات با يك بازي دانشگاهي شروع شده بود؟
  »وندي؟«

دانـست تأييـد كـرده      ا خودش از پيش مياين فقط آنچه ر   . ترسيد، ولي نترسيد    بايد مي 
  . ي در اتاق ايستاده بود فيل تورنبال در آستانه. برگشت و به پشت سرش نگاه كرد. بود

  ».اي هم از جريان خبر دارن كسان ديگه«: وندي گفت
صورتش همان درخششي را داشت كه در اثر مشروب خوردن زياد به     . فيل لبخندي زد  

  . آيد وجود مي
  »خوام آسيبي بهت برسونم؟ ني ميك فكر مي«
  »تا حاال نرسوندي؟«
  ».ولي به خاطر اين نيومدم. گي فكر كنم راست مي«
  »چطور وارد شدي؟«
  ».درِ گاراژ باز بود«

. مطمئن نبـود چـه حركتـي درسـت اسـت          . اش  ي لعنتي   از دست چارلي و آن دوچرخه     
.  جـايي زنـگ بزنـد       اي 911تواست زيركي به خرج بدهد و تلفنش را بردارد و بـه               مي
  . توانست با ايميل يك جور درخواست كمك بفرستد مي

  ».نترس«: فيل گفت



 
 
 
 
 

  ».پس اشكالي نداره به يكي از دوستام زنگ بزنم«
  ».دم نزني ترجيح مي«
  »و اگه اصرار كنم؟«

  ».قصد ندارم آسيبي بهت برسونم«. اي بيرون آورد فيل اسلحه
آيـد، چـشم آدم فقـط آن را           يرون مـي  اي ب   وقتي اسلحه . وندي سر جايش خشكش زد    

  »هي، فيل؟«. آب دهانش را قورت داد و سعي كرد خودش را قوي نگه دارد. بيند مي
  »چيه؟«
  ».همين كه اسلحه درآوردي يعني قصد آسيب رسوندن داري«

  ».دونم از كجا شروع كنم فقط نمي. بايد با هم حرف بزنيم«: فيل گفت
رده شيـشه رو تـوي چـشم كريـستا اسـتاكول فـرو       چطوره از اونجا كه با لگد اون خ       «

  »كردي شروع كني؟
  »مثل اينكه تكاليفت رو خوب انجام دادي، اينطور نيست، وندي؟«

  .وندي چيزي نگفت
 كنـار پـايش      اسلحه. او آهي كشيد  » .جريان از همونجا شروع شد    . گي  راست هم مي  «

؟ من قايم شـده بـودم و        دوني چه اتفاقي افتاد، درسته      بهرحال خودت مي  «. آويزان بود 
دويدم به طرف در، ولي اون دسـت انـداخت جلـوم و             . بعدش كريستا استاكول جيغ زد    

. خواستم فرار كنم    فقط مي . خواستم آسيبي بهش برسونم     به هيچوجه نمي  . پامو گرفت 
  ».خيلي هم وحشت كرده بودم

  »ي سرپرست؟ تو به خاطر يه بازي رفته بودي توي خونه«
  » .وديممون رفته ب همه«
  ».ولي تو بودي كه تقصير رو به گردن گرفتي«

وندي يك لحظه تـصميم     . اي با حالتي سرگشته به طرف ديگري نگاه كرد          فيل لحظه 
شايد اين بهتـرين  . فيل اسلحه را به سمت او نشانه نگرفته بود. گرفت به طرفش بدود   

ينكـه فيـل   فقط همانجا نشـست، تـا ا  . ولي وندي از جايش تكان نخورد. فرصتش بود 
  ».آره، درسته«: باالخره گفت

  »چرا؟«



 
 
 
 
 

ها وارد    دوني، من با تمام برتري      مي. اون موقع به نظرم اومدم كار درست همين باشه        «
بقيـه  . ي آموزش قبل از تحصيل ثروت، نام خانوادگي، يه دوره    . اون دانشگاه شده بودم   

اونـا  .  بـود  ايـن مـسئله تـوي ذهـنم       . زدن  كردن و دست و پا مـي        با سختي تالش مي   
چرا بايد بقيـه    —افتادم  تازه، من كه در هر صورت توي دردسر مي        . دوستاي من بودن  
  »كردم؟ رو هم قاطيش مي

  ».قابل تحسينه«: وندي گفت
. خونه تاريـك بـود    . البته، از وسعت دردسري كه توش گرفتار شده بودم خبر نداشتم          «

او » .نقـدر بـد آسـيب ديـده    دونـستم او  نمي. زنه كردم كريستا از ترس جيغ مي  فكر مي 
دوست دارم فكر كنم اگه يه بار ديگه ايـن اتفـاق       «. سرش را به سمت راست كج كرد      

ولـي  . يعني تقصير دوسـتام رو بـه گـردن بگيـرم          . كنم  بيفته باز هم همون كار رو مي      
  »   .دونم نمي

وندي سعي كرد نگاهي به كامپيوتر بيندازد و ببينـد چيـزي هـست كـه بتوانـد بـراي                    
  »خب بعدش چي شد؟«. تن كمك روي آن كليك كند يا نهگرف

  »دوني، مگه نه؟ خودت مي«
  ».از دانشگاه اخراج شدي«
  ».درسته«
  ».و پدر و مادرت به كريستا پول دادن تا سكوت كنه«
دونـستم    دونـم، شـايد مـي       ولي شايد هم، چـه مـي      . پدر و مادرم خيلي ترسيده بودن     «

شـغل  . كردن و بعدش بهم گفـتن از پيشـشون بـرم          اونا دِين منو ادا     . شه  همينطور مي 
ولي باز هم شايد ايـن      . من ديگه اونجا جايي نداشتم    . خانوادگي رو هم دادن به برادرم     

  ».چيز خوبي بود
  ».كردي احساس آزادي مي«: وندي گفت

  ».آره«
  ».كردي كساني كه تحسينشون مي. هات شده بودي اتاقي حاال ديگه مثل هم«

. و بنابراين، مثل اونا، من هم به تقال و دست و پـا زدن افتـادم               . يقادق«. فيل لبخند زد  
يـه  . توي شركت برادران بـري كـار گيـر آوردم         . كردم  هيچ كمكي از كسي قبول نمي     



 
 
 
 
 

ها درست كردم، سخت تالش كردم تا همـه رو خوشـحال و راضـي                 ليست از مشتري  
با هم تشكيل خـانواده  . دمنظير بود ازدواج كر با شري، زني كه از هر نظر بي     . نگه دارم 

ها رو خـودم      ي اين كار    همه. ي خوب شديم    هاي قشنگ و يه خونه      صاحب بچه . داديم
  ». . .به تنهايي و بدون كمك گرفتن از كسي انجام دادم

  .اي مكث كرد و لبخندي زد لحظه
  »چيه؟«
  ».تو، وندي«
  »من چي؟«
ام برات تعريـف      هاي خبيثانه   اردارم از ك  . من اسلحه دارم  . االن هر دو تامون اينجاييم    «

پرسي كه وقـت رو تلـف كنـي بـه ايـن اميـد كـه            تو هم داري ازم سؤال مي     . كنم  مي
  ».ها درست سر موقع برسن پليس

  .وندي چيزي نگفت
  ».به خاطر تو اومدم. ولي من به خاطر خودم نيومدم اينجا، وندي«

ن وضـعيت، تـرس از      ي او نگاه كـرد و ناگهـان، بـا وجـود اسـلحه و آ                 وندي به چهره  
  .وجودش گريخت

  »چطور؟«: پرسيد
  ».فهمي خودت مي«
  »--دم ترجيح مي«
  »خواي؟ مگه جواب نمي«
  ».فكر كنم«
  »خب پس كجا بودم؟«
  ».ازدواج كردي، سر كار رفتي، از كسي هم كمك نگرفتي«
  »گفتي با ريدلي بري مالقات كردي؟. درسته، ممنون«
  ».آره«
واقعا هـم   . ده  آدم صاف و صادقي نشون مي     .  آدم جذابيه  پيرمرد خوبيه، درسته؟ خيلي   «

ي توي دستش نگاه كرد كه انگار         او طوري به اسلحه   » .من هم همينطور بودم   . هست



 
 
 
 
 

شرط . هيچكس از همون اول كارش دزد نيست      «. همين االن از ناكجا ظاهر شده بود      
بـراي  هـر كـاري از دسـتت برميـاد     . بندم حتي برنـي ميـداف هـم اينطـور نبـوده             مي

دي، يـه     ي بد انجام مي     يه معامله . رحميه  اما دنيا، دنياي بي   . دي  هات انجام مي    مشتري
بنـابراين ميـاي    . گيـري   دوني كه دوباره پسش مي     ولي مي . دي  مقدار پول از دست مي    

وقتي . فقط تا يه روز، شايد هم يه هفته       . پول يه نفر ديگه رو ميذاري توي اون حساب        
كني شايد هم يه چيزي بهش        سي به همين شكل جبرانش مي     ر  ي بعدي مي    به معامله 

. كـنن   ها هستن كه بيشتر سود مي       در آخر، اين مشتري   . اين دزدي نيست  . اضافه كني 
ولـي مگـه چكـار      —ري  كني، يه كم از حدت فراتـر مـي          همينجوري از كم شروع مي    

يـا  . شـي   توني در اين مورد بكني؟ اگه به كاري كه كردي اعتراف كني، تبـاه مـي                 مي
اش   مونه؟ بايد همـه     اي برات مي    ي ديگه   پس چه چاره  . ري زندان   شي يا مي    اخراج مي 

چيـز خـوب پـيش بـره و هـيچ             از پيتر قرض بگيري بدي به پل و اميدوار باشي همـه           
  ».مشكلي پيش نياد

  »كردي يا نه؟ هات دزدي مي خب حاال آخرش از مشتري«: وندي گفت
  ».آره«
  »دادي؟  ميو به خودت يه حقوق متعادل«
  ».اين بخشي از حفظ ظاهر بود«

  ».كه اينطور. درسته«: وندي گفت
كنم ذهنيت تـو رو       من فقط دارم سعي مي    . البته حق با توئه   «: فيل لبخندي زد و گفت    

ريدلي بهت گفت چرا اولين بار توجهـشون     . تغيير بدم، حاال چه قابل قبول باشه چه نه        
  »به من جلب شد؟

  ».ات دروغ گفتي وي رزومهت«. وندي سر تكان داد
يه دفعه به   . داد  ي سرپرست دوباره داشت آزارم مي       وقايع اون شب توي خونه    . درسته«

. خاطر اتفاقي كه اون همه سال پيش افتاده بود، انگار دنيـا بـرام متالشـي شـده بـود                   
ي اونا رو به گـردن گـرفتم،          توني تصور كني چه احساسي داشتم؟ من تقصير همه          مي

عا هم تقصيري نداشتم، و حاال، خب، بعد از اين همـه سـال، هنـوز داشـتم                  هرچند واق 
  ».كشيدم عذاب مي



 
 
 
 
 

  »منظورت چيه تقصيري نداشتي؟«
  ».همين كه گفتم«
  ».با لگد زدي توي صورت كريستا استاكول. تو اونجا بودي«
  »راجع به زير سيگاري برات گفت؟. ولي اين باعث شروع اين جريان نشد«
  ».رديتو پرتش ك. آره«
  »اون اينو بهت گفت؟«

خودش اينطور فرض كرده بود، ولي واقعا كريستا استاكول    . وندي در اين باره فكر كرد     
  گفته بود فيل اين كار را كرده است؟

زيرسـيگاري بـود    . يه نفر ديگه زيرسيگاري رو بهش پرت كرد       . من نبودم «: فيل گفت 
  ».كه آينه رو خرد كرد

  »دونستي كي پرتش كرده؟ نمي«
كساني كه اون شب اونجا بودن همه انكار        «. فيل سرش را به عالمت منفي تكان داد       

و حـاال ديگـه بـاز هـم         . منظورم از اينكه گفتم من تقصيري ندارم همين بـود         . كردن
ي اخراج شدنم رو شنيدن، خب، اين ديگه تير           وقتي پدر و مادرم قضيه    . هيچي نداشتم 

اي بهم نگاه     هام ديگه به چشم ديگه      و بچه شري  . منو به كلي طرد كردن    . خالص بود 
اش هم به خـاطر       همه—ديكه به آخر خط رسيده بودم     . سرگشته شده بودم  . كردن  مي

فارلي و اسـتيو    . هاي قديميم   اتاقي  بنابراين براي كمك رفتم پيش هم     . اون بازي لعنتي  
ي از  گفتن از اينكه تقصير رو به گردن گرفتم ازم ممنونن، ولي حـاال ديگـه چـه كـار                  

مياد؟ كم كم با خودم گفتم نبايد خودم تنهايي مسئوليت ايـن كـار رو بـه                   دستشون بر 
تونستيم بار اين مـسئوليت       ذاشتيم، مي   اگه هر پنج تامون پا پيش مي      . گرفتم  عهده مي 

دانشگاه هـم بهـم   . شدم ديگه توي اين جريان تنها نمي  . رو بين خودمون تقسيم كنيم    
م دارم بـه دوسـتاي قـديميم كـه هـيچ كمكـي بهـم        و من ه . گرفت  تر سخت مي    كم

ره، همـه مـوفقن و         اوضاعشون خوب پيش مـي      بينم همه   كنم و مي    كنن نگاه مي    نمي
  ». . .زندگي مرفهي دارن

  ».شون رو خراب كني بنابراين تصميم گرفتي وجهه«: وندي گفت



 
 
 
 
 

و حـاال  دوني؟ من تنها كسي هستم كه بهاي اون اتفاقات رو پرداخت،      منو مقصر مي  «
گفـتن    مـي . انگـار ارزش نجـات دادن نداشـتم       . انگار من از چشم اونا تموم شده بودم       

  ».ازشون بخواه كمكت كنن. ام ثروتمنده خانواده
اش، از ثروت و جايگـاه آنهـا          توانسته از خانواده    وندي با خودش فكر كرد كه فيل نمي       

ـ      توانست بخواهد مثل دوستان سخت      مي. فرار كند  ي از نظـر آنهـا او       كوشش باشـد، ول
شـد، مـشخص      چون وقتي فشار مشكالت زياد مي     —هيچوقت واقعا يكي از آنها نبود     

 . شد كه همانقدر به فقرا تعلق دارد كه آنها به ثروتمندان تعلق داشتند مي
  ».جريان بازاريابي ويروسي رو هم از باشگاه پدران شنيدي«: وندي گفت

  ».آره«
راجـع  . راجع به فارلي نوشته.  االن دوباره چك كردم   .داد  اين بايد يه سرنخي بهم مي     «

ي كـافي تـوي    راجع به دن هم كه قبال به انـدازه . راجع به من نوشته . به استيو نوشته  
يه كلمه هم راجع به جرم اختالست تـوي اينترنـت چيـزي          . ولي تو، فيل  . اينترنت بود 

جـع بـه دزدي تـو از    تـون، چـرا را     خواست بره سراغ همـه      چرا؟ اگه يه نفر مي    . ننوشته
تـو  . ها ننوشته؟ در واقع، هيچكس در اين مورد خبر نداشت         شركت چيزي توي وبالگ   

تا اينكـه دوسـتم ويـن بهـم        . به باشگاه پدران گفته بودي همينجوري بركنارت كردن       
اطالع داد كه در واقع به خاطر دزديدن دو ميليون دالري كـه يـه دفعـه جريـانش رو                    

تي هم فهميدي رفـتم پرنـستون، تـوي ايـن يكـي هـم               وق. فاش كردي اخراج شدي   
  ».پيشدستي كردي و به دوستات گفتي از دانشگاه اخراج شدي

  ».گي درست مي«: فيل گفت
اول، يه دختري پيدا كردي كـه نقـش   . هات چيني پس بذار بريم سراغ موضوع توطئه «

  ».ي فارلي رو بازي كنه چينا، دختر نوجوون دن، و فاحشه
  ».درسته«
  »جا پيداش كردي؟از ك«
زياد هم  . اون فقط يه فاحشه بود كه استخدامش كردم كه نقش دو نفر رو بازي كنه              «

در مورد استيو ميچيانو هم، خب، كار سختيه كـه يـه مقـدار مـواد     . اي نبود   كار پيچيده 
  ». . .و دن بذاري توي صندوق عقبش و به پليس بگي يه نگاهي بندازن؟



 
 
 
 
 

  ».ردياز من استفاده ك«: وندي گفت
ات رو ديدم و با خـودم گفـتم، واو، چـه                يه شب برنامه  . مشكل شخصي با تو نداشتم    «

  »راهي از اين بهتر؟
  »چطور اين كار رو كردي؟«
است، وندي؟ اون ايميل اولي رو از طرف اشلي، دختر سـيزده              كجاش اينقدر پيچيده    «

 جاي دن جا    روم خودم رو    بعدش توي چت  .  نوشتم SocialTeenروم    ي توي چت    ساله
ام هم  فاحشه. اش قايم كردم تاپ رو توي خونه ها و لپ وقتي رفتم ببينمش عكس. زدم

وقتـي بـه    . خودش رو به جاي نوجووني به اسم چينا كه توي دردسر افتاده بود جـا زد               
-او با انگشت عالمت نقل قولي نشان داد   » --"باز  دن بچه "شخصيت اينترنتيم يعني    

 مكان مشخص بيام اون خونه، چينا از دن خواسـت كـه در              گفتي كه در يه زمان و     «-
هاي شما هـم كـه آمـاده          دن اومد و دوربين   . همون زمان و مكان باهاش مالقات كنه      

  ». . .بودن
   .اي باال انداخت او شانه

  ».واو«: وندي گفت
و حتـي از اينكـه اون همـه شـايعه رو در         . متأسفم كه تو رو وارد اين جريـان كـردم         «

. اشـتباه كـردم   . اونجا رو ديگـه خيلـي تنـد رفـتم         .  كردم بيشتر متأسفم   موردت پخش 
  ».اومدم جبران كنم. به همين خاطر االن اومدم. احساس خيلي بدي در اين مورد دارم

داشـت اعـصابش را بهـم       . اينكه بـه خـاطر او آمـده اسـت         —گفت  مدام همين را مي   
ي ايـن     ، سـراغ همـه    ها رو كـردي     ي اين كار    پس يعني همه  «: وندي گفت . ريخت  مي

  »افراد رفتي، فقط براي انتقام؟
  ».نه«. جوابش وندي را متعجب كرد. فيل سرش را پايين انداخت

چيـزت رو از دسـت دادي، بـه           تـو همـه   . گناه جلوه بدي، فيل     خواد خودت رو بي     نمي«
  ».گناه رو هم با خودت پايين بكشي همين خاطر تصميم گرفتي افراد بي

  .لين بار لحن صدايش خشمگين شدبراي او» گناه؟ بي«
  ».گناه نبودن اونا بي«
  »ي سرپرست كردن؟ منظورت به خاطر كاريه كه اون شب توي خونه«



 
 
 
 
 

  »  .منظورم اينه كه، به اين خاطر كه گناهكار بودن. نه، منظورم اين نيست«
  »گناهشون چي بود؟«: وندي شكلكي از خودش درآورد و گفت

همـه  . بـاز وحـشتناكي بـود       زن. خوابيـد   هـا مـي     احـشه فهمي؟ فارلي واقعـا بـا ف        نمي«
استيو هم واقعا از مقامش به عنـوان يـه پزشـك بـراي فـروش و توزيـع               . دونستن  مي
تونـستن بـه ايـن جـرم          نمـي . ها بپرس   از پليس . كرد  هاي تجويز شده استفاده مي      دارو

. دونـي، مـن بـراي اونـا پـاپوش درسـت نكـردم               مي. دونستن  اما مي . دستگيرش كنن 
  ».دستشون رو رو كردم

. لـرزد   كـرد بـدنش مـي       اكنون سكوتي سنگين به وجود آمده بود، و وندي احساس مي          
دانست ونـدي او را   فيل منتظر ماند چون مي. رسيدند حاال داشتند به موضوع اصلي مي    

  .  كند تحريك مي ي حرفش به ادامه
  » و دن چي؟«: وندي پرسيد

سعي كرد خـودش را كنتـرل كنـد، امـا           . نفس كشيدن فيل كمي عجيب و غريب شد       
  ».به همين خاطر اومدم، وندي«. آمد گذشته داشت به سرعت به سويش مي

  ».فروش بوده باز بوده و استيو هم مواد همين االن گفتي فارلي زن. فهمم نمي«
  ».آره«
  »باز بود؟ دن مرسر واقعا بچه—پرسم پس سؤال بديهي رو ازت مي«
  »خواي؟ حقيقت رو مي«
تو اونو گيرش انداختي    . خوام بهم دروغ بگي     ي اين جريانات مي     فيل، بعد از همه   نه،  «

  »كه عدالت در موردش برقرار بشه؟
  » .كنم هيچي طبق نقشه پيش نرفت در مورد دن، فكر مي« : او به آرامي گفت

  »باز بود، آره يا نه؟ دن بچه. ها بردار كنم دست از اين معناشناسي خواهش مي«
  ».دونم نمي«. پش نگاه كرد و چيزي را از درون خود احضار كرداو به سمت چ

  »چطور ممكنه؟«. اين جوابي نبود كه انتظارش را داشت
ولـي االن مطمـئن   . بـاز باشـه   كردم بچـه  وقتي براش پاپوش درست كردم، فكر نمي    «

  ».نيستم
  »اي داره؟ اين چه معني«. اين جواب سر او را به دوران انداخت



 
 
 
 
 

  ».اي به كمك به من نداشتن  رفتم پيش فارلي و استيو، ولي عالقهبهت كه گفتم،«
  ».خب«
  .فيل اسلحه را باال آورد و آن را به دست ديگرش داد» .بعدش رفتم پيش دن«
  »اون چطور واكنش نشون داد؟«
دونـستم   منظورم اينه كه، حتي اصـال نمـي  . انگيزش نشستيم ي نفرت توي اون خونه  «

بـا فقـرا كـار    . تونست بكنه؟ مطمئنا پـول نداشـت    چكار مي .چرا به خودم زحمت دادم    
بعدش بهش گفتم چه اتفاقي بـرام       . يه آبجو خوردم  . خورم  ازم پرسيد آبجو مي   . كرد  مي

وقتـي حرفـام تمـوم شـد دن تـوي           . با يه حالت دلسوزانه به حرفام گوش كرد       . افتاده
م گفـت كـه تمـام     به. ازش پرسيدم چرا  . چشمام نگاه كرد و گفت خوشحاله كه اومدم       

و بعـدش حقيقـت   . شـوك بهـم وارد شـد   . رفته ديدن كريستا استاكول   ها مي   اين سال 
  ».نهايي رو بهم گفت

  .وندي اكنون متوجه آنچه كريستا استاكول از او مخفي كرده بود شده بود
  » اولين باري كه دن اومد چي بهت گفت؟«
  ».اين يه چيزيه بين خودمون«

  ».سيگاري رو پرت كرد دن زير«: فتوندي به او نگاه كرد و گ
فـارلي و اسـتيو و      —بقيـه . اون ديد من پشت تخـت خـم شـدم         «. فيل سر تكان داد   

زمـاني كـه كريـستا    .  خودشون شروع كرده بودن به يواشكي بيـرون رفـتن       —كلوين
دن فقـط  . هـا رفتـه بـودن    استاكول دست برد به طرف كليد بـرق اونـا تـا وسـط پلـه       

بـه همـين خـاطر      . و بـه مـن فرصـت فـرار بـده          . كنـه خواست حواسش رو پـرت        مي
  ».سيگاري رو پرت كرد زير
  ».و زيرسيگاري آينه رو خرد كرد توي صورت اون«
  ».آره«

اعتراف كردن دن و بخـشش كريـستا را         . وندي آن لحظه را در ذهن خود مجسم كرد        
. كردند هر چه باشد، آنها چند تا بچه دانشگاهي بودند كه داشتند بازي مي            . مجسم كرد 

  . بخشيدن آنها آنقدر آسان بود؟ براي كريستا، شايد آسان بود
  ».دونستي و تو اين همه سال هيچوقت اينو نمي«: وندي گفت



 
 
 
 
 

. سعي كرد دليلش رو برام توضيح بده . دن بهم دروغ گفته بود    . دونستم  هيچوقت نمي «
در . سـيده تر  ي تحصيلي احتياج داشته و مـي        هزينه  به كمك . ي فقيري بوده    گفت بچه 

و بـه خـاطر     —كـرده   اي براي من نداشته و فقط اونو نـابود مـي            هر صورت هم فايده   
  »چي؟

  ».به همين خاطر سكوت كرده«
ي   تـونم ديـه   مي. خانواده و نفوذ دارم. گه من پولدارم اون هم مثل بقيه با خودش مي     «

اري رو كـه  ذاره من تقصير ك فقط مي. گه بنابراين هيچي نمي. كريستا استاكول رو بدم 
در واقع، بـه    . بيني، وندي، دن زياد هم بيگناه نبوده        پس مي . اون كرده به عهده بگيرم    

  ».ترين ما بوده داليل زيادي، گناهكار
به اين فكر كرد كه فيل وقتي فهميده است كه بهـاي        . وندي به اين موضوع فكر كرد     

  . شده باشدجرمي را كه توسط دن انجام شده پرداخته است چقدر بايد خشمگين 
  »آزار نبود، درسته؟ ولي كودك«

دسـت كـم، اولـش فكـر        . كـردم   نه، فكر نمـي   «. اي در اين مورد فكر كرد       فيل لحظه 
  ».كردم نمي

  .ويد افتاد و بعد به ياد هيلي مك. بياورد وندي سعي كرد از اين حرف او سر در
  »تو چكار كردي؟. خداي من، فيل«
اي كـه در      هـر خـوبي   —ي كـه ازم مونـده بـود       هرچ. من تموم شدم  . حق با اونا بود   «

روحت رو  . اين بالييه كه انتقام به سر آدم مياره       . االن ديگه از بين رفته    —وجودم بود 
  ».كردم هيچوقت نبايد اون در رو باز مي. خوره به تدريج مي

ي سرپرست يا درِ نفرتي كه    درِ خانه —دانست منظور او كدام در است       وندي ديگر نمي  
باره نفـرت   هاي كريستا استاكول را در وندي حرف.  به گرفتن انتقام كرده بوداو را وادار 

شـود بـه      هاي ديگر مي    ي چيز   و اينكه نگه داشتن آن در وجود خود باعث رهايي همه          
  . خاطر آورد

  . ويد مانده بود ي هيلي مك هنوز مسئله. هايشان تمام نشده بود ولي هنوز حرف
  ». . .اش كرد د، منظورم اينه كه وقتي قاضي تبرئهخب وقتي دن آزاد ش«: وندي گفت

  ».ادامه بده، وندي«. ي فيل او را وحشت زده كرد لبخند روي چهره



 
 
 
 
 

سـعي كـرد جريـان را دنبـال كنـد، ولـي ناگهـان               . توانست ادامه دهد    ولي وندي نمي  
  . آمد كجاي آن با عقلش جور در نمي هيچ

پرسـي اون   ه؟ داري از خـودت مـي      كني، درسـت    ويد فكر مي    داري راجع به هيلي مك    «
  ».شه چطور با اين جريان مرتبط مي
  .وندي قادر به حرف زدن نبود

  ».خواستي بزني بگو حرفي رو كه مي. ادامه بده، وندي«
  . آمد اصال با عقل جور در نمي. ولي او حاال متوجه شده بود

قـانون رو  . كـردم درسته، من اونا رو اذيت «. تر شده بود  ي فيل اكنون آرام     حالت چهره 
باره فـارلي     يه فاحشه رو استخدام كردم تا در      . زير پا گذاشتم؟ اصال مطمئن هم نيستم      

اين جرمه؟ شايد يه خالف كوچيـك       . دروغ بگه و نقشي رو هم در مورد دن بازي كنه          
ولي مگه ايـن كـاري      —روم خودم رو به جاي يه نفر ديگه جا زدم           توي يه چت  . باشه

فقـط  . خواستم حتما اونـا رو بفرسـتم زنـدان          دي؟ نمي   م مي نيست كه خودت هم انجا    
  »و عذاب هم كشيدن، مگه نه؟. خواستم عذاب بكشن مي

  .وندي سري تكان داد. او منتظر جواب ماند
  »ي قتل بچينم؟ پس ديگه چرا بايد براش توطئه«

  ».دونم نمي«: وندي گفت
  ».اين كار رو نكردم«: فيل به جلو خم شد و به نجوا گفت

هاي او را در ذهن خود آهسته كنـد و            سعي كرد حرف  . توانست نفس بكشد    دي نمي ون
ويد سه مـاه      هيلي مك . خوب به آنها فكر كند، و يك جوري يك قدم به عقب برگردد            

كرد كه، مثال، فيل در  چرا؟ آيا وندي فكر مي. قبل از اينكه پيدا شود به قتل رسيده بود  
تل را به گردن او بيندازد؟ آيا اين بـا عقـل جـور              صورت آزاد شدنِ دن او را كشته تا ق        

  آمد؟ مي در
كـسي    تونم هيچ   نمي. تونم يه دختر نوجوون رو بكشم       نمي. وندي، من خودم يه پدرم    «

  ».رو بكشم



 
 
 
 
 

ي يـك نفـر از        ي بسيار زيادي بين خـراب كـردن وجهـه           وندي متوجه شد كه فاصله    
كالسي قديمي بـا كـشتن يـك          مطريق اينترنت با قتل، و بين انتقام گرفتن از چند ه          

  . دختر نوجوان وجود دارد
  . كرد كرد و او را سست مي حقيقت كم كم داشت در او نفود مي

. فون رو توي اتاق دن جاسازي كني       تونستي اون آي    تو نمي «: وندي به آهستگي گفت   
سعي كرد تمركـز كنـد،      . سرش همچنان در دوران بود    » .اصال جاي دن رو بلد نبودي     

ممكـن  «.  موضوع را درك كند، ولي اكنون جواب خيلـي روشـن شـده بـود               سعي كرد 
  ».نيست كار تو بوده باشه

به همين خاطر   «. اش بازگشت   او لبخندي زد و صلح و صفا به چهره        » .درسته، وندي «
ي من به     اين آخرين هديه  . يادته؟ بهت گفتم به خاطر تو اومدم، نه خودم        . اومدم اينجا 

  ».توئه
  »آورد؟ فون چطور سر از اتاق دن در اون آي. ر در نميارماي؟ س چه هديه«
گنـاه رو بـه كـشتن     نگران بودي كه يه مرد بي. تو جوابت رو به دست آوردي، وندي  «

فقط يك توضيح براي بودن اون تلفن توي اتـاق متـل   . ولي اينطور نيست . داده باشي 
  ».تلفن تمام مدت با دن بوده: وجود داره

  »دن هيلي رو كشته؟«.  كردوندي فقط به او نگاه
  ».البته«

  .توانست نفس بكشد توانست تكان بخورد، نه مي وندي نه مي
بابـت تمـام ايـن جريـان        . ديگـه آزادي  . دونـي، ونـدي     چي رو مي    و حاال ديگه همه   «

. كنه يا نه، ولي بايد بكنـه        دونم اين جبران كارايي رو كه باهات كردم مي          نمي. متأسفم
  ».اومدم بهت كمك كنم— هم گفتم، به همين خاطر اومدمهمونطور كه همون اول

آميـز بـه      اي صـلح    چشمانش را بست و قيافه    . اش را باال برد     فيل تورنبال سپس اسلحه   
وندي دستانش را بلند كرد و بـه طـرف او   » .به شري بگو متأسفم«: گفت. خود گرفت 

  .دويد و فرياد زد تا او را متوقف كند
  . ولي خيلي از او دور بود

  .اش گذاشت، آن را رو به باال گرفت، و ماشه را كشيد  را زير چانه ي اسلحه فيل لوله



 
 
 
 
 

  
  
  
  

        33336666فصل فصل فصل فصل 

        

        

  .پنج روز بعد
  . را به انجام رساندخانهپليس كار تميز كردن 

او سعي  . واكر و ترمونت هر دو آمدند تا به وندي سر بزنند و ماجرا را از زبان او بشنوند                 
ي زيـادي بـه     هم عالقه رسانه. ماجرا را با جزئيات شرح دهدتواند  كرد تا جايي كه مي   

» قضاوت عجوالنه «اي كساني را كه       فارلي پاركز در بيانيه   . اين موضوع نشان داده بود    
دكتـر اسـتيو    . هاي انتخاباتي نـشد     كرده بودند محكوم كرد اما ديگر دوباره وارد رقابت        

د و اعالم كرد كه قـصد دارد از شـغل           اي امتناع ورزي    ميچيانو از انجام هرگونه مصاحبه    
  . اش دست بكشد و عاليق ديگري را دنبال كند پزشكي

  .فيل تورنبال در مورد آنها درست گفته بود
   از هرگونـه   NTCونـدي توسـط     . گـشت   مي  طبيعي باز   زندگي به سرعت به حالت شبه     

.  بـود  رفتار جنسي مبرا شد، ولي محل كار به جاي غيرممكني برايش تبديل شـده               سوء
هايش را از طريـق       ي مأموريت   او همه . توانست به چشمانش نگاه كند      ويك گرت نمي  
هـايش   ي مأموريـت  داد، و تـا اينجـا هـم همـه     اش، ميويس به او مـي     دستيار شخصي 
  . گرفت تري مي كرد، وندي موضع تهاجمي اگر اين وضع تغيير نمي. مزخرف بودند

  .ولي فعال زود بود
او اين مدت را هم بـه ايـن خـاطر    . رود كه آخر هفته از آنجا مي  پاپس اعالم كرده بود     

آيد، ولي او به قـول        مانده بود كه مطمئن شود مشكلي براي وندي و چارلي پيش نمي           



 
 
 
 
 

وندي . اهل يك جا ماندن نبود    . خودش يك سنگ غلتان بود و هميشه در گردش بود         
  . شد كرد، ولي خدايا، چقدر دلش براي او تنگ مي درك مي

اي كـه راجـع    ب اين كه هرچند همكارانش قبول كرده بودند كه شايعات اينترنتي         عجي
به او پخش شده بود حقيقت ندارند خيلي از مردم كسلتون اين موضوع رو قبول نكرده       

پدر و مادر ها هـم وقتـي دم در مدرسـه            . گرفتند  او را در سوپرماركت ناديده مي     . بودند
در روز پنجم، دو ساعت قبل از اينكه        . گرفتند  ه مي هايشان بودند از او فاصل      منتظر بچه 

بـه  «: التحصيلي برود، ميلي هـانوور زنـگ زد و گفـت            ي فارغ   ي هيئت پروژه    به جلسه 
خواد توي هيچ هيئتي شـركت داشـته          كنم نمي   ها هم كه شده، پيشنهاد مي       خاطر بچه 

  ».باشي
كنم بري پـي   د ميها هم كه شده، من هم پيشنها به خاطر بچه«: وندي هم جواب داد  

  ».كار خودت
. چـارلي بـود   . از پشت سرش صداي دست زدن شنيد      . سپس گوشي را محكم گذاشت    

  »   .آفرين، مامان«
  ». فكره اين زنه خيلي كوته«

خوام از زير كالس تندرستي در برم چـون   يادته بهت گفتم مي   «: چارلي خنديد و گفت   
  »ده؟ بي بند و باري رو رواج مي

  ».آره«
ترسـه روي اخالقـش       كنن چون مادرش مـي      هانوور رو هميشه مرخصش مي     1كَسي«

. »جلـق زن  «گـن هـانوور       جالب اينجاست كه تو مدرسه همه بهـش مـي         . تأثير بذاره 
  ».هاي به تمام معناست منظورم اينه كه، از اون هرزه

او نشست و در حالي كـه       . وندي نزديك شدن پسر لندوكش به كامپيوتر را تماشا كرد         
  . وي صفحه بود شروع كرد به تايپ كردننگاهش ر

  ».هاي به تمام معنا شد راستي صحبت از هرزه«: وندي گفت
  »ها؟«: چارلي به او نگاه كرد و گفت

  ».توي يه وبالگ گذاشتنشون. يه سري شايعات راجع به من پخش شده«

                                                 
1. Cassie  



 
 
 
 
 

  »مامان؟«
  »بله؟«
  »كنم؟ فكر كردي من توي غار زندگي مي«
  »تو اونا رو ديدي؟«
  ».لومهمع«
  »پس چرا چيزي نگفتي؟«

  .اي باال انداخت و دوباره شروع كرد به تايپ كردن چارلي شانه
  ».خوام بدوني كه حقيقت ندارن مي«
  »خوابي؟ خواي بگي براي پيشرفت كردن با كسي نمي يعني مي«
  ».بازي در نيار مسخره«

نيـست بهـم    خب؟ تـو الزم     . دونم حقيقت ندارن، مامان     خودم مي «. چارلي آهي كشيد  
  ».بگي

دوسـتات در ايـن مـورد سـر بـه سـرت             «. وندي تمام سعيش را كرد كه گريـه نكنـد         
  »ذارن؟ نمي

خواستن بدونن از مرداي      خب، خيلي خب، كالرك و جيمز مي      «: سپس» .نه«: او گفت 
  ». هم خوشت مياد يا نه جوون

  .وندي اخم كرد
  ».شوخي كردم«: چارلي گفت

  ».اي بود شوخي بامزه«
  .او دوباره شروع كرد به تايپ كردن» .خت نگيرزياد س«

اگـر قـبال    . وندي سعي كرد به حريم خصوصي او احترام بگذارد و از اتاق بيرون بـرود              
ها مـشخص شـده       ي جواب   همه. چيز تمام شده بود     همين كار را كرده بود اكنون همه      

يلـي را   دن هـم از جـا در رفتـه و ه          . فيل براي دوستانش توطئه چيني كرده بـود       . بود
دهنـده    اي براي اين كار او پيدا كنند خيلـي آزار           توانستند انگيزه   اين كه نمي  . كشته بود 

  .بود ولي زندگي گاهي اوقات همينگونه است



 
 
 
 
 

كـرد و بـه همـين خـاطر از      احساس بغض و تنهـايي مـي  . ولي او از اتاق بيرون نرفت    
  »كني؟ داري چكار مي«: پسرش پرسيد

  ».نمك دارم فيس بوكم رو چك مي«
همان كه با اسم شارون هيت ساخته       . اش انداخت   اين حرف او را به ياد پروفايل جعلي       

  . بود تا در فهرست دوستان كربي سنت قرار بگيرد
  »راستي مهموني رد بول چيه؟«: پرسيد

  »اين كلمه رو از كجا شنيدي؟«. چارلي دست از تايپ كردن برداشت
لي براي برقراري ارتباط با كربي سنت استفاده  وندي به او يادآور شد كه از پروفايل جع        

  ».كربي شارون رو به يه مهموني ردبول دعوت كرد«. كرده است
  ».نشونم بده ببينم«: چارلي گفت

ونـدي سـر جـاي او       . ي خود خارج شد و از پشت كامپيوتر بلنـد شـد             چارلي از صفحه  
وردش يـك ثانيـه طـول كـشيد تـا پـس        . را واردكـرد  » شـارون هيـت   «نشست و اسم    

دعوتنامـه را آورد و آن را بـه چـارلي           . را به خاطر بياورد و سپس وارد شـد        ) "چارلي"(
  . نشان داد

  »خيلي خب، خودت كه از قوانين سخت مدرسه خبر داري، درسته؟«
  ».درسته«
منظورم اينـه كـه، اگـه يكـي از         . مدير زكر هم كه در مورد اين مسائل مثل يه نازيه          «

هـاي ورزشـي    تونه بـراي تـيم   دن ديده بشه،  ديگه نه ميها در حال مشروب خور   بچه
گزارشـش هـم   . هاي بازيكنـان جديـد شـركت كنـه     تونه توي برنامه    بازي كنه، نه مي   

  ».كنه به مسئوالن دانشگاه مي
  ».دونم آره، مي«
دوني كه نوجوونا چقدر احمقن و هميشه عكساي خودشـون رو در حـال                اينو هم مي  «

  »، خب، فيس بوك؟ هايي مثل توي سايتكنن  مشروب خوردن پست مي
  ».آره«
  ».ها رو ردبولي كنه خب بهرحال، يه نفر به فكرش رسيد كه عكس«
  »ردبولي كنه؟«



 
 
 
 
 

خـوري و چـون    ري يه مهموني و داري يه قوطي آبجـو مـي         فرض كن مثال مي   . آره«
گي، واي، مـن خيلـي باحـالم،          خيلي بدبختي و مشكل عزت نفس داري، با خودت مي         

خواي در حال خـوردن ايـن آبجـو         بعد از يه نفر مي    . م همه بفهمن چقدر باحالم    خوا مي
. ازت عكس بگيره كه بذاريش توي اينترنت تا براي دوستاي احمقت خودنمايي كنـي             

. هاي رايش سـوميش اتفـاقي ببينـدش         حاال فرض كنيم مدير زكر يا يكي از چاپلوس        
  ».ذاري روي قوطي آبجوت ميپس مياي با فوتوشاپ يه دربول . شي ديگه بدبخت مي

  ».كني شوخي مي«
  » .بيا. كني با عقل جور در مياد وقتي بهش فكر مي. كنم شوخي نمي«

هاي كربي سـنت      تعدادي از عكس  . او باالي سر وندي خم شد و با ماوس كليك كرد          
بيني؟ نگاه كن چنـد    مي«. چارلي يكي يكي روي آنها كليك كرد      . در صفحه ظاهر شد   

  ».شون ردبول خوردن هاي جنده دختر فيقاش و دوستبار خودش و ر
  ».بهشون نگو جنده«
  ».حاال هرچي«

  »چارلي؟«. ها كرد وندي شروع به كليك كردن روي عكس
  »چيه؟«
  »تو تا حاال مهموني ردبول رفتي؟«
  ».آباد بدبخت: مقصد«
  »اين يعني نه؟«
  ».يعني نه«

  »خورن رفتي؟ الكل مياي كه توش  تا حاال مهموني«. وندي به او نگاه كرد
  ».آره«: اش را خاراند و گفت چارلي چانه

  »تو هم خوردي؟«
  ».يه بار«

وندي دوباره به كامپيوتر رو كرد و به كليك كردن و تماشاي كربي سـنت و دوسـتان                  
كاري   ها فوتوشاپ   در بعضي از عكس   . قرمزش در حال رد بول خوردن ادامه داد         صورت



 
 
 
 
 

دي بزرگ بود يا زيادي كوچك بود يا روي انگـشتان   قوطي ردبول يا زيا   . مشخص بود 
  .قرار گرفته بود يا كمي كج بود

  »كِي؟«: وندي پرسيد
  ».سال دوم بودم. فقط يه بار بود. مامان، چيزي نيست«

دفعـه عكـسي را ديـد     وندي در اين فكر بود كه اين بحث را تا كجا پيش ببرد كه يك 
دو دختـر پـشت   . و وسـط نشـسته بـود   كربي سنت در جلو . چيز را عوض كرد كه همه 

. لبخند پهني روي صورت كربي بود. سرش بودند، و هر دو هم پشتشان به دوربين بود     
 و يك كاله سياه 1شرت نيويورك نيكس يك تي. ردبول را در دست راستش گرفته بود

 چيزي كه باعث شد مكث       اما چيزي كه توجه وندي را جلب كرد،       . بيسبال پوشيده بود  
  . ك بار ديگر نگاه كند، مبلي بود كه رويش نشسته بودكند و ي

  .هاي آبي داشت زرد روشن بود و گل
  .وندي اين مبل را قبال ديده بود

هاي فيل  اما حاال آخرين حرف. عكس، خودش به تنهايي هيچ مفهومي برايش نداشت  
يد خودش كرد و اينكه او نبا ي اينكه داشت به او يك هديه عرضه مي باره تورنبال را در

فيل تورنبـال بـه ايـن مـسئله         . را براي گرفتار كردن يك مرد بيگناه مقصر بداند افتاد         
. مسئله همـين بـود    . و وندي هم خواسته بود به آن اعتقاد داشته باشد         —اعتقاد داشت 

گنـاه را   او يك مرد بي. دن واقعا قاتل بود. اين او را از بند نگراني و تعهد آزاد كرده بود    
  .در واقع يك قاتل را سرنگون كرده بود. ه بودگرفتار نكرد

  كرد؟ پس چطور بود كه هنوز به طور كامل اين را باور نمي
گفت در مورد دن اشـتباه كـرده اسـت،            اش، همان احساسي كه به او مي        احساس اوليه 

ي   همان احساسي كه هنگام باز كردن آن در قرمز بـراي اولـين بـار و ورود بـه خانـه                    
او آن احـساس را طـي چنـد روز گذشـته در خـود      —خـورد  درون مـي مخفي، او را از  

  .سركوب كرده بود
  .ولي اين احساس هيچوقت او را رها نكرده بود
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        37373737فصل فصل فصل فصل 

        

        

  .ي ويلرها پارك كرده بود كاميون باركشي جلوي خانه
رنـگ و     هـاي تيـره     دو مرد بـا دسـتكش     . رفت  شيب كوچكي به طرف در خانه باال مي       

اي را از شـيب بـه پـايين      مخـصوص بلنـد كـردن وسـايل، قفـسه         هاي چرمي   كمربند
انگـار  » صاف بگيرش، صـاف بگيـرش،    «: كرد  يكي از آنها مدام تكرار مي     . غلتاندند  مي

هـيچ عالمـت    . هنوز داخل حيـاط بـود     » براي فروش «عالمت  . ي ذكر بود    يك كلمه 
ا قفسه را   وندي صبر كرد ت   . يا عالمت ديگري زير آن نصب نشده بود       » تحت قرارداد «

كـسي خونـه    «: ببرند و سپس از شيب باال رفت و سرش را از در داخـل بـرد و گفـت                  
  »نيست؟

  ».سالم«
يك . رنگ دستش كرده بود هاي تيره او هم دستكش. جنا از داخل هال به طرف او آمد

. شـرت سـفيدش بـود       شلوار جين آبي پوشيده بود و يك پيراهن فالنل گشاد روي تي           
. را تا مچ باال زده بود، ولي عمـال در آن پيـراهن گـم شـده بـود      هاي پيراهنش     آستين

در كـودكي ممكـن اسـت از    . وندي با خودش گفت كه احتماال مـال شـوهرش باشـد          
در بزرگسالي پيراهن شـوهرتان را      . هاي پدرتان به عنوان روپوش استفاده كنيد        پيراهن

اس نزديكـي بـه او      هاي خانگي يا گاهي اوقات هم فقط براي احس          براي انجام فعاليت  
وندي هم همين كار را كرده بود و از بوي مردش روي پيراهن لـذت بـرده                 . پوشيد  مي
  . بود

  »خريدار پيدا نكرديد؟«: وندي پرسيد



 
 
 
 
 

او . جنا موهايش را از پشت بسته بود، ولي مقداري از آنها شل شده بودنـد              » .نه هنوز «
 كـارش رو تـوي      ي ديگـه    ولـي نـول هفتـه     «: موهايش را پشت گوشـش زد و گفـت        

  »   .كنه سينسيناتي شروع مي
  ».چه سريع«
  ».آره«
  ».حتما تا رسيده اونجا دنبال اين كار گشته«

  ».فكر كنم«. اي درنگ كرد جنا اين بار لحظه
  »باز؟ به خاطر ننگ دفاع از يه بچه«
  »چي شده، وندي؟«. هايش گذاشت جنا دستانش را روي ران» .درسته«
  »كس و مجلل فردي توي نيوارك رفتي؟هاي لو ييت تا حاال سو«
  »هاي چي؟ سوييت«
  »رفتي؟. يه متل ارزون قيمت توي مركز نيواركه«
  ».نه، البته كه نه«
اون گفت تو رو همون روزي كـه        . من عكست رو به پذيرگر اونجا نشون دادم       . جالبه«

  ».در واقع، گفت تو كليد اتاقش رو خواستي. دن كشته شده ديده
پذيرگر جنا ويلر را شناخته بود و       . انست كه اين دروغي بيش نيست     د  وندي خودش مي  

ي گذشــته آنجــا بــوده اسـت ولــي زمــان دقيــق آن را   گفتـه بــود در طــول دو هفتـه  
او همينطور يادش بود كه بدون پرسـيدن سـؤالي يـك كليـد بـه او داده                  . دانست  نمي
 ديگر آدم رفت، ي شهري به متل فرِدي مي ي حومه   قيافه  وقتي يك زن خوش   —است

  . ولي يادش نبود كدام اتاق بوده است—خواهد كه از او كارت شناسايي نمي
  ».اشتباه كرده«: جنا گفت

  »كنه  نمي تر اينكه وقتي به پليس بگم، پليس اينطور فكر از اين مهم. كنم فكر نمي«
دو زن همانطور روبروي يكديگر نشسته بودند و مدتي با حالتي خصمانه به هم خيـره                

  .دشدن
فكر كـنم، خبـر     . دوني، اين همون چيزيه كه فيل از قلم انداخته بود           مي«: وندي گفت 

  »خودكشي كردنش رو شنيده باشي؟



 
 
 
 
 

  ».آره«
اي وجـود     كرد دن هيلي رو كشته چون، به نظر اون هيچ مظنون ديگـه              اون فكر مي  «

كـس از جـاش خبـر نداشـت،           هيچ. دن خودش رو توي متل مخفي كرده بود       . نداشت
اون . فون هيلي رو توي اتاقش جاسازي كـرده باشـه        تونسته آي   كس نمي   اين هيچ بنابر

  ».خودم هم همينطور. تو رو يادش رفته بود، جنا
  ».حرفت هيچ معنايي نداره«: هاي چرمي را درآورد و گفت جنا دستكش

  »پس اين يكي چي؟«
بـود و   سرشـان    هاي آبـي پـشت      مبل زرد با گل   . وندي عكس كربي سنت را به او داد       

جنا كمي زيادي بـه عكـس       . ي بار زدن به سينسيناتي بود       پالستيك پيچ شده و آماده    
  . نگاه كرد

  »دخترت بهت گفته ردبولي كردن چيه؟«
  ».كنه اين باز هم چيزي رو ثابت مي«: جنا عكس را به او پس داد و گفت

يـن  دونـيم، مگـه نـه؟ همينكـه ا          چون االن ديگه حقيقـت رو مـي       . كنه  البته كه مي  «
هـاي    عكـس . هـا   ردن سـراغ بچـه      تـر مـي     اطالعات رو بدم به پليس، اين دفعه جدي       

اون و هيلـي يـه دعـواي        . دونم كربي اينجا بوده     من مي . كنن  نخورده رو پيدا مي     دست
وقتي تنها گيـرش آوردم، بهـم گفـت همـون           . شديد با هم كردن و با هم به هم زدن         

گفت . ي شما بوده    اينجا، توي خونه  خوري    شبي كه هيلي گم شده يه مهموني مشروب       
باالخره به حرف   . ذاره  پليس االن اونا رو تحت فشار مي      . ها اومدن   فقط چهار تا از بچه    

  ».ميان
واكر و ترمونت، كربـي را تنهـا در اتـاقي نـشانده             . اين يكي هم كامال حقيقت نداشت     

تـا  . شده بودنـد  آنها براي اينكه از او حرف بكشند به هر گونه تهديدي متوسل             . بودند
ي صـحبت     اينكه باالخره وكيل او يك فرم اسقاط رازداري امضا كـرد و بـه او اجـازه                

  . ي مهماني را داد باره در
دونـم راجـع بـه چـي حـرف            نمي«: اش گذاشت و گفت     هايش را روي سينه     جنا دست 

  ».زني مي



 
 
 
 
 

هـا بعـد از گـم شـدن هيلـي       دوني از چي خيلي تعجب كردم؟ هيچكدوم از بچـه     مي«
كربـي گفـت در ايـن       . ولي فقط چند تا بچه هم اينجا بود       . خودشون رو آفتابي نكردن   

آماندا هم بهش گفته هيلي بعد از رفـتن اون          . ات، آماندا سؤال كرده     خوانده  باره از دختر  
به خـاطر قـوانين اكيـد مـدير زكـر، هـيچكس             . از اينجا رفته و حالش هم خوب بوده       

كربي نگران بوده كه از تيم . ز مشروب خوردن بزنهخواسته تا مجبور نشده حرفي ا  نمي
اون گفت يكي ديگه از دخترا هم توي فهرسـت انتظـار ورود             . بيسبال بندازنش بيرون  

تونـسته    گفته ديگه نمـي     به دانشگاه بوستون بوده و اگه زكر اين موضوع رو به اونا مي            
ز اونجـايي كـه آمانـدا       و ا . كنن  بنابراين در اين باره سكوت مي     . وارد اون دانشگاه بشه   

بهشون گفته بوده وقتي هيلي مهموني رو ترك كرده حالش خوب بوده اين مـسئله از                
  »كردن؟ ديگه چرا بايد در اين باره شك مي. نظر خودشون زياد مهم نبوده

  ».فكر كنم ديگه بايد از اينجا بري«
ني كه اونا   دو  خودت مي . راست برم پيش پليس     همينطور قصد دارم يه   . قصد دارم برم  «

ي توي مهمـوني هـم      هاي ديگه   به بچه . تونن همين االن جريان رو بازسازي كنن        مي
هـاي اون دور   فهمن كه تو توي متل بودي، شايد هم نوار دوربين  مي. دن  مصونيت مي 

پزشـك  . فهمن كه تو تلفـن رو تـوي اتـاق جاسـازي كـردي      مي. و بر رو بررسي كنن 
هات به راحتي از هم       ي دروغ   زنجيره. ندازه    يلي مي قانوني هم يه نگاه ديگه به جسد ه       

  ».پاشه مي
  .وندي برگشت كه از آنجا برود

  »خواي؟ چي مي«. جنا آب دهانش را قورت داد» .صبر كن«
  ».حقيقت«
  »ميكروفون بهت وصله؟«
  ».كني ميكروفون؟ فيلم زياد نگاه مي«

  »ميكروفون بهت وصله؟«: او دوباره پرسيد
  »خواي بازرسيم كني؟ مي«.  را از هم باز كردوندي دستانش» .نه«

اشـكالي نـداره    «: يكي از آنهـا گفـت     . دو مرد مسئول باركشي به داخل خانه برگشتند       
  »خواب دخترتون رو خالي كنيم، خانم ويلر؟ بعدش اتاق



 
 
 
 
 

اشك در چشمانش جمع شده     . او دوباره به وندي نگاه كرد     » .اشكالي نداره «: جنا گفت 
  ».ي حياط حرف بزنيمبيا بريم تو«. بود

يـك تـشك    . يك استخر داخل حياط بود    . اي را باز كرد     جنا ويلر جلو افتاد و در شيشه      
سپس نگاهش را از    . اي به آن خيره شد      جنا لحظه . بادي آبي تنها روي آب قرار داشت      

روي آن برداشت و تمام دور و اطراف حياط را از نظر گذراند، انگار كه خودش خريـدار   
  .خانه بود
تو خـودت   . اميدوارم وقتي جريان رو شنيدي درك كني      . اون يه حادثه بود   «: جنا گفت 

  ».هم يه مادري
  .قلب وندي فرو ريخت

تـوني عاليـق      مـي . اي نيـست    اين گاهي اوقات مسئله   . ي محبوبي نيست    آماندا بچه «
دونـي    خـودت مـي   . اي دوسـت بـشي      محبوب ديگه   هاي نا   اي پيدا كني يا با بچه       ديگه

هيچوقـت كـسي مهمـوني      . دادن  زياد بهـش گيـر مـي      . اما آماندا اينطور نبود   . چطوره
بعد از اينكه از دن دفاع كردم وضعيت براش بدتر شـد، ولـي واقعـا                . كرد  دعوتش نمي 

آماندا از اوناييه كه زياد به اين مسائل اهميـت          . دونم اين عامل اصليش بوده يا نه        نمي
دونـستيم   من و نول هـم نمـي  . كرد مينشست و يكسره گريه     توي تختش مي  . دن  مي

  ».چكار كنيم
  .او مدتي ساكت ماند

  ».بنابراين تصميم گرفتيد يه مهموني راه بندازيد«: وندي گفت
اي بـه     مون حركت هوشمندانه    شم، ولي اين كار براي همه       زياد وارد جزئيات نمي   . آره«

بـرانكس چـون يـه    رفتن    دونستي كه تمام اون هفته، سال آخريا مي         مي. رسيد  نظر مي 
فروخته؟ از چـارلي      جايي پيدا كرده بودن كه به نوجووناي زير سن قانوني مشروب مي           

  ».گه بپرسي بهت مي
  ».پسر منو وارد اين قضيه نكن«

خيلـي خـب، حـاال    «: جنا دو دستش را به مسخره به حالت تـسليم بـاال آورد و گفـت         
كـردن و     ب و مـست مـي     رفتن توي اين كلو     شون مي   همه. ولي حقيقت همينه  . هرچي

بنابراين من و نول تصميم گرفتيم يه مهمـوني تـوي           . گشتن خونه   بعدش دوباره برمي  



 
 
 
 
 

كـنِ آبجـو      مونديم، و، خب، يه سرد      ي باال مي    خودمون طبقه . ي خودمون بگيريم    خونه
اينطور نبود كه بهشون تحميل كنيم، ولي بيخيال، خـودتم تـوي       . ذاشتيم پيششون   مي

تـونيم كـاري      با خودمون گفتيم حداقل مي    . خورن  ها مشروب مي    هبچ. دبيرستان بودي 
  ».ترين محيط ممكن اين كار انجام بشه كنيم كه توي امن

» ي ما نه در خانه«التحصيلي با عالمت اعتراض    ي فارغ   ي پروژه   وندي به ياد آن غرفه    
پـدر بـه    آن  . شدند  هايي مي   افتاد، همان كه عليه والديني بود كه ميزبان چنين مهماني         

  . اين كار محافظت بيش از اندازه گفته بود، و شايد از يك لحاظ وندي با او موافق بود
  ».ويد هم اونجا بوده كنم هيلي مك فكر مي«: وندي گفت

قبال هم فقط   . اومد  اون زياد از آماندا خوشش نمي     «. جنا به عالمت تأييد سر تكان داد      
ـ    . مون  يه بار اومده بود خونه     ه خـاطر الكـل داشـت از آمانـدا اسـتفاده            فكر كنم فقط ب

ويـد    هيلي مـك  . ها اومده بودن    منظورم اينه كه، تعداد انگشت شماري از بچه       . كرد  مي
. از اينكه وارد دانشگاه ويرجينيا نشده بود خيلـي دلـش شكـسته بـود              . هم ناراحت بود  

  ».كربي هم به همين خاطر زود رفت. دعواي شديدي هم با كربي كرد
  .  و دوباره به آب استخر نگاه كردجنا ساكت شد

  »خب بعدش چي شد؟«: وندي پرسيد
  ».هيلي مرد«

  .اين را به همين سادگي گفت
ونـدي همانجـا    . يكي از آنها فحـشي داد     . ها پايين آمدند    ها با سر و صدا از پله        باركش

حيـاط سـاكت بـود و نفـس     . تابيد نور خورشيد روي آنها مي    . كنار جنا ويلر ايستاده بود    
  .خود را حبس كرده بود

يه . هيلي دختر كوچيك اندامي بود    . سنكوب كرد . زياد مشروب خورده بود   «: جنا گفت 
آمانـدا  . اش رو خورده بـود  همه. ي ويسكي توي كابينت پيدا كرده بود        بطريِ باز نكرده  

  ».كرد فقط غش كرده فكر مي
  » زنگ نزديد؟911به «

تونـست بـراي      هـر كـاري مـي     . ل دكتره نو«. جنا سرش را به عالمت منفي تكان داد       
جنـا بـاالخره    » .ولي خيلـي ديـر شـده بـود        . بهوش آوردن اون دختر بيچاره انجام داد      



 
 
 
 
 

خـوام    ازت مي «. او با چشماني ملتمس به وندي نگاه كرد       . رويش را از استخر برگرداند    
تونـست بـرش     هيچي نمي . يه لحظه خودت رو بذاري جاي ما، خب؟ دختره مرده بود          

  ».گردونه
اين همان حرفي بود كه جنا در آخرين مالقاتش با او » .مرده مرده است«: وندي گفت

  . در مورد شوهر سابقش گفته بود
ي   حادثـه . هيلـي مـرده بـود     . زني، ولي آره، مرده مرده اسـت        داري نيش و كنايه مي    «

ما همينطوري باالي سـرش ايـستاده       . وحشتناكي بود، اما ديگه امكان نداشت برگرده      
بهـش  . فايده بـود  كرد عمل احيا رو روش انجام بده، ولي بي نول مدام سعي مي  . ديمبو

هايي گزارش تهيه كردي،      خودت راجع به همچين مهموني    . تو يه خبرنگاري  . فكر كن 
  »مگه نه؟

  ».آره«
  »ها كارشون به زندان كشيده، درسته؟ دوني كه آخرش پدر و مادر مي«
  ».گن قتل غير عمد بهش مي. درسته«
  ».از اين اتفاقات پيش مياد. فهمي؟ زيادي مشروب خورد نمي. ولي اون يه حادثه بود«

  ».سالي هزار بار«: وندي آماري را كه مأمور پكورا ذكر كرده بود به خاطر آورد و گفت
اگـه بـه پلـيس      . دونيم چكار كنيم    ما هم نمي  . مرده. خالصه هيلي افتاده روي زمين    «

  ».شد زندگيمون تباه مي. يلي واضح و مشخص بودخ. ريم زندان زنگ بزنيم، مي
  ».از مردن كه بهتر بود«: وندي گفت

نابود كـردن زنـدگي     . فهمي؟ هيلي ديگه مرده بود      اي داشت؟ نمي    ولي آخه چه فايده   «
منظـورم اينـه كـه      . اشتباه برداشت نكن  . ما ترسيده بوديم  . گردوند  خودمون اونو برنمي  

شـه    ها نمـي    ولي براي مرده  . همون دست داده بود   احساس خيلي بدي به خاطر هيلي ب      
  »كني، درسته؟  اينو درك مي—ما ترسيده بوديم. كاري كرد

  ».فهمم مي«. وندي سر تكان داد
تـو  . ات در شـرف نـابود شـدنه         تمام خانواده . منظورم اينه كه، خودت رو بذار جاي ما       «

  »كردي؟ بودي چكار مي
  ».كردم لتي دفن ميمن؟ احتماال جسدش رو توي يه پارك ايا«



 
 
 
 
 

  .سكوت
  ».اصال بامزه نيست«: جنا گفت

  »ولي همين كار رو كرديد، مگه نه؟«
ي  تصور كن چارلي بياد توي اتاق خوابت و بيـاردت طبقـه         . ي خودته   تصور كن خونه  «

تـو كـه اونـو مجبـور نكـردي      . پايين و يكي از دوستاش مرده روي زمين افتاده باشـه    
و حاال ممكنـه بـه خـاطر        . الكل رو توي حلقش نكردي    تو كه به زور     . مشروب بخوره 

ات   اونوقت براي محافظت از خانواده    . يا شايد هم چارلي بره زندان     . اين كار بري زندان   
  »كني؟ چكار مي

  .اينبار، وندي چيزي نگفت
من و نول جسد رو گذاشتيم      . دونستيم چكار كنيم، پس، آره، وحشت كرده بوديم         نمي«

ي ديگـه     دونم چطور به نظر مياد، ولي يه راه چـاره           مي. مونتوي صندوق عقب ماشين   
دختـره  —كرديم كارمون تمـوم بـود         اگه پليس رو خبر مي    . هم جلوي خودمون ديديم   

شد حاضر بودم براي زنده       اگه مي . گفتم  اش همينو به خودم مي      همه. شد    هم زنده نمي  
  ».اما چنين چيزي ممكن نبود—ام رو فدا كنم كردن اون خانواده

  »بنابراين توي جنگل دفنش كرديد؟«
 يـا يـه شـهر       1خواستيم بريم ايروينگتـون     مي. اولش قصد نداشتيم اين كار رو بكنيم      «

ولي بعـدش   —ديگه، و جسدش رو همينطور يه جايي بذاريم و بريم كه فورا پيدا بشه             
تونـست    پلـيس هـم مـي     . ده  فهميديم كه كالبد شكافي مسموميت الكل رو نشون مي        

احـساس  . دونستيم كه بايد قايمش كنـيم       بنابراين مي . ه طرف ما دنبال كنه    ردش رو ب  
خبـري تـد و مارشـا احـساس بـدي             از تصور بـي   . خيلي بدي نسبت به اين كار داشتم      

و بعدش وقتـي فكـر كنـي دختـرت از           . دونستم چكار كنم    ولي واقعا ديگه نمي   . داشتم
  » دخترت مرده بهتر نيست؟خونه فرار كرده، خب، اين از اينكه با اطمينان بدوني

  .وندي جواب نداد
  »وندي؟«
  ».گفتي خودم رو بذارم جاي تو«

                                                 
1. Irvington  



 
 
 
 
 

  ».آره«
اميدوار بودي اونـا هيچوقـت از حقيقـت         . حاال دارم خودم رو ميذارم جاي تد و مارشا        «

باخبر نشن؟ اينكه دخترشون يه روز پيششون بـوده و روز بعـدش ناپديـد شـده و بـه                    
ا هر در زدني از جا بپرن و با هر زنـگ زدنـي بـه فكـر                  همين خاطر تا آخر عمرشون ب     

  »بيفتن؟
  »اين از اينكه بدوني دخترت مرده بدتره؟«

  .وندي زحمت جواب دادن به خودش نداد
واري   و بايد درك كني كه خودمون هم توي يه جور بالتكليفي جهـنم            «: جنا ادامه داد  

  ».كرديم پليسه  فكر مياومد، هر وقت صداي زنگِ در يا تلفن مي. كرديم زندگي مي
  ».خيلي برات ناراحتم. واو«: وندي گفت

خـوام   مـي . گم كه حس دلسوزيت رو برانگيختـه كـنم         اينا رو به اين خاطر بهت نمي      «
  ».اتفاقاتي رو كه بعد از اون افتاد برات توضيح بدم

. تو نزديكتـرين خويـشاوند دن بـودي       . دونم چي شد    فكر كنم خودم مي   «: وندي گفت 
يس اومد پيشت كه بهت بگه دن مرده، خب، فرصت خوبي برات پيش اومـد،               وقتي پل 
  »مگه نه؟

او پيراهن فالنل گشادش را طوري به خـود چـسباند كـه             . جنا سرش را پايين انداخت    
من اون مـرد    «. تر شده بود    او اكنون حتي كوچك   . انگار ممكن بود از او محافظت كند      

  ».دماز مردنش خيلي ناراحت بو. رو دوست داشتم
باز بهش خورده     دن كه ديگه برچسب بچه    . ولي همونطور كه گفتي، مرده مرده است      «

اون بـه زنـدگي     . ي حيثيت ديگه براي اون اهميتي نداشته        بود، و خب، گفتي كه اعاده     
  ».بعد از مرگ اعتقاد نداشته

  ».درسته«
ش، دادن كه تنها كساني كه دن بهشون زنگ زده تـو و وكـيل   سوابق تلفن نشون مي   «

تو جاش رو بلـد     . تو تنها كسي بودي كه اون بهش اعتماد داشت        . فلر هيكوري بودين  
  ».پس چرا كه نه؟ بچسبونش به يه مرده. تلفن هيلي هم هنوز پيشت بود. بودي

  »فهمي؟ اينو نمي. رسيد اون ديگه آسيبي بهش نمي«



 
 
 
 
 

  .ب رساندشود به يك مرده آسي نمي. آمد مي از يك جهت، اين قسمت با عقل جور در
اين يـه سـرنخ ديگـه    . فون هيلي كردي   پارك ايالتي رينگوود رو وارد گوگل ارث آي       «

اگه دن اونو كشته بود و اونجا دفنش كرده بـود، ديگـه چـرا بايـد اون پـارك رو                     . بود
اي كه تونستم بگيرم اين بـود كـه           تنها نتيجه . جستجو كرده باشه؟ هيچ دليلي نداشت     

  ». پيدا بشهخواسته جسدش قاتل هيلي مي
  ».گفتم كه، اتفاقي بود. قاتلش نه«: جنا گفت

ولي چرا پارك ايالتي رينگـوود رو       . ي درس معناشناسي ندارم، جنا      فعال اصال حوصله  «
  »وارد گوگل ارث كردي؟

مـن تـد و مارشـا رو        .  مـن هيـوال نيـستم       كنـي،   چون با وجود اونچه كه تو فكر مي       «
خبـري چـي بـه        ديدم كه بـي     مي. ديدم   مي كشيدن  رنج و عذابي رو كه مي     —ديدم  مي

  ».سرشون آورده بود
  »تو اين كار رو به خاطر اونا كردي؟«

. خواسـتم يـه ذره آرامـش بهـشون بـدم            مي«. جنا سرش را بلند كرد و به او نگاه كرد         
  ».خواستم دخترشون يه مراسم تدفين واقعي داشته باشه مي
  ».لطف كردي«
  ».هات اين نيش و كنايه«
  »هام چي؟ نايهنيش و ك«
 جهـات   ولـي تـو از بعـضي   . اشتباه بود. كاري كه ما كرديم كار بدي بود. يه سرپوشه «

ما هر كاري رو كـه مجبـور بـشيم بـراي محافظـت از               . تو يه مادري  . كني  دركش مي 
  ».ديم هامون انجام مي بچه

  ».كنيم ما دختراي مرده رو توي جنگل دفن نمي«
كـردي؟ فـرض كـن جـون          چ قيمتي اين كار رو نمي     واقعا؟ يعني اگه تو بودي به هي      «

فرض كن زنده بود و قرار بود       . دونم شوهرت رو از دست دادي       مي. چارلي در خطر بود   
  »كردي؟ چكار مي. به خاطر يه حادثه بره زندان

  ».كردم هيچوقت يه دختر مرده رو توي جنگل دفن نمي«
  ».خوام بدونم كردي؟ مي خب، پس چكار مي«



 
 
 
 
 

چارلي . جان هنوز زنده بود. اي آن را در ذهن خود مجسم كرد      لحظه. ادوندي جواب ند  
الزم نبود فكر كنـد كـه       . يك دختر مرده روي زمين افتاده بود      . آمد  ي باال مي    به طبقه 

  . لزومي نداشت تا آنجا پيش برود. كرد چكار مي
  ».مرگ اون يه حادثه بود«: جنا دوباره با صدايي آرام گفت

  ».دونم مي«. وندي سر تكان داد
. گم بايد موافق باشي     كني چرا كاري رو كه مجبور بوديم كرديم؟ نمي          حاال درك مي  «

  »كني؟ خوام بدونم درك مي ولي مي
  ».كنم فكر كنم از يه جهت درك مي«

  »خواي چكار كني؟ خب حاال مي«. آلود به او نگاه كرد جنا با صورتي اشك
  » كردي؟ تو اگه جاي من بودي چكار مي«
. جنـا دسـتش را دراز كـرد و دسـت ونـدي را گرفـت               » .ذاشتم همينطـور بمونـه      مي«
  ».بذار همينطور بمونه. كنم التماست مي. كنم خواهش مي«

آيا نظـرش تغييـري     . او با يك احساس به اينجا آمده بود       . وندي در اين مورد فكر كرد     
ي باال     به طبقه  چارلي را در حال باال آمدن     . كرده بود؟ باز هم جان را زنده مجسم كرد        

  .ي روي زمين را مجسم كرد دختر مرده. مجسم كرد
  »وندي؟«

خـوام خـودم نقـش        نمـي «: او به ياد اد گريسن و كارهايي كه كرده بود افتاد و گفـت             
ولـي  . من در موقعيتي نيستم كه تو رو مجازات كـنم         . قاضي رو بازي كنم و حكم بدم      
  ».ات كنم در موقعيتي هم نيستم كه تبرئه

  »ي چي؟يعن«
  ».متأسفم، جنا«

تمـام  . توني هيچكدوم از اينا رو ثابـت كنـي       تو نمي «: جنا قدمي به عقب رفت و گفت      
  ».كنم اين گفتگو رو انكار مي

  ».توني اين كار رو بكني، ولي فكر نكنم كمكي بهت بكنه مي«
  ».كنه كسي حرفت رو باور نمي«



 
 
 
 
 

فرانـك ترمونـت و دو كاراگـاه    . او به سمت در اشاره كرد  » .كنه  مي. چرا«: وندي گفت 
  . پليس ديگر از پشت ديوار كنار آمدند

  ».ميكروفون بهم وصله. بهت دروغ گفتم«: ي پيراهنش را باز كرد و گفت وندي دكمه
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اش  ي اين جريانات به پايـان رسـيد، ونـدي تنهـا در ايـوان خانـه                آن شب، وقتي همه   

پاپس بيـرون آمـد و كنـار صـندلي او           . ي باال پشت كامپيوتر بود       طبقه چارلي. نشست
پاپس هم يـك    . خورد  وندي شراب سفيد مي   . ها خيره شدند    ه  آنها هردو به ستار   . ايستاد

  . بطري آبجو در دست داشت
  ».ي رفتنم من آماده«: او گفت

  ».اگه آبجو دستت باشه نه«
  ».خورم فقط همين يكي رو مي«
  ».بهرحال«
  ».بهرحال اول بايد يه كم با هم حرف بزنيم«. س نشستپاپ

الكل . الكل شوهرش را كشته بود   . عجيب بود . ي ديگري از شرابش خورد      وندي جرعه 
ولي باز هم با اينحال هر دوي آنهـا در يـك شـب خنـك          . ويد را كشته بود     هيلي مك 

مـستي از   وندي بعدا، شـايد وقتـي كـامال         . خوردند  بهاري نشسته بودند و مشروب مي     
  .كرد تر آن را جستجو مي پريد، معني عميق سرش مي
  »چي شده؟«: او پرسيد

  ».من فقط براي ديدن تو و چارلي به نيوجرسي برنگشتم«
  »پس چي؟«: وندي رو به او كرد و گفت



 
 
 
 
 

  ».اي از طرف آريانا ناسبرو دارم اومدم چون يه نامه«
  .وندي فقط به او خيره نگاه كرد

  ».بيشتر از يه بار. القات كردمهمين هفته باهاش م«
  »خب؟«
اگه جان هم بـود همينـو   . خوام بهش فكر كنم ديگه نمي. خوام ببخشمش، وندي   مي«

  »اگه ما رحم و گذشت نداشته باشيم، ديگه چي داريم؟. خواست ازم مي
دوبـاره بـه يـاد كريـستا اسـتاكول افتـاد و اينكـه چطـور بچـه                   . وندي چيزي نگفـت   

او گفته بود اگـر نفـرت را        .  به او زيان رسانده بودند بخشيده بود       هايي را كه    دانشگاهي
فيـل تورنبـال   . دهي هاي بسيار بيشتري را از دست مي در وجود خودت نگه داري، چيز     

ها را محكـم در چنـگ         اگر آدم اين  —انتقام، نفرت . اين درس را خوب ياد نگرفته بود      
  . دهد تر را از دست مي هاي مهم خود نگه دارد، چيز

دهـد    آزار انجـام مـي      ي دانشگاهي كه يك شوخي بي       از طرفي، آريانا ناسبرو يك بچه     
باز . ي مست و يك متخلف هميشگي بود كه شوهر او را كشته بود              او يك راننده  . نبود

اگر دن مرسر زنده بود، بخـشش       : پرسيد كه   اختيار از خودش      هم با اين حال وندي بي     
قابل مقايسه بودند؟ اگر قابل مقايسه بودند اهميتـي         ها با هم      كرد؟ آيا اين موقعيت     مي

 داشت؟
  ».تونم ببخشمش من كه نمي. متأسفم، پاپس«: وندي گفت

خـوام تـو هـم بـه          و مـي  . ذارم  به اين تصميمت احترام مي    . خوام ببخشيش   ازت نمي «
  »توني؟ مي. تصميم من احترام بذاري

  ».آره، فكر كنم بتونم«. وندي در اين باره فكر كرد
  .نها در سكوتي آرامبخش كنار هم نشستندآ

  ».منتظرم « :وندي گفت
  »منتظر چي؟«
  » .منتظرم از چارلي برام بگي«
  »چي بگم؟«
  »بهش گفتي چرا برگشتي؟«



 
 
 
 
 

او از جا برخاست و بستن وسـايلش را بـه پايـان             » .ي من نيست    وظيفه«: پاپس گفت 
. ويزيون را روشـن كردنـد  وندي و چارلي تل  . يك ساعت بعد، پاپس از آنجا رفت      . رساند

سپس بلند شد و وارد آشپزخانه      . وندي مدتي آنجا نشست ولي توجهي به تصاوير نكرد        
  .آن را به چارلي داد. وقتي برگشت، پاكت در دستش بود. شد

  »اين چيه؟«: چارلي پرسيد
ش حـرف    بـاره   اگه خواسـتي در   . بخونش.  است از طرف آريانا ناسبرو براي تو        يه نامه «

  ».ي باال هستم من طبقهبزني، 
باالخره صداي باال   . سپس منتظر ماند  . وندي وارد اتاق خوابش شد و در را باز گذاشت         

چارلي سـرش را از الي در داخـل         . خودش را آماده كرد   . ها را شنيد    آمدن چارلي از پله   
  ».رم بخوابم من مي«: آورد و گفت

  »حالت خوبه؟«
  ».خوام خودم يه كم فكر كنم بزنم، خب؟ مياش حرف  باره خوام در فعال نمي. خوبم«
  ».باشه«
  ».شب بخير، مامان«
  ».شب بخير، چارلي«
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 

  
  

دو روز بعد، درست قبل از اينكـه تـيم دختـران دبيرسـتان كـسلتون بـراي مـسابقات                    
در طي چنـد    . قهرماني الكراس بازي كند، مراسمي يادبودي در زمين بازي برگزار شد          

از روي تـابلوي    ويـد     پـارك هيلـي مـك     ي     بزرگي با نوشته   لحظه سكوت تابلوي  
  . امتيازات باال كشيده شد

ويد هم در     و البته تد و مارشا مك     . كرد  اي دور تماشا مي     وندي هم آنجا بود و از فاصله      
دو فرزندي كه برايشان باقي مانده بود، پاتريشا و رايان، كنار آنهـا             . آنجا حضور داشتند  

.  به آنها نگاه كرد و احساس كـرد دوبـاره قلـبش شكـسته اسـت                وندي. ايستاده بودند 
، و ي ما نـه  در خانهاين يكي نوشته بـود  . تابلوي ديگري زير اسم هيلي كشيده شد  

. خـوري را ميزبـاني نكننـد        هاي مـشروب    كرد كه مهماني    ها يادآوري مي    به پدر و مادر   
سپس جمعيـت را    . گرفتويد نگاهش را از آن بر       هنگامي كه تابلو باال رفت مارشا مك      

او سري به وندي تكان داد و وندي هم         . شا ثابت شد  راز نظر گذراند و نگاهش روي ما      
  .همين. به او سر تكان داد

ي  شـده  بـازپرس بازنشـست  .  وندي برگـشت و از آنجـا دور شـد        وقتي بازي شروع شد   
م اي كـه در مراسـ       بخش فرانك ترمونت هم آنجا بود و با همان كت و شـلوار مچالـه              

پوشيدن اين كت و شلوار به او كمـك         . تدفين پوشيده بود در قسمت عقب نشسته بود       
ويد را بـه دسـت بگيـرد بدانـد او             ي هيلي مك    كرده بود كه حتي قبل از اينكه پرونده       

  .رسيد كمك چنداني به او بكند ولي حاال، به نظر نمي. مرده است
 و غـالف     بـه همـراه اسـلحه     اش را     واكر براي اين مراسم يونيفـورم كامـل كالنتـري         

او روي زمين آسفالت ايستاده بود و با ميـشل فايـسلر صـحبت       . اش پوشيده بود    چرمي
او . كـرد    از اين رويداد گـزارش تهيـه مـي         NTCي    ميشل داشت براي شبكه   . كرد  مي

. آيد، از آنجا دور شد و آن دو را با هم تنهـا گذاشـت                وقتي ديد وندي به طرف آنها مي      
  .ي عصبي شروع كرد به اين پا و آن پا كردنواكر با حالت
  »خوبي؟«: واكر گفت

  ».دوني، دن مرسر بيگناه بود مي. خوبم«



 
 
 
 
 

  ».دونم مي«
  ».پس يعني اد گريسن يه آدم بيگناه رو كشته«
  ».دونم مي«
  ».اون هم بايد به سزاي عملش برسه. توني بذاري همينجوري در بره نمي«
  »ز بوده؟با كرده مرسر بچه حتي اگه فكر مي«
  ».آره«

  .واكر چيزي نگفت
  »شنيدي چي گفتم؟«

  ».كنم و تمام تالشم رو مي. شنيدم«: واكر گفت
كرد تا آبـرو و      وندي داشت تمام تالشش را مي     . الزم نبود بگويد  » .اما«او ديگر نگفت    

هر چه باشد . داد يت زيادي به اين مسئله نميماعتبار دن را برگرداند، ولي هيچكس اه  
اش را به     ميشل دوباره دفترچه  . وندي به سمت ميشل فايسلر رو كرد      . ه است مرده مرد 

كرد و مثـل آخـرين بـاري كـه بـا ونـدي بـود                  دست گرفته بود و به جمعيت نگاه مي       
  . داشت مي يادداشت بر

  .اين كارش وندي را به ياد چيزي انداخت
  »  دفعه راجع به زمانبندي چي گفتي؟ هي، اون«: وندي به او گفت

  ».ترتيبش رو اشتباه كرده بودي«: ل گفتميش
  ». زنش رو قبل از مرسر با تير زده اد گريسن برادر. اوه، درسته«
  »كنم اين چيزي رو عوض كنه، درسته؟ فكر نمي. آره«

وندي به آن فكر كرد و حاال كه ديگر وقت داشـت خـوب آن را در ذهـنش تجزيـه و            
  . تحليل كرد

  .كرد چيز را عوض مي در واقع اين همه
تا چند لحظـه فقـط بـه آن    . ي او را در غالفش ديد او به سمت واكر برگشت و اسلحه      

  .خيره شد
  »چي شده؟«. كند واكر ديد كه او چكار مي

  »چند تا گلوله توي تريلر پارك پيدا كرديد؟«



 
 
 
 
 

  »بله؟«
  »افرادت جايي رو كه دن تير خورده بود گشتن، درسته؟«
  ».البته«
  »؟چند تا گلوله پيدا كردن«
  ».فقط هموني كه توي بلوك بود«
  »همون كه تريلر رو سوراخ كرده بود؟«
  »چطور مگه؟. آره«

  .وندي به طرف ماشينش راه افتاد
  »صبر كن، جريان چيه؟«: واكر گفت

نـه  . هيچ.  جاي آن را بررسي كرد      به سمت ماشينش برگشت و همه     . وندي جواب نداد  
زش بـه طـرف دهـانش رفـت و جلـوي         دستش با لر  . اي روي آن بود نه خراشي       نقطه

  .جيغش را گرفت
اش   او را در عقب خانه    . ي اد گريسن راه افتاد      وندي سوار ماشينش شد و به طرف خانه       

  .او از نزديك شدن ناگهاني وندي از جا پريد. هاي هرز ديد در حال چيدن علف
  »وندي؟«

  ».هر كس دن رو كشت، به ماشين من هم شليك كرد«: وندي گفت
  »چي؟«
ديدم كـه بـه طـرف ماشـينم نـشونه           . گن  همه همينو مي  . انداز ماهري هستي    تو تير «

در . ولي حتي يه نقطـه هـم روي ماشـينم نيـست           . گرفتي و چندين بار شليك كردي     
—اي كه توي تمام پارك پيدا شد هموني بود كه رفته بود توي ديوار           واقع، تنها گلوله  

  ».ن جاي ممكنتري آشكار. يعني همون اولين شليكي كه كردي
  »زني؟ از چي حرف مي«. اد گريسن نگاهش را از روي خاك برداشت

ي كمي تيرش  بـه طـرف دن خطـا        انداز ماهر از همچين فاصله      چطور ممكنه يه تير   «
بره؟ چطور ممكنه تيرش به طرف ماشين من خطا بره؟ چطور ممكنه تيرش به طـرف      

  ».رنگ بوداش ني همه. ممكن نيست: زمين لعنتي خطا بره؟ جواب
  »وندي؟«



 
 
 
 
 

  »چيه؟«
  ».بيخيالش شو«

  .اي فقط به يكديگر خيره نگاه كردند آنها لحظه
  ».مرگ دن هنوز به گردن منه. امكان نداره«

  .گريسن چيزي نگفت
وقتي بار اول به تريلر رفتم، دن از يـه          . كني خيلي طعنه آميزه     و وقتي بهش فكر مي    «

كردن هستر كريمـستاين      ها فكر مي    پليس. كاري تمام سر و صورتش زخمي بود        كتك
اون با استفاده از شهادت مـن ادعـا كـرد كـه تـو كـتكش        . خيلي زيركي به خرج داده    

هـا    چيـزي كـه پلـيس     . همينجوري بوده كه خون توي ماشين تو ريخته شده        —زدي
تـو دن رو پيـدا      . گفتـه   متوجهش نشدن اين بود كه كريمستاين داشته حقيقت رو مـي          

ولـي اعتـراف نكـرد،      . خواسـتي ازش اعتـراف بگيـري         مـي  كتكش زدي چون  . كردي
  »درسته؟

  ».آره، اعتراف نكرد«
  ».متوجه شدي كه ممكنه بيگناه باشه. در واقع، كم كم حرفش رو باور كردي«
  ».شايد«
جي رو وادار كردي كـه  .  اي—بعدش چي. تو اومدي خونه. پس اينجا رو كمكم كن    «

  »حقيقت رو بگه؟
  ».بيخيالش شو، وندي«
 دايـيش جي اعتراف كرد و بهت گفـت        . اي. شم  دوني كه بيخيال نمي     مي. بگو ديگه «

  »ها رو ازش گرفته؟ بوده كه عكس
  ».نه«
  »پس كي؟«
بهـم گفـت چـه      . بهم گفت بايد بس كـنم     . زنم، خب؟ اون منو با لباساي خوني ديد       «

رد كـه   بهم التماس كـ   . ها رو گرفته    اتفاقي افتاده، و اينكه برادرش بوده كه اون عكس        
. كنـه   جي ديگه داره اين موضـوع رو فرامـوش مـي          . گفت اي   مي. بيخيال مسئله بشم  

  ».شد داشت به برادرش كمك مي



 
 
 
 
 

  ».خواستي همينجوري بيخيالش بشي ولي تو نمي«
 خـودش شـهادت   داييجي رو وادار كنم عليه      . خواستم اي   ولي نمي . خواستم  نه، نمي «

  ».بده
  ».تير زديبه همين خاطر دو تا زانوش رو با «
  ».اونقدر احمق نيستم كه به اين يكي جواب بدم«
و بعد، چي، به دن زنگ زدي كه        . دونيم اين كار رو كردي      هردومون مي . مهم نيست «

  »ازش عذرخواهي كني؟ يه همچين چيزي؟
  .گريسن جواب نداد

ي مـن     برنامـه . اين كه قاضي اونو تبرئه كرده بود اهميتـي نداشـت          «: وندي ادامه داد  
حتي بعد از اينكه خـودم پيـشقدم شـدم و           —حتي حاال . گي دن رو نابود كرده بود     زند

جايي كـه دود هـست،      . بازه  كنن بچه   مردم هنوز فكر مي   —جلوي عموم مبراش كردم   
. آتش هست، درسته؟ ديگه هيچوقت شانس برگـشتن بـه زنـدگي عـادي رو نداشـت                

بـه  . دونستي  مقصر مي احتماال خود تو هم تا حدي خودت رو         . زندگيش تموم شده بود   
  ».ها رو درست كني خواستي كار همين خاطر مي

  ».بيخيالش شو، وندي«
ي محافظت    از همونايي كه با برنامه    . و حتي از همه بهتر، تو يه مارشال فدرال بودي         «

  ».ها رو ناپديد كني از شاهد سر و كار دارن، درسته؟ خوب بلدي آدم
  .گريسن جواب نداد

. كـردي   بايد مردنش رو جعـل مـي      .  راه حل خيلي راحت شده بود      بنابراين حاال ديگه  «
و بدون جسد، يـه     . تونستي يه جسد ديگه پيدا كني يا يه گزارش پليس جعل كني             نمي

. مـن .  يه نفر كه هيچوقت از دن مرسـر پـشتيباني نكنـه            —شاهد معتبر الزم داشتي   
ون اون، شاهدي    گلوله، خ  —اونقدر مدرك جا گذاشتي كه پليس داستان منو باور كنه         

كه تو رو در حال حمل كردن يه فرش ديده بود، بودن ماشينت توي صحنه، گذاشـتن          
اما اونقـدري مـدرك     —جي پي اس روي ماشين من، حتي رفتن به ميدون تيراندازي          

يعنـي همـون    . ي واقعي توي اسـلحه داشـتي        يه گلوله . باقي نذاشتي كه محكوم بشي    
دن احتمـاال يـه     . شـون مـشقي بـودن       بقيه. ديي اولي كه توي ديوار شليك كر        گلوله



 
 
 
 
 

اين خوني رو كه جا     —ي خون بهت داده يا فقط عمدا جايي از خودش رو بريده             نمونه
تريلـر پـاركي پيـدا كـردي كـه          —تـر   اوه، و حتي هوشـمندانه    . ده  گذاشتي توضيح مي  

شد فرار كنه     شاهدت مجبور مي  . ده  دونستي هيچ تلفن همراهي توش سرويس نمي        مي
فـون رو تـوي اتـاق         و وقتي اون آي   . داد  اين فرصتِ بيرون بردن دن رو بهت مي       . بره

متل اون پيدا كردن، خب، يه لحظه خيلي ترسيدي، درسته؟ به همين خـاطر بـود كـه        
بـراي چنـد لحظـه ترسـيده        . خواسـتي   به همين خاطر  اطالعات مي     . اومدي به پارك  

  ».بودي كه يه قاتل واقعي رو فراري داده باشي
ي او نگـاه      گريسن تا چند لحظه فقط به چهـره       . نتظر ماند تا گريسن چيزي بگويد     او م 
  .كرد

  ».اش داستانه، وندي همه«
  »--تونم هيچكدوم از اينا رو ثابت كنم االن نمي«
يـا اميـدواري بـا      «. او اكنـون لبخنـدي بـر چهـره داشـت          » .دونم، چون چرنـده     مي«

  »ميكروفونت حرفاي منو هم ضبط كني؟
  ». بهم وصل نيستميكروفون«

  .وندي هم دنبال او راه افتاد. اش راه افتاد گريسن سرش را تكان داد و به طرف خانه
  ».خوام هيچكدوم از اينا رو ثابت كنم فهمي؟ من نمي نمي«
  »پس براي چي اومدي؟«

ام كـه بـراي اون      چون من مـسئول اتفاقـاتي     «. اشك در چشمان وندي جمع شده بود      
به خاطره منه كه تمام     . ي تلويزيوني گيرش انداخت منم      ن برنامه كسي كه با او   . افتاده

  ».بازه كنن اون بچه دنيا فكر مي
  ».گي فكر كنم درست مي«
ولـي اگـه فـراريش داده       . تقـصير منـه   . و اگه تو اونو كشته باشي، تا ابد من مسئولم         «

  ».. . شايد حتي درك كنه و . باشي، شايد، فقط شايد، االن مشكلي نداشته باشه
  .آنها اكنون وارد خانه شده بودند. او حرفش را قطع كرد

  »و چي؟«
  . شدند تر جاري مي ها اكنون سريع اشك. توانست كلمات را بر زبان بياورد وندي نمي



 
 
 
 
 

  »و چي، وندي؟«
  ».و شايد حتي منو ببخشه«

ي طوالني را گرفت و يك جور كـد را            اد گريسن سپس تلفن را برداشت و يك شماره        
  .سپس تلفن را به وندي داد. منتظر صداي بوق ماند. خواند
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  »آقاي دن؟«

هـا    شود و به اين بچه     هستم كه به عنوان مدرسه هم از آن استفاده مي          من در چادري  
  »بله؟«. دهم  خواندن ياد ميLitWorldاي به نام  از طريق برنامه

  » .با شما كار دارن. راديو«
 1تماس گرفتن با اين قسمت از استان كابينـداي        . تلفني در اين روستا وجود ندارد     هيچ  

هـا پـيش، بعـد از اينكـه از            مـن سـال   . پـذير اسـت      فقط از طريق راديو امكان     2آنگوال
. التحصيل شدم در همين نزديكي براي سپاه صلح خـدمت كـرده بـودم               پرنستون فارغ 

يـا  . كنـد   بندد و در ديگـري را بـاز مـي           ميگويند خدا يك در را        ايد كه مي    حتما شنيده 
دانستم در ديگري بـه       بنابراين وقتي آن در قرمز را باز كردم، نمي        . چيزي شبيه به اين   

  .شود رويم باز مي
 3او دوست زني به اسم تريس كـالينز       . ام را نجات داد     اد گريسن كسي است كه زندگي     

او و اد تنها كساني هـستند كـه   . كند دارد كه در آنسوي كوه در چنين روستايي كار مي   
  .به جز اين دو نفر، از نظر همه دن مرسر واقعا مرده است. دانند حقيقت را مي

  .اين كامال هم دروغ نيست

                                                 
1. Cabinda  

2  .Angolaكشوري در جنوب غرب آفريقا   
3. Terece Collins  



 
 
 
 
 

تغيير نام —1ير اما زندگي دن مه. قبال گفتم كه زندگي دن مرسر به پايان رسيده است         
ي جالـب ايـن       نكتـه . آغاز شده است  —بزرگي نيست، ولي به قدر كافي بزرگ هست       

هـا اتفـاقي    در طول اين سـال . ام تنگ نشده است است كه زياد دلم براي زندگي قبلي      
ي رضاعي بود، شايد به خاطر كاري بـود   شايد به خاطر يك خانواده    —برايم افتاده بود  

كه با كريستا استاكول كرده بودم، شايد هم به خاطر اين بود كه اجازه داده بودم فيـل                  
ي   ها را به پيشه     جور كار   كه اين — تنهايي تقصير را به گردن بگيرد      تورنبال خودش به  

ولي فكر  . شايد همين باشد  . گوييد  فكر كنم شما به آن جبران مي      . من تبديل كرده بود   
كنم به نحوي به ژنتيك ربط داشته باشد، مثل كساني كـه بـراي دكتـر شـدن يـا                      مي

  .اند ماهيگيري يا بسكتبال متولد شده
اما همـانطور كـه    . با جنا ازدواج كردم   .  با اين احساس مبارزه كرده بودم      تا مدت زيادي  

ولـي حـاال آن را بـا آغـوش بـاز       . در ابتدا هم گفتم، سرنوشتم اين است كه تنها باشم         
وقتـي آدم لبخنـد     —رسـد   دانم اين حرف مسخره به نظر مي        و مي —چون. ام  پذيرفته

  .كند تنهايي نميبيند، ديگر احساس  ها را مي ي اين بچه روي چهره
بـاز اسـت، بگـذار        كنند دن مرسـر بچـه       اگر تمام دنيا فكر مي    . كنم  به گذشته فكر نمي   

. توانم از اخبار وطنم باخبر شوم       ما اينجا اينترنت نداريم، بنابراين نمي     . اينطور فكر كنند  
هـا   دلم براي جنا و نـول و بچـه     . كنم براي اين كار وسوسه شوم       بهرحال فكر هم نمي   

او . ام كه حقيقت را به جنـا بگـويم   وسوسه شده. اي نيست   ده است، ولي مسئله   تنگ ش 
  .تنها كسي است كه واقعا برايم گريه خواهد كرد

  .شايد يك روز به او بگويم. دانم نمي
ام هـيچكس بـا مـن         در مدت كوتاهي كه اينجا زندگي كرده      . ريسيور راديو را برداشتم   

 اد گريسن اين شماره را دارند، بنابراين خيلي         فقط تريس كالينز و   . تماس نگرفته است  
  ».متأسفم«: گويد شنوم كه مي شوم وقتي صداي آشنايي را مي غافلگير مي

. بايد از دسـت او عـصباني باشـم، ولـي نيـستم      . فكر كنم بايد از صداي او متنفر باشم       
  . كند در آخر، او به نحوي مرا بسيار خوشحال مي. زنم لبخند مي

                                                 
1. Mayer  



 
 
 
 
 

بـا نـصف   . كنـد  گريد و خودش را توجيه مي  تند تند صحبت ميكند و مياو اكنون دارد  
. هـا را بـدانم      نيازي نيست هيچ يك از اين حرف      . كنم  هايش گوش مي    گوش به حرف  

و وقتي باالخره بـه مـن       . مانم  منتظر مي . وندي زنگ زده است كه يك كلمه را بشنود        
  :گويم يدهد، با كمال خوشحالي اين يك كلمه را به او م فرصت مي

  ».بخشمت مي«
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