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 لینک روی و روشن را خود اینترنت انجمن دیدن برای. است شده آماده 98 رمان سایت در کتاب ینا

 :کنید کلیک زیر

http://forum.roman98.com/ 

 

 های نیویورکی)پرونده اول: قتل تقریبا تصادفی(جنایتداستان کوتاه: 

 1373 نگار :نویسنده برتر

 ژانر: جنایی، پلیسی

 خالصه:

ی مرکزی پلیس نیویورک، در این داستان ماموریت کاراگاه جرمی هادسون، بازرس کارکشته اداره

داری را حل کند که مرگ ی مرگ زن خانهیابد تا به همراه معاونش، الکس استیونسون، پروندهمی

 ...اش داشته ومشکوکی در خانه

 

  

http://forum.roman98.com/
https://forum.roman98.com/members/828/
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 ی اول: قتل تقریباً تصادفیپرونده

 ی بعدازظهرهجدهم ژوئن، ساعت یازده و چهل و هفت دقیقه•

تپید و در دلش، احساس خاصی داشت. کشید. قلبش از هیجان میصبرانه انتظار آمدنش را میبی

 :وقتی در خانه باز شد، با خوشحالی جلو رفت و با صدای شادی گفت

 !سالم بن-

ای آنا را تماشا کرد؛ بدون بارید، با چشمان سرخش چند لحظهبن که آثار خستگی از سر و رویش می

 :ذوق سری برایش تکان داد و گفت

 ...سالم-

قدر همسرش باز هم آنکرد با دیدن استقبالش، حال بن، دلسرد شد. فکر نمیی بیآنا از دیدن قیافه

 :توجه به آن برخورد، به او گفتتفاوت برخورد کند. ولی باز هم تحمل کرد و بیسرد و بی

 !سالگرد ازدواجمون مبارک عزیزم-

ارد خانه شد. حس بغض عظیمی در گلوی بن دوباره سرش را تکان داد و بدون نگاه کردن به آنا، و

ی کرد. جلوی شکستن بغضش را به زحمت گرفت و به سمت آشپزخانهاش میظریف آنا، داشت خفه

را گاز گرفت و  پوست دهانشکوچک خانه رفت تا حداقل شام شب را از خطر سوختگی نجات بدهد. 

همان لحظه، صدای عصبانی و بلند ی اشکی از چشمانش پایین نیفتد. در خودخوری کرد تا هیچ قطره

 :پرسیدزد و میبن را شنید که داشت صدایش می

 ی سیگار لعنتی من کجاست؟آنا! پس این بسته-

وقتی بن هنوز به خانه  .از یادآوری چیزی که به خاطرش آمد، از ترس آب دهانش رو فرو برد و دم نزد

اش اید، به خودش بیاید و کمی بیشتر به سالمتیرا مخفی کرده بود تا ش هاآنی برنگشته بود، آنا همه

داد! آنا در همان افکار بود که بن، از اتاق وقت به این چیزها اهمیتی نمیاهمیت بدهد. ولی بن هیچ

 .اش، براندازش کردهای خون گرفتهخواب بیرون آمد و با چشم

 شنوی؟! پرسیدم کجاست؟مگه نمی-

 .روی میز بود رخت خواب کناراتاق خواب، من از کجا بدونم؟ آخرین بار داخل -

 :خشم سرش داد کشید بن با

 !جا نبودن! بازم تو اونا رو برداشتی؟نبود! اون-
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 :همسرش در جواب، سعی کرد خود را خونسرد نشان بدهد. سرش را به سمت دیگری گرفت و گفت

 اندازی؟کنی، بعد گردن من میدست نزدم. خودت گمشون می هامن به اون بو گندو-

را از  آن نوشیدنیتوانست، بوی و سعی کرد جلوی لرزش انگشتانش را بگیرد. از همان فاصله هم می

اش برد و با صدای . دستش را به طرف کمربند چرمیخورده بودبدن بن استشمام کند. بن باز هم 

 :ترسناکی زمزمه کرد

 ...رو گم کرده هامبستهدم که کی، زن احمق نشون می حاال به تو-

***                                                                                                                                            
 ی صبحیقهنوزدهم ژوئن، ساعت ده و بیست و هفت دق•

ی سختی کشیدم. وقتی زد، با خستگی بستم و خمیازهخوابی به قرمزی میفرط بیچشمانم را که از 

هایم باال پرید، ساعت دیواری دفترم دقیقا مقابل دیدم بود. با دیدن ساعت، اخم کردم و پلک

هایم را به هم فشردم. باز هم مثل همیشه، الکس، معاون سر به هوایم خیلی دیر کرده بود! سرم دندان

تر آوردم تا یک پرونده را از روی میزم بردارم و نگاهی به آن بیندازم که در همان لحظه، ایینرا کمی پ

جا با بلندترین در دفترم به صورت کامال ناگهانی باز شد و شخصی که آن را باز کرده بود، از همان

 :توانست، فریاد زدصدایی که می

 !سالم بازرس-

ببینم تا بفهمم خودش است یا نه، همان صدای زیادی بلند برای اش را الزم نبود قد پنج و نیم فوتی

اش کافی بود. از دست کارهایش به ستوه آمده بودم، مشتم را روی میز کارم فرود آوردم که شناسایی

 :اش به شدت لرزید و باخشم غریدمزیر ضربه

 ؟ هان؟خوای متوجه بشی که من از تاخیر نفرت دارمبازم که دیر کردی؟ تو چرا نمی-

کردم، ولی که داشتم بابت تاخیر توبیخش میمن، با آنخیال الکس استیونسون، معاون سرخوش و بی

انگار که اتفاقی نیفتاده باشد، لبخندی کل صورتش را پوشش داد و قدم به داخل دفتر گذاشت. در 

خوانی نداشت را اش همآمد و کراوات شطرنجی قرمزش را که اصال، با لباس آبیتر میحالی که نزدیک

 :کرد، گفتمرتب می

ی بعد از کار خستگی رو ی حسابی، مثل قهوهقربان، مطمئنم که شما هم با من موافقید که یه پرونده-

 کنه. مگه نه؟از تن آدم دور می
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که زحمت حرکت کردن به خودم بدهم، به همان حالت جوابش را به چانه زده بودم و بدون این دستم

 :را دادم

 !زنهی جدید فقط حالم رو به هم میه پروندهنه. ی-

اش را تغییر داد که انگار چیزی از جواب صریحم، به وضوح شوکه شد ولی ماهرانه، طوری حالت چهره

های چرمی نزدیک به میزم پرتاب کرد و تر آمد. خودش را روی یکی از صندلینشنیده و نزدیک

خوشحالی مخصوص به خودش توضیح  شد، باغرق میطور که داشت درون حجمی از ابر و چرم همان

 :داد

 .اومدماالن داشتم از پیش سر بازرس می-

طعنه  دانم انتظار داشت که از این خبر خوشحال بشوم یا نه؟ به هر حال خرناسی کشیدم و بانمی

 :حرفش را تصحیح کردم و گفتم

 !از پیش فسیل زنده-

 .ی من خاموش شدغرهاش با چشملحظه هم، صدای خندهبا شنیدن حرف من، بلند قهقهه زد و همان 

 گفت؟خب؟ چی می-

 .اش به قتل رسیدهی جدید برای بررسی داریم. دیشب یه زن تو خونهگفت تا به شما بگم یه پرونده-

 :خودم حدس زدم باحوصله در حدقه چرخاندم و را بیبا شنیدن حرفش، چشمانم 

                                                                                           زیادی خورده بود.     حتما شوهرش -

 :خیز شود و داد بزندی کوتاه از من، باعث شد که الکس سر جایش به سمتم نیمهمین یک جمله

 !یا عیسی مسیح! قربان شما از کجا فهمیدید؟-

آزرد، در هم جمع شد. اخمی کردم و با گوشم را میعضالت صورتم در واکنش به صدای بلندش که 

 :جدیت، به او گوشزد کردم

ی گوشم از شی، انقدر فریاد نزن! باور کن دیگه پردهزده میخاطر خدا وقتایی که هیجانالکس، به-

 .شه! و من فقط یه حدس زدم، همیندست صدای بلند تو، داره پاره می

 :زده لبخندی زد و ادامه دادخجالت

های زنی که به قتل ببخشید بازرس. ماجرای پرونده هم از این قراره که امروز صبح، یکی از همسایه-

 .رسیده، متوجه شده که اون زن امروز از خونه بیرون نرفته. در واقع همسایه دوست مقتول بوده
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 های فضول متنفرم... خب؟از این همسایه-

ها کمک ی همسایهشنوه. ناچار از بقیهنه، جوابی نمیزی مقتول رو میقدر در خونهچهاون زن هر -

شن که ی مقتول مواجه میرن، با جنازهشکنن و داخل خونه میها در رو میخواد و وقتی همسایهمی

 .های زیادی روی بدنش به قتل رسیدهبا زخما و کبودی

برداشتم تا روشنش های الکس که تمام شد، نفس عمیقی کشیدم و سیگار برگی از داخل جعبه حرف

 :غرولند گفتم ی زیادی خندانش نگاهی انداختم و باکنم. به چهره

ی اداره ی جرم احمقانه سر بزنیم؟ هوم... بلند شو برو اون ماشین مسخرهپس االن باید به اون صحنه-

 .رو راه بنداز. من امروز با ماشین خودم نیومدم

 :کنجکاوی پرسید فت و باای به خودش گراز شنیدن حرفم، حالت موذیانه

 چه اتفاقی برای ماشینتون افتاده؟-

خلقی برایش توضیح با به یاد آوردن بالیی که به سر ماشینم آمده بود، پوف بلندی کشیدم و با کج

 :دادم

ها. آلیس اون بیچاره رو با سطح دیوار، هم تراز کرده. باید امان از دست رانندگی وحشتناک زن-

 .اش پول بریزم که دوباره مثل روز اولش بشهتا خرخرهببرمش تعمیرگاه و 

خندید از دفترم بیرون رفت و در را ی ماشینم، در حالی که بلندبلند میبا شنیدن توضیحاتم درباره

ام را از غالفش بیرون بکشم و با ی کمریخواهد اسلحهطور مواقع، دلم میسرش نبست. این هم پشت

 !شلیک یک تیر در دهان خندانش، دنیا را از دست یک الکس شوخ و بیخیال راحت کنم

***                                                                                                                                              
های چسبانش را از دستانش کند و با نگاه خیره و سردش به من، برایم دکتر کیتی باندراس، دستکش

 :توضیح داد

 .زنیم، مقتول اوایل صبح به قتل رسیده، در واقع یعنی حوالی ساعت یک صبحطبق حدسیاتی که می-

 :ان باال انداختم و پرسیدممپوش و جدیابرویی برای پزشک قانونی شیک

 ای کشته شده؟با چه وسیله-

 :ی آن زن انداخت، سرش را تکان داد و گفتنگاهی به جسد مچاله شده

ی مرگش توضیحش یه کم مشکله کاراگاه. باید به سردخونه منتقلش کنیم تا بتونم بیشتر درباره-
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 .تحقیق کنم

 یعنی هیچ نظری ندارید که آلت قتاله چی بوده؟-

نگاری و جستجوی اطرافشان جا، در حال انگشتت، به پشت سرش که افسران در آنسا انگشت شب

 :بودند، اشاره کرد و جواب داد

متاسفانه هنوز آلت قتاله رو پیدا نکردیم ولی من تونستم روی بدن مقتول، آثار شالق با کمربند، پنج -

ه با ته سیگار رو روی پوستش ببینم. های متعدد ایجاد شدضربه با کارد به شکمش و جای سوختگی

حدسم اینه که مقتول با ضربات کارد به قتل رسیده، ولی از طرفی هم زخماش چندان عمیق به نظر 

 .رسن که کشنده باشننمی

با این توصیفات، به سمت جسد مقتول قدم برداشتم و وقتی نزدیکش رسیدم، در کنارش نشستم و با 

رسیدند و صورتش از یی رنگش به هم ریخته و در هم به نظر میدقت تماشایش کردم. موهای طال

خورد که به نظرم ای به چشم میاش، کبودیدرد، به طرز عجیبی مچاله شده بود. روی استخوان گونه

انگیزی تغییر رنگ داده بود. به رسید، در حال خوب شدن بوده و از رنگ بنفش به رنگ زرد نفرت

 :ردم و از باندراس پرسیدمهمان سمت از صورتش اشاره ک

 این زخم باید قدیمی باشه، درسته؟-

 .کامال حق با شماست بازرس هادسون-

 :از کنار جسد برخواستم و قبل از این که مشاهداتم را کامل کنم، از او پرسیدم

 شوهرش کجاست؟-

 :زد، اعصابم را به هم ریختصدای خوشحال الکس که در جواب من داشت داد می

 !ی پلیسه! بازداشتش کردیمادارهاالن -

 :چشمانم را بستم و باحرص غریدم

طوری در بازداشت کردنش نقش داشتی، هکنم داد نزن! در ضمن، تو چاستیونسون... ازت خواهش می-

 وقتی که همش کنار من بودی؟

 :پا کردن، جواب دادپا و آنمن کردن افتاد، صدایش پایین آمد و با کمی اینبه من

 ...ا تلفن همراهم از سوفی پرسیدممن ب-

کار هم اداره که تازهوارد تا حرفش تمام شد، سرم را با افسوس تکان دادم. سوفی، همان دختر تازه
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بود و بعد از آمدنش، همان یک ذره عقل موجود در سر الکس را هم ربود. تصمیم گرفتم آن اطراف را 

 :نگاهی بیاندازم و به پزشک قانونی گفتم

میدید مقتول با چه باندراس، گزارشاتتون را به معاونم بسپرید تا به من بده. به محض اینکه فهخانم -

 .طور کشته شده، با من تماس بگیریدوسیله ای و چه

 :با دقت به حرف هایم گوش می داد و وقتی صحبتم تمام شد، با جدیت گفت

 .بله بازرس-

ی این زن، هم به اندازهکردم که چه می شد که معاونم با رضایت خاطر از او فاصله گرفتم و به این فکر 

 .قدر سر به هوا و شوخنیجدی و دقیق بود، نه ا

***                                                                                                                                         
یمی متعلق به اداره، دوباره دچار مشکل شده بود و الکس با جا نرفتن اتومبیل فورد مشکی و قد

ی قدیمی ماشین را وادار به کرد غول درون دندهطور که داشت سعی میاش مشکل داشت. هماندنده

 :اش کند، از او پرسیدمتسلیم شدن در برابر خواسته

 خب الکس، نظرت راجع به این ماجرا چیه؟-

 :تفاوتی به ترافیک مقابلمان انداخت و نظر داددنده حل کرد. نگاه بی مشکلش را به سختی با

 !صددرصد کار همسرشه-

خواست سریع به نتیجه برسد و این برای یک کاراگاه، اصالً که میز عجول بودنش نفرت داشتم، از اینا

 :خونسردی بگویم ی خوبی نبود. بازدمم را آرام رها و سعی کردم بامشخصه

 .های مقتول به نسبت ساعتی که به قتل رسیده، قدیمی بودسر! زخماحمق نشو پ-

 :هایش را باال انداخت و گفتبا لبخندی، شانه

 .خودتون نظرم رو پرسیدید-

 :اش پایین فرستادم و گفتمی ماشین را با دکمهاخم کردم و شیشه

 .کاش جای حاضر جواب بودنت، یه کم عقل تو سرت داشتی-

که آن حرکت به لبخندی تبدیل شود، ه یک لحظه باال رفت و قبل از ایندم کرا دی دهانشی گوشه

شناسد؛ چون دوباره به حالت قبلش برگشت. خوشحالم که با تمام این تفاسیر، حداقل اخالقم را می

 !کردمنازید، میترکیب بودنش خیلی میخندید، مشتم را نثار صورتش که به خوشاگر می
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آورش های عریض نیویورک، زمانمان را در ترافیک سرسامکه داخل خیابان در این بین و در لحظاتی

ی رادیوی ماشین، برای در گوشم پیچید که به واسطه ایگذراندیم، صدای اعصاب خردکن خوانندهمی

شد که خواند و صدای ناالنش در کل اتاقک ماشین پخش میی عاشقانه میهای مسخرهخودش ترانه

 :مباعث شد، معترض شو

 الکس؟-

 بله قربان؟-

خواستم، یک آشغال را به دستم را طوری به طرف دستگاه پخش قدیمی ماشین گرفتم که انگار می

 :کسی نشان بدهم و پرسیدم

 !های وحشتناک رو گوش بدی و مغزت منفجر نشه؟تونی این ترانهطور میهلعنتی تو چ-

ی جدیدی به پستم دانست که اگر پروندهمیبه خندیدن افتاد و موج رادیو را به سرعت عوض کرد. 

قدر با پیچ دستگاه کلنجار های عاشقانه را اصال ندارم. آنی این مدل آهنگبخورد، حال و حوصله

 :ای قدیمی را شنیدم و دستم را باال گرفتم که توقف کندرفت تا ترانه

 .دست نگهدار. همین خوبه-

ال پخش بود که شنیدنش، باعث شد تا حال و هوایم در ح Hotel California یالعادهآهنگ فوق

ها ببرد. از فرصت استفاده کردم و جای هدر دادن وقت، به فکر فرو عوض شود و من را به گذشته

رفتم و سعی کردم تصمیم بگیرم که چگونه، از زیر زبان مظنون حرف بیرون بکشم. داشتم با خودم 

 :ناگهانی به حرف آمد و گفت گرفتم که الکس، خیلیچیزهایی را تصمیم می

 ...کنم بهتره کهقربان، فکر می-

اش را تعجب نگاهش کردم و آخر جمله ولی به همان سرعت ساکت شد و حرفش ناتمام ماند. با

 :پرسشی گفتم

                                                                                                                             بهتره که چی؟-

انگار به خودش آمده باشد، نگاهی به اطراف انداخت و با سردرگمی، سرش را خاراند. مکثی کرد و 

 :گفت

 !ببخشید، یادم رفت-

رسیدند فشردم که شک نداشتم، شبیه یک خط صاف به نظر میقدر محکم به هم میرا آن هایمدندان
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که فراموشی داشته بود. نه اینهای نصفه و نیمه، کار همیشگی الکس گفتم. این حرفو چیزی نمی

شد و در آخر هم چیز، در ذهنش مخلوط میهمهقدر ذهن آشفته و شلوغی داشت که باشد، بلکه آن

کشیدم، کرد. دستم را به در ماشین تکیه داده بودم و در حالی که خمیازه میهمه را فراموش می

 :حوصله پرسیدمبی

 ی شهر تمومی نداره؟چرا این ترافیک مسخرهپس -

خواست باز در واقع این سوال را نپرسیده بودم که جوابی برایش شنیده باشم. الکس لبخند زد و می

 :هم با فریاد چیزی را بگوید که به او توپیدم

ه پخش تونم خودم رو کنترل کنم و ممکنه دستگاالکس، اصال حوصله ندارم و اگه باز داد بزنی، نمی-

 !رو از جاش بیرون بکشم و با همون بزنمت

 .لبخندش به سرعت از بین رفت و خشکید

*** 

حالش، حدس های زرد و بیای داشت. به صورتش زل زده بودم و از چشمظاهر بیمار مانند و خسته

یی، ی اتاقک بازجوالخمر باشد. مقابلم روی صندلی نشسته بود و انگار فضای تیرهزدم که باید دائم

 :بخشید. دستانم را روی میز به هم قالب کردم و پرسیدمای به ظاهرش میرنگ تیره

 خب، اسم؟-

 :ای، خیلی کوتاه پاسخ دادبا صدای تو دماغی و گرفته

 .بن-

بار از او بپرسم تا منظورم را بفهمد. دستم را آهسته هاست که باید سوالم را دون احمقمعلوم بود از آ

 :به میز زدم و گفتم

 !منظورم اسم کامل و مشخصات بود-

 :سرش را با حالت گیج و منگی تکان داد و گفت

 .بن توماس تیلور، سی ساله-

 شغلت چیه؟-

 .کنم، سرکارگرمبندی کار میی بستهتوی کارخانه-

 !کارگر اعصاب خردکنی باشددر دل گفتم که احتماال باید، سر اصال شخصیت جذابی نداشت و با خود
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 :خونسردی پرسیدم ول را کنار گذاشتم و یک راست سر اصل مطلب رفتم. باسواالت معم

 کنی که زنت رو به قتل رسوندی؟خب بن، اعتراف می-

                                                                                                                                                 .بله-

شوکه شدم و سرم را با شدت زیادی به عقب کشیدم. آیا او دیوانه بود؟ سوالم را با حیرت بیشتری 

 :تکرار کردم

 !حواست هست که چی پرسیدم؟ گفتم تو قاتل زنت هستی؟-

 :بااطمینان زیادی گفت

 .بله، من زنم رو کشتم-

قدر هم که نادان و احمق بود، باز هم هبیشتر از قبل گیج شدم و در بهت فرو رفتم. یک انسان، هر چ

کرد! ترس از رفتن به زندان و هزار چیز دیگر، شخص را به این راحتی و صراحت به قتلش اعتراف نمی

رسید. سرم را کمی به سمت داشت ولی این یک نفر، مورد جالبی به نظر میبه دروغ گفتن وا می

کردم، با اخم غلیظی به او ناخته نگاهش میراست متمایل کردم و در حالی که مثل یک موجود ناش

 :هشدار دادم

که من گیریم؟ اینمیای دونن که من اعصاب درست و حسابی ندارم. پس چه نتیجهجا همه میاین-

ی آدم دم که مثل بچهبار دیگه بهت فرصت میهای تو رو هم ندارم! یکمزه بازیی این خوشحوصله

 تو معتقدی که خودت قاتلی، هوم؟ .پرسمحرف بزنی و سوالم رو دوباره می

 .بله، کامال درسته-

داد و ام که صبح فراموش کرده بودم، اصالح کنم و داشت زجرم میاین دیگر چه کسی بود! گونه

 :ی یک پرونده پرسیدمتمسخر از مظنون شماره ام کمی خاراندم. باکرد را با انگشت اشارهام میکالفه

 خب، حاال چرا کشتیش؟-

 .تر بودگفت قاتل همسرش است، مسخرهکه میی از اینوابش حتج

 .ی سیگارام را دور انداخته بود تا من نتونم بکشمچون بسته-

 :آمیزی باال انداختم و با پوزخند صداداری گفتمحیرت اغراق دستانم را با

 !شنومترین دلیلیه که دارم برای یه قتل، از یه مظنون میاین مضحک-

 :ی محکمی زدصبی شده؛ طاقتش طاق شد و با دست به میز ضربهمعلوم بود ع
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 !گیرممن اگه سیگار نکشم آروم نمی-

ام برخواستم و به سمتش با این حرکت، من نیز که آمادگی عصبانی شدن را داشتم، از روی صندلی

 :خیز شدمنیم

 !فرستمت بازداشتگاهراست میوقته که یه صدات رو برای من باال ببری، اون بار دیگهفقط کافیه یه-

 :تهدیدم کارساز از آب درآمد و بن، آهسته در جایش جمع شد. من هم سر جایم نشستم و ادامه دادم

 .ماجرای دیشب رو بدون هیچ کم و کسری توضیح بده و بگو که چی شد-

 :ی خشک زد و وقتی حالش بهتر شد، توضیح دادقبل از حرف زدنش، چند سرفه

کنم یازده و چهل دقیقه بود. زنم در رو برام زده بود که به خونه رسیدم. نه... فکر میدیشب ساعت یا-

کدوم از پاکتای سیگار دنبال سیگار گشتم. هیچباز کرد، منم یک راست به طرف اتاق خواب رفتم و 

سر جاشون نبودن. فهمیدم باید کار آنا باشه. برگشتم پیشش و مشغول بحث کردن با زنم شدم که 

حوصله، با دونه. منم که خسته بودم و بینا رو کجا گذاشته ولی به دروغ به من گفت که نمیاو

تونستم، کتکش زدم. بعدش هم شامم رو خوردم و به کمربندم به جونش افتادم و تا جایی که می

 .هاش توجه نکردم. صبح هم سر کارم رفتم، همینناله

درک و فهم تصور کرده ، من را یک آدم بیسیگارد به دیگر کامال باورم شده بود که این مرد معتا

 :های گره شده، گفتماست. با مشت

طور هی چاقو هم پیدا شده! در ضمن، چاین توضیحات کامالً ناقصه بن. روی بدن مقتول آثار ضربه-

ق شب اتفاممکنه صبح همسرت رو ندیده باشی که با بدن خونین کف اتاق افتاده؟ مرگ آنا تیلور نیمه

تونی اون رو ندیده باشی که چه وضعیتی افتاده و بدنش هم، وسط هال خونه قرار داشت. پس تو نمی

             !                                                                                                                            داشته

هایش حالت عجیبی به خود گرفتند؛ انگار که ثرش را بخشیده، چون چشمهایم امعلوم بود که حرف

گوید، تا سر من را کاله بگذارد اما برای چه، جا خورده باشد. فهمیدم و مطمئن شدم که دارد دروغ می

 :بار به میز زدم تا بیشتر تاکید کرده باشم و گفتمدانستم. انگشتم را چندنمی

دق باشی، چون من به هیچ عنوان از آدمای دروغگو خوشم نمیاد و آقای تیلور، بهتره با من صا-

 !تونم تحملشون کنمنمی

 :لجاجت تکرار کرد سرش را تکان داد، ولی با
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 .ای خبر ندارمچیز دیگه ون بود که گفتم. من از هیچی ماجرا همبازرس، همه-

آمدند و مشخص بود که از بازی دادن من، هایی بود که به راحتی به حرف نمیاین از آن مظنون

 :اش خیره شدم و نعره زدمهای بیمارگونهولی کور خوانده بود. به چشم کنداحساس خوشی می

 !استیونسون-

 :که صدایش زدم، داخل اتاق بازجویی ظاهر شد و از خدا خواسته داد زدالکس به محض آن

 !بله قربان؟-

 :صندلی را به عقب هل دادم تا از جایم بلند شوم و آمرانه گفتم

این احمق رو ببر بازداشتگاه موقت تا سر عقل بیاد! تا وقتی هم که تصمیم نگیره که حقیقت رو بگه، -

 .مونهجا میهمون

ای جلو آمد و انهتر از قبلش شد. الکس با لبخند موذیرنگ بن پرید و رنگ پریدهرنگ از رخسار بی

طرف بازداشتگاه ببرد. قبل از  دست مظنون را از بازویش گرفت و مجبورش کرد، تا برخیزد و او را به

 :که خارج شوند، به الکس دستور دادمآن

 .مظنون بعدی رو بفرست داخل اتاق-

*** 

او را این  رسید ولی مشخص بود که تنها، ظاهرشقد کوتاهی داشت و خیلی کم سن و سال به نظر می

داد. نفس اش چتری کوتاه شده بود و او را کمی چاق نشان میدهد. موهای مشکیشکلی نشان می

 :عمیقی کشیدم و پرسیدم

 اسم؟-

 :ی پاسخ دادزیربا صدای 

 .میشل کاترین پارکر-

 پس شما دوست مقتول و همون کسی هستین که جسدش رو پیدا کرده، درسته؟-

 :سرش را تکان داد و گفت

 .بله-

 شما دیشب متوجه سر و صدای مشکوکی، داخل ساختمون نشدید؟-

 .خیر-
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کرد. با انگشتانم روی میز اتاق ام میدانم چرا تلگرافی و خالصه حرف زدنش، به شدت کالفهنمی

 :بازجویی ضرب گرفتم و گفتم

 .توضیح بدید چه اتفاقی افتاد که فهمیدید، خانم تیلور به قتل رسیده-

 :اش، قرمز شد و به زحمت گفتک و مکیصورت گرد و ک

 ...این خیلی مفصله-

کردم که یک زن خجالتی به پستم پوفی کشیدم و به سقف نگاه کوتاهی انداختم. تازه درک می

 .خورده است

.           خوام. پس شروع کنیدببینید خانم، توضیحش تا فردا صبح هم که طول بکشه، من اون رو از شما می-

آمد که مشکلی وجود داشته باشد. چشمانش را به زد ولی به نظر نمیرف زدن تپق میکمی موقع ح

 :چشمانم دوخت و گفت

 ...شنیدمآم... دیشب سر و صدای زیادی از راه پله می-

 :ای معطلی، حرفش را قطع کردم و به تندی گفتمبدون لحظه

 !یدولی شما همین االن به من گفتید که هیچ چیز مشکوکی ندیده بود-

 :خجالت گفت لبخندی زد و با

 .خاطر آوردم، ببخشیدین رو فراموش کرده بودم. االن بها-

 :سرم را به معنای مهم نبودن تکان دادم و با دست اشاره کردم

 .ادامه بدید-

بار با سرعت زیادی شروع به وراجی کردن، ی داشت و اینانگار حاال با من، احساس راحتی بیشتر

 .کرد

قولی بود آنا همراهم بیاد تا با هم، سری به فروشگاه بزنیم و خرید کنیم. آنا دختر خوشصبح قرار -

ی باال رفتم و در زدم ولی بازم جواب نداد. قدر که منتظرش شدم نیومد. به طبقههبود ولی صبح، هر چ

تشخیص  پله به خوبیهاش رو تو راهمطمئن بودم که خونه هست، چون اگه بیرون رفته بود صدای قدم

ده، با کمک دادم؛ پس شک نداشتم که هنوز از خونه بیرون نرفته. وقتی دیدم جواب نمیمی

 .ش رو شکستیم و رفتیم داخل، یعنی آقای گلدن و پسرش در خونهکناریی واحد همسایه

 :باالخره سکوت کرد که پرسیدم
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 .جسد خانم تیلور کجا قرار داشت؟ وضعیتش رو شرح بدید-

گرفت، هایش حلقه زد و در حالی که جلوی بغضش را میمنقلب شد. اشک در چشم با این پرسش،

 :گفت

خواسته هلش بده، یه جوری روی زمین قرار داخل پذیرایی، پیش کاناپه افتاده بود. انگار یه نفر می-

 .کردداشت که همین فکر رو برام تداعی می

 قدر در مسیر دید شما بود؟هچ-

جا وارد یا خواست، از اونکس میدر مسیر دید ما بود. طوری که هر ، کامالوقتی در رو باز کردیم-

 .دیدخارج بشه، حتما جسدش رو می

اش سرازیر شد و آن را ی چشمش، روی گونهای اشک از گوشهاین بار نتوانست خودداری کند و قطره

 :را خاراندم و پرسیدمام با دستمالی که در دست داشت، پاک کرد. برای بار چندم در امروز، گونه

 طور؟ نظری در موردشون ندارید؟هگفتید چاون سر و صداها که می-

کنم حدودای ساعت یک صبح بود. به نظرم اومد که خب... اون صداها رو دیروقت شنیدم، فکر می-

 دونید، جراتش رو نداشتم تارفتن. میصدای پای چند نفر باشه که مرتب در راهرو، باال و پایین می

 .جا بودنبرم دم در و ببینم چه افرادی اون

 ی شما، مجهز به چشمی نیست؟مگه در خونه-

 :را کج کرد و بعد از چند ثانیه مکث، پاسخ داد دهانش

 .نه متاسفانه-

 :گذاری گفتمدر فکر فرو رفته بودم که باالخره، ابرویی باال انداختم و با سپاس

تونید برید ولی فعال تا حل شدن ماجرا، در دسترس ما ا میاز همکاری شما ممنونم خانم پارکر، شم-

 .باشید

ی غمگینش، ناگهان خوشحال شد. با شادمانی از من خداحافظی کرد و به دستور من، الکس قیافه

های دستانم ها و بسته شدن در اتاق بازجویی، آرنجکمکش کرد تا از اداره خارج شود. بعد از رفتن آن

رسید. این و با دستانم، صورتم را پوشاندم. گیج شده بودم و فکرم به جایی نمیرا روی میز گذاشتم 

کم خواندند. کمها با هم نمیکدام از سرنخآمد، اما هیچقتل در نگاه اول، خیلی مسخره و ساده می

  ...!شدتر میتر و گنگمسئله داشت پیچیده
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***                                                                                                                                                 
ای، به داخل رفتم و کیف و کتم را روی های کند و خستهدر چوبی خانه را که پشت سرم بستم، با قدم

کوچکمان که در  یای که جلوی تلویزیون قرار داشت، پرتاب کردم. خانهمبل راحتی سه نفره

های مقابل خانه هم کوتاه شده بودند ولی با رسید و چمنی شهر قرار داشت، مرتب به نظر میحاشیه

جا غرق سکوت بود که با دیدم که مشغول انجام کار دیگری باشد. همهاین تفاسیر، آلیس را نمی

 :صدای من شکسته شد

 آلیس؟-

زدم، به سمت آشپزخانه ته و در حالی که با خودم غر میدانستم کجا رفهیچ جوابی در کار نبود. نمی

، پشت میز کمررفتم. تا پایم را داخل آشپزخانه گذاشتم، متوقف شدم. دیدمش که دست به 

کرد. با یک دست، به دیوار کنارم آشپزخانه نشسته بود و با اخم کمرنگی، به مقابلش خیره نگاه می

 :تکیه کردم و گفتم

 دادی؟نمی سالم. پس چرا جواب-

دانستم، دستی به گردنم اخمش شدت گرفت ولی باز هم چیزی نگفت. سردرگم از چیزی که نمی

 .تر رفتم تا دلش را به دست بیاورمکشیدم و نزدیک

 باز چی شده؟-

کرد. با چشمان سبز و درخشانش،  د منفجر شد و شروع به غرغر کردن،مثل دینامیت از خشم زیا

 :دایی بلندتر از حد معمول پرسیدچپ نگاهم کرد و با صچپ

 یادت رفته؟-

 چی رو یادم رفته؟-

 !ی مادرم دعوت داشتیم، جناب کارآگاهکه امشب خونه-

ی هایم خشک شد. سریع نگاهی به ساعت مچی سیاهم که هدیهبا شنیدن آن حرف، خون در رگ

داشتند ساعت هفت و نیم را هایش که آلیس به مناسبت روز تولدم بود، انداختم و با دیدن عقربه

 :کردند، گفتماعالم می

 ...آلیس، باور کن فراموش کرده بودم. همین االن آماده شو تا بریم! هنوزم خیلی دیر نشده عزیزم-

 :کینه به طرفم چرخاند و بنا به فریاد زدن گذاشتئچشمانش را با
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جا هستیم! ولی االن چی؟ یش اوننه، دیگه دیر شده! من به مادرم قول داده بودم که ما از ساعت ش-

رفتیم! ماشین هم که نداریم، چون ساعت هفت و نیم شده و تو تازه یادت افتاده که باید کجا می

 !بردمش تعمیرگاه رونالد تا تعمیرش کنه

ای از پشت میز بیرون کشیدم. مقابلش حوصله نداشتم که بحث جدیدی شروع کند. با آرامش صندلی

  :نشستم و گفتم

خاطر دست گلیه که خودت به آب دادی، پس دیگه خواهشاً اون یکی رو گردن من بود ماشین بهن-

 !ننداز

 :حرص غرید گرفت. انگار که هیچ چیزی نگفته باشم، باها آرام نمیولی آلیس با این حرف

 !کنهجرمی، خونسردی تو، من رو دیوونه می-

ی اول یک قتل بسیار خشن من، متهم درجه انگشتش را چنان به سمتم نشانه رفته بود که انگار

 :هایم را باال انداختم و با صدایی که حاال نسبت به قبل بلندتر شده بود گفتمام. دستبوده

رسونه! من خسته و کوفته از سر کار نیومدم خونه که با تو غرغرای تو هم آدم رو به مرز جنون می-

!           سمش رو گذاشتیم خونه، یه کم استراحت کنمای که ابجنگم! اومدم تا توی این خراب مونده

 :آمیزی زدپوزخند طعنه

کدوم از ما، توش رنگ آرامش رو درست و حسابی ای که همیشه سوت و کوره و هیچنهخونه؟! خو-

 .شنوی؟ هاهاه، ما حتی بچه هم نداریمندیدیم! گوش کن جرمی، صدای بچه رو می

ی دانم چرا آلیس عالقهام لغزاندم. نمیی موهای آشفتهدسته با کالفگی انگشتان دستم را بین

بار، این موضوع مسخره را به من و خودش یادآوری کند. در حالی عجیبی داشت که هر چند وقت یک

 :تحکم گفتم که سعی داشتم متقاعدش کنم با

اسفانه این مشکل شیم، متدار نمیدونی! تقصیر من نیست که بچهببین آلیس، تو خودت که بهتر می-

 ...از هر دوی ما هست

های پر اش به بیرون فرستاد و با گاماجازه نداد که حرفم را تمام کنم. نفسش را با سر و صدا، از بینی

ی خالی، با سری که از سر و صدایی، از آشپزخانه بیرون رفت. حاال من مانده بودم و یک آشپزخانه

 .کردمی گاه من و آلیس، درددعواهای گاه و بی

توانم را به دنبال خود جا دور شوم. در حالی که پاهای کماز جا برخواستم تا من هم از محیط آن
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ی سفت کراواتم را با یک دست باز کردم و آن را کشیدم، خودم را مقابل مبل راحتی یافتم. گرهمی

عترض شد؛ پاهایم با روی میز انداختم. سنگینی وزنم را روی مبل رها کردم که با صدای فنرهایش م

 .ها، روی مبل به حالت افقی درآمدام هم مانند آنحرکت کندی روی مبل دراز شدند و بدن خسته

گرفت. خواست، ولی از شدت خستگی خواب سراغی از من نمیقدر دلم یک خواب راحت را میهچ

مراهم زنگ خورد. قصد داشتم برای چند دقیقه هم که شده، چشمانم را ببندم که از شانس، تلفن ه

 :اکراه زیادی تماس را پاسخ دادم میل و بابی

 .کنهجرمی هادسون صحبت می-

 :صدای شخص پشت خط، جدی بود و به سردی پاسخ گفت

 .باندارس هستم، بازرس-

 ی کالبدشکافی با من تماس گرفته باشید؟آهان، خانم باندراس. باید برای نتیجه-

یدم. با اطالعاتی که ما در دست داریم، هیچ چیز با هم همخوانی بله قربان، من چیزای عجیبی فهم-

 .نداره

ای در صدایش داشت که خستگی از یادم رفت و صاف سر جایم نشستم. چیزی از دهانم بیرون نگرانی

 :شدپرید که تقریبا به این معنی برداشت می

 !چرا؟-

ات چاقو به قتل نرسیده؛ فوت ایشون طبق تحقیقات ما، خانم آنا تیلور به خاطر ضرب و شتم یا ضرب-

.                                                به دلیل ایست قلبی بوده. در واقع بعد از اون جراحات، سکته کرده

 :سر جایم خشکم زد و پرسیدم

 خب این چه ربطی داره؟-

یا از کسی، تا سر حد مرگ دونید، به نظر ما انگار از چیزی این موضوع برای ما هم معما شده. می-

 ...ترسیده بوده و

 :حرفش را ادامه نداد. باعصبانیت گفتم

 !انگیز بوده که اون زن بیچاره رو سکته بدهآخه از چی؟ چه چیزی انقدر هراس-

 :صدایش حتی از قبل هم سردتر شد و گفت

 زن بیچاره، از دونیم و حدسی نداریم. فقط من مطمئنم که اونمتاسفانه ما هم فعال چیزی نمی-
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 باره چیزی نگفت؟برده. کسی به شما در اینبیماری قلبی رنج می

ای نکرد. با ناامیدی از همکارم ترین اشارهکس به این نکته کوچکجوابم مثبت نبود، چون هیچ

خداحافظی کردم و تماس قطع شد که درست در همان لحظه، صدای آلیس را از پشت سرم شنیدم 

 :پرسیدکه داشت می

 زدی؟داشتی با کی حرف می-

کرد. های سرخ شده و متورم از گریه، نگاهم میسر جایم به سمتش چرخیدم و دیدمش که با چشم

 :تفاوت گفتمای باال انداختم و بیشانه

 ...یکی از همکارام-

 که اسمش خانم باندراس بود؟-

ور بزنم و کنارش بایستم. او کیتی را را کج کردم و از جایم برخواستم تا مبل را د دهانمبالتکلیفی،  با

که او را به عنوان ی اینناخت و حاال من باید کفارهشکه جدیدا وارد تیم پزشک قانونی شده بود، نمی

 :بارید، گفتمطلبی از هر کالمش میدادم. با صدایی که صلحهمکارم معرفی نکرده بودم، پس می

کنم و نخواهم کرد! وقت تو رو ترک نمی، من هیچخاطر خدا دوباره شروعش نکن. عزیزمآلیس، به-

 اوکی؟

های چشمانش سرازیر شدند و در حالی که انگار با بغضش در جدال هایش بدون مقدمه، از گوشهاشک

 :بود، زمزمه کرد

دروغ میگی جرمی، تو اصال دروغگوی خوبی نیستی! تو آخر یه روز با یکی از همکارات من رو تنها -

 ...یرذاری و میمی

 !گرده؟پایان بچه برمیالبد اینم باز به اون بحث و ماجرای احمقانه و بی-

خشونت مخصوصم گرفتم و  جوابم را نداد، ولی مطمئن بودم که جواب مثبت است. دستانش را با

 :گفتم

ما هر دومون مشکل خوای این رو متوجه بشی؟ شیم! چرا نمیدار نمیوقت بچهآلیس! من و تو هیچ-

خواد و نیاز به یه منبع زنه و غذا میخاطر یه موجود پر سر و صدا که مرتبا ونگ می. من بهداریم

کنم. تو عزیزترین کسی هستی که پایان از پدر و مادرش داره، همسرم رو ترک نمیمحبت بی

 .شناسم و دارممی
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ن در عالم، گرفتم. بین این همه ز بین دستانمدر  او را چشمانش بیشتر خیس شدند و من آرام

ترینشان، گیر من افتاده بود؛ گیر منی که هیچ بویی از احساسات نبرده بودم و به قدر کافی، حساس

موهای  دست رویهق کردن افتاد و من هقکردم. آلیس به جان میسر کار عذاب و استرس نوش

 :آمد، گفتمکننده میو با لحنی که به نظر خودم آرام کشیدم بلوندش

های تو برام مثل کشم، دیدن گریهی کافی در طول روز سختی میبس کن. من به اندازه آلیس، دیگه-

 !مونهی واقعی مییه شکنجه

عصبانیت دستانم را کنار زد، خودش را از  همین حرفم کافی بود تا آلیس، دوباره عصبی شود. با

من رها کرد و جیغ و فریادکنان به اتاق خواب پناه برد. وقتی که در را با شدت پشت سرش  دستان

 :ی مبل کردم و با خود گفتمبست، باخستگی لگدی نثار پایه

 !واقعا من این همه صبر و تحمل رو از کجا میارم؟ جداً برای خودمم سوال شده-

***                                                                                                                                             
 ی صبحبیستم ژوئن، ساعت نه و شش دقیقه•

زدم که صدای بلند الکس، چرتم را پاره کرد و من خوابی دیشب در دفترم چرت میمثل همیشه از بی

 :زداش داد میاشت به عادت همیشهرا از دنیای رویا بیرون کشید، چون د

 !سالم-

آلود بودم که تکان سریعی به سرم دادم تا خواب کامال از سرم بپرد. دستی به باز هم کمی خواب

 :غره رفتم و از او پرسیدمچشمانم کشیدم که باز شوند و بعد، به الکس چشم

 زدت کرده؟جوری هیجانباز چی دیدی که این-

فریاد و خوشحالی جوابم را بدهد، خودم جواب را با چشمانم دیدم که داشت از  که با داد وقبل از آن

های کرد و هیکل باریک و ظریفش از بین پردهی دیوارهای کاذب دفترم، عبور میپشت شیشه

خواهم مگسی را دور کنم، اطراف سرم تکان دادم و ای دفتر، مشخص بود. دستم را انگار که میکرکره

 :مباعصبانیت غرید

خواد جواب بدی، خودم فهمیدم. خب الکس، چه خبر از بن بازم اون سوفی استانفورد لعنتی! نمی-

 کنه که خودش قاتله؟تیلور؟ بازم اصرار می

ای پر کرد و ی دفتر گذاشته بودم، فنجان قهوهجوشی که مخصوص خودم گوشهبرای خودش از قهوه
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 :توضیح داد

 !گه که من تقصیری ندارم، زنم خودش خودکشی کردهجالبه، میگه. واقعا ای میحاال چیز دیگه-

  :هایم گفتمام، کل دفتر را برداشت. به زحمت از بین خندهبه خندیدن افتادم و صدای بلند خنده

 !این بشر واقعا عجب رویی داره-

بلم اش نخواهم کرد، خندید و مقاکه من مواخذهگیری از اینی من و نتیجهن خندهاو هم از دید

 :کرد که پرسیداش شکر اضافه مینشست. داشت به فنجان قهوه

 ...ی کالبدشکافیخبر دارید که نتیجه-

 :خواهد چه چیزی را تعریف کند، برای همین حرفش را قطع کردمفهمیدم که می

 .الزم به توضیح نیست. باندراس دیشب با من تماس گرفت و بهم گفت که چی شده-

 :سرش را تکان داد و گفت

این موضوع بدجوری فکرم رو مشغول کرده. یعنی اون دختر چی دیده؟ اگر شوهرش اون رو -

 ترسونده، پس چرا با کارد هم زخمیش کرده؟

که چند نفر تو این ماجرا دست داشته. مثل اینشه زود قضاوت کرد. احتماال یه نفر نبوده که نه، نمی-

 .بودن

 :دشوق پرسی چشمان سبز روشنش درخشیدند و با

 زنید؟از کجا این حدس رو می-

شنیده که جایی که میشل پارکر به من گفت، شب وقوع حادثه صدای پای چند نفر رو میاز اون-

ای نشنیده، مثال یه صدا مثل صدای جیغ یه آمد داشتن. ولی صدای اضافهوپله رفتمرتب داخل راه

 .زن

                                                                      !             شهتر میموضوع داره هر لحظه پیچیده-

 :حرفش را با اکراه تائید کردم

 .طوره الکسدقیقا همین-

 :اش را روی میز رها کردزده از فکری که انگار به سرش خطور کرده بود، فنجان قهوهذوق

 !میرهترسناک بوده که در جا میشه گفت هر چیزی که اون زن دیده، به قدری براش پس می-

 .خب، اینم حدسیه، آفرین-
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 :زده شد و تن صدایش باالتر رفتصدایش هیجان

 !ولی چه کسی مقتول رو با چه چیزی ترسونده؟-

 :چشمانم را با عصبانیت به هم فشردم و غرغر کردم

و بیداد نکنی! الکس، محض رضای خدا! سعی کن اون هیجان لعنتیت رو کنترل کنی، تا انقدر داد -

 !دمدارم شنواییم رو به مرور از دست می

زده و در حالی که مشغول بازی با انگشتانش شده بود، سرش را پایین انداخت. به پشتی شرم

خواستم چیزی یادداشت کنم که چیزی، نظرم را به خودش جلب کرد و من ام تکیه زدم و میصندلی

ای محصور شده بود، کیتی ی کرکرهای دفتر که با پردهشیشه ی کارم بازداشت. از پشت دررا از ادامه

حالی، آمد. در را بدون معطلی باز کرد و با صدای بیباندراس را دیدم که داشت به سمت دفتر من می

 :دلیل نبود، برای همین از جایم برخواستم و پرسیدمجا بیبه من و جیمز سالم گفت. حضور او در این

 تر باندراس؟اتفاقی افتاده دک-

دیدم که در داخلش شی خونینی قرار داده شده بود. آن را باال گرفت و در دستانش، نایلونی را می

 :نشانم داد

 .رسه که آلت قتاله پیدا شدبه نظر می-

*** 

رسید که قدر شکل و ظاهرش قدیمی به نظر میالزم نبود تا چکش کنم که وضعیتش را بفهمم. آن

 :ای کردم و گفتمبسته اشارهخورد. به نایلون سرکشی نمید خودواضح بود به در

 !که برای ضربه زدن بیش از حد کندهاین-

 :ای باال انداخت و گفتدکتر باندراس هم که این را متوجه شده بود، شانه

خورد، اثر انگشت خود نگاری کردیم. تنها اثر انگشتی که روش به چشم میما این کارد رو انگشت-

.                                                                                                            کس دیگههیچ مقتوله، نه

 :الکس که انگار از خواب عمیقی برخواسته باشد، با لبخند عریضی پرسید

 پس یعنی مقتول اون بال رو خودش سر خودش آورده؟-

اصلی اینه که  با این کارش، همسرش رو بترسونه یا تهدیدش کنه ولی معمای بله. احتماالً قصد داشته-

ی زیادی از جسد مقتول پیدا طور آنا تیلور رو کشته. در ضمن، کارد رو هم با فاصلههچه کسی و چ
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 .ی خونه افتاده بودکردیم. در واقع یه طرف دیگه

 :من با تفکر پرسیدم

 نگهداری میشه؟حاال جسد کجاست؟ هنوزم تو سردخونه -

 .کار کالبدشکافی جسد به پایان رسیده بود. جسدش رو به تنها خواهرش تحویل دادیم-

  :از پشت میزم بلند شدم و شروع به قدم زدن در طول اتاق کردم. حین حرکت کردن گفتم

 .خوام با خواهر مقتول مالقاتی داشته باشمپس یه خواهر داره. من می-

کارها بود، بدون مقدمه از جایش برخواست و به سمت در دفتر جهید. با  ی اینالکس که کشته مرده

 :کالفگی پرسیدم

 خوای بری؟استیونسون، دیگه کجا می-

 :داد زد

 ...باید خواهر مقتول رو-

 :هایم را در هوا تکان دادم و به سرعت گفتمدست

 !زده نشوباشه باشه! فقط هیجان-

*** 

ی کنجکاو الکس نگاه کردم. چشمانش به دهانم یرون آمدم و به چهرهناامید از داخل اتاقک بازجویی ب

 .دوخته شده بود تا جواب را بگویم ولی جوابم، امیدوارکننده نبود

تونن شهادت تا شاهد هم داره که میگه که چندکنه. حتی میگه که مونتانا زندگی میخواهرش می-

هر چند به نظرم این قتل کار خواهرش نیست ولی جا نبوده. شاهدا رو احضار کن، بدن، شب قتل این

 .باید حتما شاهدا رو ببینیم

 :حالت صورتش سرد و ناراحت شد و گفت

 .های مقتول رو بازجویی نکردیم، چون نبود ولی به من خبر دادن که برگشتهما هنوز یکی از همسایه-

***                                                                                                                                                    
 اسم؟-

رسید. با صدای اش به نظر میکه در اوایل پنجاه سالگیای داشت، حتی با اینجسور و قوی یچهره

 :رسایی جواب داد

 .پیتر جیمز گلدن-
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 :پرسیدمبه میز قدیمی اتاقک بازجویی تکیه کردم و 

 کنه؟دود که اذیتتون نمی-

ای از جیبم بیرون کشیدم و سیگار برگی از داخلش ی فلزیسرش را به عالمت منفی تکان داد. جعبه

کردم نکشم گفت. تا جای ممکن، سعی می، دودکش لوکوموتیو میاینابرداشتم تا آتش بزنم. آلیس به 

رفتم. دود زیادی اختیار به سمتش میبی شد،ای میهایی که فکرم مشغول حل پروندهولی وقت

 :غلیظش را به هوا فرستادم و پرسیدم

آمدی در راهروی ساختمان احساس وتوضیح بدید که شب حادثه، هیچ رفتآقای گلدن، لطفا -

 نکردید؟ مشکوک یا غیرمشکوک؟

اال، ساعت دو کنم حدود ساعت دوازده و نیم بود که بن از خونه بیرون زد و احتمخیر. فقط فکر می-

 .بود که به خونه برگشت. در واقع شنیدم که کسی در خونه رو باز کرد

 :از تعجب ابروهایم باال پریدند

 شما دیدید که آقای تیلور بره سر کار؟-

 :چند ثانیه به فکر فرو رفت و بعد گفت

 .حق با شماست، من نشنیدم صبح کسی از اون خونه خارج بشه-

طور ممکنه؟ با این توضیح شما باید بگیم که هبرگشته خونه ولی نرفته! چگید یعنی چی! شما می-

 .طور نیستتیلور خونه بوده، ولی این

 .دونم جناب کارآگاه، این برای خودم هم عجیبهمتاسفانه من نمی-

اش رسید. با شک و تردید، به سمتش خم شدم و دستم را روی شانهاش کمی مشوش به نظر میچهره

 :گذاشتم

 بهتره با من روراست باشید و فقط حقیقت رو بگید آقا! چرا تو این مدت نبودید؟-

 :پشت سرش کشید و پاسخ گفتدستی به موهای کم

 .تونید از خودش بپرسیدگم، رفته بودم به مادرم سر بزنم. اگه خواستید میمن دارم حقیقت رو می-

 :رو به در اتاق کردم و گفتماش برداشتم و گامی به عقب رفتم. دستم را از روی شانه

 !جاالکس، دوباره بن تیلور رو بیار این-

*** 
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کنی. من زیادی عصبی هستم، پس کاری ببین بن، تو داری یه چیزی رو به وضوح از من مخفی می-

 !نکن که عصبانیت واقعیم رو به چشمای خودت ببینی

کرد و به سختی، تالش میمشخص بود که حال مساعدی ندارد. سرش انگار روی گردنش زیادی 

 :داشت تا از سقوطش جلوگیری کند. با حال خرابی سرش را تکان داد و گفت

بار فقط با چندطور ممکنه که کسی هنه. آنا خودکشی کرده، من که کاریش نداشتم! خودتون بگید، چ-

 !تقصیرمی کمربند خوردن بمیره؟ اون خودکشی کرد، من بیضربه

صورتم کشیدم. زبری صورتم را که لمس کردم، لعنتی فرستادم و یادم آمد که  دستم را با عصبانیت به

توجه به گذاشت؟ بیای هم باقی میباز هم فراموش کرده بودم، اصالح کنم. مگر آلیس برای من حافظه

 :ای گفتمآن مسئله، به سمت بن خم شدم و با لحن پیروزمندانه

ز خونه بیرون زدی و حوالی ساعت دو صبح به خونه ها گفت که تو، شب حادثه ایکی از همسایه-

برگشتی ولی اون همسایه دیگه ندیده که تو از خونه خارج بشی. پس راستش رو بگو، تو دقیقا کدوم 

 !گوری رفته بودی؟

گفت که او، قاتل اش به طور کامل پرید و رخت بست. احساسی به من میرنگ از رخسار رنگ پریده

داند چه کسی همسر مرحومش را به قتل رسانده است. بعد از فی هم، میهمسرش نیست ولی از طر

 :به حرف زدن گشود دهانچند ثانیه سکوت، باالخره 

 .بزنم کافه.. من فقط رفته بودم یه سر به من.-

 بعدش؟-

 .ی دوستم رفتمآم... بعدش به خونه-

 خوای بگی دیشب به خونه برنگشتی؟یعنی تو می-

 :گوید و گفتگفتنش، حدس زدم که حقیقت را میاز حالت چهره و لحن 

تا شاهد هم دارم که ی دوستم رفتم سر کار. حتی چندنهجا موندم و صبح از خونه، شب رو همون-

 .حاضرن قسم بخورن که من دیشب پیش دوستم بودم

  :ای سرش داد کشیدمبا جوابی که گفت، به طور کامل سردرگم شدم. با خشم کنترل نشده

!                                               اولش به من گفتی و اصرار داشتی که خودت زنت رو کشتی؟ پس چرا-

 :حد و حسابم کمی جا خورد و با کمی لکنت زبان پاسخ داداز عصبانیت بی
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             !             تر ثابت بشهبودنم سریعن خطاکارطوری بگم، ممکنه کردم اگه اینخب، من... فکر می-

 :صدایم حتی از قبل هم باالتر رفت و نعره زدم

گناهی؟ مردک دیوانه... ، پی ببریم که بیوی دست توییم که بخوایم با دروغ گفتن تمگه ما مضحکه-

 استیونسون؟ کجایی؟

 .در اتاق باز و سر الکس از پشت در پدیدار شد

 بله قربان؟-

 !چشمام دور کن تا یه گلوله، وسط پیشونیش خالی نکردمتر از جلوی این مرد رو هر چه سریع-

های شلوارم فرو بردم، سرم را الکس با عجله داخل آمد و مظنون را خارج کرد. دستانم را داخل جیب

ای را دیدم که دیگر داشت از شغل ی اتاق بازجویی چرخاندم و مرد خستهی یک طرفهبه طرف آینه

نستم آن طرف دیوار، سوفی استانفورد نشسته و با تماشا کردن من، داآمد. میمزخرفش، به ستوه می

 :احتماال مشغول خندیدن شده است. انگشتم را تهدیدآمیز به سمت آینه گرفتم و داد زدم

 !کنماش میاگه بفهمم کسی حتی یه لبخند زده باشه، بیچاره-

گفت. بن تیلور ن، به من دروغ میجا بیرون زدم. یک نفر در بین مظنونیهای محکمی از آنبعد با قدم

گفت سر و صداهای ی پایین که میی طبقهکه معتقد بود آن شب اصال در خانه نبوده، همسایه

 کناریی اند و در آخر، همسایهآمد داشتهوپله رفتراهمشکوکی شنیده که انگار چندین نفر، در 

بیرون رفته و یک شخص هم در مقتول هم مطمئن بود که شخصی، ساعت دوازده و نیم از خانه 

ام را ساعت دو وارد خانه شده است. هیچ چیز با هم همخوانی نداشت. از این افکار کالفه شدم، گونه

 .ای با حرص خاراندم و به سمت دفترم گام برداشتمچند لحظه

*** 

 

 !جا چه خبر شدهاوه، این-

آلوده را از مقابل صورتش کنار بزند  چرخاند تا هوایالکس دستش را مثل پنکه در مقابل صورتش می

را به هوا فرستادم و از  تفاوت، دود سومین سیگارآمد. خونسرد و بیو به همان حالت به سمتم می

 :غریدمدهانم ی گوشه

 ام؟قدر کالفههبینی من چمگه نمی-

 :کنان روی اولین مبلی که گیرش افتاد نشست و با لحنی طنز، طعنه زدسرفه
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 !روی شرلوک هلمز رو هم بردید شما واقعا-

 :سرخوشانه سری تکان دادم

 .اون عادت داشت که پیپ بکشه-

 !تر هستوحشتناک هااینمتاسفم که این رو میگم قربان، ولی مسلمه که دود -

 :اخم کردم و با پوزخند، سیگارم را کمی باال گرفتم و گفتم

نا دیوونم کرده. خب، حاال بگو چی خاطر ایه آلیس دیگه تبدیل شدی؟! آلیس بهتو هم به ی-

   .                                                                                                                            خواستی بگیمی

 :دوباره کمی سرفه کرد و به سختی، با صدای خشداری گفت

 .من یه فکری به ذهنم رسیده-

 !نوم، فقط به شرطی که فکرت رو بازم با هیجان توضیح ندیشمی-

 .ها باشهگه که قتل، باید کار یکی از همسایهحدسی به من می-

 خب بعدش؟-

خورد، مثل آدمی که مسخ شده باشد. با حرفی که چند لحظه بعد در چشمانم خیره بود و تکان نمی

 :سرش را خاراند و گفتزد، مطمئن شدم که شیطان لمسش کرده، چون با سردرگمی 

 !آ... یادم رفت-

 :ام کوبیدم و با صدای بلندی غرولند کردمبا کف دست، محکم به پیشانی

خاطر خدا! اگه اون افکار مغشوش و همیشه پریشونت رو سر و سامان بدی، خیلی از تو الکس به-

 !شمممنون می

 :سرش را پایین انداخت و با ناراحتی زمزمه کرد

 ...ام بازرسخومعذرت می-

ی ندامت استیونسون، مصادف شد با دوباره باز شدن در دفترم و من به زحمت از بین ابر غلیظی لحظه

ای را تشخیص دادم. شخصی که در را باز کرده بود، از ی دخترانهکه حاصل دود سیگارهایم بود، چهره

 :مواجهه با دود، آرام سرفه زد و گفت

 .گاه نگه داشتیم، خودزنی کردهقربان؟ مظنونی که در بازداشت-

تر شد و با یک جهش از جایی که زدهالکس که به خودی خود هیجان زده بود، با دیدن سوفی هیجان
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 :نشسته بود، روی زمین پرید و داد کشید

 چی شده خانم استانفورد؟ چه اتفاقی افتاده؟-

 !کردتر میروز، سوفی او را دیوانهکردم و دقیقا باید همین امبه قدر کافی با معاونم دردسر تحمل می

انتهای سیگارم را به جا سیگاری فشردم و بعد از یک چرخش کوتاه، خاموشش کردم. سرم را باال 

 :گرفتم و گفتم

 استیونسون خودت رو کنترل کن! و تو استانفورد، توضیح بده که دقیقا چی شده؟-

رد. دوباره به سرفه زدن افتاد که مجبور های سوفی، تحمل آن حجم از دود را ندامشخص بود که ریه

ام، بیرون بروم تا او بتواند نفس بکشد. خارج از دفتر ایستادیم و من در را شدم از دفتر جهنمی

 :بستم که سوفی، نفس عمیقی کشید و به زحمت گفتمی

 .مظنون با شیشه تمام بدنش رو زخمی کرده-

 :اند و سریع پرسیدمب، از حدقه بیرون زدهاز شنیدن حرفش، احساس کردم چشمانم از شدت تعج

 !ی چیشیشه؟ شیشه-

 :ای باال انداخت و خیلی خونسرد جواب دادشانه

 نوشیدنی.ی بطری با شیشه-

ام ام کرد که در عرض یک ثانیه جوش آوردم و با بلندترین صدایی که حنجرهقدر عصبانیجوابش آن

 :توانایی تولیدش را داشت، فریاد زدم

                                                                                                     بهش داده؟!کدوم احمقی -

استانفورد که فکر این جایش را نکرده بود، رنگ از رخسارش پرید و الکس با لحن دستپاچه و عجولی 

 :توضیح داد

آورد! ما هم هاش سر زندانبان رو درد میکرد و با نالهناله میقربان آخه خیلی حالش بد بود، مرتب -

 ...مجبور شدیم که

چپ را به هم فشرد و ساکت شد. چپ دهانشهایش که رسید، حرفش را خورد، به این جای حرف

 :نگاهش کردم و از او پرسیدم

 فسرای پلیس باشه؟ی ابه نظر تو، من االن باید چه بالیی سرت بیارم تا یه درس عبرت، برای همه-

 :گشترسید و دنبال بهانه میتر به نظر میزدهاز قبل هم خجالت
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 ...طوری شاید قانع بشه و زودتر به حرف بیاد ومن فکر کردم... فکر کردم این-

 خواستی چی رو از زیر زبونش بیرون بکشی؟مثاله الکس! وقتی قتل کار اون نیست، میحماقتت بی-

 :ی من، جبهه گرفت و شروع به طرفداری از الکس کردهااستانفورد با حرف

 قربان، پس اگه اون شخص گناهکار نیست، پس برای چی هنوزم تو بازداشتگاه نگهش داشتید؟-

 :برد. سرم را به سمتش چرخاندم و دوباره داد زدمام را سر میدیگر داشت حوصله

 !خاطر دالیلی که فقط به خودم مربوطهبه-

دادند و بعضی هم با کنجکاوی نگاه می کردند تا م، توجهی به ما و بحثمان نشان نمیبعضی از همکاران

اش پیدا شد و از بین شلوغی، دیدم که به ها، سر و کلهی ماجرا، باخبر شوند. یکی از کارآگاهاز ادامه

ام زد و شانهام در اداره بود و وقتی کنارم رسید، دستش را به تام ریکمن، دوست قدیمی .سمتمان آمد

 :با لبخند پرسید

 قطار؟ چرا کل اداره رو، روی سرت گذاشتی؟چی شده هم-

 :با دست آن دو احمق را نشانه رفتم و با اعصاب مرتعشی، برای تام توضیح دادم

فکری که فکر می کنن، خدای عقل و هوش دونی چرا؟ چون دور و برم پر شده از بچه پلیسای بیمی-

 !و ذکاوت هستن

 :ی پشیمان آن دو انداخت و دوباره به من نگاه کرد و گفتنگاه سریعی به قیافهتام 

که فراموش کردی، ما هم یه زمانی مثل اینا جوون بودیم و سر مافوقمون رو از شدت جرمی، مثل این-

های باالتر رسوندیم؟ اینا هم تا کار اشتباهی انجام ندن که به درجهعصبانیت، به مرز انفجار می

...                                                                                  رسن! نیازی به این همه سختگیری نیستنمی

اخالق تام به حدی خوب  .های تام، استانفورد با غرور سرش را باال گرفت اما الکس دم نزدبعد از حرف

شکستند و از آنجایی که استانفورد هم معاونش میبود که همه برای همکاری کردن با او، سر و دست 

حوصله همه را هایم را محکم به هم فشردم، بیشد! ردیف دندانبود، داشت از شدت تکبر منفجر می

 :از سر راهم کنار زدم و گفتم

ای بده تا که یه احمق دیگه، دوباره بهش یه بطری شیشهد اون احمق رو ببینم، قبل از اینمن بای-

 !کنه خودزنی

 :گفتصدای الکس را شنیدم که با عجله می
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 !بن تیلور به بیمارستان منتقل شده-

 .کردم، از زندگی متنفر شدمکه باز هم باید الکس را تحمل میآهی کشیدم و از این

*** 

افسر پلیسی که مسئول  .کردی اتاقش چرخانده بود و بیرون را تماشا میسرش را به طرف تنها پنجره

آلود، با دستبندی که به ی گرفته و اخمایستاده و با چهره صندلیاو بود، آن سمت  از تمراقب

 :چشم از او گرفتم، رو به بن کردم و پرسیدم .کردکمربندش آویزان کرده بود بازی می

 خب بن، به من بگو چرا این کار رو کردی؟-

ی کشیدم و سعی کردم پناه در خودش جمع شد و سکوت کرد. نفس عمیق، مثل کودکی بیدر جایش

 :کردم از بین نرود، گفتمتا بر اعصابم مسلط باشم. با خونسردی و آرامشی که به سختی تالش می

 دونم که تو همسرت رو نکشتی و قاتل نیستی، پس برای چی خودزنی کردی؟من می-

 :فروغ بن جمع شد و زمزمه کردهای بیهایم به ثمر نشست. اشک در چشمحرف

 ...کردمشکستم! من... من باید خودم رو یه جوری تنبیه میمن دلش رو -

 :نیشخندی روی صورتم نقش بست و گفتم

 شکنیم؛ چه زن و چه مرد. مگه چه کار کردی؟ی ما به هزار روش مختلف، دل همسرمون رو میهمه-

اصی العمل خسالگرد ازدواجمون بود. آنا اون شب با خوشحالی در رو برام باز کرد ولی من عکس-

 ...نشون ندادم. او به من تبریک گفت ولی من... در جوابش چیزی نگفتم

ای از احساس کردم این مرد، بعد از بستن و حل شدن پرونده، نیاز به یک روانشناس دارد. در گوشه

 :ذهنم این نکته را به خاطر سپردم و با آرامش توضیح دادم

دونه. حاال هم ده، تازه قدرش رو میاز دست میطبیعت انسان به نوعیه که وقتی کسی یا چیزی رو -

 .همسرت از دنیا رفته و پشیمونی تو، هیچ سودی براش نداره

 :صدا مشغول اشک ریختن شد. دوستانه به او توصیه کردمتلخ و بی

هی مرد، به جای تاسف خوردن، سعی کن از این به بعد رفتارت رو عوض کنی و زندگیت رو تغییر -

ذاری؟ برای سالمت جسمیت هم خیلی رو کنار نمی بیش از اندازه نوشیدنیمصرف بدی. اصال چرا 

 .ضرر داره

 .بار که خواستم ترکش کنم، نشدتونم. هردونم ولی نمیمی-
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 :با دست به خودم اشاره کردم و پرسیدم

                                                                                                        طور تونستم؟هپس به نظرت من چ-

 :شد و گفتتا حرفم را شنید، از گریه کردن دست برداشت و با تعجب نگاهم کرد. انگار باورش نمی

 ...شما هم... شما-

اعتیاد پیدا کرده بودم، ولی حاال خیلی وقته که ازش دست کشیدم. ش نی به شدت بهآره، یه زما-

 !همسرم! خدا خبر داره که چه روزگاری برام درست کرددونی، به خاطر می

 :هایم گفتمی حرفاش غرق بهت و حیرت شده بود. خندیدم و در ادامهچهره

گذره ولی بهش عالقه دارم و درسته که با هم اختالف داریم و شب و روز، کارمون به بحث کردن می-

 .ی چیزا گذشتفهمیدم که برای حفظ زندگی مشترک، باید جنگید و از بعض

 :اش حالت متاسفی به خودش گرفت و گفتدوباره چهره

 ...متاسفانه من این چیزا رو دیر فهمیدم-

 :شد، برای همین سرم را تکان دادم و گفتمداشت از بحثی که مد نظر داشتم دور می

 تونه قاتل همسرت بوده باشه؟بگذریم. بن، تو هیچ نظری نداری که چه کسی می-

 :ی حرف، سرش را به عالمت منفی تکان داد. با جدیت پرسیدمابدون کلمه

 ای هم داشتی؟تو قبالً ازدواج دیگه-

 .نه-

 همسرت با کسی دشمنی نداشت؟ یا کسی نبود که براش خط و نشون بکشه؟-

 :هایم به هم گره خورد و گفتمبا این سواالت به فکر فرو رفت اما باز هم جوابش منفی بود. سگرمه

را خیلی عجیب شده! پس چه کسی اون رو به قتل رسونده؟ هدفش از این کار چی بوده؟ دیگه ماج-

 کنی که همسرت رو با کمربند زدی؟اصال یه سوال دیگه! تو اعتراف می

 .بله-

 و بدنش رو هم با ته سیگار سوزوندی؟-

 :بر خالف انتظاری که داشتم، یکه خورد و گفت

 .دادمز چنین کاری رو انجام نمیزدم ولی هرگدرسته که آنا رو کتک می-

ام نابود شود. با خودم لعنتی فرستادم و فهمیدم یک همین حرفش باعث شد تا تمام حدسیات قبلی
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 .معمای دیگر درست شده است

 .ولی روی بدن همسرت، نقاطی وجود داشت که همون شب سوزونده شده بود-

العمل، پر از درد اش از این عکسبریدههبا شنیدن توضیحات من، پوزخندی زد و صورت زخمی و برید

 :شد. به زحمت گفت

من که به شما گفتم، اون شب سر چه موضوعی با آنا بحث کردم! من اون شب هیچ سیگاری توی -

 !خونه نداشتم، حتی یه نخ

 :ای پرسیدممانند و خستهیب کتم فرو بردم و با صدای زمزمهاز جایم برخواستم. دستم را در ج

 طوری افتاده؟هاتفاق چپس این -

 :جواب خوبی برایم نداشت

             ...                                                                                                                          دونممن نمی-

یرون رفتم و پای پیاده، به سمت پلیسی که مراقبش بود، تنها گذاشتم، از بیمارستان ببن را با افسر

ها را کنار هم قرار کس توجهی نداشتم و در فکرم، سر نخدانستم، به راه افتادم. به هیچجایی که نمی

آمد. حتی فکری طنزآمیز به ذهنم رسید که شاید، نیاز دارم که ای به دستم نمیدادم ولی نتیجهمی

 !ایی کندروح شرلوک هلمز را احضار کنم تا من را راهنم

چنان که در افکارم غرق شده بودم، کسی محکم به من ند محوی روی صورتم شکل گرفت و هملبخ

طعنه زد و با عجله از کنارم گذشت. اولش با خودم گفتم که آن شخص عجله داشته و به او توجهی 

چرخیدم  اش که یک آن دیده بودم را به یاد آوردم، سریع روی پاشنه به عقبنکردم ولی وقتی چهره

و به سمتش حرکت کردم. انگار شرلوک هلمز بدون نیاز به احضار، به کمکم آمده بود! میشل پارکر با 

رو، باز کند. با آن حرکتش، شک ناپذیری تالش داشت که راهش را داخل جمعیت پیادهی وصفعجله

ه از سم. کامال مشخص بود کتر به او برهایم را بلندتر کردم تا سریعکل وجودم را فرا گرفته بود و قدم

کند. یعنی احتمال خاطر فاصله گرفتن از من به این شکل حرکت میدیدن من، هول شده و دارد به

 داشت که حدسم درست باشد؟

کردم تا مبادا گمش کنم. متوجه اش حرکت میحدود بیست قدم جلو رفته بود و من سایه به سایه

که پشت سرش چه خبر است ولی مشخص بود که اصال  شدم که سرش را به عقب چرخاند تا ببیند

رفتم، کامال اش راه میرو شود. از دیدن من که داشتم در یک قدمیتصور نمی کرده که با من روبه
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 :شوکه شد. وسط جمعیت خشکش زد و آشکارا رنگش پرید و به تپق زدن افتاد

 !شدید؟ا رد میآ... آه چه تصادفی بازرس! شما... شما هم داشتید... از اینج-

 :چشمانم را ریز کردم و با جدیت گفتم

 .بله و واقعاً هم که عجب حسن تصادفی خانم پارکر! من با شما یه کار مهم داشتم-

اختیار اخم کردم. مشخص پارچه، سرخ و قرمز شد و من از دیدن این حالت، بیصورتش به طور یک

 :به همان زحمت و سختی جواب داد لرزید.بود که حتی با وجود گرمای هوا، به شدت می

 !قدر جالب! بله؟ با من چه کار داشتید؟ ولی من... من که همه چیز رو گفتم! نگفتم؟هچ-

شد و حسی به من گفت که شاید، بد نباشد تا به روش قدیمی آزمون و حالت لحنش داشت شاکی می

 :خطا پیش بروم. ابرویی باال انداختم و گفتم

!                                                                                  ترین چیز رو به من نگفتیدنه خانم، شما مهم-

قانعم کند ولی حرکتی کرد که  کنم وتوانست با تحکم بگوید که اشتباه میاگر ایرادی در کار نبود، می

 :با صدای لرزانش گفت م را برانگیخت. پارکر از ترس یک قدم به عقب برداشت وکَّشَ

 !شما در اشتباهید آقای هادسون-

 :کنان گفتمای روی لبانم نقش بست. کمی به سمتش خم شدم و زمزمهلبخند پیروزمندانه

 ...شما خیلی رفتارتون عجیب به نظر می-

ی ناقص، باعث هنوز حرفم را تکمیل نکرده بودم، حتی حرف مهمی هم نگفته بودم که همین جمله

مقدمه به سمت دیگر خیابان خیز بردارد. من که این اتفاق را پارکر مثل فنر از جا بپرد و بیشد تا 

 :کردم، به سرعت دستم را به سمتش نشانه رفتم و با صدای بلندی فریاد کشیدمبینی نمیاصال پیش

 !جلوی اون زن رو بگیرید-

نی که از سمت راست به طرفش پارکر به حدی عجله داشت تا از دست من فرار کند که متوجه ماشی

آور از ذهنم گذشت که پارکر تصادف کرد و پرونده برای همیشه ی دلهرهآمد، نبود. در یک لحظهمی

های آن ماشین بر اثر ترمز گرفتن راننده برخواست. باز ماند. صدای ناله مانند کشیدن شدن الستیک

جلوی برخورد او و آن ماشین را بگیرم ولی او با ناخودآگاه دستم را دراز کردم تا با یک تالش احمقانه، 

 .مرج مطلق تبدیل کردوچابکی عجیبی، از جلوی آن ماشین گریخت و پشت سرش خیابانی را به هرج

قدر سریع رخ داد که مات و مبهوت مانده بودم. پارکر خیلی راحت در بین جمعیت آن این اتفاق آن
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دم، قادر به پیدا کردنش نشدم. گاهی اوقات، حتی قد سمت خیابان غیبش زد و من هر چه سرک کشی

توانست در این موارد به من کمک کند. با خودم مشغول غر زدن شدم، ام هم نمیشش و دو دهم فوتی

ی الکس گشتم. هنوز آن را مقابل گوشم تلفن همراهم را از جیب کتم بیرون آوردم و دنبال شماره

 :نگرفته بودم که الکس جواب داد

 و؟ بله بازرس؟ال-

 !اش رو دستگیر کنالکس سریعا به ساختمان مقتول سر بزن و میشل پارکر، همون همسایه-

 چرا قربان؟-

 :های مسخره نفرت داشتم. از همان پشت خط سرش داد کشیدماز این سوال و پرسش

                              !                    رهگم! الکس بجنب، وگرنه از دستمون در میچون من دارم بهت می-

 :خراشی جواب دادزدگی، با صدای گوشصدایش رنگ هیجان به خودش گرفت و از شدت ذوق

 !بله قربان-

بلندگوی تلفن صدای بدی تولید کرد که گوشم تیر کشید و با انزجار تلفنم را از کنار گوشم فاصله 

 .هایش بکشدر زدنخواست، دست از این هوادانم معاونم کی میدادم. نمی

*** 

شد. با اضطراب بار، از همان معدود دفعات حساب میآمد که نگران چیزی باشم ولی اینکم پیش می

کردم که آرام بگیرم، ممکن نبود. دستم به سمت جیبم زدم و هر چه سعی میداخل دفترم قدم می

ها ی یک لوکوموتیو واقعی، از آن دودکشامروز به اندازه.رفت ولی به همان سرعت هم پشیمان شدم

 !دود کرده بودم

با کالفگی انگشتان دستم را داخل موهایم فرو بردم و به بیرون دفتر نگاهی انداختم. همه با هم حرف 

رفت و های زیادی به هوا میپیپشد. دود ها رد و بدل میهای مختلفی در بین آنزدند و پروندهمی

ها خندیدند و بعضیها میشد. بعضی از آنجان میهای قهوه، نوشهای فراوانی که همراه فنجاندونات

 .گشتندبا اخم غلیظی، به سمت مانیتور کامپیوتر خود خم شده و دنبال چیزی می

 !سالم-

ه چون حواسم به بیرون از دفتر بود، ابدا متوجه حضور الکس نشده بودم. حضورش ناگهانی اتفاق افتاد

های وحشتناک عادت داشتم. هر چند که باز با این بود ولی من جا نخوردم، چون دیگر به آن سالم
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 :حال، ضربان قلبم تا حدی باالتر از حد معمول رفت. با خونسردی به سمتش رفتم و پرسیدم

 الکس؟ کاری که گفتم رو انجام دادی؟-

 :با خوشحالی جواب داد

 !به دست در راه دفتر شماستبله قربان! میشل پارکر دستبند -

ی اجازه نداشتم تا به عقلش شک کنم؟ داشتم، چون باز هم مرتکب اشتباه شده بود. با قیافه

 :تفاوتی گفتمبی

 دونی چرا؟خواد یه پس گردنی حسابی و محکم نثارت کنم، میدقیقا همین االن، دلم می-

 :چشمانش گرد شدند و با حیرت زیادی پرسید

!                                                                                                  ر خطایی انجام دادم؟مگه من چه کا-

 :اش را در مشت گرفتم، تکانش دادم و با خشم پرسیدمانتهای کراوات شطرنجی

 جا شبیه اتاق بازجوییه که متهم رو پیش من میاری؟به نظر تو این-

 :اش زد و گفتبا سرخوشی تمام، مشتی به پیشانی خندید و

 !آخ بازم حواسم نبود-

 !اگه ذهن منم به آشفتگی ذهن تو بود، هر روز همین ماجراها رو با خودم داشتم-

همان موقع بود که متهم به همراه دو افسر پلیس وارد دفتر شدند و یکی از افسرها که اسمش 

 :مارگارت بود، گفت

 .کارآگاه استیونسون، متهم رو آوردیم بازرسطبق دستور -

تر! نتوانستم آرامشم گفتم؛ یکی از یکی سر به هواتر و سرخوشها چه میدانستم باید به اینواقعا نمی

 :را حفظ کنم و با صدای بلندی پرسیدم

فش اگه کارآگاه استیونسون به شماها دستور بده که باید با سر داخل یه چاه عمیق بپرید، به حر-

 دید؟گوش می

ام، باعث ی بعدیی سردرگمی به خودشان گرفتند و با تعجب به همدیگر نگاهی انداختند. جملهقیافه

 .شد تا منظورم را بفهمند

 !متهم رو همین االن به اتاق بازجویی منتقل کنید! حاال-

*** 
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ای که در ده بود، با دفترچهای از اتاق ایستاسکوت پارکر انگار قرار نبود که تمام شود. الکس که گوشه

حس شده بود. رفت و من هم، انگشتانم از ضرب گرفتن طوالنی روی میز بیدست داشت کلنجار می

ای نه چندان محکم، به وقتی دیدم قرار نیست چیزی بگوید، انگشتانم را جمع کردم و با مشت ضربه

 :میز کوبیدم و گفتم

 !هتره که صادقانه، همه چیز رو توضیح بدیخوام و بطفره نرو، من اصل ماجرا رو می-

تر از قبل ی حق به جانبی سر تکان داد. صورت سرخ پارکر سرخالکس به دیوار تکیه زد و با قیافه

ای رنگی که دستانش را به اسارت گرفته بودند، نگاه شد، سرش را پایین انداخت و به دستبند نقره

 :کرد. با صدای ضعیفی شروع به تعریف کرد

طوری بشه. آنا قبال به من گفته بود که اون شب، اولین سالگرد ازدواجش با بنه خواستم اینمن نمی-

ولی وقتی فهمیدم بن با عصبانیت از خونه بیرون زد، تعجب کردم! چون وقتی صدای پاش رو شنیدم، 

چون آنا  شون نزدیک بشم،از طرفی هم جرات نداشتم به خونه. پنهونی از پشت در زیر نظر گرفتمش

 .ی بیماری روانی داشتسابقه

 :من ابروهایم را باال انداختم و الکس گفت

!                                                                                       خودم گزارشش رو تحویل شما دادم قربان-

مد. به نظرم رسید که شاید آن لحظه، آبا خودم فکر کردم، ولی هیچ چیزی از آن گزارش به یادم نمی

 :حواسم پرت بوده که آن را ندیدم. به پارکر نگاه کردم و گفتم

 ...ادامه بده-

رم پیش آنا، تا ببینم در چه حدودا نیم ساعت که گذشت، دل به دریا زدم و به شوهرم گفتم که می-

خراشش رو به های گوشو گریه اش که رسیدم، صدای ضجهها باال رفتم و پشت در خونهحاله. از پله

جا هم بشنوم. آروم در زدم ولی دیدم که در از قبل باز بوده. سریع تونستم حتی از اونوضوح می

داخل رفتم و آنا رو دیدم که روی زمین نشسته و داشت با سیگار روشن، تمام نقاط بدنش رو 

که کنارش افتاده بود. حالش اصال ی خونین هم دیدم کرد. یه کارد آشپزخانهسوزوند و ناله میمی

کرد. با دیدن اون کارد، با عجله پیشش ره ولی مقاومت میخوب نبود و معلوم بود که سرش گیج می

نشستم و سیگار رو از دستش بیرون کشیدم. ولی همین کارم، باعث شد که جیغ بلندی بکشه و با 

 .همون چاقو به سمتم پرید
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 !ی خفنیعجب صحنه-

 :اگهانی الکس، باعث شد که حواسم پرت شود و غریدماظهار نظر ن

 !الکس، ساکت باش-

 :هایش ادامه دادپارکر هم بعد از چند ثانیه سکوت، با ناراحتی به حرف

دونستم که اگه کمک هم من از ترس جونم به سمت تراس فرار کردم تا خودم رو نجات بدهم. می-

اش هم شنید و آقای گلدن و خانوادهم رو نمیبخوام، کسی نیست که به دادم برسه. شوهرم صدا

 ...گشتن و مندیروقت به خونه برمی

 :سریع مابین حرفش پریدم و از چیزی که با خبر بودم، گفتم

تونسته به شما کمک کنه و شما ولی آقای گلدن خودش به من گفت که صداهایی شنیده! پس می-

 ...هیچ درخواست کمکی نداشتی

 :مزمه کردپارکر با شرمندگی ز

نه جناب بازرس، من قسمش دادم تا به دروغ این حرف رو به شما بگه، چون اون شب اصال خونه -

 .نبود

شد! و با عصبانیت به الکس ای بود، چه میکردم که اگر این زن یک قاتل حرفهیپش خودم فکر می

 :گفتم

 .ه احضار کنیای از توضیحات، دوبارکنم باید پیتر گلدن رو به خاطر پارهفکر می-

 :الکس با سر تکان دادن، حرفم را یادداشت کرد و پارکر بدون این که چیزی بگویم، خودش گفت

تونست کمکم کنه. آنا به سمتم پرید و من از مسیرش کنار کشیدم ولی یه به هر حال کسی نمی-

دفعه، پاش به چیزی گیر کرد و چون نتونست تعادلش رو حفظ کنه، به سمت تراس خونه پرتاب شد. 

نجا اش رو هم که شما دیدید. اوطوری که چیزی نمونده بود تا از اون باال به پایین پرتاب شه. خونه

موند، خیلی زیاد بود. از طرفی، آنا بیماری قلبی افتاد و زنده نمیی پنجمه و احتمال این که میطبقه

ترسید، خیلی زیاد. از شدت ترس این که مبادا سقوط کنه، خاصی داشت و به شدت هم از ارتفاع می

م. وقتی که به ی آخر به لباسش چنگ بندازم ومتوقفش کنبیهوش شد و من به زحمت تونستم لحظه

زحمت آوردمش کنار و همونجا به دیوار تیکه دادمش، به صورتش آهسته سیلی زدم تا به هوش بیاد 

 ...کشهولی حتی با چند تا سیلی دیگه هم اتفاقی نیفتاد. اونجا بود که... متوجه شدم نفس نمی
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دستم را باال گرفتم و  هق افتاد. الکس قصد داشت به طرفش برود کهاختیارش را از دست داد و به هق

 :با نگاه، به او فهماندم تا کاری انجام ندهد. پارکر به زحمت ادامه داد

کشه، محکم تکونش دادم و صداش زدم. خیلی این کار رو انجام حرکته و نفس نمیوقتی دیدم بی-

 .زددادم ولی نه حرکت کرد و نه جوابم رو داد. نبضش رو هم گرفتم، ولی نمی

 :اقت نیاورد که ساکت بماند و داد زدالکس دیگر ط

 !گرفتیپس چرا تالش نکردی که اون رو با احیای قلبی برگردونی؟! حداقل با بیمارستان تماس می-

ام چشمانم را در حدقه چرخاندم. از بس که قبل از بازجویی به او گوشزد کردم نباید داد بزند، خسته

 :کرده بود. زن جوان با گریه توضیح داد

های آنا گرفتم تا بلندش کنم و کرد. از زیر شونهقدری ترسیده بودم که فکرم درست کار نمیبه -

بدنش رو به سختی، تا وسط پذیرایی دنبال خودم کشوندم. روی زمین خوابوندمش و بازم صداش زدم 

 .حالش مطمئنم کرد که آنا مُردهولی صورت کبود و بی

 :که شنیده بودم، گفتمآهی کشیدم و ناراحت از ماجرای دردناکی 

ای بوده. در واقع جای خاطر اتفاق دیگهها، بهبه شما بگم که اون کبودی در کمال تاسف باید-

 .الخمرش به آنا زده بودهایی که شوهر دائمکتک

ای هق کرد که به الکس اشاره کردم تا از آب سردکنی که کنارش قرار داشت، جرعهپارکر دوباره هق

اش یاورد. الکس لیوان را به دستش داد و پارکر با حرکات کندی، آن را تا آخرین قطرهآب برای متهم ب

مسلماً میشل پارکر، اولین کسی نبود که به صورت اتفاقی باعث مرگ . سر کشید و کمی مکث کرد

 :شد و مطمئناً نفر آخر هم نبود. وقتی حالش کمی جا آمد، از او پرسیدمکسی می

 بعدش چی شد؟-

وقت دونستم باید چی کار کنم، چون تا به حال هیچجا بیرون رفتم. واقعا نمیت زیادی از اونبا وحش-

تصمیم گرفتم خودم رو به اون راه بزنم و . زدمجون ندیده بودم و گیج میاز نزدیک جسد آدم بی

برای شوهرم خبرم. البته ماجرا رو به صورت خالصه وانمود کنم که هیچ اتفاقی نیفتاده و من کامالً بی

توضیح دادم، هر چند که اون گفت اون ماجرا ربطی بهش نداره و چیزی به کسی نمیگه. بعدش هم 

منتظر شدم تا آقای گلدن سر برسه و ماجرا رو براش تعریف کردم. ازشون هم قول گرفتم که چیزی 

 .افتهبه کسی نگن و منم به اونا قول دادم که اتفاقی براشون نمی
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ی ترسناکی، ساکتش کردم. با جدیت از متهم نچ کرد و من با چشم غرهع به نچشرو آهستهالکس 

 :پرسیدم

 کنید که اون شب در کنار مقتول حضور داشتید؟پس خانم میشل کاترین پارکر، شما اعتراف می-

کرد سوالی ناپذیری باال گرفت و چشمانش را به من دوخت. انگار که جرات نمیسرش را با ترس وصف

 :سر داشت را بپرسد، ولی آخرش به زحمت پرسیدکه در 

 !فرستن زندان؟شم آقای هادسون؟ من رو میمن مجازات می-

بودن یا نبودن شما رو دادستان و قاضی  خطاکارمتاسفانه قضاوت برای اون مسئله، دست من نیست. -

 .کنهمعلوم می

*** 

های منهتن جنوبی خیره گاه خیابانبی مزه کردم و از پشت پنجره، به ترافیک گاه وام را مزهقهوه

تر به کارهایشان رسیدگی کنند، تالشی که با این حجم از کوشیدند تا سریعماندم. به جمعیتی که می

 :کردم به معاونم گفتمفایده بود. به همان صورت که بیرون را تماشا میها عمال بیماشین

 چیه الکس؟ ای بود. نظر توی نسبتاً ساده و احمقانهپرونده-

دانست که قرار نیست جمعیت مقابلمان به این زودی حرکت کند، الکس که تسلیم شده بود و می

 :صبورانه ترمز دستی را باال کشید و در جوابم گفت

ه با یه زن تونست دوستش رو نجات بده، هر چند ککننده بود قربان. اون زن میبه نظر من ناراحت-

که خونسردی الزم رو نداشت و به نظرم، تا حدی هم از کمبود اعتماد اینخاطر روانی طرف بود ولی به

 .برد، به همین راحتی دوستش جلوی چشماش فوت کردبه نفس رنج می

ها از الکس بعید جوابی که داد، برایم عجیب بود؛ یا در واقع بهتر بود که بگویم، شنیدن این مدل حرف

 :آمیزی گفتمحسینبود! سرم را به سمتش چرخاندم و با لحن ت

 ...ای که گفتی جالب بود، خوشم اومدجمله-

لبخند پهنی صورتش را پوشش داد و تا خواست با صدای بلند چیزی بگوید، دستانم را با عجله تکان 

 .ریختزد و بیرون میام درپوش نداشت، حتما روی پیراهنم شتک میدادم که اگر لیوان قهوه

 !دینوای من میشی و کار دست گوش بیزده میاالن بازم هیجان نه... نه! حرفم رو پس گرفتم!-

حرف زدنش فراموشش شد، خندید و دیگر چیزی نگفت. در کل پسر خوبی بود ولی بعضی از 
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 .شدهایش، به شدت با اعصاب ناراحتم درگیر میعادت

***                                                                                                                                                
دور شدن تاکسی را تماشا کردم و بعد از چند لحظه، سرم را به طرف خانه گرفتم و از مسیر سنگ 

فرش، به طرفش راه افتادم. خسته و آهسته در را باز کردم و تا پای راستم را داخل خانه گذاشتم، با 

 :بلندی به لحن پرسشی گفتم صدای

 آلیس؟ آلیس... کسی خونه نیست؟-

کشید. با کنجکاوی به اطراف نگاهی انداختم و داشتم داخل آشپزخانه را ولی جوابی انتظارم را نمی

کشیدم که ناگهان، دستی از پشت سرم ظاهر شد و سوییچ اتومبیلی را مقابل چشمانم نگه سرک می

 :و بدون حرکت کردن، گفتمداشت. با دیدنش لبخند زدم 

 .پس تعمیر شده-

 :رسیدصدایش نسبتاً شادتر از همیشه به نظر می

 .ی مادرم بریم عزیزمتونیم به خونهبله، و امشب می-

ی خندان و خوشحالش را از نظر هایم را ریز کردم و قیافهروی پاشنه به سمتش چرخیدم، چشم

 :گذراندم. با بدجنسی و اخمی ساختگی پرسیدم

 بدون دعوا و مرافعه؟-

 :چشمک زد و گفت

 .بدون حتی یه ذره مرافعه جناب کارآگاه جرمی هادسون-

 :خواستم به رویش لبخند بزنم که چیزی یادم آمد و با خنده معترض شدممی

 قدر خرج برداشت تا تعمیر بشه؟ههی صبر کن، یه چیزی برای جر و بحث پیدا کردم! ماشین چ-

 :کرد، گفترخاند و در حالی که صورتم را نوازش میچشمانش را در حدقه چ

دقتش جایی که رونالد برادرمه و برادر زن تو، برای تعمیر ماشینت تخفیف زیادی به خواهر بیاز اون-

 .داد

*** 

 

 

 »ی اولپایان پرونده«
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 دارد. قانونی پیگرد آن از برداری کپی هرگونه و باشدمی 98  رمان انجمن اختصاصی متن این*

 com98http://forum.roman./منبع: 

 مرجع تایپ و دانلود رمان 98رمان 

 ،محفلی دوستانه برای ایرانیان است. در صورت تمایل به هر نوع همکاری با مجموعه 98انجمن رمان 

 روی لینک زیر کلیک کنید: بر ،و یا خواندن آثار دیگرانخود  دل نوشته و آثار ،تایپ و نشر رمان

 98عضویت در انجمن رمان                                                                                        
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