
 

 

 

https://skins98.ir/


98 
اسکین

 

 

براي دانلود رمان هاي بیشتر بر روي لینک زیر کلیک کنید
دانلود رمان عاشقانه

دانلود رمان طنز و کل کلی
دانلود رمان جدید

سایت اسکین 98 همراه همیشگی شما عزیزان

Www.Skins98.iR

https://skins98.ir/
https://skins98.ir/
https://t.me/skin98
https://skiiin98.ir/2020/08/04/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b5%d8%af-100-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://skiiin98.ir/2021/07/17/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84-%da%a9%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%b7%d9%86%d8%b2/


98 
اسکین

 مقدمه

 1969جوالی

ساله د 8آفتابی داغ بر شهر کنتاکی میتابید الیزابت 

کز کرده بود سعی میکرد خود را  رگوشه ی بالکن کوچک

 در

 .سایه ی باریک زیر بالکن جا بدهد

اگر چه موهایش را با روبانی پشت سرش بسته بود اما عرق 

 کرده و بهم چسبیده بودند.خیابانها خلوت بود در واقع

همه یا در حال چرت بعدازظهر روز یکشنبه بودند یا به 

 میخواست بهاستخر شنای عمومی رفته بودند.او نیز دلش 

استخر برود اما میدانست نباید چنین درخواستی 

بکند.مادرش و مت تمام روز را مشروب خورده و دعوا 

 کرده

بودند.الیزابت از دعوای آنان بخصوص در تابستان که 

 .پنجره ها باز بود متنفر بود

بچه ها همگی از بازی دست میکشیدند و به جر و بحث 
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 جر و بحثشان خیلی بلند آنان گوش میدادند.امروز صدای

بود.مادرش انقدر با داد و فریاد فحشهای رکیک نثار مت 

کرده بود که مت دوباره او را به باد کتک گرفته بود.حاال 

 هر

دو آنان خوابیده بودند.بدون هیچ رواندازی روی تختخواب 

 دراز کشیده بودند و گیالسهای خالی در کنارشان روی

 .زمین بود

اهش لیال روزهای یکشنبه سرکار نرود او آرزو داشت خو

 لیال تا قبل از اینکه کار روز یکشنبه را بپذیرد همیشه

یکشنبه را روز مخصوص خودشان مینامید و الیزابت را با 

 سال داشت .اکثر دخترهای91خود به گردش میبرد.لیال 

همسن وسال او وقتشان را با پسرها میگذراندند اما لیال 

رد.او قصد داشت برای هنرپیشه شدن هرگز اینکار را نمیک

 یه

نیویورک برود.نمیخواست خود را در محله المبر گریک 

 .شهر کنتاکی گرفتار کند
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لیال میگفت:گنجشک کوچولو مشکل این شهرهای عقب 

 مانده این است که همه به محض اینکه از دبیرستان بیرون

می آیند ازدواج میکنند و تمام زندگی شان به نگهداری از 

 چه های کوچک نق نقو و یا هورا کشیدن برای گروهب

تشویق گران)در امریکا قبل از مسابقات یا در استراحت 

بین دو نیمه گروهی از دختران با لباسهای کوتاه و 

 رنگارنگ

با حرکات آکروبات و ژیمناستیک برنامه اجرا میکنند که 

 بسیار مورد عالقه ی عموم است( سپری میشود.اما من

 .نیستماینکاره 

الیزابت دوست داشت به صحبتهای لیال درباره ی اینهمه 

وقتی هنرپیشه شود چه اتفاقی می افتد گوش بدهد اما 

 حتی

تصور زندگی با مادر و مت بدون لیال خیلی وحشتناک 

 بود.هوا آنقدر گرم بود که او نمیتوانست بازی کند.آرام بلند

اف شد و تی شرت را در زیر کمربند شلوار کشی اش ص
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کرد.الیزابت بچه ای الغر اندام با پاهای کشیده و کمی 

 کک و

مک در اطراف بینی اش بود.چشمانی درشت و نافذ 

داشت.لیال او را ملکه ی با ابهت مینامید.لیال همیشه روی 

 مردم

اسم میگذاشت.گاهی از القاب جالب و بامزه استفاده میکرد 

 ه به آنانو اگر از آنان خوشش نمی آمد لقبی تحقیر کنند

 .میداد

هر چه بود داخل خانه خیلی گرمتر از بالکن بود.نور خیره 

 بعدازظهر از میان پنجره های4کننده ی خورشید ساعت 

کثیف بروی کاناپه ای که فنرهایش آویزان و رویه اش از 

 قسمت درزها بیرون زده بود و برو روی کف پوش

لینولیوم)نوعی کفپوش مشمعی( زیر ظرفشویی که از 

شدت کهنگی رنگ اصلی اش قابل تشخیص نبود و ترک 

 خورده

سال بود که اینجا 4و خم شده بود میتابید.حاال آنان 
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 زندگی میکردند.الیزابت از خانه ی قبلی شان در میلواکی

خاطراتی مبهم در ذهم داشت.خانه ی قبلی کمی بزرگتر 

 بود.آشپزخانه ای به معنای واقعی کلمه دو اتاق خواب و

 .بزرگ داشتحیاطی 

الیزابت وسوسه شد اتاق نشینمن را مرتب کند.البته 

میدانست به محض اینکه مت بیدار شود اتاق دوباره با 

 بطری های

آبجو و خاکستر سیگار و لباسهایی که هر جا در می آورد 

 همانجا می انداخت ریخت و پاش و نامرتب میشود.اما به

خوشایند از امتحانش میلرزید.صدای خر و پف و صدایش نا

 پشت در باز اتاق خواب مادر بگوش میرسید.او یواشگی

داخل اتاق خواب را دید زد.مادر و مت حتما آشتی کرده 

بودند چرا که کامال درهم پیچیده بودند.پای راست مت 

 روی

پای چپ مادر و صورتش در موهای او فرو رفته بود.الیزابت 

 ان از خوابارزو کرد قبل از اینکه لیال بخانه بیاید آن
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بیدار شوند.لیال از دیدن آنان در آن وضع متنفر بود.با لحن 

 هنرپیشه وارش در گوش الیزابت نجوا میکرد:باید

دوستانت را دعوت کنی مادر و نامزدش را ببینند و بابت 

 .وضع عالی خانواده گی ات به ایشان پز بدهی

الیزابت فکر کرد:لیال حتما مجبور به اضافه کاری شده 

 .است

اتورستوران نزدیک ساحل بود و گاهی در روزهای گرم 

 برخی از پیشخدمتهای زن سرکار خود حاضر نمیشوند.آنان

د رحالیکه ناله میکردند تلفنی به مدیر رستوران اطالع 

میدادند بدجوری دچار عارضه عادت ماهانه شده اند.لیال 

 درباره

ایش عادت ماهانه با الیزابت صحبت کرده و مفهوم آنرا بر

 سال داری و هنوز8توضیح داده بود بود گفته بود:تو فقط 

خیلی بچه ای مادر هرگز وقت صرف نکرد تا در این مورد 

 به من آگاهی بدهد و زمانیکه عادت ماهانه شدم بسختی

توانستم راه خانه را طی کنم.کمرم آنقدر درد میکرد که 
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 خیال میکردم میمرم.من اجازه نمیدهم چنین اتفاقی برای

 تو

بیفتد و بچه های دیگر طوری با انگشت نشانت بدهند که 

 .انگار با یک دیوانه طرف هستند

الیزابت نهایت سعی خود را برای زیباتر جلوه دادن اتاق 

 نشینمن بکار برد.برای اینکه نور خورشید زیاد بداخل اتاق

نتابد سه چهارم سایبانها را پایین کشید جا سیگاری ها را 

 میزها را پاک کرد و بطری های آبجو را که خالی کرد روی

مامان و مت قبل از دعوایشان خالی کرده بودند دور 

 انداخت.سپس به اتاقش رفت اتاق او فقط به اندازه ی یک

تختخواب بچه گانه یک میز تحریر و یک صندلی حصیری 

 شکسته جا داشت.لیال در سالروز تولد او یک روتختی

او داده بود.یک جا کتابی دست سفید با نوارهای مخمل به 

 دوم هم برایش خریده و رنگ قرمز به آن زده و آن را

روی دیوار نصب کرده بود.دست کم نصف کتابهای داخل 

 .جا کتابی نمایشنامه بود
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یکی از نمایشنامه های مورد عالقه الیزابت نمایشنامه ی 

 شهر ما بود.لیال سال گذشته در دردبیرستان نقش امیلی را

کرده بود.او انقدر آن نقش را با الیزابت تمرین کرده  بازی

 بود که او هم کامال آنرا حفظ بود.بعضی اوقات سرکالس

حساب نمایشنامه ی مورد عالقه اش را در ذهن مرور 

 میکرد و انرا خیلی بیشتر از بلند تکرار کردن جدول ضرب

 .دوست داشت

را  حتما او در حال چرت زدن بود زیرا زمانیکه چشمانش

 گشود مت را دید که روی او خم شده بود.نفسش بوی

تنباکو و آبجو میداد و وقتی لبخند میزد بوی نفسش 

شدیدتر میشد.ناگهان الیزابت خود را عقب کشید اما هیچ 

 راه

فراری وجود نداشت.مت پای او را نوازش کرد و گفت:حتما 

 .کتاب خسته ای کننده بوده لیز

بت دوست دارد نامش را مت بخوبی میدانست که الیزا

 .کامل صدا بزنند
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 .مادر بیدار شده؟میخواهم شام را آماده کنم

مادرت میخواهد کمی دیگر بخوابد.چرا نمی ایی پهلوی هم 

 دراز بکشیم و با هم کتاب بخوانیم؟

و ناگهان الیزابت را بطرف دیوار هل داد و تمام فضای 

 هدر حالیکتخت را اشغال کرد.الیزابت شروع به تقال کرد و 

سعی میکرد صدایش وحشتزده نباشد گفت:بنظرم بهتر 

 .است بروم و همبرگرها را درست کنم

و او در حالیکه محکم بازوان الیزابت را گرفته بود گفت:اول 

 .بیا پدر را محکم بغل کن

 .تو پدر من نیستی

 .الیزابت ناگهان احساس کرد به دام افتاده

ارش کند اما همان موقع میخواست مادر را صدا بزند تا بید

 مت او را بوسید و گفت:تو دختر کوچولوی قشنگی هستی

 .و وقتی بزرگ شوی زنی زیبا خواهی شد

 .و دستش را روی ران او گذاشت

 .الیزابت گفت:از اینکار خوشم نمی آید
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 از چه خوشت نمی اید عزیزم؟

و در همان موقع از باالی شانه مت لیال را در آستانه در 

 ن سبزش از شدت عصبانیت تیره شده بود دردید.چشما

عرض یک ثانیه از آنطرف اتاق به این طرف آمد و موهای 

 مت را بقدری محکم کشید که سرش به عقب کشیده شد

وب ا فریاد حرفهایی زد که الیزابت معنی آنها را درک 

نمیکرد.لیال همچنان که نعره میکشید گفت:هر بالیی که 

 آن

ردند کافیست اما قبل از اینکه تو حرامزاده ها سر من آو

 .بالیی سر او بیاوری میکشمت

مت پاهایش را محکم بزمین کوبید و جا خالی داد.سعی 

 میکرد از چنگال لیال فرار کند اما لیال موهای بلند مت را

محکم میپیچاند که او با هر حرکتی دردی شدید احساس 

 کمیکرد.او هم صدایش را باال برد و سعی لیال را کت

بزند.مادر حتما صدا را شنیده بود زیرا اول خر و پفش قطع 

 شد و بعد در حالیکه مالفه ای بدور خود پیچیده بود با
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چشمانی گود افتاده و پف کرده و موهای قرمز آشفته وارد 

 اتاق شد و با لحنی عصبانی و خواب آلود زیر لب

 گفت:اینجا چه خبر است؟

روی پیشانی او را دید در آن وقت بود که الیزابت کبودی 

 .مت گفت:بهتر است به این بچه ی دیوانه ات بگویی

وقتیکه من با خواهرش مهربان هستم و برای او کتاب 

میخوانم نباید طوری رفتار کند که انگار اینکار اشکال 

 .دارد

مت خیلی عصبانی بنظر می آمد اما الیزابت میتوانست 

 .تشخیص دهد او بیشتر ترسیده است

فت:تو هم بهتر است به این مزاحم کثافت بگویی لیال گ

زودتر گورش را از اینجا گم کند واال به پلیس تلفن 

 .میکنم

و برای آخرین بار یکدفعه دیگر موهای مت را کشید.سپس 

 رهایش کرد.از کنار او گذشت و کنار الیزابت روی تخت

 .نشست و محکم او را در آغوش گرفت
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ر مت کرد.لیال هم بر سر مادر شروع به فریاد زدن بر س

مادر فریاد میکشید.و دست آخر مادر و مت به اتاق 

 خودشان

رفتند و در آنجا به دعوا ادامه دادند.بعد سکوتی طوالنی 

حکمفرما شد.وقتی آنان از اتاق بیرون آمدند لباس پوشیده 

 و

آماده ی بیرون رفتن بودند.آنان گفتند که همه چیز فقط 

اال که دخترها کنار هم یک سوء تفاهم بوده و ح

 هستند.آنان

 .برای مدتی کوتاه بیرون میروند

بعد از اینکه آنان خانه را ترک کردند لیال گفت:دوست 

 داری یک کنسرو سوپ را باز کنی و برای هر کداممان یک

 .همبرگر درست کنی؟من باید یک کمی فکر کنم

الیزابت با حرف شنوی به آشپزخانه رفت.غذا را آماده کرد 

 و در سکوت غذا خوردند الیزابت خوشحال بود که مت

ومادرش بیرون رفته اند.وقتی آنان در خانه بودند یا در 
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حال مشروب خوری و بوسیدن یکدیگر بودند یا در حال 

 دعوا

 .و بوسیدن یکدیگر.هر دو حالت بسیار بد بود

سرانجام لیال سکوت را شکست و گفت:او هرگز عوض 

 .نخواهد شد

 ت:چه کسی؟الیزابت گف

مادر او دائم الخمر است.هر روز با یک مرد است.این قدر 

عوض بدل میکند تا دیگر مردی روی زمین باقی 

 نمیماند.به

 .هر حال با وجود مت نمیتوانم ترکت کنم

 .الیزابت فکر کرد:ترکم کنی

 .لیال حق نداشت او را ترک کند

ن آلیال گفت:پاشو اسباب و اثاثیه ات را جمع کن.حاال که 

پست فطرت خیال دارد به تو دست درازی کند اینجادر 

 امان

نخواهی بود.آخرین اتوبوس به مقصد نیویورک را سوار 
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 .میشویم و از اینجا میرویم

 .بعد به الیزابت نزدیک شد و موهایش را بهم ریخت

فقط خدا میداند که وقتی به نیویورک برسیم چطور 

چولو.اما قول میتوانم از عهده اش بر بیایم.گنجشک کو

 میدهم

 .بخوبی از تو مراقبت کنم

بعدها الیزابت آن صحنه را بخوبی بخاطر می آورد.چشمان 

 لیال را که دوباره سبز زمردی شده بود و اثری از عصبانیت

در آنها نبود.اما نگاهی نافذ داشت اندام الغر و کشیده و 

 حرکات دلربایش را موهای قرمز بسیار زیبابش را که در اثر

نوری که از اثاثیه ی باالی سرشان میتابید بیشتر به 

قرمزی میزد.صدای دو رگه و گرمش را در حالیکه 

 میگفت:نترس

گنجشک کوچولو وقتش رسیده گرد و غبار خانه ی 

 .قدیمیمان را از خودمان دور کنیم

او همه ی آنها را به وضوح بخاطر می آورد.پس از آن لیال 
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 :ه آواز خواندن کرده بودبا خنده ای کستاخانه شروع ب

 ...دیگر گریه نکن بانوی من

 9181آگوست 91شنبه 

9 

پان امریکن از رم بر روی آخرین باند 999پرواز شماره ی 

 فرودگاه کندی شروع به دور زدن کرد.الیزابت پیشانی

اش را به شیشه چسباند و غرق تماشای منظره ی زیبای 

 محودرخشش نور خورشید بر اقیانوس و دورنمای 

اسمانخراش مانهاتان در دور دست شد.روزگاری لحظه ای 

 به پایان رسید سفر و احساس رسیدن به خانه را خیلی

دوست داشت.اما امروز با تمام وجود دلش میخواست در 

 هواپیما بماند و با آن به هر جا که مقصد بعدی اش است

 پرواز کند و برود.منظره ی زیبایی است نه؟

پیما شده بود خانمی که کنارش نشسته زمانیکه سوار هوا

بود با خوشرویی و نگاهی مادرانه لبخندی زده و بدون 

 هیچ
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گفتگویی کتابش را باز کرده بود.الیزابت خیالش راحت 

ساعته با 1شده بود تنها چیزی که کم داشت گفتگویی 

 یک

غریبه بود.اما حاال دیگر مهم نبود.هواپیما تا چند دقیقه 

 ت.بنابراین در تایید حرف همسفرشدیگر بزمین مینشس

 .گفت:بله منظره ی زیباییست

همسفرش ادامه داد:این سفر سومین سفرم به ایتالیا 

بود.اما دیگر هرگز در ماه آگوست به آنجا 

 نمیروم.جهانگردها

همه جا هستند و هوا فوق العاده گرم است.شما از کدام 

 کشورها دیدن کردید؟

آماده ی فرود بود.الیزابت هواپیما به یک سو متمایل شد.

 فکر کرد بی دردسرترین راه اینست که بجای جوابی مبهم

جوابی صریح بدهد.بنابراین گفت:من هنرپیشه هستم در 

 .ونیز فیلم بازی میکردم

همسفرش گفت:چقدر هیجان انگیز!در نظر اول مرا کمی 
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یاد سندی برگن انداختید.شما تقریبا همقد او 

 هستید.موهای

ا و چشمان ابی طوسی تان سبیه به اوست میشود بلوند زیب

 اسمتان را بدانم؟

 .الیزابت گفت:خواهش میکنم

به فرود هواپیما و حرکت آن بر روی باند همراه با تکانی 

 خفیف بود.الیزابت برای جلوگیری از سواالتی دیگر چمدان

دستی اش را از زیر صندلی بیرون کشید و محتویاتش را 

 اگر لیال بجای او بود کسی برایکنترل کرد.فکر کرد 

شناسایی اش سوال نمیکرد.آخر همه بخوبی لیال السل را 

میشناختند.اما اگر لیال وجود داشت د رقسمت درجه یک 

 بود

 .نه درجه سه

 .اگر وجود داشت

بعد از گذشت ماهها تازه االن بود که واقعیت مرگ لیال 

 خود را نشان میداد.دکه ی روزنامه فروشی که درست
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 مقابل

جایگاه عوارض گمرکی بود دسته ای بزرگ از نسخه ی 

 روزنامه ی گلوب چاپ اولین ساعات بعدازظهر را

داشت.الیزابت نتوانست از دیدن سر فصل روزنامه 

خودداری کند:))محاکمه روز هشتم سپتامبر آغاز میشود(( 

 و در

مقاله ی اصلی آمده بود که قاضی مایکل هریس با 

اده و لحنی تند به تعویق افتادن عصبانیتی فوق الع

 محاکمه ی تد

وینترز میلیاردر معروف را تکذیب کرده است.بقیه ی 

صفحه ی اول روزنامه را عکسی بزرگ از چهره تد اشغال 

 کرده

بود.در چشمانش بهتی تلخ وجود داشت و حالت دهانش 

ثابت و استوار بود.این عکس را زمانی گرفته بودند که 

 هیات

به جرم قتل نامزدش لیال السل محکوم کرده  منصفه او را
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 .بود

******** 

همچنان که تاکسی با سرعت در شهر حرکت میکرد 

 الیزابت خبر را خواند تکرار حرفهای قدیمی در قالبی تازه

درباره ی مرگ لیال و مدارکی که علیه تد وجود داشت.سه 

 صفحه ی بعدی روزنامه پرد بود از عکسهای لیال همراه با

ر اولش در اولین اکران فیلم با شوهر دومش در یک شوه

 سفر شکار به آفریقا و همراه تد در حال گرفتن جایزه

اسکار و تصاویری از جار و جنجال موجود در صحنه.یکی 

از عکسها توجه الیزابت را جلب کرد.در آن عکس در 

 لبخند

لیال اثری از نرمی و لطافت وجود داشت اثری از اسیب 

چانه ی گرد پر نخوت او و حالت پر از  پذیری که با

 تمسخری

که در چشمانش بود تناقض داشت.نیمی از دختران جوان 

 امریکا حالت چشمان او راتقلید میکردند و همانند او
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 ...موهایشان را روی شانه هایشان را میریختند

 .خانم رسیدیم

الیزابت بهت زده باال را نگاه کرد.تاکسی جلوی ساختمان 

 آرمز در خیابان پارک شماره ی پنجاه و هفتم هامیلتون

ایستاده بود.روزنامه از روی دامن او لیز خورد و افتاد سعی 

 کرد بخودش مسلط باشد گفت:متاسفم نشانی را اشتباه

 .بروم5دادم.میخواهم به خیابان یازدهم شماره 

 .همین االن تاکسی متر را خاموش کردم

 .کنماشکالی ندارد کرایه تان را حساب می

و در حالیکه دستانش میلرزید با دستپاچگی بدنبال کیف 

 پولش گشت.احساس کرد دربان ساختمان به اتوموبیل

نزدیک میشود و بهمین دلیل باال را نگاه نکرد.نمیخواست 

 شناخته شود.ناخودآگاه نشانی لیال را داده بود.همان

ساختمانی که تد در آنجا لیال را به قتل رسانده بود.او در 

اثر جنون ناشی از مستی لیال را از تراس آپارتمانش به 

 پایین
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 .هل داده بود

الیزابت با یادآوری صحنه ی مرگ لیال که قادر به فراموش 

 کرد آن نبود بی اختیار لرزید.بدن زیبای لیال در لباس

خواب ساتن سفید و موهای قرمز بلندش که پشت سرش 

حیاط سقوط  افشان بود.او از طبقه چهلم به کف بتونی

 کرده

 .بود

و این سواالتی بود که بارها و بارها ذهن او را بخود مشغول 

 کرده بود:آیا بهوش بوده است؟تا چه اندازه درک کرده

 بود؟

 !چقدر آن ثانیه های آخر برایش وحشتناک بوده است

الیزابت فکر کرد:اگر من با او بودم و ترکش نمیکردم هرگز 

 ...این اتفاق نمی افتاد

د از دو ماه غیبت آپارتمان خفه و دم کرده بود.اما به بع

 محض اینکه پنجره ها را باز کرد نسیمی آمیخته با بوهای

مطبوع و منحصر به فرد شهر نیویورک به داخل وزید.بویی 
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 تند از رستوران هندی کوچکی که در آن حوالی بود بوی

گلهایی که سرتاسر تراس تا خیابان را در برگفته بود و 

ی تند و زننده ای ناسی از دود اتوبوسهای خیابان پنجم تو

 و

همچنین رایحه ی نسیم دریایی رودخانه هودسون الیزابت 

 چند لحظه نفسهای عمیق کشید و احساس کرد خستگی

اش در رفته است.حاال که اینجا بود از بودن در خانه 

احساس خوبی داشت.در واقع کارش در ایتالیا سفری دیگر 

 و

منزله ی استراحتی کوتاه بود.اما فکر اینکه باالخره تنها به 

 مجبور بود به عنوان شاکی پرونده وبرای شهادت علیه تد

 .به دادگاه برود هرگز از ذهنش خارج نمیشد

با سرعت چمدانش را باز کرد و گلها را داخل ظرفشویی 

گذاشت.کامال مشخص بود زن سرایدار در مورد آبیاری 

 گلها

ده و آنها را به طور مرتب آب نداده به قولش عمل نکر
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است.بعد از اینکه برگهای پژمرده را کند به سوی انبود 

 نامه

های روی میزد ناهارخوری رفت.به سرعت نگاهی اجمالی 

 به آنها انداخت.آگهی ها و فرها را بسویی انداخت و نامه

های شخصی را از صورت حسابها جدا کرد.با دیدن 

از پاکتها و نشانی دقیق  دستخطی زیبا بر روی یکی

 فرستنده در

گوشه ی باالی پاکت مشتاقانه لبخندی زد :کالیفرنیا 

ساحل شنی چشمه ی آب گرم محله سرو دوشیزه دورا 

 ساموئلز

سامی.اما الیزابت قبل از اینکه بخواند از سر اکراه پاکتی را 

 باز کرد که به اندازه ی نامه های اداری بود با نشانی

 .ه ی دادستانیفرستنده:ادار

نامه کوتاه بود از او خواسته شده بود در روز برگشتنش 

 آگوست به ویلیام مورفی معاون دادستان تلفن کند و91

 .برای مرور شهادتش قرار مالقاتی با او بگذارد
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حتی خواندن روزنامه و دادن نشانی به لیال به راننده ی 

 سمیتاکسی او را برای شوک ناشی ازدریافت این اخطار ر

آماده نکرده بود.دهانش خشک شد.احساس کرد دیوارها 

 هر لحظه به او نزدیکتر میشوند.ساعاتی را که در مقابل

هیات منصفه شهادت داده بود مثل برق از خاطرش 

گذشت.زمانی را بخاطر آورد که با دیدن عکسهای جسد 

 لیال روی

سنگفرش بیهوش شده بود.فکر کرد:خدایا همه ی آن 

 ...ه تکرار خواهد شدوقایع دوبار

زنگ تلفن بصدادر آمد وگوشی را برداشت و آهسته 

 گفت:الو؟

 .صدایش بزحمت شنیده میشد

صدایی رسا از پشت خط گفت:الیزابت حالت چطور 

 !است؟بدجوری توی فکرت هستم

 !اوه خدایا از بین اینهمه آدم

مین ون اسکرویبر بود.الیزابت ناگهان بیشتر احساس 
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کار لیال را بعنوان مدل مین به او داده  خستگی کرد.اولین

 بود.او

حاال با یک بارون اتریشی ازدواج کرده و مالک چشمه ی 

 .اب گرم محله ی سرو در ساحل شنی کالیفرنیا بود

دوستی قدیمی و عزیز بود اما امروز الیزابت حوصله ی او را 

 نداشت.با اینحال مین یکی از اشخاصی بود که الیزابت

نست به او نه بگوید.الیزابت سعی کرد خود را هرگز نمیتوا

 .خوشحال و سرحال نشان بدهد

من حالم خوب است مین فقط کمی خسته ام.شاید برای 

 .اینکه تازه چند دقیقه ی قبل به خانه رسیده ام

چمدانت را باز نکن.فردا صبح قرار است به چشمه ی آب 

 گرم بیایی.در گیشه ی خط هوایی امریکن یک بلیت در

نتظارت است.همان پرواز همیشگی.جیسون در فرودگاه ا

 .سانفرانسیسکو می آید دنبالت

 .مین من نمیتوانم بیایم

 .مهمان من باش
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الیزابت نزدیک بود بخندد.لیال همیشه میگفت این سه 

 کلمه مهمان من باش دشوارترین کلماتی هستند که مین

 .میتواند به زبان بیاورد

 ...اما مین

د در ونیز که دیدمت خیلی الغر شده بودی ولی و اما ندار

مرده شوی محاکمه ی لعنتی را ببرد.بیا.احتیاج به 

 استراحت

 .و تمدید اعصاب داری

الیزابت میتوانست مین را با موهای سیاه پر کالغی که 

پشت سرش حلقه کرده بود مجسم کند.مین همیشه با 

 رفتار

 یکندسلطه جویانه اش تصور میکرد هر آنچه در خواست م

 .باید بی چون و چرا پذیرفته شود

بعد از کلی مخالفت بی فایده و آورده یک سری دلیل و 

 .برهان برای نرفتن باالخره با برنامه ی مین موافقت کرد

 .پس تا فردا.خوشحال میشوم ببینمت مین
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 .و با لبخندی گوشی را گذاشت

******** 

سه هزار مایل دورتر مین ون اسکرویبر بمحض اینکه 

 ارتباطش با الیزابت قطع شد شماره ای را گرفت .زمانیکه

ارتباطش را با شخص مورد نظر برقرار شد با صدایی 

آهسته نجوا کرد:حق با تو بود.خیلی آسان بود.قبول کرد 

 که

بیاید.فراموش نکن وقتی او را میبنی خودت را متعجب 

 .نشان بدهی

ا در حین صحبت شوهرش وارد اتاق شد و منتظر ماند ت

 صحبت او تمام شود.سپس فریاد زد:پس باالخره دعوتش

 کردی؟

 .مین جسورانه نگاهش کرد و گفت:بله دعوتش کردم

 .هلموت ون اسکرویبر چشمان آبی شفافش تیره شد

بعد از آنهمه هشدار ؟مینا الیزابت میتواند این عمارت را 

 روی سرمان خراب کند.تا آخر این هفته آنقدر از این
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میشوی که هرگز در تمام عمرت اینقدر دعوت پشیمان 

 .احساس پشیمانی نکرده ای

************ 

الیزابت تصمیم گرفت فورا به دادستان تلفن کند و قال 

 قضیه را بکند.معلوم بود ویلیام مورفی از شنیدن صدای او

 .خوشحال شده است

 .دوشیزه النگ کم کم داشتم نگرانتان میشدم

ما گمان نمیکردم روز شنبه گفته بودم امروز برمیگردم.ا

 .تشریف داشته باشید

کارهای زیادی مانده قطعا روز هشتم سپتامبر محاکمه را 

 .آغاز میکنیم

 .در روزنامه خواندم

برای اینکه خاطرات در ذهنتان زنده شود و آمادگی داشته 

 .باشید باید شهادتان را با هم مرور کنیم

 .ندالیزابت گفت:هرگز ذهنم آمادگی پیدا نمیک

میفهمم.اما باید درباره ی نوع سواالتی که وکیل مدافع از 
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 شما میکند صحبت کنیم پیشنهاد میکنم روز دوشنبه

چندساعتی تشریف بیاورید جلسات طوالنی تر را به اواخر 

 هفته آینده موکول میکنیم از شهر که خارج نمیشوید؟

فردا صبح عازم هستم.نمیشود روز جمعه راجع به همه 

 حبت کنیم؟مسایل ص

جواب دادستان ناامیدش کرد:ترجیح میدهم جلسه ای 

است.تاکسی 3مقدماتی داشته باشیم.االن تازه ساعت 

 بگیرید

 .دقیقه اینجا هستید95ظرف 

با اکراه قبول کرد.نگاهی به نامه ی سامی انداخت و 

 تصمیم گرفت تا بعد از بازگشت صبر کند و بعد آن را

ود که برای خواندش اشتیاق بخواند.این نامه تنها چیزی ب

 داشت.به سرعت دوش گرفت موهایش را مدل گوجه ای

باالی سرش جمع کرد و یک لباس سرهمی نخی آبی رنگ 

 .بتن کرد و صندلهایش را پوشید

نیم ساعت بعد در دفتر کار شلوغ دادستان مقابل او 
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نشسته بود.اسباب و اثاثیه ی دفتر دادستانی شامل میز کار 

 او سه

و یک ردیف پوشه ی فلزی دودی رنگ درب و  صندلی

داغان بود.روی میز کار روی زمین و باالی قفسه های 

 فلزی

پر از پوشه های مقوایی بود.بنظر میرسید ویلیام مورفی 

متوجه آشفتگی دفتر کارش نیست.الیزابت فکر کرد:شاید 

 هم

با این وضع که دیگر نمیتواند چیزی را عوض کند کنار 

 .آمده

ا آن صورت تپل و سر طاس و لهجه ی غلیظ مورفی ب

سال سن این احساس را ایجاد میکرد 31 8نیویورکی و 

 که

دارای هوسی سرشار و نیرویی وافر است.بعد از دادرسی 

 هیات منصفه به الیزابت گفته بود که دلیل اصلی متهم

شناخته شده تد شهادت او بوده.اما الیزابت میدانست که او 
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 .مبالغه میکند

فی پرونده ی قطوری را باز کرد که روی ان نوشته شده مور

 بود:مقامات قضایی ایالت نیویورک به نمایندگی از طرف

 .مردم بر علیه اندرو ادوارد وینترز سوم

میدانم چقدر برایت سخت است مجبوری صحنه ی مرگ 

خواهرت را همراه با تمام رنجی که کشیده ای مجسم کنی 

 و

دوستش داشتی و مورد  علیه مردی شهادت بدهی که

 .اعتمادت بود

او لیال را کشته!مردی که من میشناختم دیگر وجود 

 .خارجی ندارد

در این مورد اگر و چنانچه معنا ندارد.او خواهرت را از 

 زندگی محروم کرد کار من اینست که با کمک تو او را از

آزادی اش محروم کنم.میدانم که این محاکمه برای تو 

اما قول میدهم بمحض تمام شدن اتمام خواب اور است 

 کار
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آسوده تر به زندگی ات ادامه بدهی.بعد از ادای سوگند 

 .نامت را میپرسند

میدانم النگ اسم هنری ات است.یقینا اسم قانوی السل را 

 به هیات منصفه میگویی.حاال بیا دوباره شهادتت را مرور

 ؟کنیم...از تو میپرسند آیا با خواهرت زندگی میکردی

نه وقتی دانشکده را ترک کردم آپارتمانی برای خودم 

 .گرفتم

 آیا والدینت در قید حیات هستند؟

سال بعد از اینکه من و لیال به نیویورک آمدیم 3نه مادرم 

 .فوت کرد.پدرم را هم هرگز ندیدم و نشناختم

حاال بیا اظهاراتت را با مرور روز قبل از جنایت شروع 

 .کنیم

همراه با اعضای یک شرکت سهامی عام ماه بود که 3مدت 

 98.خارج از شهر به سر میبردم...جمعه شب رسیدم

مارچ درست به موقع به آخرین پیش نمایش )نمایش 

خصوصی و توضیح کوتاه راجع به بازی قبل از اینکه فیلم 
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 به

 .اکران عمومی در بیاید( فیلم لیال رسیدم

 حال خواهرت چطور بود؟

تحت فشار روحی قرار دارد  کامال مشخص بود به شدت

 مرتب دیالوگهایش را فراموش میکرد.اجرایش افتضاح

بود.وسط میان پرده به رختکنش رفتم.هرگز بجز کمی 

شراب هیچ چیز دیگری نمینوشید.با وجود این داشت 

 اسکاچ

 .خالص میخورد.آنرا گرفتم و داخل دستشویی خالی کردم

 او چه واکنشی نشان داد؟

اصال آدم دیگری شده بود.او هرگز خیلی عصبانی بود.

 مشروب خور قهاری نبود اما یکدفعه شروع به زیاده روی

کرده بود...تد به رختکن آمد.لیال سر هر دوی ما داد کشید 

 .و گفت بریم بیرون

 آیا از رفتارش تعجب کردید؟

 .بنظرم صحیح تر است بگوییم شوکه شده بودم
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 کردید؟آیا راجع به این موضوع با وینترز صحبت 

 .او هم بهت زده بود.آخر مدت طوالنی در سفر بود

 برای مسایل کاری رفته بود؟

 ...بله گمان میکنم

 اجرا بد بود؟

افتضاح بود.لیال حتی حاضر نشد برای حاضر تماشاگرانی 

که تشویقش میکردند به صحنه بیاید زمانیکه اجرا تمام 

 شد

 .همگی بسوی النز براه افتادیم

 ی چیست؟منظورتان از همگ

لیال...تد و کرگ...خودم...ساشا و شریل...بارون و بارونس ون 

 .اسکرویبر همگی دوستان صمیمی بودیم

از شما میخواهند هویت این اشخاص را برای هیات منصفه 

 .مشخص کنید

ساشا ملنیک کارگزار و نماینده ی لیال بود.شریل مانینگ 

 هنرپیشه ی معروفی است.بارون و بارونس اسکرویبر
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صاحب چشمه ی آب گرم محله ی سرو در کالیفرنیا 

هستند.بارونس مین پیش از اینکه در نیویورک یک بنگاه 

 مدل

یابی داشت.اولین شغل را او به لیال داد.تد وینترز را هم که 

 همه میشناسند.نامزد لیال بود کرگ بابکوک معاون تد

 .است نایب رییس امور اجرایی موسسات وینترز

 تفاقی افتاد؟در النز چه ا

جنجال و افتضاحی به پا شد.شخصی با صدای بلند به لیال 

گفت که شنیده اجرای او ناموفق بوده.لیال از شدت 

 عصبانیت

دیوانه شد و به او گفت ثابت کن که موفق نبوده وگرنه 

برای همیشه بازی را کنار میگذارم.همگی میشنوید؟من 

 کارم

به باد سرزنش  را ول میکنم.بعد از آن ساشا ملینک را

گرفت و گفت تو چون فقط به فکر منافع خودت بودی به 

 زور
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این نقش را بمن دادی.در این چند ساله ی اخیر هم چون 

 به پول نیاز داشتی هر طوری که خواستی از من استفاده

 .کردی

الیزابت لبش را گزید و گفت:شما باید درک کنید که او 

وقت نقش جدیدی  لیالی همیشگی و واقعی نبود.البته هر

 را

بازی میکرد نگران و عصبی بود.او هنرپیشه ی کمالگرا 

 .بود.اما هرگز چنین رفتاری را از او ندیده بودم

 شما چکار کردید؟

همگی سعی کردیم او را ارام کنیم.اما اینکار او را عصبی تر 

 کرد و وقتی تد سعی کرد قانعش کند حلقه ی نامزدی

 .سالن پرتاب کرداش رادر آورد و به آن طرف 

 تد چه واکنشی نشان داد؟

خیلی عصبانی بود اما سعی میکرد عصبانیتش را بروز 

ندهد.پیشخدمتی حلقه را برگرداند و تد آنرا در جیبش 

 انداخت
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و سعی کرد قضیه را به شوخی برگزار کند و گفت تا فردا 

 که حال او بهتر شود خودم نگهش میدارم.بعد او را سوار

و بخانه بردیم.تد کمک کرد او را در تخت ماشین کردیم 

 بگذاریم.به تد گفتم صبح که از خواب بیدار شود مجبورش

 .میکنم به او تلفن کند

حاال از شما بعنوان شاهد میپرسم برنامه ی زندگی آنان 

 چگونه بود؟

تد در طبقه دوم همان ساختمان آپارتمان شخصی 

خوابید.وقتی  داشت.شب را در کنار لیال ماندم.تا بعدازظهر

 از خواب

بیدار شد احساس کسالت میکرد به او آسپرین دامد دوباره 

 به رختخواب رفت.بجای او به تد تلفن کردم.در دفتر

کارش بود.از من خواست به لیال بگویم عصر همان روز 

 .به آپارتمانش خواهد آمد1حدود ساعت 

 .الیزابت احساس کرد صدایش میلرزد

مه بدهیم.سعی کنیم تصور کنید متاسفم که مجبوریم ادا
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مشغول تمرین نقشتان هستید.در حقیقت زمانیکه در 

 جایگاه

شهود قرار میگیرید هر قدر آماده تر باشید آرامتر خواهید 

 .بود

 .اشکالی ندارد

 آیا با خواهرتان راجع به اتفاق شب قبل صحبت کردید؟

خیر معلوم بود نمیخواهد راجع به آن حرفی بزند.خیلی 

بود.به من گفت بخانه بروم و استراحت کنم.من هم ساکت 

 بی

تعارف پذیرفتم چون برای اینکه به اجرای او برسم تمام 

 ساکهایم را گوشه ای گذاشته و با عجله حرکت کرده

به او تلفن کنم تا شام را با هم 8بودم.گفت حدود ساعت 

 بخوریم.خیال کردم منظورش اینست که من و او و تد شام

خوریم.اما گفت اصال نمیخواهد انگشترش را پس را با هم ب

 .بگیرد.با تد قهر کرده بود

دوشیزه النگ این مساله خیلی مهم است.آیا خواهرتان 
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 گفت قصد دارد نامزدی اش را با تد وینترز بهم بزند؟

 .بله

الیزابت به دستانش خیره شد.بخاطر آورد چگونه همین 

 د پیشانی او رادستان را روی شانه های لیال گذاشته و بع

 .لمس کرده بود

 .اوه بس کن لیال اینرا که جدی نمیگویی

 .من دارم جدی با تو صحبت میکنم گنجشک کوچولو

 .نه جدی نمیگویی

تو کار خودت را بکن گنجشک کوچولو.حدود ساعت 

 بمن تلفن کن باشد؟8

در آخرین لحظاتی که با لیال بود کمپرس اب سرد روی 

 ا دور او پیچیده و فکر کرده بود کهپیشانی او گذاشته پتو ر

لیال در آن چند ساعت دوباره همان لیالی همیشگی شده 

 است خوشحال و خندان و آماده برای بازگویی وقایع شب

 .پیش

لیال گفته بود:پس به ساشا پریدم و حلقه ی تد را پرت 
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کردم و بازی را هم ول کردم.چطوری در عرض دو دقیقه 

 این

 اتفاق افتاد؟ همه اتفاق در النز

بعد سرش را عقب کشیده و خندیده بود.با یاداوری وقایع 

شب گذشته ناگهان عصبانیت یک ستاره در مالعام 

 بنظرش

 .مسخره آمده بود

الیزابت به ویلیان مورفی گفت:سعی میکنم باور کنم چون 

 .باید باور کنم

 .و با عجله بقیه اظهاراتش را بیان کرد

و تد دعوا میکردند.از صدایش تلفن کردم...لیال 8ساعت 

 معلوم بود دوباره مشروب خورده.از من خواست یکساعت

بعد تلفن کنم.یکساعت بعد تلفن زدم گریه میکرد.هنوز 

 دعوا میکردند.به تد گفته بود برود گورش را گم کند.گفت

به هیچ مردی نمیتواند اعتماد کند هیچ مردی را 

 .انش برومنمیخواست و از من خواهش کرد به آپارتم
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 شما چه واکنشی نشان دادید؟

من سعی خودم را کردم.سعی کردم آرامش کنم.به او 

متذکر شدم که همیشه وقتی میخواهد نقش جدیدی را 

 بازی

کند عصبی و نگران میشود.به او گفتم آن نقش میتواند 

وسیله ی خوبی برای نشان دادن مهارتهای او باشد.گفتم 

 تد

وب میدانست که همینطور دیوانه ی اوست خودش هم خ

 ...است.بعد تظاهر به عصبانیت کردم و گفتم

 .صدای الیزابت شروع به لرزیدن کرد و رنگش پرید

گفتم رفتارش دقیقا عین مامان شده زمانیکه مست 

 .میکرد

او چه گفت:انگار نه انگار صدای مرا شنیده.فقط دوباره 

 هگفت همه چیز با تد تمام شده و من تنها کسی هستم ک

 او

میتواند اعتماد کند.بمن گفت گنجشک کوچولو قول بده 
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 .هر جا خواستی بری مرا هم ببری

الیزابت بیشتر از آن مانع اشکی که در چشمانش حلقه زده 

 .بود نشد

 ...لیال هق هق میکرد

 ...و بعد

 .تد دوباره داد و فریاد راه انداخت

ویلیام مورفی به جلو خم شد و صمیمیتی که در صدایش 

 .ود از بین رفتب

بسیار خوب دوشیزه النگ این لحظه لحظه ی بسیار مهم 

و سرنوشت ساز شهادتان خواهد بود.در جایگاه شهود قبل 

 از

اینکه بگویید صدای چه کسی را میشنیدید من باید زمینه 

سازی کنم.بطوریکه قاضی متقاعد شود شما واقعا آن صدا 

 را

 .تشخیص داده اید.پس قرارمان این شد

 .شروع کرد به اجرای صحنه ی شهادتو 
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 سوال.آیا صدایی شنیدید؟

 .الیزابت با لحنی آرام گفت بله

 آن صدا چقدر بلند بود؟

 .فریاد میزد

 لحن آن چگونه بود؟

 .عصبانی

 چند کلمه صحبت کرد؟

 .الیزابت در ذهنش آنها را شمرد.یازده کلمه دو جمله

 ودید؟دوشیزه النگ آیا هرگز قبال ان صدا را شنیده ب

 .هزاران بار

صدای تد در گوشهایش زنگ میزد.تد با خنده به لیال 

میگفت:آهای ستاره عجله کن که خیلی گرسنه ام عزیزم 

 سوار

ماشین شو عجله کن.تد همیشه با مهارت و همانند عاشقی 

 .دلباخته از لیال محافظت میکرد

تد سال گذشته برای دیدن نخستین اکران خصوصی فیلم 
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 م))خارج از برادوی(( آمده بود:دارم تمامالیزابت بنا

جزئیات را مو به مو بخاطر میسپارم تا به لیال بگویم.اما با 

 !...سه کلمه میتوانم توصیف کنم.تو معرکه بودی

بقدری در افکارش غرق بود که متوجه سوال اقای مورفی 

 .نشد

دوشیزه النگ آیا تشخیص دادید چه کسی بود که سر 

 کشید؟خواهرتان فریاد می

 .صد در صد

 دوشیزه النگ کسی که داد میزد چه کسی بود؟

 .تد بود...تد وینترز

 با داد و فریاد چه میگفت؟

الیزابت ناخودآگاه صدای خودش را بلند کرد و 

 !گفت:گوشی را بگذار!گفتم گوشی را بگذار

 آیا خواهرتان واکنشی نشان داد؟

ا باید حتم الیزابت با بی قراری تکانی خورد و گفت:بله حاال

 آنرا مرور کنیم؟
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اگر قبل از محاکمه راجع به آن صحبت کنی زمان 

 محاکمه کارتان راحت خواهد بود خوب لیال چی گفت؟

هنوز داشت هق هق میکرد...گفت از اینجا برو بیرون تو 

 .شاهین نیستی...و بعد گوشی را روی تلفن کوبید

 او گوشی را روی تلفن کوبید؟

 .شان بودمن نمیدانم کدام یکی

دوشیزه النگ آیا بنظر شما کلمه ی شاهین مفهوم خاصی 

 دارد؟

 .بله

چهره ی لیال تمام ذهن الیزابت را اشغال کرد آن مهربانی 

 و محبتی که در چشمان لیال بود زمانیکه به تد نگاه میکرد

زمانیکه بلند میشد او را میبوسید و میگفت:خداوندا 

 .شاهین من عاشق تو هستم

 ی؟چه مفهموم

شاهین لقب تد بود اسمی که خواهرن روی او گذاشته بود 

 میدانید لیال همیشه اینکار را میکرد.برای اشخاص که با
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 .آنان صمیمی بود لقبی در نظر میگرفت

 آیا هرگز شخصی دیگر را با آن اسم شاهین صدا میزد؟

 .نه...هرگز

 .الیزابت ناگهان بلند شد و به سمت پنجره رفت

ه و غبار آلود بود.نسیم مالیمی میوزید هوا بیرون دود گرفت

 گرم و شرجی بود آرزو کرد هر چه زودتر از آنجا بیرون

 .برود

فقط چند دقیقه دیگر قول میدهم دوشیزه النگ.میتوانید 

 بگویید چه ساعتی تلفن قطع شد؟

 .دقیقه1:39دقیقا ساعت 

 کامال مطمئنید؟

تم بله در مدتی که من خانه نبودم برق رفته و ساع

خوابیده بود.همان روز بعدازظهر آنرا تنظیم کرده 

 بودم.مطمئنم که

 .دقیق بود

 بعد چکار کردید؟
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شدیدا ناراحت بودم.میبایست لیال را میدیدم.دویدم بیرون 

 دقیقه طول کشید تا تاکسی گرفتم و ساعت از95حداقل 

 .گذشته بود که به آپارتمان لیال رسیدم99

 .و هیچکس آنجا نبود

تد تلفن کردم.کسی گوشی را برنداشت.و منتظر خیر به 

شدم.همه ی شب را منتظر شدم.نمیدانستم چه کنم.نیمی 

 از

وجودم نگران و نیمی آسوده خاطر بود امیدوار بودم لیال و 

 تد با هم آشتی کرده و بیرون رفته باشند.نمیدانستم بدن

 .خرد شده لیال در حیاط افتاده

د خیال کردید از صبح روز بعد زمانیکه جسد کشف ش

 تراس افتاده؟آن شب شبی بارانی در ماه مارچ بود.گمان

 میکنید چرا در آن باران بیرون رفته بود؟

او در هر هوایی دوست داشت در تراس بایستد و منظره ی 

 شهر را تماشا کند.من همیشه میگفتم مواظب باشد....نرده

های آهنی خیلی بلند نبود.فکر کرم حتما دوال شده و 
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 ...ایین افتاده خوب خیلی مشروب خورده بودپ

الیزابت زمانی را بخاطر آورد که او و تد هر دو عزادار 

بودند.در مراسم یادبود دستان یکدیگر را گرفته 

 بودند.سپس

هنگامیکه او دیگر قادر به مهار اشکهایش نبود تد او رادر 

 آغوش گرفته و در حالیکه دلداریش میداد گفته

 .شک کوچولو میفهممبود:میفهمم گنج

کیلومتر در دریا قایقرانی 95و با قایق تفریحی تد حدود 

 .کرده بودند تا خاکستر لیال را به امواج بسپارند

دو هفته بعد شاهدی عینی پا پیش گذاشت سوگند خورد 

 که ساعت نه و نیم تد را دیده است که لیال را به پایین هل

 .داد

را شنید:بدون شهادت  الیزابت ناگهان صدای ویلیام مورفی

 شما آن شاهد عینی سالی راس با دفاعیات وکیل مدافع

 .نابود میشود

همانطور که میدانید پرونده ای از مشکالت روانی شدید او 
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 موجود است.البته اینکه او تا این حد وقت تلف کرد و بعد

از دو هفته خبر داد رضایت بخش نیست اما واقعیت 

از شهر بوده و خانم راس اینست که روانپزشکش خارج 

 احتیاج

 .داشته ابتدا با او صحبت کند

اگر من شهادت ندهم فقط اظهارات سالی علیه تد باقی 

 .میماند و تد هم انکار کرده و گفته در آپارتمان لیال نبوده

زمانیکه الیزابت از وجود شاهد عینی با خبر شده بود از 

 ور کردهکوره در رفته بود چون درست حرفهای تد را با

بود.حاال این مرد ویلیام مورفی به او میگفت تد بازگشت به 

 .آپارتمان لیال را انکار کرده است

شما باید سوگند یاد کنید تد آنجا بوده و با هم مشاجره 

کردند.تلفن راس ساعت نه و سی دقیقه قطع شد و سالی 

 هم

راس ساعت نه و سی دقیقه دیده که لیال از تراس به پایین 

 ب شده.داستان تد که آپارتمان لیال را حدود ساعت نهپرتا
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و ده دقیقه ترک کرده و به آپارتمان خودش رفته یک 

 تلفن زده و بعد یک تاکسی به مقصد کانکتیکات گرفته

 .نمیتواند در برابر اظهارت تد قد علم کند

عالوه بر آنچه شما و آن زن شهادت میدهدی ما نیز 

 بسیار محکمی در دستشواهد و اطالعات غیر مستند 

داریم.خراشیدگی های روی صورت تد.در کالبد شکافی 

 وجود بافت صورت او در زیر ناخنهای لیال مشخص

شده.شهادت راننده ی تاکسی که گفته رنگ او مثل گچ 

 دیوار سفید بوده و میلرزیده و بزحمت نشانی جایی را که

 ه یمیخواسته برود داده و اینکه به چه دلیل دنبال رانند

شخصی خودش نفرستاده که او را به کانکتیکات 

 ببرد.مسلما

دستپاچه و وحشت زده بوده.در ضمن هیچ مدرکی ندارد 

که ثابت کند با کسی تلفی صحبت کرده.او برای قتل 

 انگیزه

ای داشته لیال او را از خود رانده بوده.اما آنچه باید بدانید 
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ما عیت که شاینست که وکیل مدافع یکریز راجع به این واق

 و

تد وینترز پس از مرگ لیال خیلی با هم صمیمی بودید 

 .حرف میزند

الیزابت به ارامی گفت:ما هر دو اشخاصی بودیم که او را 

بیشتر از هر کس در دنیا دوست داشتیم.یا حداقل من 

 اینطور

 گمان میکنم.حاال میشود خواهش کنم اجازه بدهید بروم؟

ی خسته بنظر می تا همینجا میگذاریم بماند.خیل

آیید.محاکمه ای طوالنی د رپیش خواهد بود که خوشایند 

 هم

نیست.بنابراین سعی کنید هفته ی آینده را استراحت 

کنید.تصمیم گرفته اید این چند روز باقیمانده را کجا 

 بگذرانید؟

بله بارونس ون اسکرویبر از من دعوت کرده در چشمه ی 

 .اب گرم محله ی سرو مهمانش باشم
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 وخی میکنید؟ش

 الیزابت به او زل زد و گفت:چرا باید شوخی کنم؟

چشمان مورفی تنگ شد.صورتش سرخ شد و استخوانهای 

 گونه اش ناگهان بیرون زد .بنظر می آمد برای اینکه

 .صدایش را باال نبرد با خود کلنجار میرود

دوشیزه النگ بنظرم وخامت اوضاع را درک نکرده 

مدافع شاهد دیگر را شکست اید.بدون وجود شما وکیل 

 خواهد

داد یعنی شهادت شما میتواند یکی از ثروتمندترین و با 

سال 99نفوذترین مردان این کشور رادست کم به مدت 

 به

زندان بیندازد و اگر من بتوانم جرمش را سنگین تر کنم تا 

 سال.اگر این قضیه مافیایی بود من خودم شما را تا39

ی دور با اسمی مستعار زیر نظر پایان این محاکمه در هتل

 پلیس امنیتی مخفی میکردم.درست است که بارون و

بارونس ون اسکرویبر از دوستان شما هستند اما دوستاد 
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تد وینترز هم هستند و قرار است برای شهادت دادن به 

 نفع

او به نیویورک بیایند.شما واقعا میخواهید در این اوضاع و 

 شرایط با آنان باشید؟

ابت گفت:میدانم مین و بارون میخواهند به نفع تد الیز

 شهادت بدهند.آنان معتقدند او قادر به کشتن کسی

نیست.منهم اگر با گوشهای خودم صدای او را نشنیده 

 بودم هرگز باور نمیکردم.آنان به ندای وجدانشان گوش

میدهند.من هم کاری میکنم که وجدانم میگوید.ما همگی 

 .بکنیمکاری میکنیم که باید 

الیزابت آمادگی شنیدن نطق آتشینی را که مورفی 

میخواست ایراد کند نداشت.حرفهای مصرانه و گاهی طعنه 

 آمیز او

 .همچون پتک بر سر الیزابت فرود آمد

چیزی مشکوک در پس این دعوت وجود دارد.چیزی که به 

 شما مربوط میشود.شما ادعا میکنید ون اسکرویبرها
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شتند؟بنابراین از خودتان بپرسید خواهر شما را دوست دا

 چرا میخواهند طرف قاتلش را بگیرند؟من تاکید میکنم از

آنان دوری کنید نه برای خاطر من یا خودتان بلکه به 

 .دلیل اینکه میخواهید عدالت در حق لیال اجرا شود

سرانجام الیزابت در حالیکه از توهین علنی مورفی به 

 بود موافقت کرد سادگی و ناپختگی اش شرمنده شده

مسافرتش را لغو کند و قول داد بجای آن به همپتون 

شرقی بود و در آنجا به مالقات دوستانش برود یا در هتل 

 اقامت

 .کند

مورفی گفت:چه تنها بودید چه با کس دیگر در هر حال 

 .مراقب خودتان باشید

حاال که حرف خودش را پیش برده بود سعی کرد لبخند 

 بر لبانش ماسید و حالت چشمانش جدی وبزند اما لبخند 

نگران شد و گفت:هرگز فراموش نکنید بدون وجود شما به 

 .عنوان شاهد تد وینترز راست راست میگردد
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با وجود رطوبت طاقت فرسای هوا الیزابت تصمیم گرفت تا 

 خانه قدم بزند احساس میکرد همانند کسیه بوکسی است

ک طرف به طرف که از شن و ماسه پر شده است و از ی

 دیگر تاب میخورد و قادر به جلوگیری از ضرباتی که از هر

سو به آن وارد میشود نیست.میدانست حق با دادستان 

است.نمیبایست دعوت مین را قبول میکرد.تصمیم گرفت 

 در

همپتون با هیچکس مالقات نکند و به هتلی برود و این 

 .کشدچند روز باقیمانده را بی دغدغه در ساحل دراز ب

لیال همیشه با او شوخی میکرد و میگفت:کنجشک کوچولو 

 .تو مثل ماهی شنا میکنی

و این حقیقت داشت خوشحالی لیال را از دیدن مدالهایی 

 آویخته از روبان آبی که برای موفقیتهایش در شنا کسب

سال پیش نایب قهرمان تیم 8 .کرده بود بخاطر آورد

تانها در چشمه ی سال تابس4المپیک شده بود و به مدت 

 آب

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 55



98 
اسکین

گرم محله ی سرو ورزش ایروبیک را در آب تدریس 

 .میکرد

سر راه به خواربار فروشی رفت و فقط به اندازه ی کمی 

ساالدی برای شام و صبحانه ای فوری خریداری 

 کرد.همچنان

که پیاده از دو بلوک)حد فاصل دو خیابان یا دو تقاطع( 

 چقدر همه چیز دورآخری عبور میکرد در این فکر بود که 

بنظر می آید گویی کل زندگی اش را پیش از مرگ لیال از 

 .آن سوی شیشه های عدسی یک تلسکوپ مشاهده میکرد

نامه ی سامی روی همه ی نامه ها روی میز ناهار خوری 

 بود.الیزابت پاکت را برداشت و با دیدن دستخط فوق العاده

امی زیبای او لبخند زد.هیکل ظریف و شکننده ی س

چشمان نافذ و جدی او پشت عینک بدون قاب ژاکتهای 

 مناسب و

بلوزهای لبه توردار به گونه ای زنده در ذهنش مجسم 

شد.شامی ده سال قبل به آگهی لیال برای یک منشی پاره 
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 وقت

جواب داده و ظرف یک هفته برای لیال الزم الوجود شده 

 تدیبود.بعد از مرگ لیال مین او را بعنوان منشی و مص

 .پذیرش در چشمه ی آب معدنی استخدام کرد

الیزابت تصمیم گرفت نامه را موقع صرف شام بخواند.لباس 

 در آوردن و پوشیدن یک پیراهن بلند تابستانی و درست

کردن ساالد و ریختن یک لیوان نوشابه ی خنک فقط 

چند دقیقه طول کشید.همانطور که پاکت را باز میکرد با 

 خود

 .حاال زمان مالقاتمان رسیدهگفت:خوب سامی 

 .صفحه ی اول نامه کلیشه ای بود

 الیزابت عزیزم

امیدوارم حالت خوب باشد و از زندگی راضی باشی.هر روز 

 بیشتر از روز قبل برای لیال احساس دلتنگی میکنم و

میتوانم تصور کنم تو چه احساسی داری.مطمئنم بعد از 

 .اع بهتر شوداینکه این محاکمه را پشت سر بگذاری اوض
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کارکردن برای مین رضایت بخش است اگر چه گمان 

 .میکنم بزودی از آن دست میکشم

حقیقتتش بعد از آن عمل جراحی که داشتم هنوز بهبود 

 .پیدا نکرده ام

الیزابت صفحه را پشت و رو کرد.چند خط بعدی را که 

 .خواند گلویش هم آمد و ساالد را کنار گذاشت

ن هنوز جواب نامه هایی را میدهم همانطور که میدانی م

که از هواخواهان سرسخت لیال میرسد هنوز سه پاکت 

 بزرگ

مانده تا تمام شوند.علت نوشتن این نامه دریافت یک نامه 

 ی نگران کننده و تهدید آمیز بدون امضاست.که از قرار

معلوم یکی از مجموعه نامه هایی است که رسیده.لیال این 

 د اما حتما نمونه های قبلی را دیدهیکی را باز نکرده بو

 .است

احتمال دارد این نامه دلیل آشفتگی او را در هفته های 

آخر بیان کند.مساله ای بسیار آزار دهنده است که کامال 
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 معلوم

است این نامه توسط شخصی نوشته شده که بخوبی او را 

 میشناخته است.اول میخواستم آن را ضمیمه ی این نامه

م اما مطمئن نبودم وقتی خانه نیستی چه برایت بفرست

کسی نامه هایت را جمع و جور میکند و نمیخواستم به 

 دست

غریبه بیفتد.لطفا بمحض اینکه به نیویورک رسیدی بمن 

 .تلفن بزن

 سامی_با تمام عشقی که بتو دارم

الیزابت در حالیکه احساس ترس و دلهره اش هر لحظه 

 خواند.لیال از کسی که بیشتر میشد نامه ی سامی را بارها

بخوبی او رامیشناخته نامه هایی بدون امضا تهدید آمیز و 

 بسیار نگران کننده دریافت میکرده است!سامی که هرگز

اهل اغراق و گزافه گویی نبود تصور میکرد که این نامه ها 

ممکن است دلیل فروپاشی عاطفی لیال رادر این اواخر 

 بیان
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یزابت شبها بیدار مانده و سعی کنند.در تمام این ماهها ال

 کرده بود دلیل رفتار جنون آمیز لیال را بفهمد.نامه های بی

امضا از طرف کسی که بخوبی او را میشناخته است!چه 

 کسی؟چرا؟آیا سامی اطالعاتی ولو اندک داشت؟

گوشی را برداشت و شماره ی دفتر کار چشمه ی آب گرم 

 دارد.اما مینرا گرفت.دعا کرد خود سامی گوشی را بر

گوشی را برداشت و گفت:سامی خارج از شهر است.برای 

 دیدن دختر عمویش به جایی نزدیک سانفرانسیسکو

 .رفته.دوشنبه باز میگردد

 تو به او دسترسی داری؟

مین کنجکاوانه پرسید:بنظر غمگین می آیی الیزابت مساله 

 ای در مورد سامی وجود دارد که نمیتوانی منتظر بمانی؟

 .وقتش بود به مین بگوید به چشمه اب گرم نمیرود حاال

 ...مین دادستان

بعد نگاهی به نامه ی سامی انداخت احساس کرد بشدت 

نیاز دارد سامی را ببیند شبیه همان احساسی که در آن 
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 شب

شوم سرنوشت ساز او را نزد لیال کشانده بود.بهمین دلیل 

 حرفش را عوض کرد :نه عجله ای نیست.مین فردا

 .یبینمتم

قبل از اینکه به رختخواب برود یادداشتی برای ویلیام 

مورفی نوشت و در آن نشانی و شماره تلفن چشمه ی اب 

 گرم

 .را داد اما بعد پاره اش کرد

لعنت بر هشدار مورفی...او که شاهد مافیایی نبود فقط 

برای دیدن دوستان قدیمی اش به آنجا میرفت اشخاصی 

 که

آن اعتماد داشت.بگذار خیال کند در دوستشان داشت و به 

 .همپتون شرقی هستم

از ماهها قبل به این نتیجه رسیده بود که باید الیزابت را 

 بکشد و با این باور زندگی میکرد که وجود الیزابت برای او

خطرناک است.میخواست با طرح نقشه ای او را در 
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نیویورک سربه نیست کند.با نزدیک شدن زمان محاکمه 

 حتما

الیزابت لحظه به لحظه ی روزهای آخر را در ذهنش مرور 

 میکرد بطور قطع الیزابت به واقعیت پیش میبرد واقعیتی

 .که نابودی او را حتمی میکرد

در چشمه ی آب گرم راههای زیادی برای خالص شدن از 

 شر الیزابت وجود داشت که قضیه را تصادفی جلوه

وران دولتی را میداد.مرگش در نیویورک کمتر سوءظن مام

 بر میانگیخت تا در سانفرانسیسکو.در حالیکه بدنبال راهی

برای سر به نیست کردن او میگشت درباره ی او و خلق و 

 خو و عاداتش فکر میکرد.نگاهی به ساعتش انداخت.االن د

رنیویورک نیمه شب بودفکر کرد:خوابهای خوب ببینی 

 .الیزابت.پیمانه ی عمرت لبریز شده

 یکشنبه

 آگوست39

 :نقل قول امروز
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کجاست آن عشق زیبایی و حقیقتی که به دنبالش 

 هستیم؟

 شلی

 !صبح بخیر مهمانان گرامی

به چشمه ی آب گرم مجلل و لوکس محله ی سرو خوش 

 آمدید.بغیر از برنامه های شخصی که دارید خوشحال

میشویم به اطالعاتان برسانیم در چشمه ی آب گرم 

ازظهر کالسهای خصوصی بعد4تا 99زنان.بین ساعت 

 برای

گریم دایر است.چرا یکساعت از وقت آزادتان را به یاد 

 گرفتن رموز جذابیت زیباترین زنان جهان توسط مادام

 رنفورد از بورلی هیلز تدریس میشود اختصاص ندهید؟

مهمان با تجربه و کار آزموده ی امروز در چشمه ی آب 

 رد است کهگرم مردان.مربی بدن سازی مشهور جک ریچا

تمرینات بدنی اش را طبق برنامه ای پیش تعیین 

 .بعدازظهر اجرا میکند4شده.راس ساعت 
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برنامه ی موسیقی بعد از شام موردی سیار استثنایی 

است.سلیت فیون ناوارال یکی از تحسین برانگیزترین 

 هنرپیشه

های جدید انگلستان گلچینی از شاهکارهای لوودیک 

 .بتهوون را مینوازد

یدواریم همه ی مهمانان روزی مطبوع و بدون دغدغه را ام

 سپری کنند.بخاطر داشته باشید برای اینکه واقعا زیبا باشم

 .باید افکار نگران کننده و غم انگیز را از ذهنمان دور کنیم

 بارون و بارونس ون اسکرویبر

 -راننده ی شخصی مین حبیسون اونیفورم خاکستری 

آفتاب ترمینال میدرخشید  نقره ای اش که در زیر نور

 جلوی

در خروجی مسافران منتظر بود.او مردی کوچک اندام با 

 هیکلی متناسب و سر و ضعی اراسته بود.در دروان جوانی

سوارکاری حرفه ای بود و دوره ی شرکت در مسابقات 

 اسب دوانی اش با یک تصادف به سر آمده بود .تا قبل از

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 64



98 
اسکین

گر اصطبل بود.الیزابت از اینکه مین او را استخدام کند کار

 این موضوع خبر داشت که حبیسون هم مانند همه

هواخواهان مین به شدت به او وفادار است.چین و 

چروکهای صورت زمخت حبیسون با نزدیک شدن الیزابت 

 بحالتی

 .دوستانه از هم باز شد

 .دوشیزه النگ چقدر خوب که برگشتید

م آخرین دقعه الیزابت در این فکر بود که آیا حبیسون ه

 ای را که او همراه لیال به چشمه ی آب گرم آمده بود

 .بخاطر می آورد

حبیسون ممکن است دیگر بمن دوشیزه النگ 

نگویی؟خیال کردی منهم یکی از آن مهمانان دست به 

 جیب هستم؟

پس متوجه کارتی که در دست حبیسون شد که روی آن 

یگری هم نام الویرا میهان نوشته شده بود:دنبال کس د

 آمده
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 .ای

فقط یک نفر گمان میکنم تا حاال دیگر حتما بیرون 

 .آمده.اکثر مسافرهای قسمت درجه یک خارج شده اند

الیزابت فکر کرد کسانی که توان پرداخت حداقل سه هزار 

 دالر برای اقامت یک هفته ای در چشمه ی آب گرم محله

ی سرو را دارند دیگر برای مخارج سفر هوایی صرفه جوی

 .نمیکنند

او هم بهمراه حبیسون مسافرانی را که در حال پیاده شدن 

 بودند از نظر گذراند زنان شیک پوش زیادی رد شدند و

حبیسون کارت را طوری باال گرفته بود که در معرض دید 

 آنان قرار داشته باشد اما هیچیک به آن توجهی

نکرد.حبیسون آهسته زیر لب زمزمه کرد:امیدوارم از 

 .یما جا نمانده باشدهواپ

و درست در همین لحظه آخرین نفر از راهرو بیرون آمد 

 ساله و با صورتی بزرگ و55زنی چاق و تنومند حدود 

موهای قهوه ای مایل به قرمز کم پشت لباس چیت 
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صورتی بنفشی که بتن داشت گرانقیمت اما بسیار 

 نامتناسب

رتب بود.کمر و رانهایش بیرون زده و دامنش بطوری نام

 باالی زانو لوله شده بود.الیزابت ناخودآگاه احساس کرد این

 .زن همان الویرا مهمان است

زن نام خود را روی کارت دید و با شور و شوق و لبخندی 

 شاد و حاکی از اطمینان خاطر به آنان نزدیک شد.بمحض

رسیدن دستش رادراز کرد و با گرمی دست حبیسون را 

 هستم پسرم.چقدر از دیدنتفشرد و گفت:خوب من اینجا 

خوشحالم!میترسیدم مبادا دچار دردسر بشوم و هیچکس 

 .مرا نبیند

 .اوه ما هرگز مهمانان را تنها نمیگذاریم

الیزابت احساس کرد لبانش از حرف گیج کننده حبیسون 

 دچار انقباضی ناگهای شد.مسلما خانم مهمان مهمان

 .همیشگی محله ی سرو نبود

 ه ی ترخیص چمدانهایتان را بدهید؟خانم ممکن است برگ
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اوه خیلی هم خوشحال میشوم از منتظر ایستادن برای 

چمدانهایم متنفرم.در پایان سفر واقعا مایه عذاب است 

 چون

من و ویلی اغلب به گری هاند سفر میکنیم ساکهایمان 

 همیشه آنجاست.در این صورت...اسباب و لوازم زیادی

بخرم.اما دوستم می  ندارم.قصد داشتم یک عالمه چیز

گفت الویرا صبر کن ببین اشخاص دیگر چه لباسهای 

 میپوشند

تمام این جاهای پر زرق وبرق فروشگاه دارند...گفت .

درست است که پول زیادی برای اجناس میدهدی اما 

 حداقل

یک چیز درست و حسابی میخری.منظورم را که 

 میفهمید؟

ون حبیس پاکت محتوی بلیط و قبض وسایلش را در دست

 چپاند و به سمت الیزابت برگشت:من الویرا مهمان هستم

تو هم چشمه ی آب گرم میروی؟ولی تو که احتیاجی 
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 !نداری خوشگل خانم

دقیقه ی بعد در لیموزین نقره ای رنگ شیک و مجلل 95

 نشسته بودند.الویرا در حالیکه به روکش زربفت تکیه

 ...شدمیداد آهی بلند کشید و گفت:خوب حاال بهتر 

الیزابت با دقت دستان او را نگاه کرد.آن دستها دستان 

 انسانی زحمتکش بود بند انگشتانش زخیم و پینه بسته

بود.اگر چه مانیکوری گرانقیمت کرده بود ناخنهای برنگ 

 روشنش کوتاه و کلفت بود.کنجکاوی اش درباره الویرا

میهان فرصتی خوب بود تا فکرش از لیال منحرف 

ت ناخودآگاه از این زن خوشش آمده بود بسیار شود.الیزاب

 صاف و

ساده و بی ریا و جذاب مینمود اما او که بود؟برای چه به 

 چشمه ی آب گرم آمده بود؟

الویرا با لحنی شاد حرفش را ادامه داد:با وجود این 

نمیتوانم به این وضع عادت کنم.یک لحظه احساس میکنم 

 هنوز با
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نشسته ام.بگذارید برایتان پاهای خیس در اتاق نشینمن 

 خانه ی مختفل در عرض یکهفته شوخی5بگویم نظافت 

تا 9نیست.روزهای جمعه هم که نگو و نپرس.مراقبت از 

 بچه که همه شان بیعار و سربار هستند و مادرشان هم از

خودشان بدتر.تا اینکه در بخت آزمایی برنده شدیم.شماره 

 ویلی باورمان ی تمام بلیتهای برنده را داشتیم.من و

نمیشد.به ویلی گفتم ثروتمند شدیم و او با فریاد گفت 

شک نداشته باش ثروتمند شدیم.حتما ماه گذشته این 

 موضوع

میلیون دالر در حالیکه یک 49را در روزنامه خوانده اید؟ 

سنتی هم نداشتیم که 95لحظه ی قبلش دو تا سکه ی 

 بهم

 .بمالیم

 نده شدید؟میلیون دالر در بخت ازمایی بر49

تعجب میکنم که در روزنامه ندیدید.ما مشهورترین 

 .برندگان در تاریخ بخت ازمایی ایالت نیویورک هستیم
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 .الیزابت صادقانه گفت:خیلی جالب است

خوب منهم دقیقا میدانستم که میخواهم چکار کنم. و آن 

 99این بود که به چشمه ی آب گرم محله سرو بیایم.االن 

درباره ش بررسی میکنم و همیشه سال است که دارم 

تصور میکردم وقت گذراندن در اینجا خوش و بش کردن 

 با

 آدمهای مشهور چه عالمی دارد؟

بعد بشکنی زد و گفت:معموال برای رزرو جا باید ماهها 

 صبر کرد اما من درست مثل برنده شدنم سریع یکجا پیدا

 .کردم

ا که رالیزابت فکر کرد بی شک مین ارزش تبلیغاتی این

الویرا میهان به دنیا بگوید آرزوی دیرینه اش سفر به 

 چشمه

ی آب گرم بوده تشخیص داده است.مین همیشه به تمام 

 .ریزه کاریها توجه داشت

در بزرگراه کوستال که بودند الویرا گفت:تصور میکردم این 
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 بزرگراه جالب تر از اینهاست بنظر من که زیاد هم

 .خوب نیست

گفت:کمی که جلوتر برویم فوق العاده الیزابت زیر لب 

 .میشود

الویرا میهان خودش را روی صندلی جمع و جور کرد 

 وبطرف الیزابت برگشت و با دقت او را ورانداز کرد و

گفت:راستی من آنقدر حرف زدم که یادم رفت اسم شما 

 .رو بپرسم

 .الیزابت النگ

چشمان درشت قهوه ای رنگش که از زیر عینک ضخیمش 

 ر مینمود بطور محسوسی عریض تر شد ودشت ت

گفت:من میدانم تو کی هستی.تو خواهر لیال السل 

هستی.او تنها هنرپیشه ی محبوب من در تمام دنیا 

 بود.من همه چیز

را راجع به تو و لیال میدانم ماجرای آمدن شما دو نفر به 

نیویورک زمانیکه تو فقط دختر بچه ای کوچک بودی 
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 بسیار

شب قبل از اینکه بمیرد پیش از اکران  شنیدنی است.دو

 آخرین بازی اش را دیدم.اوه متاسفم.نمیخواستم ناراحتت

 ...کنم

اشکالی ندارد فقط سرم درد میکند.شاید اگر کمی 

 ...استراحت کنم

الیزابت سرش را بطرف پنجره برگرداند و اشکهایش را پاک 

 .کرد

ا او را ببرای اینکه لیال را بشناسی باید دوران کودکی ات 

 سر کرده و در سفر به نیویورک ترس و ناامیدی ها را در

کنار او از سرگذرانده باشی...و اینرا بدان که اگر چه آن 

داستان در مجله ی پیپل بطرزی بسیار دلنشین بیان شده 

 بود

 ...اصال دلنشین نبود

ساعت طول 94از لگزینگتون تا نیویورک با اتوبوس 

 ندلی چمباتمه زده و در حالیکهکشیده بود.الیزابت روی ص
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سرش روی دامن لیال بود خوابش برده بود.از اینکه وقتی 

مادر بخانه بیاید و متوجه رفتن آنان شود کمی ترسیده 

 .بود

حتما مادرش ناراحت میشد اما الیزابت میدانست مت به او 

 میگوید:بیا مشروب بخوریم عزیزم.و مادر را با خودش به

و در عرض مدتی کوتاه غش غش اتاق خواب میکشاند 

خنده و جیر جیر فنرهای تختخواب بلند میشد.لیال به او 

 گفته

بود از چه ایالتهایی عبور خواهند کرد مریلند دلور 

نیوجرسی بعد تانکهای بد منظر جای مزارع و دشتها را 

 گرفتند و

جاده شلوغ و شلوغتر شد و در تونل لینکلن اتوبوس بارها 

 چار دل پیچه شد.لیال متوجه شد وایستاد.الیزابت د

گفت:ای داد!گنجشک کوچولو تو را بخدا االن حالت بد 

 .نشود.فقط چند دقیقه ی دیگر مانده برسیم

الیزابت نمیتوانست صبر کند.تنها چیزی که میخواست 
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استشمام هوای پاکیزه و خنک بود.اما هوا سنگین و بسیار 

 گرم

ق شده بود و بود حتی گرمتر از خانه.الیزابت کج خل

احساس خستگی میکرد.چیزی نمانده بود آه و ناله سر 

 دهد اما

 .با دیدن خستگی لیال ناراحتی خودش را از یاد برد

تازه از پله های اتوبوس پایین آمده بودند که مردی الغر 

 اندام با موهای سیاه مجعد بطرف آنان آمد.خط ریشی بلند

ند لوچ بنظر و چشمان ریز قهوه ای داشت که با هر لبخ

میرسید گفت:من لون پدسل هستم.شما همان مدلی 

 هستید

 .که بنگاه آربیترون از مریلند فرستاده

بی شک لیال مدل نبود اما الیزابت میدانست او پاسخ منفی 

 .نمیدهد

 .هیچکس دیگر همسن وسال من در اتوبوس نبود

 .و پیداست که مدل هستید
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 .من هنرپیشه ام

که گویی لیال هدیه ای به او  مردی بقدری خوشحال شد

داده است و گفت:این از خوش شانسی من است و 

 امیدوارم

برای شما هم آمد داشته باشد.اگر بتوانی کار مدل را هم 

 انجام بدهی دیگر بی عیب و نقص میشوی دستمزد هر

 .جلسه یکصد دالر است

لیال ساکهایشان را روی زمین گذاشت و کتف الیزابت را 

 .بگذار حرفم تمام شودفشرد و گفت:

لون پدسل گفت:منکه میگویم شما کامال مورد قبول 

 .هستید عجله کنید.ماشینم را بیرون پارک کرده ام

الیزابت از دیدن وضع کارگاه هنری او شگفت زده 

شد.زمانیکه لیال راجع به نیویورک حرف میزد الیزابت 

 خیال میکرد

ت داشتنی هر جایی که او در آنجا کار کند زیبا و دوس

 است .اما لون پدسل آنها را به خیابان کثیفی برد که تقریبا
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شش بلوک با ترمینال فاصله داشت.بیشتر مردم محله روی 

 سکوی جلوی خانه شان نشسته بودند و پیاده رو پر از

زباله بود.پدسل گفت:باید بابت اینجا از شما پوزش 

کز بخواهم.موقت است.مدت اجاره نامه ی خانه ام در مر

 شهر

 .بسر آمده و خانه ی جدید هم هنوز آماده نشده

و آنان را به آپارتمانی در طبقه چهارم برد که درست به 

 اندازه ی خانه ی مادرشان نامرتب و بهم ریخته بود.لون

نفسش به شماره افتاده بود زیرا به اصرار خودش دو 

چمدان بزرگ آن را حمل میکرد.او به لیال گفت:میروم 

 برای

هرت کوکاکوال بیاورم تا موقعیکه تو جلوی دوربین خوا

 .ژست میگیری او هم تلویزیون تماشا کند

الیزابت از حال لیال فهمید که او هنوز مطمئن نیست باید 

 چکار کند.او از لون پرسید:قرار است چه مدلی باشم؟

برای یک نوع مایوی زنانه جدید است در واقع من برای 
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تهیه میکنم و بعد دختری  یک بنگاه عکسهای آزمایشی

 که

انتخاب شود مجموعه ی کامل آگهی را اجرا میکند.شما 

 واقعا خوش شانس هستید که امروز با من برخورد

کردید.حدس میزنم شما همان تیپی باشید که بنگاه در 

 .نظر دارد

بعد آنان را به آشپزخانه برد.آشپزخانه کثیف و کوچک بود 

 ی باالی ظرفشویی قرارو تلویزیونی کوچک روی طاقچه 

داشت.او برای الیزابت کوکاکوال و برای خودش و لیال 

 .شراب ریخت

 .لیال گفت:من کوکا را ترجیح میدهم

 .هر طور مایل باشید

سپس تلویزیون را روشن کرد و به الیزابت گفت:برای اینکه 

 تمرکز حواس داشته باشم در را میبندم.تو همینجا بمان

 .گرم کنو یک طوری خودت را سر

الیزابت سه برنامه را تماشا کرد.بعضی وقتها میشنید لیال با 
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 صدای بلند میگوید:من از این نظریه خوشم نمی اید.البته

لحنش وحشتزده نبود.فقط نوعی نگرانی در آن بود.بعد از 

 مدتی آمد و گفت:کارم تمام شد گنجشک کوچولو بیا

 .ساکهایمان را برداریم

گفت:میدانی کجا میتوانیم یک بعدب طرف لون برگشت و 

 اتاق مبله پیدا کنیم؟

 دوست دارید همینجا بمانید؟

 .دالرم را بده999نه فقط 

 ...اگر این رسید را امضا کنی

وقتی لیال رسید را امضا کرد لون به الیزابت لبخندی زد و 

 گفت:باید به خواهربزرگت افتخار کنی.میخواهد مدل

 .مشهوری بشود

 .دالرم را بده999 :او داد و گفت لیال کاغذ را بدست

اوه بنگاه پولت را پرداخت میکند.این هم کارت 

آنجاست.فقط کافیست صبح به آنجا بروی و آنها یک چک 

 برایت
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 .صادر کنند

 ...اما تو گفتی

لیال تو واقعا باید شیوه معامله کردن را یاد بگیری.عکاسها 

 ید راکه به مدلها پول نمیدهند.بنگاه بعد از اینکه رس

 .میگیرد پول را میپردازد

 .او برای بردن ساکها به طبقه پایین حتی تعارف هم نکرد

خوردن یک همبرگر و میلک شیک در رستوران چاک فول 

 اناتز حال هر دو را بهتر کرد.لیال نقشه ی خیابات

نیویورک سیتی و یک روزنامه خریده بود و شروع به 

 .خواندن ستون ملک و امالک کرد

یک آپارتمان هست که بنظر می آید پنت هاوس اینجا 

چهارده اتاقه با چشم اندازه فوق العاده و تراسی در دورتا 

 دور

آن.گنجشک کوچولو قول میدهم روزی یک چنین 

 .آپارتمانی بگیرم

سپس متوجه آگهی آپارتمانی شد که بطور شریکی از آن 
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استفاده میشد.لیال به نقشه ی خیابانها نگاه کرد و 

 نظرگفت:ب

بد نمی اید خیابان وست اند شماره نود و پنجم.زیاد دور 

 .نیست میتوانیم با اتوبوس برویم

آپارتمانی مناسب بود اما وقتی صاحبخانه متوجه حضور 

 الیزابت شد لبخند مهربانش محو شد و با سردی گفت:بچه

 .قبول نمیکنیم

هر جای دیگری که رفتند وضع همان بود.تا اینکه باالخره 

 لیال از یک راننده تاکسی پرسید که ایا یک جای1 ساعت

ارزان ولی آبرومند میشناسد که بتواند الیزابت را هم با 

 خودش ببرد؟و او خانه ای با اتاقهای اجاره ای را در دهکده

 .گرینویچ پیشنهاد کرد

صبح روز بعد به بنگاه مدل یابی در خیابان مدیسون رفتند 

نگاه قفل بود و اعالنی به تا چک لیال را وصول کنند.در ب

 این

مضمون روی آن بود:آمیزه ی عکسهایتان را در صندوق 
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 .پست بیندازید

همین حاال هم در صندوق پست خروارها پاکتهای بسته 

بندی شده بود.لیال انگشتش را روی زنگ فشار داد صدای 

 از

 پشت آیفون گفت:وقت قلبی دارید؟

 .لیال جواب داد:آمده ام پولم را بگیرم

بهد جر و بحث شروع شد تا اینکه آن خانم فریاد زد:برو 

 .گورت رو گم کن

لیال دوباره زنگ را فشار داد و تا موقعیکه در باز نشد 

 دستش را از روی زنگ برنداشت.الیزابت چند قدم عقب

رفت.زن موهای پر پشت سیاهی داشت که همه را بافته و 

 مد و از تماروی سرش باال برده بود.چشمانش سیاه سیاه بو

اجزای صورتش عصبانیت میبارید.جوان نبود اما زیبا بنظر 

 .میرسید

با دیدن کت و شلوار سفید رنگ او الیزابت تازه متوجه شد 

 شلوارک آبی رنگی که لیال بر تن داشت چقدر رنگ و رو
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رفته است.رنگ بلوز یقه اسکی اش هم در اطراف جیبش 

 ک کنند تصور میکردپس داده بود.قبل از اینکه خانه را تر

که لیال چقدر زیباست اما حاال در کنار این زن بد لباس و 

 .ژنده پوش بنظر میرسید

زن گفت:گوش کن اگر بخواهی میتوانی عکسهایت را 

بدهی اما اگر دوباره مزاحمت ایجاد کنی پلیس را خبر 

 .میکنم

دالر بمن 999لیال کاغذ را در دست او چپاند و گفت:شما 

 .دالرم اینجا را ترک نمیکنم999بدون بدهید و من 

زن کاغذ را خواند و بعد آنقدر شدید خندید که مجبور شد 

 تکیه اش را بدر بدهد:واقعا که احمقی!این نامردها سر

شما دهاتیها را شیره میمالند.کجا سوارت کرد؟در ترمینال 

 اتوبوس؟سر از رختخواب هم در آوردید؟

 .لیال گفت:نه در نیاوردیم

غذ را از دست زن قاپید و پاره اش کرد و تکه سپس کا

 های آن را زیر پایش له کرد و گفت:زود باش گنجشک
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کوچولو.آن مرتیکه مرا دست انداخته بود اما نباید اجازه 

 .بدهیم این ماده سگ هم ما را دست بیندازد

الیزابت متوجه شد لیال بقدری ناراحت است کهدلش 

نمیخواست زن گریه  میخواهد گریه کند ولی ظاهرا دلش

 اش را

ببیند.الیزابت دست لیال را از روی شانه اش کنار زد جلوی 

 زن ایستاد و گفت:خیلی آدم رذلی هستی.آن مرد واقعا

خوب فیلم بازی کرد و اگر او خواهر من را مجانی بکار 

 .گرفته شما باید متاسف باشید نه اینکه مسخره مان کنید

تهای او را محکم گرفت و و بعد سریغ بطرف لیال دوید دس

 .گفت:بیا برویم

همچنان که به سمت آسانسور میرفتند زن صدایشان 

 .زد:برگردید

آنان هیچ توجهی نکردند زن دوباره داد کشید:گفتم 

 .برگردید

 .دو دقیقه بعد در دفتر خصوصی او نشسته بودند
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زن به لیال گفت:جای پیشرفت داری اما این لباسها...چیزی 

 به آرایش کردن نمیدانی به یک مدل مویهم که راجع 

درست و حسابی هم نیاز داری همینطور به یک سری 

 کامپوزیت برای آن پست فطرت لخت هم ژست گرفتی؟

 .بله

عالی شد اگر کارت خوب باشد در آگهای بازرگانی صابون 

 عاج از تو استفاده میکنم و بالفاصله بعد از عکست در یک

 تو که فیلم نگرفت گرفت؟ مجله ی سکسی چاپ میشود.از

 .نه گمان نمیکنم

خوب شد از حاال به بعد من خودم برایت کار در نظر 

 .میگیرم

در حالیکه هنوز مات و مبهوت بودند آنجا را ترک 

کردند.لیال فهرستی از قرار مالقات در یک سالن زیبایی 

 برای روز

بعد در دست داشت.زنی که او را در قست عکاسی بنگاه 

مالقات کرده بودند به لیال گفته بود:میتوانی من  مدل یابی
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 را

مین صدا بزنی نگران لباس هم نباش.هر چه احتیاج داشته 

 .باشی خودم برایت جور میکنم

الیزابت از خوشحالی روی پایش بند نبود اما لیال خیلی 

ساکت بود .خیابان مدیسون را پیاده طی کردند.اشخاص 

 خوش

رشید بسیار درخشان میتابید لباس با عجله رد میشدند خو

 گاریهای دستی محتوی هات داگ و دکه های فروش

بیسکویتهای تازه و برشته د رهر گوشه و کناری دیده 

میشد اتوبوسها و اتومبیلها برای هم بوق میزدند تقریبا 

 همه به

چراغ قرمز بی اعتنا بودند و از وسط ترافیک سنگین به 

میکرد در خانه آهستگی میراندند .الیزابت احساس 

 خودشان

 .است

 .اینجا را دوست دارم
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منهم همینطور گنجشک کوچولو.تو تالشهای امروز مرا به 

نتیجه رساندی .قسم میخورم که نمیتوانم بفهمم یکی از 

 ما

دارد از آن یکی مراقبت میکند.مین زن خوبی است.اما 

گنجشک کوچولو چیزی هست که باید بدانی.من از آن 

 پدر

م دوست پسرهای پست فطرت مادر و آن نفرت انگیز

حرامزاه دیروزی متوجه یک مطلب شدم...گنجشک 

 کوچولو

 .هرگز نباید به هیچ مردی اعتماد کرد

الیزابت چشمانش را گشود اتوموبیل به آرامی از کنار پبل 

بیچ الج در جاده ی مشجری که ردیف خانه های شهرک 

 از

یشد پیش میان پرچینهای گل کاغذی و آزالیا دیده م

 میرفت.بعد از اینکه پیچ را پشت سر گذاشتند حبیسون از

سرعت خودرو کاست و درختی که نام چشمه ی آب گرم 
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 .محله ی سرو از آن گرفته شده بود نمایان شد

برای یک لحظه الیزابت زمان و مکان را گم کرد و تا چند 

 ثانیه نمیدانست کجاست.موهایش را از روی پیشانی اش

اطرافش را نگاه کرد.الویرا میهان در حالیکه کنار زد و 

 لبخندی شیرین روی لبانش بود کنار او نشسته بود.الویرا

گفت:طفلکی!حتما خیلی خسته شده ای.از وقتیکه فرودگاه 

 .را ترک کرده ایم تا حاال خواب بودی

و همانطوری که از پنجره به بیرون خیره شده بود سرش را 

 !ویند منظره ی قشنگتکان داد و گفت:به این میگ

اتوموبیل از دروازه های آهنی پر زرق وبرق عبور کرد و 

راهش را به سمت عمارت اصلی که ساختمانی مجلل با 

 سه

طبقه ی تو در تو و گچبری شیری رنگ و پرده های 

 .کرکره ای آبی روشن بود کج کرد

چندین استخر شنا در میان ویالها قرار داشت.در انتهای 

 اط سنگفرش وجود داشت که در آنشمالی ملک حی
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استخری بزرگ به اندازه ی استخر مسابقات المپیک دیده 

 میشد و دور تا دور آن میزهای سایبان دار چیده بودند.دو

ساختمان کامال یک جور نیز در سمت دیگر استخر قرار 

داشت.الیزابت گفت:اینها چشمه های آب گرم مردانه و 

 زنانه

 .هستند

اختمان مرکزی را درمانگاه تشکیل قسمت کوچکی از س

 میداد که در سمت راست آن قرار داشت.راههای ورودی با

پرچینهای بلند پر گل محصور شده بود.که هر کدام به 

 درهایی جداگانه منتهی میشد.این درها نیز هر یک به

سالنهایی زیبا و با شکوه باز میشد و فاصله ی این سالنها 

 د که مهمانان با یکدیگر هیچگونهاز یکدیگر به اندازه ای بو

 .برخوردی نداشتند

وقتی لیموزین از پیچ جاده پیچید الیزابت نفسش بند آمد 

 و دوال شد در فاصله ی بین عمارت اصلی و درمانگاه اما

کامال عقب تر از آنها بنایی نو ساز و بسیار بزرگ به چشم 
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 میخورد که ستونهای عظیمش باعث میشد نمای خارجی

مر سیاه آن بیشتر مشخص باشد و د رعین حال  سنگ مر

 آن را مهیبتر جلوه میداد.گویی آشتفشانی عظیم در آستانه

 .ی فوران است

 الویرا میهان پرسید:آن چه ساختمانی است؟

از روی یک حمام رومی نمونه برداری شده.دو سال پیش 

 که من اینجا بودم تازه داشتن زمینش را آماده میکردند

 افتتاح نشده؟ حبیسون هنوز

هنوز تکمیل نشده دوشیزه النگ.کار احداث همینطور 

 .ادامه دارد و ادامه دارد

لیال علنا برنامه هایی را که برای ساختن حمام داشتن 

 .مسخره کرده بود

میگفت:اینهم یکی دیگر از نقشه های بینظیر هلموت برای 

 سر کیسه کردن مین است.هلموت تا زمانیکه مین را به

 .اه ننشاند دست بردار نیستخاک سی

اتوموبیل کنار پلکان عمارت اصلی ایستاد.حبیسون با عجله 
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 پیاده شد و در را باز کرد.الویرا میهان بسختی کفشهایش

را به پا کرد.اول به طرزی احمقانه دوال شد و بعد از روی 

 صندلی بلند شد و گفت:وای...نشستن روی صندلی این

است...اوه نگاه کنید خانم ماشین مثل نشستن روی زمین 

 ون اسکرویبر دارد به این سمت می آید.او را از روی

 تصاویر تلویزیونی اش میشناسم باید بارونس صداش کنم؟

الیزابت جواب دنداد و زمانیکه مین با شتابی توام با وقار از 

 پلکان پایین می آمد بازوانش را برای در آغوش گرفتن او

رفتن مین را به ملکه الیزابت  گشود.لیال همیشه طرز راه

دوم زمانیکه از کشتی پیاده میشد تشبیه میکرد.مین 

 لباسی

ساده و زیبا از پارچه ی آدولفو بر تن داشت و موهای سیاه 

 پرپشتش را باالی سرش جمع کرده بود.او محکم الیزابت

را در آغوش کشید و زیر لب غرید:خیلی الغر شده ای 

ثل چوب خشک بنظر می شرط میبندم در لباس شنا م

 .آیی
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دوباره یکدیگر را در آغوش کشیدند .بعد مین توجهش را 

 به الویرا معطوف کرد و سرتاپای الویرا را برانداز کرد و

گفت:خانم میهان خوش شانس ترین زن جهان.از حضور 

 شما در اینجا بسیار خوشوقتم.در عرض دو هفته دنیا تصور

نواده ای متحول با ثروتی خواهد کرد که شما از ابتدا در خا

 .میلیون دالری به دنیا آمده اید49

الویرا میهان تبسمی کرد و گفت:که از همین حاال چنین 

 .احساسی دارم

مین رو به الیزابت کرد:الیزابت تو برو باال.هلموت در دفتر 

 منتظر توست.من خانم میهان را تا ویالش همراهی میکنم

 .و سپس بتو ملحق میشوم

با حرف شنوی داخل عمارت اصلی شد و از روی الیزابت 

 سنگفرش مرمرین سرد سرسرا عبور کرد.از سالن پذیرایی

و تاالر موسیقی و ناهار خوری تشریفاتی گذشت و از پلکان 

 تمیزی که به اتاقهای خصوصی منتهی میشد باال رفت.مین

و شوهرش از مجموعه اتاقهایی که هم از قسمت جلو و هم 
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 مالک و مستغالت مشرف بود شریکیاز دو طرف بر ا

 .استفاده میکردند

مین میتوانست تمام حرکات و رفتار میهمانان و کارکنان 

 را حین رفت و آمد در فضای تفریحی مشاهده کند.بارها

پیش آمده بود که موقع صرف شام به مهمانی تذکر داده 

 بود:زمانیکه شما را در باغ مشغول مطالعه دیدم میبایست

 .رزش میبودیدسرکالس و

او همچنین مهارتی عجیب در کشف اوقاتی داشت که 

 .خدمتکاری یکی از مهمانان را در انتظار میگذاشت

الیزابت آرام در دفتر خصوصی مجموعه را زد و بعد از 

اینکه جوابی نشنید آنرا باز کرد.دفاتر کار نیز مانند سایر 

 اتاقها

نظیر در چشمه ی آب گرم محله ی سرو با ظرافتی بی 

تزیین شده بود.تابلوی آبرنگ اثر ویل موسه روی دیوار 

 باالی

کاناپه ای صدفی رنگ آویزان بود.قالیچه ی فرانسوی گران 
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 قیمتی بر پهنه ی کاشی تیره رنگ چشم را خیره

میکرد.میز پذیرش در اصل متعلق به لویی پانزدهم بود.اما 

 هیچکس پشت آن ننشسته بود.الیزابت بشدت احساس

نومیدی کرد اما با یادآوری اینکه سامی فرداشب به  یاس و

 .آنجا بازخواهد گشت .آرامش خود را بدست اورد

او با تردید بطرف در نیمه باز دفتر اشتراکی مین و بارون 

 گام برداشت و ناگهان نفسش از تعجب بند آمد.بارون کنار

دیوار انتهای اتاق که تصاویر معروفترین مشتریهای مین بر 

 ب بود ایستاده بود.چشمان الیزابت در مسیر دیدآن نص

او قرار گرفت و برای جلوگیری از فریاد زدن لبش را 

گزید.هلموت با دقت به تصویر لیال نگاه میکرد.لیال این 

 عکس

را آخرین باری که به آنجا آمده بود انداخته بود لباسی 

استثنایی به رنگ زنده ی سبز روشن بتن داشت.موهای 

 قرمز

یش را دورش ریخته بود و با حلتی گیالس شامپاین را زیبا
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 باال گرفته بود که انگار میخواست به سالمتی کسی

بنوشد.هلموت دستانش را محکم پشتش قالب کرده بود و 

 همه چیز حتی نحوه ایستادنش نشان از بحران روحی وی

بود.الیزابت که نمیخواست هلموت بداند که او را در آن 

سرعت به اتاق پذیرش برگشت و در را  حال دیده است با

 با

سر و صدا باز و بسته کرد و سپس فریاد زد:کسی خانه 

 نیست؟

لحظه ای بعد هلموت با عجله از دفتر خصوصی خارج شد 

 تغییر رفتارش بهت آور بود.همان اروپایی آداب دان و با

نزاکتی شده بود که الیزابت میشناخت.با لبخندی دوست 

 ر هر دو گونه ی الیزابت زد و زیر لب ازداشتنی بوسه ای ب

 .او تعریف و تمجید کرد

الیزابت روز به روز زیباتر میشوی بسیار زیبا.بسیار دلربا و 

 . بسیار قد بلند

الیزابت چند قدم عقب رفت و گفت:بلند قد؟نه اصال.بگذار 
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 .خوب نگاهت کنم هلموت

وحی و با دقت به او نگاه کرد.هیچ اثری از بحران و فشار ر

 دقایق پیش در چشمان آبی معصومش نبود.در لبخندش

ارامش طبیعی وجود داشت.دندانهای سفید یکدستش از 

 .میان لبهای نیمه بازش نمایان بود

لیال او را اینگونه توصیف میکرد:حاضرم قسم بخورم 

گنجشک کوچولو قیافه ی این مرد مرا بیاد سربازهای 

 چوبی می

صبح کوکش میکند؟ممکن اندازد.بنظر تو مین هر روز 

است اجداد اصیل داشته باشد اما شرط میبندم تا قبل از 

 اینکه

مثل کنه به مین بچسبد حتی یک پول سیاه هم نداشته 

 .باشد

الیزابت با او مخالفت کرده بود:او جراح پالستیک است و 

 حتما راجع به چشمه های اب گرم معلومات زیادی

 .ستدارد.چشمه ی آب گرم جای معروفی ا
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لیال با تندی گفته بود:ممکن است جای معروفی باشد اما 

اداره ی آنجا مستلزم داشتن پول هنگفت است و من 

 مطمئنم

حتی با آن همه پولی که برای اقامت در چشمه ی آب 

گرم از مردم میگیرند نمیتوانند هزینه هایش ثابت را 

 تامین

کنند.گوش کن گنجشک کوچولو من که با دو تا مفت 

 ازدواج کرده ام.بهتر میتوانم تشخیص بدهم نه؟خور 

درست است که با مین مثل ملکه ها رفتار میکند اما در 

 عوض هر شب سر رنگ کرده اش را روی رو بالشی های

دویست دالری میگذارد از این گذشته مین عالوه بر آنهمه 

 خرجی که برای چشمه ی آب گرم میکند کلی پول صرف

 .ی او در اتریش میکندهزینه های قصر مخروبه 

هلموت هم مثل بقیه برای مرگ لیال ماتم زده بنظر 

میرسید.اما حاال الیزابت از خودش میپرسید که ایا تظاهر 

 به غصه
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 دار بودن میکرده است؟

خوب بگو ببینم من هیچ فرقی نکرده ام؟تو که قیافه ی 

 ماتم زده ها را بخود گرفته ای چین و چروک روی صورتم

 افتاده؟

 .نده اش آهسته مودبانه و حاکی از خرسندی بودخ

الیزابت به اجبار لبخندی زد و گفت:علی بنظر می 

 .ایی!شاید از اینکه بعد از مدتها میبینمت بهت زده شده ام

 .بیا

هلموت دست او را گرفت و به سمت مبلهای حصیری 

نزدیک پنجره های جلویی برد.در حالیکه مینشست 

 ابروانش را

گفت:بارها سعی کرده ام مینا را متقاعد  درهم کشید و

کنم که این مبلها فقط بدرد تماشا کردن میخورد نه 

 استفاده

 کردن.خوب بگو ببینم اوضاع و احوالت چطور است؟

 .پرمشغله البته که خودم میخواهم اینطور باشد
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 چرا زودتر نیامدی ما را ببینی؟

نم و کالیزابت فکر کرد:چون میدانستم اینجا به هر طرف ر

 .در جای جای آن لیال را میبینم

 .مین را سه ماه قبل در ونیز دیدم

مطمئنا چشمه ی آب گرم یادآور خاطرات بسیاری برای 

 توست.اینطور نیست؟

درست است که یادآور خاطرات زیادی است.اما دلم برای 

 هر دوی شما تنگ شده بود.همینطور بی صبرانه در انتظار

 ر است؟دیدن سامی هستم حالش چطو

تو که سامی را میشناسی هرگز شکوه و ناله نمیکند.اما 

حدس من اینست که حالش زیاد تعریفی ندارد.گمان 

 نمیکنم

از آن عمل جراحی و همچنین شوک ناشی از مرگ لیال 

 گذشته که از لحاظ19بهبود یافته باش.البته سنش هم از 

 ...فیزیولوژیکی سن خوبی نیست اما هنوز

ای بلند بسته شد و صدای مین قبل از در خروجی با صد
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 ورودش به اتاق به گوش رسید:هلموت صبر کن تا برنده

بخت ازمایی را ببینی.خیلی کارها باید انجام بدهیم باید 

ترتیب چند مصاحبه را با او بدهیم.او باعث میشود همه 

 خیال

 .کنند اینجا طبقه ی هفتم بهشت است

الیزابت را محکم سپس با عجله به آن سمت اتاق رفت و 

 در آغوش کشید:اگر بدانی چه شبهایی از شدت نگرانی

 برای تو تا صبح نخوابیدم!چقدر میتوانی بمانی؟

 .نه خیلی زیاد فقط تا جمعه

 .روز میشود5اینکه فقط 

 .میدانم اما باید به اتفاق دادستان اظهاراتم را مرور کنیم

حلقه  الیزابت از اینکه مین دستانش را با محبت دور او

 .کرده بود احساس بسیار خوبی داشت

 چه چیز را باید مرور کنید؟

سواالت را که خود آنان در روز محاکمه از من میکنند و 

 سواالت احتمالی وکالی تد را.خیال میکردم گفتن حقیقت
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کافیست اما از قرار معلوم وکیل مدافع سعی خواهد کرد 

اشتباه ثابت کند من درباره ی زمان مکالمه ی تلفنی 

 .میکنم

مین با نجوایی بلند و صدایی که برای الیزابت گوش 

خراش بود گفت:آیا خودت هم گمان میکنی درباره ی 

 زمان آن

 مکالمه اشتباه کردی؟

الیزابت وحشت زده خودش را از آغوش مین بیرون کشید 

 .و نگاهش به چهره ی درهم رفته و پریشان هلموت افتاد

 ...رین شکی داشتممین گمان میکنی اگر کوچکت

مین به سرعت گفت:بسیار خوب بهتر است حاال راجع به 

 روز میتوانی بمانی!در این5این موضوع صحبت نکنیم.پس 

مدت باید حسابی تمدید اعصاب کنی.من خودم برایت 

برنامه ریزی کرده ام.امروز بعدازظهر با ماساژ صورت و 

 ماساژ

 .بدن آغاز میکنی
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آنان را ترک کرد.نور خورشید  الیزابت چند دقیقه ی بعد

بطور مایل بر روی گلهای وحشی کنار مسیر ویالیی که 

 مین

به او اختصاص داده بود میتابید.ناخودآگاه از دیدن گلهای 

 خطمی بسیار زیبا بوته های گل سرخ و شکوفه های انگور

در پرچین ها احساس آرامش میکرد.اما آرامش موقت 

ت میگذاشت که مین و نمیباید سرپوشی بر این واقعی

 هلموت

درورای این خوشامد گویی گرم و تشویشی که در 

 .ظاهرشان بود کامال متفاوت بودند

آنان عصبی نگران و سرشار از کینه و خصومت بودند و این 

 .کینه دقیقا به او معطوف میشد

رانندگی در بورلی هیلز تا ساحل شنی برای ساشا ملینک 

ساعتی که در راه 4این اصال لذت بخش نبود.در تمام 

 بودند

شریل مانینگ همانند مجسمه ای سنگی بی حرکت و بی 
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 صدا روی صندلی نشسته بود.سه ساعت اول سفر به ساشا

اجازه نداده بود کروک سقف اتومبیل را بردارد چون معقتد 

 بود پوست و مویش خشک میشود.فقط زمانی که به

از داخل کارمل نزدیک شدند چون میخواست هنگام عبور 

 شهر مردم را ببینند اجازه داده بود ساشا سقف ماشین را

 .کنار بزند

در طول این سفر طوالنی ساشا گهگاه نگاهی به او انداخته 

 بود.در زیبایی او هیچ شکی نبود.موهای پر کالغی پر

پشتش که توی صورتش ریخته بود سیار شهوت انگیز و 

 تر رفتن سنسال داشت و با باال39تحریک کننده بود.او 

خامی اش د رامور جنسی تبدیل به پختگی و مهارت شده 

 .و نکته سنجی اش افزایش یافته بود

سریال تلویزیونی داینستی و داالس دیگر قدیمی شده بود 

 و بینندگان از آن خسته شده بودند.حاال در فیلمها حرکت

سال بوجود 59جدید بر ضد روابط عشقی زنان باالتر از 

 اگر شریل در سریال آماندا نقش ایفا میکردآمده بود و 
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ممکن بود به یک فوق ستاره تبدیل شود.و بعد از این 

 جریان ممکن بود بازار داللی ساشا رونق پیدا کند به شرط

اینکه نویسنده ی این سرایل بخوبی کار قبلی اش بنویسد 

 و بازیگر مرد آنهم مثل گذشته نقش خود را بخوبی بازی

اردادهای میلیونی رد و بدل میشد تا دالل کند.میبایست قر

 ماجرا هم حسابی برد کند.ساشا میخواست مردی افسانه

ای شود.یک سویفتی الزار دیگر ولی با خودش شرط کرده 

 بود این دفعه دار و ندارش را در قمار خانه ها و مسابقات

اسب دوانی به باد ندهد.تا چند روز دیگر معلوم میشد 

میکند یا نه؟او دست قبل از این سفر شریل نقش را بازی 

 با

سال 95 .اصرار شریل به منزل باب کوینگ تلفن کرده بود

 پیش که بابت تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود و

ساشا در استودیوها پادویی میکرد برای تهیه ی یک برنامه 

 ی هالیوودی یکدیگر را مالقات کرده و با هم دوست شده

همه کاره ی استودیوی دنیای سینمای بودند.حاال باب 

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 104



98 
اسکین

محرک بود و با اندام چهار شانه و سر و ضوع نامرتبش 

 حتی

شبیه رییس استودیوهای دوره ی جدید بنظر میرسید و 

ساشا میدانست خودش هم با آن صورت کشیده و غمگین 

 و

موهای مجعد و شکمی بر آمده میتواند در قالب نقشهای 

رد و همین باعث میشد به کلیشه ای بروکلینی قرار بگی

 باب

کوینگ حسادت کند.امروز باب عصبانیتش را بروز داده 

 :بود

ببین ساشا یکشنبه ها برای مسایل کاری به خانه تلفن  -

 نزن!شریل خیلی خوب از عهده ی آزمایش بر آمده.ولی ما

هنوز مشغول امتحان کردن بقیه هستیم تا یکی دو روز 

 دهم در ضمن بگذار یکدیگر یک طوری خبرش را بتو می

نصیحتی بتو بکنم.سال گذشته وقتی لیال السل مرد تو با 

دخالتهای بیجایت شریل را در سریال جا زدی.همین 
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 موضوع

بزرگترین مشکل من برای انتخاب اوست تلفن کردن در 

 .روز یکشنبه هم یکی دیگر از دخالتهای بیجای توست

تش عرق وقتی ساشا این مکالمه را بخاطر آورد کف دس

کرد .بدون توجه به اطرافش در این فکر بود که سوء 

 استفاده

از روابط دوستانه اشتباهی بزرگ بوده است و اگر محتاط 

 تر نباشد روزی میرسد که وقتی به آشنایانش تلفن بزند

 .جوابی بجز د رجلسه هستند نخواهد شنید

حق با باب بود متقاعد کردن شریل برای ایفای نقش تنها 

 د روز تمرین اشتباهی بزرگ بود و منتقدان بشدت ازبا چن

 .او انتقاد کرده بودند

وقتی با باب صحبت میکرد شریل کنار او ایستاده بود و 

شنیده بود که باب گفته بود بازی بدش در فیلم قبلی 

 ممکن

است دلیلی برای انتخاب نشدن او باشد.و البته این امر 
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نه اولین اختالفشان موجب بروز اختالف میان آنان شد که 

 بود

 .و نه آخرین

آن فیلم لعنتی!آنقدر به موفقیت ایمان داشت که توانسته 

بود با رو انداختن به این و آن یک میلیون دالر قرض 

 بگیرد

و روی آن سرمایه گذاری کند!میتوانست فیلم موفقی از 

 اب در بیاید ولی لیال شروع به مشروب خوری کرده بود و

 ...رد انگار با نقشش مشکل داشتطوری رفتار میک

گلوی ساشا از عصبانیت خشک شد.با اینکه همه کاری 

برای آن ماده سگ کرده بود در النز جلوی آنهمه آدمی که 

 در

کار فیلم و نمایش بودند او را با صدای بلند به باد فحش و 

 ناسزا گرفته و سرزنشش کرده بود!لیال میدانست او چقدر

گذاری کرده است!ساشا فقط  روی این فیلم سرمایه

امیدوار بود لیال قبل از اینکه همه پلهای سرش را خراب 
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 کند

متوجه باشد دارد چکار میکند.وقتی از وسط شهر کارمل 

میگذشتند خیابان پر از جهانگرد بود.خورشید میدرخشید 

 و

همه خوشحال و ارام بنظر میرسیدند.ساشا طوالنی ترین 

 یابانهای شلوغ میگذشت و بامسیر را انتخاب کرد و از خ

احتیاط راهش را از میان جمعیت باز میکرد.مردم شریل را 

 میشناختند و درباره اش اظهار نظر میکردند که ساشا همه

را میشنید.حاال خانم کوچولوی مهربان لبخند میزد.او به 

همان اندازه که هر انسانی برای زنده ماندن به آب و هوا 

 نیاز

 .احتیاج داشتدارد به تماشاچی 

به دروازه ی ساحل شنی که رسیدند ساشا عوارض را 

پرداخت و از منطقه ی پبل بیچ الج کراکر وودلند 

 گذشتند و به

 .دروازه های چشمه ی آب گرم رسیدند
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شریل با لحنی تند گفت:من را جلوی ویالی خودم پیاده 

کن.تا وقتی خودم را جمع و جور نکنم به هیچ وجه 

 نمیخواهم

 .ی روبرو شومبا کس

سپس بطرف ساشا برگشت و عینک آفتابی اش را 

 :برداشت.چشمان فوق العاده زیباش برق میزد

ساشا بنظر تو تا چه حد احتمالش هست که برای بازی -

 در نقش آماندا پذیرفته بشوم؟

جواب ساشا جوابی بود که در طول هفته ی گذشته بارها 

 .یزم.خیلیبه او داده بود او با صداقت گفت:خیلی عز

و بعد با خودش گفت:باید بشوی چون اگر نشوی همه چیز 

 .خراب میشود

هواپیمای وست ویند به یک سو متمایل شد دور زد و 

 آماده ی فرود در فرودگاه مونتری شد.تد با همان دقت

همیشگی صفحه ی کلیدها را کنترل کرد.از هاوایی تا 

در صاف بود اینجا پرواز خوبی داشت هوا در هر ارتفاعی آنق
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 که

توده های ابر مانند پشمکهای فروشی در سیرکها به 

اهستگی در هوا حرکت میکردند.خیلی جالب بود ابرها را 

 دوست

داشت و از پرواز بر فراز آنها و از میان آنها لذت میبرد.اما 

 حتی زمانیکه پسر بچه ای بیش نبود از پشمک متنفر بود

 ...تناقضی دیگر در زندگی اش.

ور روی صندلی کمک خلبان تکانی خورد.در واقع با جان م

 این تکان میخواست حضورش را به تد یادآوری کند تا

چنانچه مایل باشد دسته ی کنترل را بدست او بسپارد.مور 

 مدت ده سال بود که سر خلبان هواپیماهای موسسات

وینترز بود.اما تد میخواست خودش این فرود را انجام دهد 

 در آرام میتواند هواپیما را بزمینتا نشان دهد چق

بنشاند.با خود گفت فقط کافیست چرخها را باز کنی و 

 کمی هم شانس بیاوری همش همین است مگر نه؟

کرگ یکساعت قبل نزد او آمده و اصرار کرده بود اجازه 
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 بدهد جان زمام امور را بدست بگیرد و با لهجه ی فرانسوی

را روی میز مورد  گفته بود:مسیو وینتقز نوشیدنی های

 .عالقه تان که گوشه ی دیوار است گذاشته ام

طرز حرف زدنش تقلیدی بی نقص از خلبان هواپیمایی 

فیلم چهار فصل بود تد با پرخاش گفته بود:بخاطر خدا 

 امروز

 .دست از ادا و اطوار بردار.االن اصال حوصله اش را ندارم

در  دکرگ بخوبی میدانست نباید وقتی تد تصمیم میگیر

 .اتاق فرمان بماند با او جر و بحث کند

به سرعت به باند فرودگاه نزدیک میشدند.تد نوک هواپیما 

 را نرم نرمک به طرف باال هدایت کرد.چه مدت طول

میکشید تا از شر کنترل هواپیما مسافرت نوشیدن یا 

 ننوشیدن خالص شود و مانند آدمیزاد رفتار کند؟

د اصال از وکیل تازه اش محاکمه هفته آینده آغاز میش

خوشش نمی آمد.هنری بارتلت بسیار متبکر بود و 

 میدانست

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 111



98 
اسکین

چقدر وجهه ی اجتماعی باالیی دارد.بارتلت را در یک 

آگهی تبلیغاتی در مجله نیویوکر در حالیکه بطری اسکاچ 

 را باال

گرفته بود مجسم کرد.زیر نویس عکس بدین مضمون 

نوشیدنی پذیرایی  بود:همیشه از مهمانانم فقط با این

 .میکنم

چرخهای اصلی با زمین مماس شد اما این تماس در داخل 

 هواپیما زیادی محسوس نبود.تد موتورها را خاموش

 .کرد.جان به آرامی گفت:فرود عالی بود آقا

تد با بی حوصلگی دستش را به پیشانی مالید.خیلی دلش 

 میخواست میتوانست عادت آقا گفتن را سر از جان و

نین عادت تدی گفتن را از سر هنری بیندازد.همه همچ

وکالی جنایی خیال میکنند چون به کمکشان احتیاج 

 دارید حق

دارند تا این اندازه از خود راضی باشند؟سوال جالبی بود 

 اگر اوضاع و شرایط فرق میکرد و او در این شرایط قرار
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نداشت هرگز با آدمی مثل بارتلت محشور نمیشد.اما اخراج 

 دی که در سرتاسر کشور به عنوان بهترین وکیلمر

مدافع شناخته شده بود آنهم در زمانیکه حکم صادره 

حبس طوالنی مدت بود زیرکانه نبود.تد همیشه تصور 

 میکرد

 .خیلی باهوش است.اما حاال چندان مطمئن نبود

چند دقیقه بعد در لیموزینی بودند که بسوی چشمه ی 

 رسیدند بارتلت98اه آب گرم میرفت.وقتی به بزرگر

گفت:چیزهای زیادی راجع به مونتری پنین سوال شنیده 

ام.من هنوز نمیدانم چرا بی آنکه مجبور باشی اینهمه 

 هزینه

کنی در منزلت در کانکتیکات یا در آپارتمانت در نیویورک 

 در مورد این پرونده کار نکردیم؟

کرگ گفت:ما اینجا هستیم چون تد احتیاج به آرامش 

و این آرامش را در محله ی سرو میتواند بدست  دارد

 .بیاورد
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و هیچ زحمتی برای پنهان کردن لحن خصمانه ای که در 

 .صدایش وجود داشت بخود نداد

تد روی صندلی جادار عقب در سمت راست نشسته بود و 

 هنری هم کنارش بود.کرگ روی صندلی مقابل آنان کنار

 و با لبخندی بیرنگ بار نشسته بود کرگ در بار را باز کرد

 یک مارتینی بدست تد داد و گفت:مقررات مین را که

راجع به مشروب میدانی.پس بهتر است هر چه زودتر انرا 

 .بخوری

تد سرش را تکان داد و گفت:آن دفعه ی آخری که سریع 

 خوردم هرگز از ذهنم بیرون نمیرود آبجوی خنک داری؟

جع به آن شب تدی واقعا مجبورم از تو بخواهم طوری را-

 .صحبت نکنی که انگار بخوبی وقایع را بخاطر نمی آوری

تد برگشت و مستقیم به هنری بارتلت خیره شد.موهای 

 نقره ای رنگ رفتار مودبانه و لهجه ی انگلیسی او مجذوب

 .کننده بود

بگذار یک چیز را رک و پوست کنده بگویم تو حدی -
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 ودم کهگفته ب نیستی که من را تدی صدا بزنی.قبال هم بتو

دیگر مرا تدی صدا نکن.اگر اسم مرا از روی حق الوکاله 

 های قابل توجهت بیاد نمی آوری باید بگویم اسمم اندرو

ادوارد وینترز است ولی تد صدایم میکنند.اگر برایت 

مشکل است آنرا بخاطر بسپاری اندرو صدایم 

 کن.مادربزرگم

ه گفتم همیشه همینکار را میکرد حاال اگر فهمیدی چ

 .سرت را تکان بده

 .کرگ آرام گفت:سخت نگیر تد

اگر من و هنری بتوانیم به یک سری توافق اساسی برسیم -

 .دیگر سخت نمیگیرم

تد محکم گیالس را گرفت احساس آشفتگی و از هم 

 گسیختگی میکرد.در تمام این ماهها از زمان کیفر خواست

ود سالمت صرفا با اقامت در خانه اش در مانوی توانسته ب

عقلش را حفظ کند.با تجزیه و تحلیلهایی که خود درباره 

 ی
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توسعه شهرها و روند رشد جمعیت کرده بود تصمیم 

داشت بعد از تمام شدن این ماجرا هتلها و ورزشگاهها و 

 مراکز

خریدی را که طراحی کرده بود بسازد.سعی کرده بود به 

ابت خود بقبوالند معجزه ای رخ خواهد داد.شاید الیز

 متوجه

میشد درباره ی زمان مکالمه ی تلفنی اشتباه کرده است و 

 شاید ثابت میشد شاهد عینی مزبور از نظر روانی صالحیت

 ...شهادت دادن ندارد

اما الیزابت به داستانش چسبیده بود و شاهد عینی هم 

 مصرانه روی اظهاراتش پافشاری میکرد.این محاکله باعث

د فهمید وکیل اولش عمال نگرانی اش شده بود.وقتی ت

حکم گناهکاری او را تصدیق کرده است شوکه شده و در 

 این

 .زمان بود که هنری بارتلت را استخدام کرده بود

هرنی بارتلت با لحنی خشک گفت:بسیار خوب فعال بهتر 
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 .است راجع به این موضوع بحث نکنیم

و بطرف کرگ برگشت و گفت:اگر تد نوشیدنی نمیخواهد 

 .هممن میخوا

تد آبجویی را که کرگ بدستش داد گرفت و از پنجره به 

 بیرون خیره شد.آیا حق با بارتلت بود؟آمدن به اینجا بجای

اینکه در کانکتیکات یا نیویورک روی پرونده کار کند 

حماقت نبود؟اما هر وقت در چشمه ی آب گرم بود 

 احساس

ارامش و آسایش میکرد.این احساس از زمانی که پسر بچه 

 ود و هر تابستان را در مونتری پنی سوال میگذارندب

 .همراهش بود

اتوموبیل با رسیدن به دروازه ی ساحل شنی ایستاد راننده 

 پیاده شد و ورودی را پرداخت خانه های مشرف بر

 .اقیانوس شهرک نمایان شدند

روزگاری میخواست در اینجا خانه ای بخرد .او و کتی به 

 محل خوبی برای تعطیالت توافق رسیده بودند.اینجا
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پسرشان تدی کوچولوست ولی بعد تدی و کتی ترکش 

 .کرده بودند

سمت چپ اقیانوس آرام در پرتوطالیی نور خورشید 

ظهرگاهی میدرخشید.اینجا مکانی امن برای شنا 

 نبود.جریان ابی

که بعد از رسیدن امواج به ساحل دریا برمیگشت بسیار 

 ت در آب شیرجه بزند وشدید بود اما چقدر دلش میخواس

اجازه دهد آب شور تمام بدنش را شستشو دهد!از خود 

میپرسید که حتی اگر تجسم عکسهای جسد متالشی شده 

 لیال

دست بکشد آیا هرگز دوباره احساس رهایی و پاکی خواهد 

 کرد؟آن عکسها با بزرگنمایی خاصی همانند تابلوهای

.تمام آگهی نصب در بزرگراهها در ذهنش حک شده بود

 .این تصورات در این چند ماهه اخیر بوجود آمده بود

کرگ با لحنی مالیم گفت:تد اینقدر فکر نکن حاال راجع به 

 .هر موضوعی که میخواهد باشد
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تد با پرخاش گفت:و تو هم خواهش میکنم دست از 

 .خواندن افکار من بردار

 .و بعد با لبخندی زورکی گفت:متاسفم

 .ت:مهم نیستکرگ با لحنی دوستانه گف

تد فکر کرد:کرگ همیشه مهارتی خاص در آرام کردن 

 .اوضاع دارد

کرگ را در دارتموت زمانیکه هر دو دانشجوی سال اول 

 سالگی خپل91بودند مالقات کرده بود.آن زمان کرگ در 

و کوتاه بود درست مثل یک شلغم گنده ی زرد رنگ.اما 

 بهسال داشت خوش هیکل شده و چاقی اش 34حاال که 

عضالتی محکم و نیرومند تبدیل شده بود.آن چهره ی 

زحمخت و نیرومند بیشتر برازنده ی مردی جا افتاده بود 

 تا

پسری جوان.کرگ با اینکه کمک هزینه ی تحصیلی 

 ناچیزی از دانشگاه دریافت میکرد به هر کاری تن داده بود

ظرفشویی در آشپزخانه متصدی پذیرش در مسافرخانه ی 
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 .ارگر یک بیمارستان محلیهانوور و ک

تد با خودش گفت با وجود این کرگ همیشه برای من 

 .بهترین بوده

بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشکده زمانیکه بطور 

اتفاقی کرگ را در توالت دفتر موسسات وینترز دیده بود 

 سخت

یکه خورده و گفته بود:اگر میخواستی اینجا کار کنی چرا 

 بمن نگفتی؟

 .د او از کاری که میکند راضی نیستمطمئن بو

برای اینکه بخواهم لیاقتم را ثابت کنم باید بدون پارتی -

 .بازی به شغلی که میخواهم دست پیدا کنم

و دیگر هیچ جای بحثی باقی نبود.او مقامی را که 

میخواست بدست آورده و صالحیتش برای مقام نایب 

 رییس امور

 .اجرایی رسما تایید شده بود

ر کرد:اگر من زندانی بشوم او فرصت اداره کردن تد فک
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موسسات را بدست می آورد گاهی از خودم میپرسم که 

 این

مساله تا چه حد ذهن او را بخود مشغول میکند؟افکاری 

که از ذهنش میگذشت باعث شد از خودش متنفر 

 شود.مثل

موشی که توی تله افتاده فکر میکنم.ولی واقعا هم موش 

 !هستمتوی تله افتاده 

از پبل بیچ الج زمین بازی و کراکروودلند که گذشتند 

 چشمه ی آب گرم نمایان شد کرگ به هنری گفت:بزودی

 .میفهمی که چرا ما دوست داشتیم که به اینجا بیاییم

و بعد مستقیما به تد نگاه کرد و گفت:میخواهیم یک 

دفاعیه ارائه بدهیم که موالی درزش نرود.همانطور که 

 خودت

 .ی اینجا همیشه برای تو شانس آوردهمیدان

و بعد از پنجره ی کناری به بیرون نگاهی انداخت و 

 .خشکش زد
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اوه خدایا باورم نمیشود.اتوموبیل کروکی!شریل و ساشا -

 .هم اینجا هستند

عبوسانه بسمت هنری بارتلت برگشت و گفت:کم کم دارم 

 به این نتیجه میرسم که حق با تو بود میبایست به

 .ینکات میرفتیمکانکت

مین ویالیی را که به الیزابت اختصاص داده بود که لیال 

همیشه در آن اقامت میکرد.آن ویال یکی از گرانترین 

 واحدها

بود.البته الیزابت احساس میکرد مین کمی هم مبالغه 

میکند.تمام اثاثیه ی داخل اتاق نام لیال را فریاد 

 میزد.روکش

ال عاشق آن بود صندلی مبلها با رنگ سبز زمردی که لی

 راحتی با یک عسلی سر خودش لیال عادت داشت بعد از

 .ورزشی طاقت فرسا روی آن لم بدهد

خدایا گنجشک کوچولو اگر همینطور ادامه بدهم فقط  -

 .پوست و استخوان از من باقی میماند
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 .میر تحریر خانم کاری درجه یک

ه آید ک گنجشک کوچولو اثاثیه ی مادر بیچاره را یاد می -

 همه اش دست دوم بود؟

مدت زمان کوتاهی که الیزابت نزد مین و هلموت بود 

خدمتکار چمدانهایش را باز کرده بود.یک مایوی یک تیکه 

 ابی

و پیراهنی بلند به رنگ شیری روی تخت قرار داشت.برنامه 

 ی بعدازظهرش با سنجاق به پیراهن وصل شده

 .تماساژ صور5ماساژ بدن ساعت 4بود:ساعت 

ساختمان مخصوص تجهیزات چشمه ی آب گرم زنان در 

یک سمت استخر المپیک بود.ساختمانی تو در تو یک 

 طبقه

با تجهیزات مستقل بود و به گونه ای ساخته شده بود که 

 .آدم را بیاد خانه های کاهگلی اسپانیا می انداخت

برخالف آرامش بیرون ساختمان معموال داخل ساختمان 

پا بود.زنان در هر سن و سال و به هر جنب و جوشی به 
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 شکل

و شمایلی در حالیکه پیراهنهای هوله ای بتن داشتند روی 

 سنگفرشی از جنش کاشی با عجله میدویدند تا به کالس

 .بعدی برسند

الیزابت خودش را برای دیدن چهره های اشنا آماده کرد 

 بعضی از آنان مشتریانی بودند که هر سه ماه یکبار به

ی آب گرم می آمدند یا اشخاصی که در طول چشمه 

 تابستانهایی که در آنجا کار میکردند با آنان آشنا شده

بود.الیزابت بی کمترین تردید میدانست آنان موقع ابراز 

 همدردی در حالیکه سرهایشان را تکان میدهند خواهد

 ...گفت:منکه هرگز باور نمیکنم تد وینترز قادر

میان زنانی که از کالسهای  اما حتی یک چهره آشنا در

ورزشی به سمت سالنهای زیبایی میرفتند نبود.چشمه ی 

 آب

زن در آن بودند و 99گرم مثل همیشه شلوغ نبود.حداکثر 

 در چشمه ی اب گرم مردان هم حدودا همان تعداد دیده
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میشد.در مقابل آنهمه آدمی که قبال آنجا دیده بود 

رنگهای نفر هیچ به حساب می آمد.پیش خود 999

 متفاوت درها

را مرور کرد رنگ صورتی مخصوص اتاق ماساژ صورت رنگ 

 زرد مخصوص اتاق ماساژ بدن رنگ ارغوانی مخصوص

اتاق ماسکهای گیاهی رنگ سفید مخصوص سونا رنگ آبی 

 .مخصوص ماساژ الغری

اتاقهای ورزش در آن سمت استخر سر پوشیده قرار داشت 

 عداد جکوزی هایو بنظر می آمد توسعه یافته است.ت

خصوصی سالن آفتاب)اتاقی در باشگاههای ورزشی برای 

 آفتاب گرفتن با نور مصنوعی و نور خورشید( هم بیشتر

شده بود.الیزابت با نومیدی متوجه شد آنقدر دیر است که 

 حتی یکدقیقه هم نمیتواند داخل یکی از ان جکوزی ها

ی برود.اما با خودش عهد کرد همان شب یک شنای حساب

 .بکند

ماساژوری که به او اختصاص داده بودن یکی از باسابقه 
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 ترین و ماهرترینها بود.با اینکه جثه ریزی داشت بازوان و

دستانش قوی بودند.کامال معلوم بود جینا چقدر از دیدن 

 .الیزابت خوشحال است

امیدوارم برگشته باشی اینجا کار کنی البته ما از این -

 .شانسها نداریم

بود اتاقهای ماساژور را تغیر دکور داده و تمیز کرده معلوم 

 اند.آیا ممکن بود روزی برسد که دیگر مین برای آنجا

 هزینه نکند؟

تختهای تازه مخصوص ماساژ بسیار راحت و الیزابت زیر 

 .دستان ماهر جینا احساس ارامش میکرد

جینا در حالیکه عضالت کتف او را ماساژ میداد 

 .گفت:عضالتت خشک شده

 .خودم هم همین تصور رو میکنم-

 .خوب حتما دالیل زیادی برای ان وجود دارد-

الیزابت میدانست منظور جینا از این جمله ابراز حس 

همدردی است.در ضمن میدانست حتی اگر او سر صحبت 
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 را باز

کند جینا سکوت میکند.یکی از قوانین سفت و سختی که 

ود که اگر مین برای کارکنانش وضع کرده بود این ب

 مهمانان

بخواهند درددل کنند صحبت با آنان اشکالی ندارد اما او 

در جلسات هفتگی اش به کارکنان گوشزد میکرد:با 

 مهمانان

حرف بزنید اما راجع به مسایل و مشکالت خودتان روده 

درازی نکنید چون هیچکس عالقه ای به شنیدن آنها 

 .ندارد

راجع به اوضاع کار در  برای الیزابت جالب بود نظر جینا را

 .چشمه ی اب گرم بداند

امروز اینجا خیلی شلوغ نیست همه در زمین گلف -

 هستند؟

ای کاش در زمین گلف بودند.اینجا نزدیک دو سال است -

 که شلوغ نمیشود خودت را شل کن الیزابت عضالتت مثل
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 .چوب خشک هستند

 دوسال!چرا اینطور شده؟-

آن آرامگاه مسخره شروع چه بگویم؟همه چیز با ساختن -

 شد.هیچکس خوشش نمی اید کلی پول بدهد به اینجا

بیاید تا تپه های خاک را نگاه کند و به صدای چکش 

گوش بدهد.تازه هنوز هم احداث آن به پایان نرسیده.آخر 

 یکی

 نیست بگوید حمام رومی به چه درد میخورد؟

می الیزابت راجع به اظهار نظرهای لیال راجع به حمام رو

 .افتاد و گفت:لیال هم همیشه همین را میگفت

 .خوب راست میگفت.حاال باید بچرخی-

 .سپس با مهارت دوباره مالفه را دور او پیچید

الیزابت تو با آمدنت اسم لیال را بر سر زبانها انداختی -

یادت می آید وجود لیال چه رونقی به اینجا 

 میبخشید؟مردم

به امید دیدن او به دوست داشتند کنارش باشند.اصال 
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 اینجا می آمدند.در واقع وجود او تبلیغی برای اینجا بود او

همیشه راجع به زمانی صحبت میکرد که تد وینترز را در 

 اینجا مالقات کرده بود حاال...میدانم.همه چیز فرق

کرده.بارون مثل دیوانه ها پول خرج میکند.جکوزی جدید 

 ز تکمیل نشده ورا دیده ای؟ساختمان داخلی حمام هنو

مین سعی دارد از سر و ته کار بزند و سنبلش کند.واقعا 

مسخره است.بارون اینهمه وقت و پول صرف ساختمان 

 حمام

رومی میکند و آنوقت مین به ما میگوید در مصرف حوله 

 .صرفه جویی کنیم

ماساژور جدید صورت بود یک زن ژاپنی.الیزابت با شروع 

 در رفته و این احساس باماساژ احساس کرد خستگی اش 

گذاشتن ماسکی بعد از شستن و بخار دادن صورتش 

 تکمیل شد.الیزابت که ناخودآگاه خوابش برده بود با صدای

دقیقه اضافه تر از 49آرام زن بیدار شد:خوب خوابیدی؟ 

 وقت ماساژت ماندی.آخر خیلی ارام خوابیده بودی و منهم
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 .وقت اضافی داشتم

له ای که خدمتکار چمدانهای او را باز الویرا میهان در فاص

سنتی اش را بررسی 95میکرد در حالیکه سکه های 

 میکرد

از اتقای به اتاق دیگر رفت و همه جا را با دقت نگاه کرد تا 

 چیزی از قلم نیفتاده باشد در ذهنش جمالتی را که

 .میخواست روی نوار ضبط کند مرور میکرد

 همه ی چمدانها همین بود خانم؟-

دمتکار جلو در اتاق نشینمن ایستاده بود.الویرا در خ

حالیکه سعی میکرد از لحن خانم استیونز که روزهای سه 

 شنبه

قبل از برنده شدن در بخت ازمایی برایش کار میکرد تقلید 

 کند با لحنی متکبرانه و در عین حال دوستانه گفت:بله

 .متشکرم همه چمدانها همین بود

رج شد و در را بست الویرا با بمحض اینکه خدمتگار خا

 عجله کیف دستی بزرگ و جادارش را برداشت و دستگاه
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ضبط صورت را از آن بیرون اورد.گزارشگر مجله ی 

 نیویورک گلوب طرز استفاده از آنرا به او یاد داده بود.روی

کاناپه ای در اتاق نشینمن نشست و شروع کرد:من در 

ور کنید که چشمه ی اب گرم محله ی سرو هستم و با

 خیلی

خوش میگذرد.این اولین برنامه ضبط من است و کارم را با 

 تشکر از آقای ایوانز که بمن اعتماد کردند شروع

میکنم.وقتی و ویلی در بخت ازمایی برنده شدیم و او با ما 

 مصاحبه میکرد من به او گفتم که آرزوی دیرینه ام آمدن

زده شد و  به چشمه ی آب گرم محله سور است.او هیجان

 گفت که خوانندگان گلوب خیلی خوشحال میشوند بدانند

دیدگاه من در مورد تمام وقایعی که در این چشمه ی 

 مجلل رخ میدهد چیست.او گفت اشخاصی را که در آنجا

مالقات میکنم چون هرگز به ذهنشان خطور نمیکند 

ممکن من نویسنده و گزارشگر باشم احتمال دارد حرفهای 

 جالب
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دبخوری جلوی من بزنند.برای آقای ایوانز توضیح و بدر

 دادم در تمام طول زندگی ام از هواخواهان واقعی ستارگان

سینما بودم و چیزهای زیادی راجع به زندگی خصوصی 

آنان میدانم او گفت پس در این صورت من میتوانم 

 مقاالت

خوبی بنویسم و کسی چه میداند؟حتی شاید بتوانم یک 

 .کتاب بنویسم

لویرا لبخندی حاکی از رضایت زد و دامن پیراهن صورتی ا

 بنفش مخصوص سفرش را که باال رفته بود صاف کرد و

میکروفن را مستقیما جلوی دهانش گرفت و ادامه داد:من 

 الویرا میهان میخواهم کتاب بنویسم.وقتی افرادی را در

نظر میگیرم که با نوشتن یک کتاب مشهور میشوند و 

هم واقعا نفرت انگیزند بخودم ایمان می آورم بعضی از آنان 

 که

 .میتوانم بنویسم

بسیار خوب حاال میخواهم اتفاقاتی را که تا حاال در اینجا 
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 برایم افتاده بگویم به اتاق الیزابت النگ سوار لیموزین

شدیم و به چشمه ی آب گرم آمدیم.دختری جوان و 

 سفم .ازبسیار دوست داشتنی است و من واقعا برای او متا

چشمانش غم میبارد و کامال مشخص است که تحت فشار 

 روحی قرار دارد.الیزابت خواهر لیال السل است.البته از

لحاظ قیافه با او فرق دارد.لیال موهایی شرابی و چشمانی 

 سبز داشت.در عین حال سکسی و شهوت انگیز بود همانند

 یملکه ها بنظر میرسید .حرکات و حاالتش چیزی بین دال

 پارتن)هنرپیشه و خواننده بسیار مشهور امریکایی( و گریر

گارسن بود.اما بنظرم بهترین توصیفی که میتوانم در مورد 

 .الیزابت بکنم که وجودش در سالمت کامل است

کمی الغر است اما چهار شانه است چشمان آبی درشت و 

 مژه هایی مشکی دارد و موهای طالیی اش را روی شانه

.دندانهای زیبا و سالم دارد و لبخندش بسیار هایش میریزد

 گرم و صمیمی است.تقریبا بلند قد است.گمان میکنم

سانتی متر است.شرط میبندم آواز هم 911حدودا 
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 میخواند.آهنگ صدایش موقع صحبت کردن بسیار ملیح و

خوشایند است.البته نه مثل صداهایی که از اکثر ستارگان 

 هنرپیشه وار و اغراق امیزجوان میشنوید.منظورم صداهای 

است البته تصور میکنم شما هم به آنان ستاره 

نمیگویید.اگر بیشتر با او صمیمی شوم احتمال دارد 

 چیزهای جالبی

درباره ی خواهرش و تد وینترز بمن بگوید.نمیدانم ایا 

مجله ی گلوب از من میخواهد راجع به محاکمه گزارش 

 بدهم

 .یا نه

کرد و سپش دکمه ای را که نوار را الویرا صحبتش را قطع 

 عقب میبرد فشار داد و به حرفهایش گوش کرد.همه چیز

عالی بود.دستگاه درست کار میکرد.فکر کرد چیزهایی هم 

 .راجع به محیط آنجا بگوید

خانم ون اسکرویبر مرا تا ویالیم همراهی کرد.وقتی آنجا -

 یشهرا ویال نامید نزدیک بود از خنده غش کنم.آخر ما هم
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درست نزدیک 11ویالیی در راک وی بیچ خیابان 

شهربازی اجاره میکردیم.هر دفعه که ترن هوایی آخرین 

 شیب

تندش را با سرعتی سرسام آور طی میکرد ویال به لرزه می 

 دقیقه یکبار تکرار5افتاد و در طول تابستان این لرزه هر 

 .میشد

ا پرده هاین ویال یک اتاق نشینمن دارد که پارچه ی تمام -

 و رو مبلی هایش از کتان گلدار است تعدادی قالیچه ی

شرقی در آن هست...و همگی دستباف.خودم آنها را بررسی 

 کردم.اتاق خوابی دارد پر از انواع و اقسام لوازم ارایش و

لوسیون.دو تا حمام بسیار بزرگ دارد با یک جکوزی در هر 

 دیوارییک از آنها.همچنین اتاقی که در آن قفسه های 

کتاب نصب شده.مبل چرمی و تعدادی صندلی و میز 

استوانه ای شکل هم در آن هست.طبقه ی باال دو اتاق 

 خواب و

یک حمام دارد که البته من واقعا به آن احتیاجی 
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ندارم.تجمل!هنوز هم برای اینکه ببینم خواب نیستم خودم 

 را

 .نیشگون میگیرم

صبح با پیاده 1ت بارون ون اسکرویبر گفت روز را از ساع-

 روی در هوای آزاد آغاز میکنیم و همه ی افراد باید به

این پیاده روی بیایند.بعد از پیاده روی در اتاق غذاخوری 

ویالیم صبحانه ای کم کالری میخورم و بعد خدمتکار 

 برنامه

ی شخصی روزانه ام را می آورد که شامل ماساژ صورت 

ساژ الغری ماساژ بدن گذاشتن ماسک های گیاهی ما

 سونای

 .بخاری پدیکور مانیکور و مراقبت از موهاست

تصورش را بکنید!بعد از معاینه ی دکتر کالسهای ورزشی 

 .هم به این برنامه اضافه میشود

حاال میخواهم کمی استراحت کنم.بعد باید لباس بپوشم -

 و برای صرف شام بروم.میخواهم پیراهن رنگین کمانم را
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در خیابان پارک خریدم بپوشم .وقتی  که از فروشگاه مارتا

 آنرا به بارونس نشان دادم گفت که خیلی خوب و مناسب

است.اما گردنبند مرواریدی را که در سالن تیر اندازی کانی 

 .آیلند برنده شدم نمی اندازم

الویرا دستگاه ضبط صورت را خاموش کرد و لبخندی 

 حاکی از رضایت زد.چه کسی گفته نوشتن سخت است؟با

 وجود

دستگاه ضبط صوت مثل اب خوردن است.دستگاه ضبط 

 !صوت

با سرعت بلند شد و کیف دستی اش را آورد.از زیپ داخل 

 آن جعبه ای کوچک بیرون اورد که یک سنجاق جواهر

 .نشان داخل آن بود

با غرور فکر کرد:اما این فقط یک سنجاق سینه ی جواهر 

 .نشان معمولی نیست

گذاشته شده و سردبیر گفته بود  میکروفونی داخل آن کار

 با استفاده از آن بر روی لباس میتواند مکالمه ی اشخاص
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 .را ضبط کند

در ضمن سردبیر گفته بود که اینطوری هیچکس نمیتواند 

 .زیر حرفهایش بزند

تد متاسفم که مجبورم االن جلسه بگذارم ولی ما واقعا -

 .وقت زیادی نداریم

تش را به صندلی راحتی و هنری بارتلت اینرا گفت و پش

نرمی که در انتهای میز کتابخانه قرار داشت تکیه 

 داد.سمت

چپ گیجگاه تد بشدت ذوق ذوق میکرد و دردی کشنده 

 باالی چشم چپش را در برگرفته بود.عمدا سرش را عقب

کشید تا امواج نور خورشید عصر گاهی از پنجره ی مقابل 

 .به چشمانش نتابد

یالی تد که در منطقه ی میدو کالستر در اتاق مطالعه ی و

واقع بود و یکی از دو منطقه ی مسکونی بسیار گران 

 چشمه

ی آب گرم به حساب می آمد نشسته بودند کرگ به حالت 
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 ضربدری مقابل تد نشسته بود.چهره اش بسیار جدی و

چشمان قهوه ای با ته رنگ سبزش از شدت نگرانی تیره 

 .شده بود

ی قبل از شام شده و گفته هنری خواستار جلسه ا

بود:وقتمان رو به اتمام است و تا زمانیکه راجع به نقشه ی 

 نهایی

 .تصمیم نگرفته ایم جای هیچ پیشرفتی نخواهد بود

 .تد ناباورانه فکر کرد:بیست سال زندان

این حکمی بود که صادر شده بود و در مقابلش 

بود  ساله خواهد55قرارداشت.زمانیکه از زندان آزاد بشود 

 فیلمهای

گانگستری قدیم همیشه آخر شبها به تماشای آن 

مینشست در ذهنش تداعی شد میله های آهنی زندان 

 نگهبانان

بسیار خشن و نقش آفرینی جیمی کاگنی در نقش قاتلی 

 .دیوانه همه و همه در ذهنش تداعی شد
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 .تد همیشه از تماشای یان فیلمها لذت میبرد

ریم یکی اینکه به همان هنری بارتلت گفت:دو راه دا

 ...داستانهای قدیمی خودت بچسبیم

تد حرفش را قطع کرد و با پرخاش گفت:داستان قدیمی 

 !من

صبرکن تا حرفم تمام شود!تو آپارتمان لیال را حدود -

ساعت نه و ده دقیقه ترک کردی و به آپارتمان خودت 

 رفتی

 .سعی کردی به کرگ تلفن کنی

ت:باید حسابی خجالت و بعد بسمت کرگ برگشت و گف

 .بکشی که گوشی را برنداشتی

داشتم برنامه ی مورد عالقه ام را نگاه میکردم.دستگاه  -

پیغامگیر تلفن روشن بود با خودم گفتم هر کسی باشد 

 پیغام

میگذارد و منهم بعدا به او تلفن میکنم.قسم میخورم که 

تلفن ساعت نه و بیست دقیقه زنگ زد همان ساعتی که 
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 تد

 .ویدمیگ

 تد چرا پیغام نگذاشتی؟-

برای اینکه از حرف زدن در دستگاه پیغامگیر  -

 .متنفرم.بخصوص در این یکی

طرز حرف زدن کرگ در این دستگاه مانند نوکرهای ژاپنی 

 .بود و تد را بشدت عصبی میکرد

 در هر حال تلفنی میخواستی به کرگ چه بگویی؟-

میکنم  خودم هم نمیدانم آخر مست بودم ولی گمان-

میخواستم به او بگویم که میخواهم برای مدتی بی خبر 

 بگذارم

 .و بروم

خوب اینکه بما کمکی نمیکند اگر هم توانسته بودی با -

کرگ تماس بگیری و صحبت کنی باز هم کمکی نمیکرد 

 مگر

اینکه کرگ قسم میخورد دقیقا با تو سر ساعت نه و سی و 
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 .یک دقیقه شب مشغول صحبت بوده

تش را محکم روی میز کوبید و گفت:من اینکار کرگ دس

 را میکنم.درست است که با قسم دروغ موافق نیستم اما

 .نمیخواهم تد هم بابت کاری که نکرده محاکمه بشود

دیگر برای اینکار خیلی دیر است تو اظهاراتت را قبال بیان -

 کردی و حاال اگر حرفهایت را عوض کنی اوضاع از اینکه

 .دهست بدتر میشو

بارتلت نگاهی اجمالی به اوراقی که از کیف دستی اش 

بیرون آورده بود انداخت.تد بلند شد و به سمت پنجره 

 رفت

دلش میخواست به چشمه ی آب گرم مردان برود و ورزش 

 کند.اما بارتلت برای برگزاری این جلسه اصرار ورزیده

بود.از همین حاال ازادی اش را از او گرفته بودند.در طول 

 سال آشنایی با لیال چندبار به محله ی سرو آمده3

بار.لیال اینجا را خیلی دوست 99یا 8بود؟احتماال 

داشت.حالت ریاست مآبانه ی مین و حالت تظاهر و 
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 خودنمایی

بارون برایش سرگرم کننده بود.عاشق باال رفتن از صخره 

ها بود و همیشه به تد میگفت:باشد شاهین حاال که با من 

 به

وردی نمی آیی برو گلف لعنتی ات را بازی کن.بعدا صخره ن

 .در خانه میبینمت

سپس با چشمکی شیطنت آمیز و نگاهی تیز بین انگشتان 

 کشیده و الغرش دور شانه های تد حلقه میکرد و

 .میگفت:خدای بزرگ شاهین تو مرا به هیجان می آوری

و او روی کاناپه دراز میکشید و لیال را در میان بازوانش 

 یگرفت و با هم فیلمهای آخر شب را تماشا میکردند.لیالم

میگفت:مین بخوبی میداند که باید یکی از آن ویالهای 

دنجش را بمن و تو اختصاص دهد مین میداند که من 

 دوست

 .دارم در آغوش معشوقم بخوابم

همینجا لیالیی را که عاشقش شده بود پیدا کرده بود 
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 .همانگونه باشدلیالیی که خودش هم دلش میخواست 

 اصال متوجه بارتلت نشده بود او چه میگفت؟

دو راه دارد یا باید بطور کل اظهارات الیزابت النگ آن و -

 شاهد عینی را تکذیب کنیم یا شهادت را به نفع خودمان

 .تغییر بدهیم

 چطوری میشود اینکار را کرد؟-

خداوندا از این مرد متنفرم نگاهش کن.اینقدر خونسرد و 

 نشسته که هر کی نداند خیال میکند دارد راجع به راحت

 .بازی شطرنج بحث میکند نه راجع به زندگی من

از شدت عصبانیت و ناراحتی به خفقان افتاده 

بود.میبایست هر طور بود خودش را از این مخمصه نجات 

 میداد.اوکه تا

این حد از بودن با کسی که از او متنفر بود احساس 

میتوانست دو یا سه دهه با انسانی  خفقان میکرد چگونه

 دیگر در

یک سلول زندگی کند؟نمیتوانست به هیچ قیمتی 
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 .نمیتوانست

هیچ خاطره ای از زمانیکه سوار تاکسی شدی تا به -

 کانکتیکات رسیدی نداری؟

 .اصال و ابدا-

آخرین چیزی که از آن شب بیاد داری دوباره بگو چه -

 بود؟

راندم حرکاتش جنون آمیز چند ساعتی را که با لیال گذ-

 .بود.دائم من را به خیانت متهم میکرد

 واقعا به او خیانت کرده بودی؟-

 .نه-

 پس چرا متهم میکرد؟-

لیال به شدت احساس ناامنی میکرد.به این دلیل که -

تجارب بسیار بدی در ارتباط با مردها داشت و کامال 

 بخودش

ه کند.با توجه بقبوالنده بود که به هیچ مردی نباید اعتماد 

روابطی که داشتیم خیال میکردم توانسته ام این احساس 
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 را

از او دور کنم اما هر چند وقت یکبار دچار حمله های 

 .عصبی ناشی از حسادت میشد

او بیاد الم شنگه ای افتاد که در آپارتمان لیال برپا ))

شد.لیال به او حمله ور شده و به صورتش چنگ انداخته 

 بود بیاد

امات وحشیانه ای او افتاد و اینکه دستانش را روی مچ اته

لیال گذاشته بود تا مانع او شود((واقعا چه تد چه احساسی 

 در

 آن لحظه داشت خشم؟عصبانیت؟تنفر؟

 سعی کردی حلقه ی نامزدی را به او پس بدهی؟-

 .بله ولی قبول نکرد-

 بعد چه اتفاقی افتاد؟-

ر ق هق گریه میکرد سالیزابت تلفن کرد.لیال در حالیکه ه-

 من فریاد کشید و گفت بروم گورم را گم کنم و منهم به

او گفتم گوشی را بگذارد.میخواستم دلیل اصلی تمام این 
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وقایع را بفهمم اما وقتی فهمیدم به هیچ نتیجه ای 

 نمیرسم

آنجا را ترک کردم و به آپارتمان خودم رفتم.بنظرم لباسم 

 فتم.بعد آپارتمان رارا عوض کردم و شماره کرگ را گر

ترک کردم و تا صبح روز بعد که در کانکتیکات از خواب 

 .بیدار شدم دیگر هیچ چیز یادم نمی آید

تدی هیچ میدانی دادیار با این داستان چکار -

میکند؟میدانی چند فقره قتل در عصبانیت ثبت شده که 

 بعد قاتل به

 دعلت حمله ی عصبی تبرئه شده؟من بعنوان وکیل تو بای

 یک چیزی را بتو بگویم.داستانت بو دار است.این داستان

جنجال راه می اندازد!هیچ کمکی بتو نمیکند.مطمئن باش 

 اگر الیزابت النگ نبود مشکلی وجود نداشت....مرده شورش

را ببرند!حتی یک مدرک هم وجود ندارد.من میتوانم آن 

 شاهد عینی را شکست بدهم او یک آدم خل و دیوانه است

خل و دیوانه ی مضحک به تمام معنی.اما چون یک 
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الیزابت قسم میخورد تو در ساعت نه و سی دقیقه در 

 آپارتمان لیال

بودی و با او دعوا میکردی همه حرف این آدم خل و چل 

 را که میگوید لیال ساعت نه و سی و یک دقیقه از باالی

 .تراس هل دادی باور میکنند

 کرگ پرسید:پس حاال چکار کنیم؟

بارتلت گفت:خطر میکنیم .تد داستان الیزابت را قبول 

میکند.او حاال بخاطر می آورد که به آپارتمان لیال 

 برگشته.لیال

که هنوز رفتارش جنون امیز بوده.گوشی را محکم روی 

 تلفن میکوبد و بطرف تراس میرود.همه ی کسانی که شب

قبل در النز بودند میتوانند شهادت بدهند که او حرکاتش 

عصبی و جنون امیز بوده.خواهرش هم تصدیق میکند 

 مدتی

بوده او مشروب میخورده و از کارش هم بشدت ناامید بوده 

 و تصمیم داشته رابطه اش را با تو قطع کند.پس کامال
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احساس آدمی شکست خورده و ناموفق داشته.و او اولین 

کسی نیست که در یک چنین شرایطی تصمیم گرفته 

 شیرجه

 .بزند

 دت یکه خورد:شیرجه؟تدبش

یا عیسی مسیح!یعنی همه ی وکال تا این اندازه بی 

 احساس و بی عاطفه هستند؟

و بدن در هم شکسته ی لیال را در ذهن مجسم 

کرد.عکسهای مختلفی که پلیس از جسد لیال گرفته بود 

 همه و همه در

 .ذهنش مجسم شد.حس کرد سرتاپایش عرق کرده است

آمد:شاید اینطوری به نتیجه  اما کرگ امیدوار بنظر می

 برسیم .پس چیزی که شاهد عینی دیده در واقع تقالی تد

برای نجات لیال بوده و زمانیکه لیال پایین می افتد تد 

موقتا دچار فراموشی و روان پریشی میشود و بهمین علت 

 هم در
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 .تاکسی آشفته بوده

تد از پنجره به اقیانوس خیره شد.برخالف انتظار بسیار 

 ام بود اما تد میدانست بزودی جذر و مد و توفان آغازآر

میشود.فکر کرد:ارامش قبل از توفان .االن اینجا بحثی سرد 

 و بیروح داریم و نه روز دیگر در دادگاه خواهیم

بود.مقامات قضایی ایالت نیویورک به نمایندگی از طرف 

 .مردم بر علیه اندرو ادوارد وینترز سوم

اما نظریه ات یک ایراد بزرگ تد با لحنی سرد گفت:

دارد.اگر من اعتراف کنم به آپارتمان لیال برگشتم و روی 

 تراس

او بودم خودم طناب دار را دور گردنم انداخته ام.اگر هیات 

 منصفه حکم بدهند که من واقعا قصد کشتن لیال را داشته

 .ام قتل از نوع دوم محسوب میشود

 .اما این تنها شانسی است که داری-

د بسمت میز رفت پرونده های باز را داخل کیف دستی ت

بارتلت چپاند و با لبخندی تلخ گفت:ولی من مطمئن 
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 نیستم

این تنها شانس من باشد.باید راه حل بهتری هم وجود 

داشته باشد.میخواهم به هر قیمتی است انرا پیدا کنم.من 

 به

 .زندان نخواهم رفت

 ت حاضرم قسممین آهی بلند کشید و گفت:چقدر عالی اس

 بخورم دستان تو پر قدرت تر از همه ی ماساژور های

 .اینجاست

هلموت خم شد و گونه ی او را بوسید و گفت:عشق من 

من عاشق لمس کردن تو هستم حتی اگر فقط در حد 

 ماساژ

 .کتفهایت باشد

در آپارتمان خودشان بودند.آپارتمانشان کل طبقه ی سوم 

 ن ربدوشامبری گشاد برعمارت اصلی را در برمیگرفت.می

تن داشت و پشت میز آرایشش نشسته بود.سنجاقها را از 

 الی موهای سیاه پر کالغی اش در آورده و موهایش را
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 .روی شانه هایش ریخته بود

با نگاهی به آینه دریافت آثار پیری در صورتش هویدا شده 

 و دیگر نمیتواند مانند گذشته تبلیغی مناسب برای چشمه

باشد.هاله ای کبود زیر چشمانش افتاده بود.از ی آب گرم 

 سال5چه زمانی چشمانش به این حالت در آمده بود؟از 

پیش؟واقعیت که پذیرفتنش بسیار سخت بود.با اینکه 

سال جوانتر از 99سالش بود تا همین سال گذشته 51

 سنش

 .نشان میداد

هلموت از توی آینه به مین لبخندی زد و چانه اش را روی 

 گذاشت.رنگ آبی چشمان او برای مین یادآورسر او 

دریای آدریاتیک در محل تولدش دابرونیک بود صورت 

 باوقار و کامال برنزه اش هیچ چین و چروکی نداشت.خط

ریشش قهوه ای تیره بود و حتی یک تار موی سفید هم 

 سال از او جوانتر بود.سالهای اول95نداشت.هلموت 

 ساز نبود اما حاال؟ازدواجشان این اختالف سن مشکل 
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هلموت را بعد از مرگ ساموئل در چشمه ی آب گرم 

بادن مالقات کرده بود.بعد از مرگ شوهر اولش -بادن

 ساموئل

میلیون دالر و ملک چشمه ی آب گرم برای او باقی 99

 سال پذیرایی و خدمت به آن5مانده بود.در واقع دستمزد 

 .پیرمرد عصبی و وسواسی بود

ق نبود که دلیل جذب شدن ناگهانی مین آنقدرها احم

هلموت را بخود نفهمد.هیچ مردی هرگز عاشق زنی 

 نمیشود که

سال از خودش بزرگتر است.مگر اینکه سود کالنی در 95

 آن وجود داشته باشد.مین ابتدا به توجه هلموت بدبینانه و

تمسخر آمیز نگاه میکرد اما در پایان هفته ی دوم بود که 

 وت و پیشنهادش برای تبدیل هتلفهمید بشدت به هلم

محله ی سرو به چشمه ی آب گرم عالقه مند شده 

است.هزینه ی تبدیل آن به چشمه ی آب کرم بهت آورد 

 بود اما
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هلموت اصرار ورزید و گفت باید آنرا سرمایه گذاری به 

حساب بیاورند نه هزینه.روزی که چشمه ی آب گرم 

 افتتاح

 .کردشد هلموت از او تقاضای ازدواج 

 .او آهی بلند کشید

 مینا چه ات است؟-

 چه مدت بود در آینه به یکدیگر خیره مینگریستند؟

 خودت میدانی؟-

هلموت خم شد و گونه ی او را بوسید.واقعا با یکدیگر 

 خوشبخت بودند.مین هرگز جرات نکرده بود به او بگوید

چقدر دوستش دارد.ناخودآگاه از آتو دادن به او میترسید و 

 ه منتظر نشانه های از دلزدگی هلموت از اینهمیش

ازدواج بود.اما هلموت هرگز به زنان جوانی که از او دلبری 

 میکردند توجه نمیکرد.تنها لیال توانسته بود او را

مجذوبش کند تنها لیالیی که در منجالبی از نومیدی و 

 ...ترس غوطه ور بود
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ور شاید اشتباه میکرد.اگر کسی حرفهای هلموت را با

میکرد میفهمید او واقعا از لیال بدش می آمد و حتی از او 

 متنفر

بود.لیال هم علنا از هلموت متنفر بود و تحقیرش میکرد.اما 

به هر حال لیال از همه ی مردانی که میشناخت متنفر 

 ...بود

اتاق را سایه در برگرفت و نسیمی که از دریا میوزید خنک 

 زوان مین گذاشت وتر میشد.هلموت دستانش را زیر با

گفت:کمی استراحت کن.کمتر از یکساعت دیگر باید با 

 .مهمانان زیادی مالقات کنی

مین دستان او را محکم گرفت و گفت:هلموت گمان 

 میکنی الیزابت چه واکنشی نشان بدهد؟

 .واکنشی بسیار بد-

مین با گریه گفت:این را دیگر نگو هلموت.تو که میدانی به 

 عی خودم را بکنم این تنها شانسچه دلیل مجبورم س

 .ماست
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صدای زنگهایی از عمارت اصلی برمیخاست زمان 1ساعت 

 صرف کوکتل را اعالم کرد و بالفاصله راههایی که به

عمارت اصلی ختم میشد مملو از گروههای تک نفره سه یا 

 چهار نفره شد.همه خوش لباس بودند و لباسهای نیمه

نهای کتان بسیار خوش رسمی به تن داشتند.زنان پیراه

دوخت یا تونیکهای لخت و مردان کت و شلوار و بلوز 

 اسپرت

بر تن داشتند.جواهر آالت درخشنده ی خانما با 

لباسهایشان هماهنگ بود.اشخاص مشهور یا با گرمی با 

 یکدیگر سالم

و احوالپرسی میکردند و یا فقط با سردی سرشان را تکان 

 .میدادند

ید بر ایوان میتابید.پیشخدمتها در انوار مالیم نور خورش

حالیکه اونیفورم آبی شیری بر تن داشتند با ساندویچ 

 کوکتل

 .لذیذ و نوشیدنی کوکتل از مهمانان پذیرایی میکردند
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الیزابت تصمیم داشت لباس یکسره ابریشم صورتی تیره 

 اش را همراه با شال سرخابی که هدیه ی لیال به مناسبت

بپوشد.لیال همیشه همراه با آخرین جشن تولدش بود 

 هدیه تولد نامه ای کوتاه و منحصر به فرد برای او

میفرستاد.الیزابت آن نامه را در قسمت انتهای کیف بغلی 

 اش گذاشته و همراه همین لباس با خود اورده بود.آن نامه

را طلسم محبت مینامید.مضمونش این بود:هنوز زمان 

 .باقی استبسیار درازی از ماه مه تا دسامبر 

 .عشق و تبریک از طرف متولد برج ثور به متولد برج جدی

الیزابت حس کرد با پوشیدن این لباس و خواندن این نامه 

 ترک ویال و رفتن به عمارت اصلی برایش راحت تر شده

است و باالخره وقتی بعضی از مهمانان دائمی را دید 

نیمچه لبخندی بر لبانش نقش بست.خانم لوول اهل 

 تونبوس

مهمان همیشگی چشمه ی آب گرم از زمان افتتاح آن بود 

 سالگی19کنتس دارون پا به سن گذاشته حتی در اواحر 
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 .ظریف بنظر میرسید

ساله بود که شوهرش که خیلی هم 98کنتس تازه عروس 

 از خودش بزرگتر بود کشته شده بود.از آن زمان به بعد

الق از دادگاه بار دیگر ازدواج کرده بود اما بعد از هر ط4

 فرانسه تقاضای برگرداندن اسم فامیل خودش را کرده

 .بود

مین با صدایی رسا در گوش الیزابت گفت:خیلی زیبا شده 

 ای.من در انتخاب این لباس در رودئو درایو به لیال کمک

 .میکردم

و بعد محکم بازویش را در بازوای الیزابت حلقه 

بوی دریا که با  کرد.الیزابت همراه جمعیت به جلو میرفت

 عطر

گلهای رز در هم آمیخته بود به مشام میرسید و صدای 

صحبت اشخاص مودب و با نزاکت همراه با خنده ی 

 افرادی

که روی ایوان بودند همچون زمزمه ای شنیده 
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میشد.آهنگی که سربر مینواخت سمفونی کنسرت ویولون 

 درامینور اثر

ذاشت تا در مندلسون بود.لیال هر کاری داشت زمین میگ

 .کنسرت سربر حضور پیدا کند

پیشخدمت دو نوع نوشیدنی به او تعارف کرد.شراب غیر 

 الکلی و نوشابه.الیزابت شراب غیر الکلی را انتخاب کرد.لیال

همیشه قوانین سفت و سخت مین را در مورد نوشیدن 

 مشروبات غیر الکلی ممنونع!مسخره میکرد.گوش کن

ایی که به این عشرتکده گنجشک کوچولو نیمی از آدمه

می آیند دائم الخمر هستند و همه ی آنان وقتی به اینجا 

 می

ایند مقداری مشروبات الکلی با خود می آورند اما در هر 

صورت مجبورند تا حد زیادی از خوردن آن جلوگیری 

 کنند

و بهمین دلیل وزن کم میکنند و همین امر باعث شهرت و 

 ین شده.فکر نمیکنیاسم در کردن چشمه ی آب گرم م
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بارون در اتاق مطالعه اش مشروب انبار میکند؟شرط 

 .میبندم که او اینکار را میکند

الیزابت فکر کرد:میبایست به هامپتون شرقی میرفتم.هر 

 .جایی بغیر از اینجا

احساس میکرد لیال همه جا حضور دارد و میخواهد 

 ...لمسش کند

 .مین با لحنی مسلط گفت:الیزابت

 .یزابت در آن صدا نگرانی و ترس را احساس کرداما ال

 .کنتس دارد با شما صحبت میکند-

 .واقعا متاسفم-

و بعد دستش را دراز کرد و به گرمی دست اشرافی کنتس 

 را گرفت.کنتس لبخندی گرم زد و گفت:آخرین فیلمت را

 .دیدم.دیگر داری هنرپیشه بی نظیری میشوی عزیزم

ون بخوبی درک میکرد او الیزابت از اینکه کنتس د آر

 .دوست ندارد راجع به لیال صحبت کند بسیار ممنون بود

نقشی که برای در نظر گرفته بودند خوب بود شانس -
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 .آورم

و ناگهان چشمانش از تعجب گرد شد:مین آنجا را نگاه کن 

 آنان ساشا و شریل نیستند؟

بله امروز صبح رسیدند فراموش کردم بتو بگویم.تو که از -

 ر آنان در اینجا ناراحت نیستی؟حضو

 ...البته که نه فقط-

از شدت خجالت حرفش را قطع کرد.هنوز بابت رفتار 

 تحقیر آمیزی که لیال آنشب در النز با ساشا داشت شرمنده

بود.صرف نظر از اشتباهات چند سال اخیر ساشا که باعث 

 .دردسر لیال شده بود او بود که از لیال ستاره ساخته بود

یل؟او لیال بر خالف اینکه در ظاهر با یکدیگر دوستی و شر

 داشتند از نظر شغلی و مسایل شخصی رقیب سرسخت

یکدیگر بودند.لیال تد را از چنگ شریل در آورده بود و 

شریل هم همیشه با دخالتهایش کار لیال را خراب 

 ...میکرد

الیزابت ناخودآگاه کمرش را راست کرد.البته ساشا هم از 
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 لیال ثروت زیادی بهم زده بود.شریل به هرصدقه سر 

کاری دست زده بود تا تد را دوباره به طرف خودش 

 .برگرداند

الیزابت فکر کرد:اگر شریل در اینکار موفق شده بود.لیال 

 ...هنوز زنده بود

ساشا و شریل هم او را دیده و هر دو بهمان اندازه متعجب 

 رزه ی کثیفشده بودند .کنتس زیر لب گفت: اوه نه آن ه

 ...شریل مانینگ

الیزاتب .آنان از پله ها باال آمدند و به سمت الیزابت رفتند

 به شریل نگاهی بی اعتنا انداخت.موهایش که روی شانه

هایش ریخته بود تیره تر از آخرین دفعه ای بود که 

الیزابت او را دیده بود و خیلی هم به او می آمد.آخرین 

 دفعه کی

د لیال الیزابت با اکراه نزد خود اعتراف بود؟در مراسم یابو

کرد که از شریل بیش از این نمیتوان توقع 

 داشت.لبخندش
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خیره کننده و و چشمان کهربایی زنگ زیبایش حالتی 

 مهربان به خود گرفته بود.اگر کسی او را نمیشناخت طرز

 .صحبت کردن او فریبش میداد

ا الیزابت عزیزم هرگز تصور نمیکردم تو را اینج-

 ببینم.چقدر عالی شد اوضاع همچنان خوب پیش میرود؟

بعد از او نوبت ساشا بود.ساشا با چشمانی پر از کنایه و 

 .چهره ی به ظاهر غمگینش

الیزابت میدانست او یک میلیون دالر از سرمایه ی خود را 

روی نقش لیال سرمایه گزاری کرده بود پولی که به 

 احتمال

یال همیشه ساشا را دالل صدا زیاد آن را قرض کرده بود.ل

 .میزد

گنجشک کوچولو مطمئنا او بسختی برای من کار -

میکند.اما خوب دلیلش اینست که از بغل من پول زیادی 

 عایدش

میشود.آنقدر برای او منفعت دارم که اگر روزی بمیرم 
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 .دست از مرده ی منهم برنمیدارد

ه لرزالیزابت از بوسه ی ظاهریی که ساشا بر گونه اش زد 

 .ای بر اندامش افتاد

خیلی زیبا شده ای.گمان میکنم مجبور شوم تو را از -

 .کارگزارت بدزدم.انتظار دیدنت را تا هفته ی آینده نداشتم

هفته ی آینده احتماال وکیل مدافع از شریل و ساشا 

میخواست شهادت بدهند که رفتار لیال آنشب در النز 

 جنون امیز

 .بوده

 ریس به اینجا آمده ای؟شریل پرسید:برای تد

مین با تحکم گفت:الیزابت اینجاست چون من از او دعوت 

 .کردم که به اینجا بیاید

الیزابت از خود پرسید چرا مین تا این اندازه عصبی و 

 نگران است؟

مین با نگرانی به اطرافش نگاه میکرد و انگار میترسید 

 .ودمبادا الیزابت را گم کند محکم بازوی او را گرفته ب
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به تازه واردان کوکتل تعارف شد.دوستان کنتس نیز دسته 

 جمعی به آنان ملحق شدند.مجری برنامه ی یک میز گرد

تلویزیونی صمیمانه با ساشا سالم و احوالپرسی کرد و 

 گفت:دفعه ی بعد یکی از هنرمندان تو را به برنامه دعوت

 .میکنیم اما به شرط اینکه از مست نبودن او مطمئن باشی

 .آن یکی هم مست نبود-

بعد الیزابت صدایی آشنا از پشت سر شنید که با لحنی 

 متعجب گفت:الیزابت تو اینجا چکار میکنی؟

بمحض اینکه الیزابت سرش را برگرداند کرگ بازواشن را 

 دور او حلقه کرد.بازوان قوی مرد قابل اعتمادی که هنگام

اه با شنیدن خبر مرگ لیال با عجله خود را رسانده همر

الیزابت در آپارتمان لیال مانده و به حرفهای پرت و پالیی 

 که او

از شدت غصه زده بود گوش داده بود.کرگ همان کسی 

 بود که به او در پاسخ دادن پلیس کمک کرده و باالخره

 .همان کسی بود که جای تد را پیدا کرده بود
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در طول سال گذشته او سه یا چهار بار کرگ را دیده 

بار زمانیکه در فیلم بازی میکرد کرگ به دیدنش بود.یک

 رفته و

گفته بود:گفتم حاال که در این شهر هستم اقال سالمی 

 .عرض کنم

با اینکه به توافقی ضمنی رسیده بودند که راجع به 

محاکمه ای که در پیش بود صحبت نکنند موقع صرف 

 شام

 نتوانسته بودند جلوی خود را بگیرند.کرگ به او گفته بود

که تد در مائوی اقامت دارم و به قدری تندخو و عصبی 

 شده

است که اصال به کارش توجهی ندارد و از تمام دوستانش 

 نیز بریده است.و کرگ از او سوال کرده بود:تو مطمئنی

 الیزابت؟مطمئنی اشتباه نمیکنی؟

و آخرین دفعه ای که کرگ را دیده بود بی اختیار زیر 

 ر چطور میشود به کسی یا چیزیگریه زده و گفته بود:دیگ
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 اعتماد کرد؟

از او خواسته بود قبل از تمام شدن محاکمه هیچ تماسی با 

 .نداشته باشد

 .میدانم تو باید به تد وفادار باشی-

اما حاال او اینجا چکار میکرد؟االن میبایست به اتفاق تد 

خود را برای محاکمه آماده میکرد.ولی درست زمانیکه خود 

 را

ش او بیرون کشید تد را دید که از پله های ایوان باال از آغو

 .آمد

دهانش خشک شد و دست و پاهایش شروع به لرزیدن 

 کرد قلبش چنان با تپش میتپید که صدای ضربان آن در

گوشهایش میپیچید.در طول این چند ماه تا حدودی موفق 

شده بود فکر تد را از سر بیرون کند و البته در 

 کابوسهایش

ی تد نامشخص و مبهم بود هرگز چهره ی قاتل را چهره 

 نمیدید بلکه فقط دستان جنایتکاری را میدید که لیال را از
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نرده ها هل داده و چشمان بی رحمی که افتادن او را 

 .مینگریست

حاال او با همان شخصیت مقتدر همیشگی اش در حاال باال 

 .آمدن از پله ها بود

مشکی اش با لباس رسمی  اندرو ادوارد وینترز سوم.موهای

 سفیدی که بر تن داشت تضاد داشت.اگر چه صورتش

کامال برنزه شده بود بنظر می آمد تبعیدش به مایو 

تبعیدی که خودش بر خود تحمیل کرده بود به مزاجش 

 ساخته

است.خشم و نفرت طوری سرتاپای الیزابت را در بر گرفت 

 د و ازکه برای لحظه ای میخواست به سمت او یورش ببر

باالی پله ها پرتش کند همان طور که او لیال را از تراس 

 هل داده بود.میخواست به صورت متین و زیبای تد چنگ

بیندازد دست مثل لیال که برای نجات خود صورت او را 

چنگ انداخته بود.مزه ای شور در دهانش حس کرد ولی 

 آب
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دهانش را قورت داد و سعی کرد جلوی استفراغش را 

 .دبگیر

 !شریل با فریاد گفت:تد اینجاست

و بعد به سرعت راهش را از میان جمعیت باز کرد.کفش 

 پاشنه بلندش تق تق صدا میکرد و شال قرمز ابریشمی اش

روی زمین کشیده میشد.زمانیکه خود را از میان بازوان تد 

 انداخت صحبتها قطع شد و سرها همگی به سمت او

 .برگشت

به آنان خیره شد.انگار شهر  الیزابت همچون آدم آهنی

فرنگ تماشا میکرد.رنگهایی مبهم و متفاوت از جلوی 

 نظرش

رژه میرفت.سفیدی لباس تد قرمزی لباس شریل موهای 

 قهوه ای تیره ی تد و دستان بلند و خوش ترکیبش که

طوری کتفهای شریل را نگهداشته بود که انگار بیشتر 

 .سعی داشت خودش را از شر او خالص کند

الیزابت روز دادرسی را در برابر هیات منصفه بخاطر می 
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آورد که بدون گفتن حتی یک کلمه از کنار تد گذشته 

 بود.از

خودش به شدت متنفر بود که چرا فریب رفتار تد را 

 خورده بود فریب نقش بازی کردن تد را در قالب نامزدی

داغدیده وقتی چشم تد به الیزابت افتاد بنظر رسید جا 

است.شاید باز هم نقش بازی میکرد تد دستان  خورده

 شریل را

که محکم بازوان او را گرفته بود از خود دور کرد و به 

 سرعت از پله ها باال آمد.الیزابت در حالیکه در جا میخکوب

شده بود به نحوی مبهم متوجه سکوت افرادی شد که در 

 اطراف او و تد بودند.و صدای خنده و زمزمه های مبهم

دی که در اثر شنیدن آخرین نواهای موسیقی و افرا

استشمام رایحه خوش گلها و دریا سرمست و بی خبر از 

 وقایع

 .اطراف خود بودند از دور بگوش میرسید

تد بنظر شکسته تر می آمد.چروکهایی که بعد از مرگ لیال 
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 دور چشمان و دهانش بوجود آمده بود بیشتر شده و برای

شده بود.لیال او را بسیار  همیشه روی صورتش ماندگار

 .دوست داشت اما او لیال را به قتل رساند

ناگهان دوباره نفرت و انزجار بر وجود الیزابت مستولی 

شد.باعث بانی رنج وصف ناپذیری که احساس میکرد باعث 

 و

بانی احساس فقدان وحشتناکی که در وجودش ود باعث و 

 نشب در آبانی احساس گناهی که بدلیل تنها گذاشتن لیال

مانند غده ای سرطانی در وجودش ریشه کرده بود این 

 .مرد بود

 .الیزابت-

چطور بخودش جرات میداد با او حرف بزند؟الیزابت که از 

 یکه خوردن و بهت زدگی خود منزجر شده بود رویش را

برگرداند و تلو تلو خوران از ایوان به سرسرا رفت.صدای تق 

 ود شنید.مین بدنبالتق پاشنه ی کفشی را پشت سر خ

او به سرسرا آمده بود.الیزابت با عصبانیت بطرف او برگشت 
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 و گفت:لعنت بتو مین با این کارهایت چه نتیجه ای

 میخواهی بگیری؟

مین سرش را بطرف تاالر موسیقی برگرداند و تا در را 

 .پشت سرش نبست هیچ حرفی نزد

 .الیزابت من خودم میدانم دارم چکار میکنم-

 .من نمیدانمولی -

و در حالیکه بشدت احساس میکرد به او خیانت شده است 

 به مین خیره شد.پس مین بهمین دلیل آنقدر نگران و

عصبی بود و اکنون نگرانتر هم بنظر میرسید.مین کسی 

که همیشه در برابر فشارهای روحی مقاوم بود بر رفتار 

 خود

 تسلط داشت و قادر به حل هر مشکلی بود اکنون بشدت

 .مضطرب بود

الیزابت خودت در ونیز بمن گفتی که بخشی از وجودت -

 هنوز نمیتواند باور کند تد به لیال آسیبی رسانده باشد.من

اهمیتی نمیدهم قضیه چطور بنظر میرسد اما من 
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مدتهاست تد را میشناسم.سالهای سال است.خیلی قبل از 

 اینکه تو با

 اموش نکن کهاو آشنا شوی.الیزابت تو اشتباه میکنی.فر

 منهم انشب در النز بودم.قبول کن که لیال آن شب به مرز

جنون رسیده بود و واقعا هیچ توصیف دیگری برای 

 رفتارش نمیتوان داشت.خودت هم بخوبی میدانی!تو گفتی

ساعتت را روز بعد میزان کردی.در ضمن خیلی هم نگران 

 لیال بودی.مطمئنی با اینهمه آشفتگی ساعتت را اشتباه

میزان نکرده بودی؟وقتی تلفنی با لیل صحبت میکردی به 

 ساعتت نگاه کردی؟خواهش میکنم این چند روز باقیمانده

را به تد به چشم انسان نگاه کن نه به چشم هیوال و در 

 .نظر داشته باش که چقدر رفتار او با لیال خوب بوده

صورت مین از هیجان سرخ شده و صدای بم و پر از 

اش تر از جیغ بود.او بازوی الیزابت را هیجانش گوشخر

 محکم

گرفت و گفت:تو یکی از صادقترین آدمهایی هستی که 
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میشناسم.از همان وقت که یک دختر کوچولو 

 بودی.همیشه

حقیقت را میگفتی.قبول کن که اگر واقعا اشتباه کنی 

 .باعث میشوی بقیه ی زندگی تد در زندان ضایع شود

داخت.زمان صرف شام صدای خوش آهنگ زنگ طنین ان

 بود.الیزابت دست مین را از روی مچش کنار زد و

ناخودآگاه بیاد چند لحظه قبل افتاد که تد خود را از چنگ 

 .شریل خالص کرده بود

مین هفته ی آینده با رای هیات منصفه معلوم خواهد شد -

چه کسی حقیقت را میگوید.تو خیال میکنی میتوانی بر 

 همه

داشته باشی اما ایندفعه دیگر  چیز و همه کس سلطه

دست تو نیست و کاری نمیتوانی بکنی...بگو یک تاکسی 

 برایم

 .خبر کنند

 .الیزابت تو نباید بروی-
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نباید؟شماره تلفنی از سامی داری که بتوانم با او تماس -

 بگیرم؟

 .نه-

 دقیقا چه موقع قرار است برگردد؟-

 .فردا شب بعد از شام-

 .ا گرفتو ملتمسانه دستان او ر

 .خواهش میکنم الیزابت-

الیزابت با شنیدن صدای در به آن سو برگشت.هلموت بود 

 که جلوی در ایستاده بود.او جلو آمد و دستانش را روی

بازوی الیزابت گذاشته و به آرامی او را در آغوش گرفت و 

 سعی کرد از رفتن او جلوگیری کند.صدایش آرام و مصر

 .بود

به مینا اخطار بدهم.او این فکر  الیزابت من سعی کردم-

 احمقانه را در سر داشت که تو با دیدن تد باید آن روزهای

سرشار از شادی و عالقه ی زیاد او به لیال می افتی.تد هم 

 .درست به اندازه تو شوکه و غمگین است
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 .باید هم باشد حاال بگذارید از اینجا بروم-

ت:الیزابت هلموت با لحنی آرامش بخش و پر از تمنا گف

 هفته ی آینده روز کارگر است.میدانی که پنین سوال با

صنعت جهانگردی اش زنده است.صدها نفر دانشجو قبل از 

 اینکه کالسهایشان شروع شود به پنین سوال می

آیند.بنابراین اصال جا گیرت نمی آید.همینجا بمان و 

استراحت کن.فردا شب سامی را ببین بعدا اگر خواستی 

 .برو

زابت با خود فکر کرد:حق با اوست.کارمل و مونتری در الی

 .اواخر آگوست کعبه ی آمال جهانگردان است

مین با گریه گفت:خواهش میکنم الیزابت.من خیلی احمق 

 هستم.خیال میکردم...مطمئن بودم که اگر فقط تد را

 .ببینی...نه در دادگاه د راینجا...متاسفم

جای خود را به  الیزابت احساس کرد کم کم عصبانیتش

 .سبکی و خال میدهد

مین هرگز عوض نمیشد.الیزابت ناخودآگاه به یاد روزی 
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 افتاد که او لیال را با زور به جلسه ی انتخاب بازیگر برای

آگهای تبلیغاتی لوازم ارایش فرستاده بود.آنروز مین از 

 کوره در رفته بود:گوش کن لیال الزم نیست تو بمن بگویی

ی بازیگری دعوت نکرده اند.به آنجا برو و بزور آنان از تو برا

 هم که شده برو داخل.تو دقیقا همان کسی هستی که

آنان دنبالش میگردند.فقط خودت هستی که میتوانی به 

فرصتها و موفقیتهایی که در این دنیا برایت وجود دارد 

 دست

 .پیدا کنی

لیال از سوی یک شرکت لوازم آرایش برای بازیگری آگهی 

 م ارایش پذیرفته شد و تا سه تمام فیلمهای تبلیغاتیلواز

 .آن شرکت را بازی کرد

الیزابت با لحنی بی اعتنا پرسید:تد در کدام سالن غذا 

 خوری خواهد بود؟

 .هلموت امیدوارانه جواب داد:سالن غذاخوری سرو

 ساشا و شریل چطور؟
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 .آنان هم همینطور-

 من قرار بود در کدام سالن باشم؟-

د ما اما کنتس سالمی گرم رساند و گفت پیش خو-

خوشحال میشود به میز او در سالن غذاخوری اقیانوس 

 ملحق

 .شوی

 .بسیار خوب سامی را میبینم بعد میروم-

و سپس نگاهی خشمگین به مین که تقریبا بخود مسلط 

شده بود انداخت و گفت:مین بتو اخطار میکنم.تد خواهر 

 من

کن بین من و او مالقاتهای را کشته.بنابراین دیگر سعی ن

 تصادفی ترتیب بدهی

سال قبل مین برای رفع اختالفاتی که بین سیگاریها و غیر 

 سیگاریها وجود داشت سالن غذا خوری بسیار بزرگ آنجا

را به دو بخش تقسیم کرد و انرا با دیواری شیشه ای از 

 یکدیگر جدا کرده بود.سالن غذا خوری سرو فقط مخصوص

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 178



98 
اسکین

بود و سال غذا خوری اقیانوس مخصوص هر  غیر سیگاریها

 .دو گروه

هر کس هر جا دلش میخواست میتوانست بنشیند اما میز 

 مین و هلموت فقط به مهمانان خصوصی شان اختصاص

 .داشت

الیزابت کنار در سالن غذا خوری اقیانوس ایستاد و سپس 

به سمت میز کنتس د آرون هدایت شد.تنها مشکل 

 الیزابت

میتوانست از جاییکه نشسته است میز مین را این بود که 

 ببیند و آنان هم او را میدیدند.با دیدن مین هلموت ساشا

شریل تد و کرگ بر سر یک میز حسی غریب ه او دست 

 داد.دو نفر دیگر نیز سر میز بودند خانم میهان برنده ی

بخت ازمایی و اقایی مسن با چهره ای شاخص.الیزابت بارها 

 .نگاه آن مرد بر خودش شد و بارها متوجه

موقع شام با بازی بازی ساالد و گوشتش را خورد و کمی با 

 کنتس و دوستانش صحبت کرد اما دائم نگاهش همچون
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آهن ربا به سمت تد کشیده میشد.کنتس که متوجه این 

 مساله شده بود گفت:علی رغم تمام اتفاقهایی که برای او

سد اینطور نیست؟اوه افتاده هنوز هم فوق العاده بنظر میر

 متاسفم عزیزم.با خودم عهد کرده بودم اصال راجع به او

حرفی نزنم.ولی همانطور که میدانی تد را از زمانیکه پسر 

بچه ای کوچک بود میشناسم.وقتی اینجا هتل بود 

 پدربزرگ

 .و مادربزرگش همیشه او را به اینجا می آوردند

س تد مرکز مثل همیشه حتی با وجود اینهمه آدم سرشنا

 توجه بود الیزابت فکر کرد:چقدر رفتار و حرکات او طبیعی

و راحت است.او همزمان توجهش را به خانم میهان 

معطوف کرده بود لبخندی بی تکلف به اشخاصی میزد که 

 برای

سالم و احوالپرسی سر میز می آمدند و د رعین حال که به 

 ی بعدشریل اجازه میداد دستش را در دست بگیرد.لحظه ا

بی اعتنا دستش را از دست او بیرون میکشید.وقتی تد 
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 کرگ و مرد مسن از سر میز بلند شدند الیزابت احساس

 .آرامش کرد

او برای نوشیدن قهوه که در اتاق موسیقی سرو میشد 

نماند و در عوض به ایوان رفت از پله ها سرازیر شد و 

 بسوی

ود و ستارگان ویالی خود براه افتاد .مه و غبار محو شده ب

 در دل سیاه آسمان میدرخشیدند.صدای امواجی که به

ساحل میکوبید با صدای ضعیف ویولنسل در هم آمیخته 

 .بود.همیشه بعد از شام یک برنامه ی موسیقی داشتند

احساس تنهایی شدیدی الیزابت را در بر گرفت.به گونه ای 

 نوضف ناپذیر از مرگ لیال و ناهماهنگی با یک عده از ای

آدمها آدمهایی مثل ساشا شریل و مین که سالهای زیادی 

 از زندگی اش را در برگرفته بودند احساس ناراحتی

سالش بود ساشا و شریل و مین را 8میکرد.از وقتیکه 

میشناخت و همه جا مثل ینگه دنبال آنان بود.بارون کرگ 

 .تد
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راهی طوالنی طی کرده بود.اشخاصی که تصور میکرد 

ی اش هستند حاال بر ضد او دست به یکی دوستان صمیم

 کرده و

با یکدیگر متحد شده بودند برای قاتل لیال دلسوزی 

میکردند و میخواستند به نیویورک بیایند و به نفع او 

 شهادت

 ...دهند

وقتی به ویالیش رسید اندکی مکث کرد و سپس تصمیم 

 گرفت برای مدتی بیرون بنشیند صندلی های روی ایوان

صندلی راحتی ننویی و صندلیهای پارچه ای  راحت بود

تاشو.روی صندلی ننویی نشست و با آن پایش که روی 

 زمین

بود آنرا حرکت داد.از جاییکه نشسته بود و تقریبا در 

تاریکی قرار داشت میتوانست چراغهای عمارت بزرگ را 

 ببیند

و راجع به اشخاصی فکر کند که همانند وصله هایی ناجور 
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 .شده بودنددور هم جمع 

 به درخواست چه کسی گرد آمده بودند؟

 و چرا؟

با توجه به اینکه فقط نهصد کالری برای غذای هر نفر در  -

 .نظر گرفته شده بود شام بدی نبود

هنری بارتلت بود که با کیف چرمی زیبایش از ویالی خود 

 آمده بود.کیفش را روی میز اتاق نشینمن گذاشت.آنرا باز

قابل حملی که در آن بود د رمعرض دید کرد و بار کوچک 

 قرار گرفت.گیالسهای محتوی کورویزایر و براندی را

 برداشت و گفت:آقایان نمینوشید؟

کرگ با تکان دادن سر تعارف او را پذیرفت.اما تد سرش را 

 به عالمت منفی تکان داد و گفت:حتما میدانی یکی از

قوانین سفت و سخت چشمه ی آب گرم نخوردن 

 .ات الکلی استمشروب

بگذار یک چیزی را بگویم.در جاییکه روزانه بیش از 

دالر برای اقامتم میدهم خودم حق انتخاب دارم که 199
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 چه

 .بنوشم

هر دو لیوان را پر کرد یکی از آنها را بدست کرگ داد و 

 سپس به سمت درهای شیشه ای کشویی رفت.ماه کامل و

م و تابناک که درخشان بود و انبوهی از ستارگان نقره فا

سیاهی قیرگون اقیانوس را روشن میکردند اوج گیری 

 امواج

تاییدی بر قدرت شگفت انگیز و حیرت آورد امواج ساحلی 

 بود.بارتلت در حالیکه به سمت تد برمیگشت. گفت:تا

زمانیکه این امواج ناآرام را از سمت اقیانوس میشنوم هرگز 

 انوس آرامنمیتوانم بفهمم چرا بالبوا اسم آنرا اقی

گذاشته...حضور الیزابت د راینجا شانس بسیار بزرگی برای 

 .تو محسوب میشود.دختر جالب و جذابی است

تد سکوت کرد و منتظر بقیه ی حرف او ماند.کرگ پایه ی 

 گیالس را در دستش چرخاند.بارتلت با لحنی متفکرانه

گفت:از خیلی لحاظ جالب توجه است ولی استثنایی تر از 
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 است که هیچیک از شما متوجه نشده اید و آن آن چیزی

حالت غم و تردید و تنفری بود که با دیدن تد در چهره ی 

 او نمایان شد.بنظرم خیلی با خودش کلنجار میرفت و

حدس من اینست که یک چیزی در درونش به او میگوید 

 .قطعات این پازل با هم جور در نمی آید

جه نیستی چه کرگ با لحنی سرد گفت:مثل اینکه متو

 .داری میگویی

هنری در کشویی را باز کرد حاال صدای غرش امواج 

 .اقیانوس بهتر به گوش میرسید

میشنوید؟خیلی سخت است که روی حرفهای من تمرکز -

 کنید اینطور نیست؟شما پول زیادی بمن میدهدی تا تد را

از این گرفتاری و دردسر خالص کنم.بهترین کمکی که در 

 انید بمن بکنید اینست که بفهیمد من با چهاین راه میتو

مشکالت بزرگی مواجه هستم و چه کارهایی دوست دارم 

 .انجام بدهم

ناگهان بادی سرد وزید.او حرفش را قطع کرد و با سرعت 
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 .در را بست و به سمت میز برگشت

خیلی شانس آوردیم.ترتیب قرار گرفتنمان سر میز شام -

 مدت زیادی را بهنتیجه ی خوبی داشت.من سر شام 

بررسی الیزابت النگ پرداختم.حاالت چهره و حرکاتش 

 خیلی چیزها را بیان میکند.یک لحظه هم چشم از تو

برنمیداشت تدی.اگر در دنیا تنها یک زن وجود داشته 

 باشد که میان عشق و نفرت گیر کرده باشد الیزابت النگ

 اواست.حاال کار من ایسنت که ببینم چطور از این حالت 

 .به نفع تو استفاده کنم

ساشا در تمام مدتی که شریل را به ویالیش میرساند 

بطرزی غیر عادی سکوت اختیار کرده بود.ساشا میدانست 

 که

این ضیافت شام چقدر برای شریل عذاب آورد بوده است.او 

 هرگز نتوانسته بود در برابر این موضوع که لیال تد

 .است کندوینترز را از چنگش در آورده کمر ر

حتی االن هم که دیگر لیالیی وجود نداشت تد باز هم به 
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 او روی خوش نشان نمیداد و همین امر غرور او را خرد و

احساسات شرا جریحه دار کرده بود.برنده ی بخت آزمایی 

 به گونه ای معجزه آسا وسیله ی خوب برای پرت کردن

ی  حواس شریل شده بود.الویرا میهان همه چیز را درباره

 سریالهای تلویزیونی او میدانست و گفته بود برای ایفای

 .نقش آماندا بی نقص خواهد بود

حتما خودتان بهتر میدانید که گاهی برای ایفای یک -

 نقش فقط یک ستاره وجود دارد.من مجله ی تا فردا را از

زمانیکه جلدش کاغذی بود میخواندم و همیشه به ویلی 

 ز موفق ترین سریالهایمیگفتم که این سریال یکی ا

تلویزیونی خواهد شد و تنها کسی که در جهان میتواند 

 .نقش آماندا را ایفا کند شریل مانینگ است

البته تنها حرف بیجایی که او زده بود این بود که به شریل 

 گفته بود لیال هنرپیشه ی بسیار محبوب او در تمام دنیا

 .بوده است

طه ی ملک به ویالی شریل آنان قدم زنان از مرتفعترین نق
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 برمیگشتند.تمام مسیر با فانوسهای ژاپنی که همسطح

زمین بود و روی درختان سرو سایه می انداخت روشن 

شده بود.ستارگان در سیاهی شب میدرخشیدند.هوا کم 

 کم

تغییر میکرد و اثار رطوبت که مقدمه ای بر مه مخصوص 

 .شبه جزیره ی مونتری بود پدیدار میشد

ف اشخاصی که ساحل شنی را نزدیک ترین نقطه به بر خال

 بهشت مینامیدند ساشا در اطراف درختان سرو با آن

شکلکهای عجیب و غریب و درهم پیچیده شان احساس 

 ناراحتی و ترس میکرد.هیچ تعجبی نداشت که بعضی از

شعرا آنها را به ارواح تشبیه کرده بودند.ساشا بر خود لرزید 

 ل بازوی او را گرفت.هنوز منتظرنزدیکیهای ویالی شری

بود او شروع به صحبت کند اما شریل همچنان ساکت 

 .ماند

ساشا با این فکر که باالخره روزی شریل دست از این 

 اوقات تلخی هایش برمیدارد بخود دلداری داد اما درست
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زمانیکه میخواست شب بخیر بگوید شریل حرف او را قطع 

 کرد و گفت:بیا تو؟

لیکه زیر لب غرولند میکرد بدنبال او به داخل ساشا در حا

 .ویال رفت.شریل هنوز آمادگی ترک ساشا را نداشت

 ساشا پرسید:ودکا کجاست؟

داخل جعبه ی جواهراتم قایمش کردم.تنها جایی است -

 که خدمتکارهای لعنتی برای پیدا کردن مشروب وارسی

 .نمیکنند

ناپه ی بعد کلید را بطرف ساشا انداخت و خودش روی کا

 ساتن راه راه نشست.ساشا برای هر دوشان ودکا با یخ

ریخت و یکی از گیالسها را بدست او داد روبروی او نشست 

 و در حالیکه نوشیدنی اش را مزه مزه میکرد به شریل

نگاه کرد تا تاثیر نوشیدنی را در او ببیند باالخره شریل 

مستقیما به او نگاه کرد و گفت:نظرت راجع به امشب 

 چیست؟

 .منظورت را درست متوجه نمیشم-
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شریل را لحنی تحقیر آمیز گفت:البته که منظورم را 

میفهمی کامال مشخص است که کرگ به شدت ناراحت و 

 نگران

است.مین و بارون هم مرا بیاد زوجی بندباز روی طنابی 

لغزنده می اندازند.آن وکیله که یک لحظه از الیزابت چشم 

 بر

هم در تمام طول شام جاسوسی میز ما  نمیداشت و الیزابت

 را میکرد.همیشه حدس میزدم سر و سری با تد دارد.آنهم

از آن برنده ی بخت ازمایی خل و دیوانه.اگر مین فردا شب 

 هم جای من را سر میز در کنار او قرار بدهد خفه اش

 .میکنم

به جهنم که خفه اش میکنی!اما خوب گوش کن ببین -

 الش زیاد است که برای آن نقشچه میگویم شریل.احتم

پذیرفته شوی.در این صورت خیلی عالی میشود.اما هنوز 

 هم احتمال دارد که سریال بدلیل آمار بینندگانش موفق از

آب در نیاید.البته همانطور که گفتم احتمالش ضعیف 
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است.ولی در هر حال احتمالی است که وجود دارد و اگر 

 چنین

از اب در نیاید مجبوری بروی  اتفاقی بیفتد و سریال موقف

 در سینما بازی کنی.خوب نقشهای زیادی است اما سینما

احتیاج به یک پشتوانه ی مالی محکم دارد و این الویرا 

آنقدر پول دارد که برای تو سرمایه گذاری کند پس 

 خواهش

 .میکنم به او لبخند بزن

شریل پشت چشمی نازک کرد و گفت:میتوانیم تد را قانع 

 برای من سرمایه گذاری کند.من میدانم او اینکار را کنیم

میکند خودش گفت پارسال درگیر شدن من در یک نقش 

 .منصفانه نبود

رک و پوست کنده بتو بگویم کرگ خیلی محتاط تر از تد -

 است.اگر تد به زندان برود کارها بدست او می افتد.در

ضمن یک مساله ی دیگر اگر خیال میکنی الیزابت عاشق 

 و شیفته ی تد است خیلی احمقی.چون اگر واقعا عاشق

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 191



98 
اسکین

اوست پس چرا میخواهد طناب دار را دور گردنش 

بیندازد؟تنها با گفتن این جمله که درباره ی زمان تلفن 

 اشتباه

کرده و رفتار تد با لیال بسیار خوب بوده میتواند تد را 

 خالص کند و یک مدت که بگذرد پرونده به بوته فراموشی

 .میشود سپرده

شریل نوشیدنی اش را تمام کرد و با تکبر لیوان خالی اش 

 را به سمت ساشا دراز کرد.ساشا هم بدون هیچ حرفی بلند

شد آنرا پر کرد و دوباره به نوشیدنی خودش مقدار زیادی 

 ودکا اضافه کرد و نوشیدنی شریل را جلوی او

گذاشت.شریل گفت:شما مردها انقدر احمقید که متوجه 

 ید.بچگی های الیزابت را یادت می آید؟مودب بود امانمیشو

اگر رک و صریح سوالی از او میکردی او هم خیلی رک و 

 صریح جوابت را میداد و هرگز هم خودش را توجیه

نمیکرد او اصال بلد نیست دروغ بگوید و هرگز تا بحال 

برای منافع خودش دروغ نگفته.متاسفانه برای خاطر تد 
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 هم

اهد گفت.اما قبل از اینکه این جریان تمام هرگز دروغ نخو

 شود سعی میکند از زیر سنگ هم که شده یک مدرک

محرز و مسلک بگردد تا پی ببرد آنشب واقعا چه اتفاقی 

 افتاده و همین است که موقعیت را خطرناک میکند...یک

چیز دیگر هم هست.ساشا نشنیدی همین الویرا میهان 

 واخواهان خوانده کهخل و چل که در مجله ی مخصوص ه

آپارتمان لیال السل مثل کاروانسرا بوده؟و لیال کلید 

آپارتمانش را به تمام دوستانی که احیانا میخواستند آنجا 

 بمانند

 داده بوده؟

شریل از روی کاناپه بلند شد و بطرف ساشا رفت.کنارش 

 نشست و دستانش را روی زانوهای او گذاشت و گفت:تو

 ال را داشتی اینطور نیست ساشا؟هم کلید آپارتمان لی

 .تو هم داشتی-

میدانم لیال از ترحم کردن بمن و نشان دادن برتری -
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 خودش و تحقیر کردن من لذت میبرد چون میدانست من

استطاعت خرید حتی یکی از اتاقهای آن ساختمان را 

ندارم چه برسد به خرید آپارتمانی دوبلکس.متصدی بار 

 باشگاه

دت بدهد من هنگام مرگ او آنجا جاکی میتواند شها

مشروب میخوردم و در واقع برای تلفن کردن با مشروبم 

 بازی

میکردم .آخر از ساعتی که برای صرف شام قرار مالقات 

داشتم گذشته بود و تو همان کسی بودی که من برای 

 صرف

شام با او قرار داشتم.بگو ببینم ساشا عزیز چقدر روی آن 

 ی کرده بودی؟نقش لعنتی سرمایه گزار

ساشا احساس کرد انگشتانش یخ کرد خدا خدا کرد شریل 

 .متوجه بهت ناگهانی او نشده باشد

 منظورت چیست شریل؟-

آنروز بعدازظهر قبل از مرگ لیال بمن گفتی که قصد -
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داری به دیدن لیال بروی و از او خواهش کنی در عقیده 

 اش

د.یک ش بوتجدید نظر کند.اقال یک میلیون دالر گیر آن نق

 میلیون خودت بود یا قرض کرده بودی ساشا؟بعد مرا

مثل بره ای که به کشتارگاه میفرستند بجای او بسوی 

 شکست و ناکامی هل دادی چرا؟به دلیل اینکه هنوزشانس

ضعیفی برای ادامه ی کار داشتی؟حتی به قیمت به خطر 

انداختن حرفه ی من؟اما آن شب!حافظه ی من خیلی 

 خوب

د.تو همیشه سر وقت سر قرارها حاضر میشدی کار میکن

 دقیقه دیر کردی و زمانیکه ساعت نه و چهل و95آنشب 

پنج دقیقه وارد باشگاه جاکی شدی رنگت به شدت پریده 

 بود و دستانت میلرزید و مشروبت را روی میز ریختی زمان

مرگ لیال ساعت نه و سی و یک دقیقه بود و پیاده از 

 .دقیقه راه است99گاه جاکی کمتر از آپارتمان لیال تا باش

شریل صورت ساشا را در دستانش گرفت و گفت:ساشا من 
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 نقش آماندا را میخواهم و مطمئن باش به دستش می

آورم.اگر آنرا بدست بیاورم قول میدهم چه مست باشم چه 

 سر عقل هرگز بخاطرنیاورم که آنشب دیر کردی و

ن لیال را هم وحشت زده بنظر می آمدی و کلید آپارتما

داشتی و لیال تقریبا تو را به ورشکستگی کشانده بود.حاال 

 هم

 .زود گورت را گم کن چون بشدت خوابم می آید

مین و هلموت تا زمانیکه به آپارتمان خودشان رسیدند 

تبسمهای تصنعی شان را حفظ کردند.سپس بدون رد و 

 بدل

در کردن کالمی هلموت بازوانش را دور مین حلقه کرد و 

 حالیکه لبانش را به گونه های مین میمالید با مهارت و زبر

 .دستی شروع به ماساژ دادن گردن مین کرد

 .عشق من-

 .هلموت خیلی افتضاح شد-

هلموت با نرمی گفت:مینا من سعی کردم بتو اخطار بدهم 
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 کشاندن الیزابت به اینجا اشتباه است اینطور نیست؟تو که

واقعا از دستت عصبانی است اما بخوبی او را میشناسی.حاال 

 گذشته از همه ی این حرفها موضوع دیگری وجود

دارد.سر میز شام تو پشتت به الیزابت بود اما من 

میتوانستم او را ببینم.طوری به میز ما نگاه میکرد که انگار 

 اولین بار

 .بود ما را میدید

خیال میکردم کافیست تد را ببیند...خودت که بهتر -

و چقدر به تد اهمیت میداد و مراقبش میدانی ا

 بود...همیشه شک

 .داشتم نکند او خودش عاشق تد است

میدانم چه خیال کردی اما نتیجه ای نداشت.پس بیا -

 دیگر امشب راجع به آن صحبت نکنیم.مینا تو برو

بخواب.برایت یک فنجان شیر داغ درست میکنم و یک 

مان آدم قرص خواب آور هم بتو میدهم.فردا دوباره ه

 متکبر
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 .و سلطه جوی همیشگی میشوی

مین لبخندی کمرنگ زد و زمانیکه هلموت او را به اتاق 

خواب میبرد هیچ مخالفتی نکرد.بازوان هلموت هنوز دور 

 او

حلقه بود.مین نیمی از بدنش را به او تکیه داده و سرش را 

 سال هنوز99در فرورفتگی کتف او گذاشته بود.بعد از 

کلن گران قیمت و لمس کردن ژاکت عاشق بوی ادو

 .سفارشی خوش دوخت او بود

با قرار گرفتن در بازوان او تمام بدخلقیها و سردیهای 

 .گذشته ی هلمون را فراموش میکرد

وقتی هلموت با شیر داغ برگشت مین در حالیکه موهای 

پریشانش روی بالشتهای ابریشمین ریخته بود به 

 تختخواب

زی که از چراغ خواب کنار تخت تکیه داده بود.نور قرم

ساطع میشد به گونه های برجسته و چشمان تیره ای 

 جلوه ای
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خاص میبخشید.قدردانی و سپاسگزاری در چشمان 

شوهرش وقتی فنجان ظریف فرانسوی را بدست او میداد 

 مایه

خوشنودی اش بود هلموت زمزمه کرد:عشق من کاش 

این همه میدانستی چه احساسی نسبت بتو دارم بعد از 

 سال

 هنوز به احساس من اطمینان نداری اینطور نیست؟

حاال وقتش بود حرف دلش را بزند میبایست موقعیت را 

 .غنیمت میشمرد

هلموت ظاهرا دارد اتفاقهای وحشتناکی می افتد که بمن -

 نگفته ای چه شده؟

هلموت شانه ای باال انداخت و گفت:خودت میدانی چه 

 سراسر کشور چشمه های آب گرماتفاقی دارد می افتد.در 

همینطور مثل قارچ دارند سبز میشوند.پولدارها هم که 

آدمهای دمدمی مزاج و ناراضی هستند...هزینه ی ساخت 

 حمام
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رومی خیلی بیشتر از آنچه انتظار داشتم از آب در 

آمده...خودم هم قبول دارم .با اینحال مطمئنم زمانیکه 

 افتتاح

 ...شود

من بده.بیا هر اتفاقی که افتاد به هلموت یک قولی ب-

حساب بانکی مان در سوئیس دست نزنیم.حتی اگر اینجا 

 را از

دست بدهیم با این سن سالی که دارم تحمل ورشکستگی 

 .و شروع دوباره را ندارم

 .مین خیلی سعی کرد جلوی باال رفتن صدایش را بگیرد

هلموت در حالیکه قرص خواب آور بدست او میداد 

 آن حساب پس انداز دست نخواهیم زد مینا.قولگفت:به 

میدهم.حاال د رمقام شوهر...بتو دستور میدم فورا این قرص 

 .را بخوری

 .با طیب خاطر آنرا میخورم-

او شیرش را جرعه جرعه خورد و با صدایی خواب آلوده به 
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 هلموت که لبه ی تخت نشسته بود گفت:تو نمی آیی

 بخوابی؟

تاب بخوانم.قرص خواب من االن نه میخواهم کمی ک-

 .مطالعه است

بعد از اینکه هلموت چراغ را روشن کرد و از اتاق بیرون 

 رفت مین که بشدت خواب بر او غلبه کرده بود د رحالتی

بین خواب و بیداری با صدایی بسیار آهسته گفت:هلموت 

 چه چیزی را از من پنهان میکنی؟

از عمارت  ساعت ده و ربع الیزابت مهمانانی را دید که

اصلی خارج میشدند.میدانست در عرض چند دقیقه هما 

 جا

ساکت و پرده ها کشیده و چراغها خاموش خواهد شد.همه 

 در چشمه ی آب گرم صبح زود از خواب بلند

میشدند.بیشتر مردم بعد از کالسهای ورزش توانفرسا و 

 به رختخواب99معالجات آرامش بخش مایل بودند ساعت 

سایه ی یک نفر را دید که از مسیر اصلی بروند.الیزابت 
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 خارج شد و به سمت ویالی او آمد .او آهی کشید و

ناخودآگاه حس کرد آن شخص خانم میهان است.الویرا 

 بدون تعارف روی یکی از صندلیهای تاشو نشست و

گفت:فکر کردم احساس تنهایی میکنی.بنظرت شام خوب 

 کرده باشی بود؟گمان نمیکنم مقدار کالری غذا را حساب

نه؟اما باور کن اگر در تمام طول زندگیم مثل همین غذایی 

 .کیلو نبود19را میخوردم که امشب خوردم.االن وزنم 

بعد شالی را که روی شانه هایش بود صاف کرد:این هم که 

 .دائم سر میخورد

سپس به اطرافش نگاهی انداخت و گفت:شب زیبایی است 

 آسمان بنظرم آلودگی اینطور نیست؟با اینهمه ستاره در

اینجا خیلی کمتر از کوئینز است.من عاشق صدای اقیانوس 

 هستم.آهان داشتم چه میگفتم؟اوه بله...شام.حتما سر شام

زمانیکه پیشخدمت ساید هم سر پیشخدمت سینی غذا را 

 با قاشق و چنگال جلوی من میگذاشت مرا زیر نظر داشتی

ذا حمله ور آخر میدانی خانه ی خودمان یکدفعه به غ
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میشویم.منظورم اینست که آخر چه کسی برای خوردن 

 لولیا

سبز یا یک تکه گوشت گوساله فسقلی احتیاج به قاشق و 

 چنگال دارد؟اما بعد بیاد طرز غذا کشیدن گریر گارسن در

فیلم وادی تصمیم افتادم و سعی کردم موضوع را قبول 

اعتماد کنم و مثل او غذا بخورم.همیشه میشود به فیلمها 

 کرد و

 .از آنها چیز یاد گرفت

الیزابت ناخودآگاه لبخند زد.الویرا میهان واقعا صادق و 

 روراست بود.صداقت و راست گویی چیزی نایاب در چشمه

ی آب گرم بود و گفت:مطمئنم خوب از عهده اش بر 

 .آمدی

الویرا همانطور که با سنجاق سینه ی جواهر نشان بازی 

خواهی نمیتوانستم چشم از تد میکرد گفت:راستش را ب

 وینترز

بردارم.تصمیم داشتم با او بد تا کنم اما رفتارش خیلی با 
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من خوب بود.راستی از این موضوع در حیرتم که چقدر 

 رفتار

شریل مانینگ خشک و عصبی است.از لیال متنفر بوده مگه 

 نه؟

 الیزابت لبش را گزید و گفت:چرا چنین تصوری داری؟

گفتم لیال مثل مرلین مونرو اسطوره  آخر سر شام که-

خواهد شد شریل گفت البته اگر هنوز هم متدوال باشد که 

 یک

آدم دائم الخمر ناموفق و شکست خورده اسطوره به حساب 

 .بیاید بله لیال میتواند اسطوره شود

الویرا ناگهان به شدت از گفتن این موضوع به لیال احساس 

 ید تمام ماجرا را بی کمپشیمانی کرد.اما گزارشگر خوب با

 .و کاست تعریف میکرد

الیزابت آرام پرسید:دیگران چه واکنشی به حرف شریل 

 .نشان دادند

همگی خندیدند البته بغیر از تد وینترز او گفت حرف -
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 .شریل تهوع آور است

منظورت اینست که بنظر مین و کرگ هم حرف او خنده -

 دار بود؟

عضی اوقات مردم از الویرا فوری گفت:مطمئن نیستم.ب

شدت ناراحتی میخندند.آن وکیله که همراه تد وینترز 

 است

گفت کامال معلوم است که شهرت و محبوبیت لیال صدقه 

 .سر چشمه ی آب گرم بوده

الیزابت از جا برخاست و گفت:نهایت لطفتون بود که آمدید 

 به من سر زدید خانم میهان.با عرض معذرت االن باید

عوض کنم.آخر عادت دارم قبل از رفتن به بروم لباسم را 

 .رختخواب شنا کنم

میدانم راجع به این موضوع سر شام صحبت -

کردند.کرگ...اسمش رادرست میگویم؟دستیار آقای 

 وینترز...؟

 .بله-
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او از بارونس سوال کرد شما چه مدت قرار است اینجا -

بمانید.بارونس گفت احتماال تا پس فردا بمانید چون 

 منتظر

 .یدن شخصی بنام سامی هستیدد

 .درست است-

وساشا ملینک گفت الیزابت قصد دارد از همه ی ما دوری -

 کند و کناره بگیرد بعد بارونس گفت تنها جایی که

میتوانید همیشه الیزابت را پیدا کنید هر شب ساعت 

 .در استخر المپیک است.حاال فهمیدم حق با او بود99

م.راه ویالیتان را بلدید مین میداند من عاشق شنا هست-

خانم میهان؟اگر بلد نیستید همراهتان بیایم آخر ممکن 

 است

 .د رتاریکی راهها را با هم اشتباه بگیرید و گم بشوید

 .نه مشکلی ندارم از مصاحبت با شما لذت بردم-

سپس از روی صندلی بلند شد و از روی چمنها بسمت 

 .ویالیش رفت
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لب بدرد بخوری برای مقاله اش الویرا از اینکه الیزابت مطا

 نگفته بود ناراحت و دمغ بود.اما در عوض سر میز شام

مطالب بدرد بخوری دستگیرش شده بود و مطمئنا 

 .میتوانست مقاله ای پر محتوا درباره ی حسادت بنویسد

مطمئنا خواندن این مطلب که رفتار بهترین دوستان لیال 

خوشحال  السل طوری بود که انگار از مرگش بسیار

 هستند

 .برای خوانندگان بسیار جالب بود

با احتیاط پرده را کشید و چراغها را خاموش کرد.خیلی 

عجله داشت.چون همان لحظه هم ممکن بود خیلی دیر 

 شده

باشد اما راه دیگری نبود.میباست دل به دریا میزد.وقتی در 

 را باز کرد برای لحظه ای بر خود لرزید.هوا خیلی خنک

 .او فقط مایوی شنا و بلوزی تیره بتن داشت شده بود

همه جا ساکت بود و تنها نور محوطه را فانوسهای کم 

توری که کنار راهها و میان درختان روشن بود تامین 
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 .میکرد

تغییر جهت وزش بادی که از سمت دریا میوزید ایجاد مه 

 کرده بود.در عرض چند دقیقه ابرها جلوی ستارگان را

ناپدید شد.در این هوا حتی اگر کسی بر  پوشاندند و ماه

حسب اتفاق جلوی پنجره ایستاده بود و بیرون را نگاه 

 میکرد

 .او را نمیدید

الیزابت تصمیم گرفته بود تا فردا شب در چشمه ی آب 

گرم بماند و سامی را ببیند.یعنی تا صبح روز سه شنبه 

 فقط

 .دنیکروز و نصفی فرصت داشت که الیزابت را به قتل برسا

در بوته زاری که کنار محوطه ی دور استخر المپیک بود 

 ایستاد.در تاریکی بسختی میتوانست حرکت تند و تیز

الیزابت را که با اطمینان خاطر از یک طرف استخر به 

 سمت دیگر شنا میکرد ببیند.با احتیاط شانس موفقیتش را

محک زد.این فکر از زمانیکه به سرش افتاده بود که مین 
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 در آن استخر99فته بود هر شب حدود ساعت که گ

است.حتی شناگران قوی و ماهر هم دچار حادثه میشدند 

مثال گرفتگی ناگهانی عضله و هیچکس هم از این فاصله 

 ی

دور حتی اگر او فریاد میکشید صدایش را نمیشنید.هیچ 

اثر و نشانه ای از کشمکش و درگیری باقی نمیماند.نقشه 

 اش

الیزابت در انتهای استخر بود بود آهسته این بود که وقتی 

 از سمت مخالف بداخل استخر برود و منتظر بماند و

زمانیکه الیزابت به آن سو می اید ناگهان روی او بپرد و تا 

 وقتی که او از دست و پا زدن بیفتد او را زیر آب نگه

دارد.آهسته از پشت بوته ها بیرون آمد.هوا آنقدر تاریک 

 خطر کند و جلوتر برود و نگاهی به داخلبود که بتواند 

آب بیندازد.فراموش کرده بود که او بسیار سریع شنا 

میکند.اگر چه خیلی الغر بود عضالت بازوانش همچون 

 فوالد
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بودند.فکر کرد آیا ممکن است او آنقدر تقال کند تا کسی 

متوجه شود و به کمکش بیاید؟عالوه بر این حتما یکی از 

 آن

را نیز که همراه داشت.مین تاکید کرده بود  سوتهای لعنتی

 .که شناگران تنها حتما باید سوت بهمراه داشته باشند

در حالیکه چشمانش از شدت خشم و عصبانیت جمع شده 

 بود به لبه ی استخر نزدیک و نزدیکتر شد کنار استخر

چمباتمه زد و آماده ی پریدن شد.در حالیکه هنوز مطمئن 

 .حظه ای مناسب هست یا نهنبود آیا این لحظه ل

الیزابت خیلی سریعتر از او شنا میکرد و ممکن بود بتواند 

 بر او غلبه کند ...نمیتوانست برای دومین بار مرتکب اشتباه

 ....شود

**************** 

آب مقدس است:این شعاری بود که رومیها روی دیوارهای 

 ایحمامهایشان حک میکردند.الیزابت همانطور که از انته

استخر شنا میکرد با خود گفت اگر به تناسخ اعتقاد داشتم 
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 .میگفتم حتما در آن زمان زندگی میکرده ام

زمانیکه شروع به شنا کرده بود نه تنها قادر به دیدن 

محیط اطراف استخر بود بلکه صندلیهای راحتی میزهای 

 چتر دار

و پرچینهای پرگل را نیز میدید.اما حاال همه ی آنها 

اشباحی تیره و تار بنظر میرسیدند .سردردی  همچون

 مزمن که

 .تمام مدت روز گرفتارش بود حاال آرام شده بود

احساس آرامشی که همیشه در آب به او دست میداد 

دوباره او را در برگرفت.یکبار به شوخی به لیال گفته 

 بود:بنظر

تو این احساس از همان زمانیکه در رحم مادر بودم 

ورم احساس ارامش و رهایی مطلق است وجودداشته؟؟منظ

 که در

 .آب بمن دست میدهد

جواب لیال او را شوکه کرده بود:شاید برای این است که 
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 وقتی مادر تو را حامله بوده احساس سعادت و شادمانی

میکرده گنجشک کوچولو.همیشه معتقد بوده ام که پدر تو 

 من ازسناتور النگ بوده.او و مادر بعد از اینکه پدر عزیز 

صحنه ی زندگی مادر خارج شد با هم رابطه داشتند.اما 

استنباط من این است که وقتی من در رحم مادر بودم 

 وجود

 .من را یک اشتباه محض میدانستند

الیزابت به پیشنهاد لیال از نام النگ برای کارهای هنری 

اش استفاده میکرد.لیال میگفت:احتمال دارد اسم واقعیت 

 باشد

 ولو چرا که نباشد؟گنجشک کوچ

لیال به محض اینکه توانسته بود پول در بیاورد هر ماه 

 چکی برای مادرش میفرستاد تا اینکه یکروز آخرین دوست

پسر مادر چک را نقد نشده پس فرستاد.مادر در اثر اعتیاد 

 .شدید به الکل مرده بود

الیزابت پایش را به دیواره ی استخر زد و سر خورد 
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روی قفسه سینه باال آورد و بدنش را در آب  .زانوانش را تا

 رها

کرد.هر رفت و برگشت کرال پشت را تبدیل به شنای 

 .قورباغه میکرد

آیا ممکن بود دلیل ترس لیال از برقراری ارتباط با مردان از 

 همان لحظه ی لقاح شکل گرفته باشد؟آیا حتی ذره ای

 پرتوپالسم قدرت درک دارد که اوضاع در لحظه ی لقاح

 خصمانه بوده یا نه؟و اگر داشته باشد میتواند تمام زندگی

 شخص را تحت الشعاع قرار دهد؟

آیا به علت وجود لیال بود که الیزابت هرگز حس آزار 

دهنده ی کمبود پدر و مادر را تجربه نکرده بود؟بیاد 

 حرفهای

مادرش درباره ی زمانی افتاد که او را از بیمارستان بخانه 

 .آورده بودند

لیال بچه را از دست من گرفت و تخت نوزاد را به اتاق "

سالش بود مادر 99خودش انتقال داد.با اینکه لیال فقط 
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 آن

بچه شد.من میخواستم اسم بچه را الورن بگذارم اما لیال 

پایش را توی یک کفش کرد و گفت اسمش الیزابت 

 "است

الیزابت فکر کرد:اینهم یک دلیل دیگر برای اینکه 

 .ر لیال باشمسپاسگزا

صدای موجی که بر اثر حرکات اندامش در آب ایجاد شد 

 باعث شد صدای ضعیف پایی را که از آن سمت استخر می

 .آمد نشنود

بخش شمالی استخر را طی کرده و حاال آماده ی برگشت 

 بود.به دالیلی سرعتش را زیاد کرد گویی خطر را احساس

 .کرده بود

به حرکت در آمد و سرعت  سایه ارام آرام از کنار دیوار

 حرکات تند و تیز و زیبای او را حساب کرد.تنظیم زمان

ضروری بود.میبایست همچنان که از کنار او میگذشت از 

 پشت او را میگرفت روی بدنش مینشست و سرش را آنقدر
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داخل آب نگه میداشت تا از دست و پا زدن بیفتد.چه 

ر به این مدت طول میکشید؟یک دقیقه؟دو دقیقه؟اما اگ

 آسانی

ها نبود چه؟میبایست آنرا طوری جلوه میداد که همه 

 .تصور کنند او بطور تصادفی غرق شده است

ناگهان فکری از خاطرش گذشت و در تاریکی لبخندی 

 شیطانی بر لبانش نقش بست.چرا زودتر بیاد تجهیزات

ماسک اکسیژن نیفتاده بود؟مخزن اکسیژن به او امکان 

 از مرگ او مطمئن نشده است بتواند او را میداد تا زمانیکه

 .کف استخر نگه دارد

اگر احیانا کسی هم او را در محوطه میدید با آن لباس 

یکدست خیس دستکش ماسک و عینک شنا محال بود 

 شناخته

 .شود

همانطور که الیزابت به سمت پلکان استخر شنا میکرد او 

م نگاهش کرد.بشدت وسوسه شد همان لحظه کار را تما
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 کند

و از شر او خالص شود.اما به خودش قول فردا شب را داد 

 و زمانیکه الیزابت پایش را روی آخرین پله گذاشت و باال

 .رفت او هم با احتیاط جلو رفت

با چشمان تیز بینش تا زمانیکه او به سرعت پیراهنش را 

 .بتن کرد و به سمت ویالیش براه افتاد به او چشم دوخت

منتظرش میماند و صبح روز بعد فردا شب همینجا 

جسدش را کف استخر پیدا میکردند همانطور که کارگری 

 جسد

لیال را در حیاط پیدا کرده بود و دیگر هیچ چیز باقی 

 .نمیماند که موجب ترس او شود

 دوشنبه

 آگوست39

 :نقل قول امروز

زن شوخ و بذله گو گنج است.زن زیبای شوخ و بذله گو 

 .قدرت است
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 جرج مردیت

 !صبح بخیر مهمانان گرامی

امیدواریم شب گذشته خوابهایی خوش دیده 

باشید.گزارشگر وضع هوا هنوز هم روز زیبای دیگری را در 

 چشمه ی

 .اب گرم محله ی سرو به ما نوید میدهد

تذکری کوتاه.برخی از ما فراموش میکنیم صورت غذای 

 ناهارمان را تکمیل کنیم.ما نمیخواهیم بعد از آن همه

شهای سخت و صبح دلپذیر و قشنگی که داشته ورز

ایم.منتظر سرویس غذا بمانیم.بنابراین قبل از اینکه اتاقتان 

 را

ترک کنید.لطفا دقایقی کوتاه را صرف کشیدن دایره به 

 .دور غذاهای مورد عالقه تان کنید

تا چند لحظه ی دیگر در پیاده روی صبحگاهی با شما 

بما ملحق شوید.بخاطر دیدار خواهیم کرد.عجله کنید و 

 داشته
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باشید آغاز روزی دیگر در چشمه ی آب گرم محله ی سرو 

 به معنای داشتن ساعاتی خوش و دلپذیر است که به

طراوت و زیبایی شخض شما کمک شایان میکند و آن 

 میشوید که مردم آرزو دارند در کنار او باشند.با او ارتباط

 .داشته باشند به او عشق بورزند

 و بارونس ون اسکروبیربارون 

الیزابت تمام طول شب را تا سپیده دم دوشنبه بیدار 

ماند.حتی شنا هم جادوی همیشگی را نداشت.در تمم 

 طول شب

گرفتار خوابهای پریشان و آشفته ای بود که بطور متفاوت 

 می آمدند و میرفتند.همه در خوابش حضور داشتند مامان

موت حتی دو لیال تد کرگ ساشا شریل سامی مین هل

شوهر سابق لیال یعنی دو شیاد فرصت طلبی که از 

 موفقیت لیال

برای جلب توجه عموم استفاده کردند اولی هنرپیشه دومی 

 ...تهیه کننده ای بی تجربه و گل سرسبد محافل
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از رختخوا ب بیرون امد پرده را کنار کشید و 9ساعت 

 ود امادوباره زیر رواندازهای نازک چمباتمه زد.هوا خنک ب

عاشق تماشای باال آمدن خورشید بود بنظرش می آمد 

 صبح زود حالوت و شیرینی خاص خود را دارد!در آن زمان

سکوت مطلق حکمفرما بود تنها صدای آوای پرندگان 

 .دریایی در نزدیکی ساحل بگوش میرسید

 .ساعت شش و نیم صبح ضربه ای بدر زده شد

ر چشمه ی آب ویکی بود خدمتکاری که از سالها پیش د

گرم کار میکرد و نوشیدن یک لیوان اب میوه را هنگان 

 بیدار

ساله ی هیکل داری بود که 99شدن باب کرده بود.او زن 

 برای دریافت مستمری شوهرش ناچار بود هر روز صبح

سینی را همراه با یک شاخه گل رز برای مهمانان خواب 

 آلوده و کسلی ببرد که به گلهای پژمرده تشبیهشان

میکرد.همانند دو دوست قدیمی با گرمی و صمیمیت با 

 .یکدیگر احوالپرسی کردند

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 219



98 
اسکین

الیزابت گفت:از اینکه بطور رایگان پذیرایی میشوم احساس 

 .خوبی ندارم

ویکی گفت:حق توست که از اینجا استفاده کنی کار 

 درستی کردی که به اینجا آمدی در هیل تاپ دیدمت.تو

 .هنرپیشه ای فوق العاده هستی

البته خودم معتقدم که بیشتر به در تدریس ورزش -

 .آیروبیک میخورم

چرند نگو الیزابت!پس شاهزاده خانم دی هم باید معلم -

 .کودک شود

وقتی الیزابت اطمینان حاصل کرد که مراسم روزانه ی 

 پیاده روی محله ی سرو شروع شده است عمدا معطل

 که مین و بارونکرد.زمانیکه بیرون آمد راه پیمایان د رحالی

 جلوی آنان حرکت میکردند تقریبا نزدیک دو راهی

 .بودند که به ساحل دریا ختم میشد

راپیمایی در امالک چشمه ی آب گرم منطقه ی حفاظت 

شده ی پر از درختان کراکر و محله ی سرو انجام 
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 میشد.آنان

زمین بازی گلف الج را دور میزدند و به چشمه ی آب گرم 

 دقیقه ای سودآوری59هم رفته ورزش برمیگشتند.روی 

 .بود و صبحانه بعد از آن داده میشد

الیزابت قبل از اینکه شروع به دویدن در جهت مخالف 

راپیمایان کند آنقدر معطل کرد تا کامال از زاویه ی دید 

 آنان

خارج شد.هنوز خیلی زود بود و عبور و مرور بسیار کم.او 

 جاییکه کامال ترجیح میداد در کنار ساحل بدود در

میتوانست منظره ی وسیع و بی انتهای اقیانوس را 

 .ببیند.اما احتمال اینکه دیده شود بسیار زیاد بود

همچنان که بر سرعت قدمهایش می افزود فکر کرد:که اگر 

 سامی برگشته باشد میتواند با او صحبت کند و عصر

 .همان روز با هواپیما بازگردد

آیا میبایست حرفهای الویرا میخواست از آنجا دور شود 

 میهان را باور میکرد که شریل خواهر او را دائم الخمر
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شکست خورده نامیده است و بغیر از قاتلش تد همگی 

 خندیده اند؟

مین هلموت ساشا کرگ تد افردادی که بیش از هر کس 

 به لیال نزدیک بودند و در مراسم یادبودش عزاداری و گریه

 .کرده بودند

یر لب گفت:اوه لیال!و به گونه ای ناهمگونی ابیاتی الیزابت ز

 .که از دوران کودکی فرا گرفته بود بخاطرش آمد

 اگر چه تمام دنیا بتو خیانت میکند

 دست کم یک شمشیر از حقوقت دفاع خواهد کرد

 یک قلب وفادار تو را خواهد ستود

 !من تو را خواهم ستود لیال

انگشت  سوزش اشک د رچشمانش احساس کرد با سر

 اشکهایش را پاک کرد و شروع به دویدن کرد.گویی

میخواست افکارش را پشت سر بگذارد گرمای خورشید مه 

 صبحگاهی را ناپدید میکرد.بوته های انبودهی که خانه

های کنار جاده را محصور کرده بود در اثر شبنم 
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صبحگاهی خیس بودمرغان دریایی در آسمان میچرخیدند 

 و سپس

 .خشکی فرود می آمدند با شتاب روی

الویرا میهان تا چه اندازه ممکن بود شاهدی بدون اشتباه 

باشد؟شور و هیجانی غیر عادی در وجود این زن بود و 

 دلیل

این شور و اشتیاق چیزی ورای حضورش در چشمه ی آب 

 .گرم بنظر میرسید

وقتی از زمین گلف ساحل شنی میگذشت بازیکنان 

ول بازی بودند.گلف را در سحرخیز گلف را دید که مشغ

 دانشکده

ادامه داده بود.لیال هرگز گلف بازی نکرده بود و همیشه به 

 .تد میگفت که روزی برای یادگیری آن وقت میگذارد

 .الیزابت فکر کرد :اما هرگز وقت نگذاشت

و لبخندی رو لبانش نقش بست.لیال بقدری بی حوصله بود 

 ...ال توپ بدودکه امکان داشت چهار الی پنج ساعت دنب
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نفسش به شماره افتاد و از سرعت قدمهایش کاست.با خود 

 .گفت:از فرم خارج شده ام

امروز خیال داشت به چشمه ی آب گرم زنان برود و برنامه 

 ی کامل ورزشها و معالجات را بگیرد.این کار راهی

 .سودمند برای گذراندن وقت بود

میشد و  به جاده ای پیچید که به چشمه ی آب گرم ختم

 ناگهان با تد برخورد کرد تد محکم بازوان او را گرفت تا از

افتادنش جلوگیری کند.الیزابت که در اثر شدت برخورد 

 .نفسش بند آمده بود تالش کرد او را از خود دور کند

 .مرا بحال خودم بگذار-

در حالیکه صدایش را بلند تر میکرد دوباره گفت:گفتم مرا 

 .بحال خودم بگذار

یزابت میدانست کس دیگری در جاده نیست.عرق از سر ال

 و روی تد میریخت و لباسش به بدنش چسبیده بود.ساعت

گران قیمتی که لیال به او داده بود زیر نور خورشید 

 .میدرخشید
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رهایش کرد الیزابت مبهوت و وحشتزده به تد که به 

 .حالتی اسرار آمیز به او زل زده بود نگاه کرد

 .با تو صحبت کنم الیزابت باید-

حتی سعی نکرد وانمود کند که این تصادف را از قبل طرح 

 ریزی نکرده است.الیزابت گفت:حرفهایت را در دادگاه

 .بزن

و سعی کردن از کنارش رد شود.اما راهش را بست.الیزابت 

 ناخودآگاه عقب عقب رفت آیا این همان احساسی بود

 ه افتادن؟که لیال در آخرین لحظه داشت؟احساس به تل

 .گفتم به حرفم گوش بده-

بنظر میرسید ترس را در وجود الیزابت حس کرده است و 

 .بهمین دلیل بشدت عصبانی شد

الیزابت تو حتی یک فرصت هم بمن ندادی.میدانم اوضع -

 چطور بنظر میرسد شاید...و این تنها چیزیست که

نمیدانم...شاید حق با تو باشد که من دوباره به آپارتمان 

لیال برگشتم.من مست و عصبانی بودم اما بشدت نگران 
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 حال

لیال بودم.الیزابت راجع به این موضوع فکر کن.اگر حق با تو 

 باشد اگر من به آپارتمان لیال برگشته باشم اگر آن زن

که میگوید مرا در حال کشمکش با لیال دیده درست گفته 

 باشد دست کم این را باور نداری که شاید من سعی در

نجات او داشتم؟خودت میدانی لیال آنروز چقدر افسرده و 

 .ناراحت بود تقریبا عقلش را از دست داده بود

اگر به آپارتمانش برگشته باشی!حاال که فکرهایت را کرده -

 ای این را میگویی؟پس اعتراف میکنی که به آپارتمانش

 برگشتی؟

الیزابت احساس کرد ریه هایش منقبض شده است.ناگهان 

 ا همراه با رایحه ی برگ درختان و بوی رطوبت زمینهو

پنج سانتی -سنگین شد.قد تد حدود صد و هشتاد و چهار 

 هفت سانتی متر تفاوت قد. زمانی که به-متر بود اما شش

یکدیگر زل زده بودند بنظر می آمد.الیزابت دوباره متوجه 

خطوط عمیقی شد که دور چشمان و دهان تد بوجود 
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 آمده

 .بود

یزابت میدانم چه احساسی نسبت به من داری اما یک ال-

 مساله را باید بفهمی.من یادم نمی آید آنشب چه اتفاقی

افتاد.حسابی مست و ناراحت بودم.ولی د رتمام این ماهها 

 احساس گنگو مبهم در وجودم بوده که بمن میگوید به

آپارتمان لیال برگشتم در را هل دادم و بازش کرده ام 

مکن است حق با تو باشد ممکن است تو واقعا بنابراین م

 صدای

من را شنیده باشی که با فریاد با لیال حرف میزدم .اما 

واقعا هیچ چیز دیگری بیاد ندارم.واقعیت اینست که تا 

 همین

اندازه میدانم...سوال بعدی ام اینست که ایا بنظر تو من 

 مست یا هوشیار میتوانم مرتکب قتل شوم؟

چشمان آبی اش را پوشانده بود.لبانش را هاله ای از غم 

 .گاز گرفت و دستانش را ملتمسانه بسوی الیزابت دراز کرد
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الیزابت با حرکتی سریع مثل برق از کنار او گذشت و 

بسوی دروازه های چشمه ی آب گرم دوید.دادستان پیش 

 بینی

کرده بود که اگر تد انکار نکند که آن شب با لیال روی 

واهد گفت که سعی داشته او را نجات تراس بوده است خ

 .دهد

الیزابت تا زمانیکه به دروازه ها رسید به پشت سرش نگاه 

 نکرد.تد هیچوقت تالشی برای تعقیب الیزابت نکرده

بود.هنوز همانجا ایستاده و در حالیکه دستانش را به 

 .کمرش زده بود به الیزابت زل زده بود

خت.الیزابت هنوز بازوانش از فشار دستان تد میسو

موضوعی را بخاطر آورد دادستان به او گفته بود که بدون 

 وجود او

 .بعنوان شاهد تد آزاد خواهد شد

صبح دوراساموئلز اتوموبیل خود را با دنده عقب از 8ساعت 

 راه اختصاصی خانه ی دختر عمویش السی بیرون آورد و
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در حالیکه نفسی حاکی از اطمینان خاطر میکشید از 

بسمت شبه جزیره ی مونتری راند.اگر اتفاق ناپاولی 

 بخصوصی

نمی افتاد حدود ساعت دو به مقصد میرسید.ابتدا قصد 

داشت بعد از غروب راه بیفتد و السی نیز علنا از اینکه او 

 تغییر

عقیده داده و صبح زود براه افتاده بود عصبانی بنظر 

میرسید.اما بشدت برای بازگشت به چشمه ی آب گرم و 

 زیر و

رو کردن محموله های پستی مشتاق بود.سامی زنی 

ساله الغر اندام و قوی بود که موهای خاکستری نقره 19

 ای اش

را بطرزی زیبا پشت سرش جمع میکرد.یک سال و نیم از 

 زمانیکه نزدیک بود بیمار انورسیم او را از پای در آورد

میگذشت و عمل جراحی سختی که انجام داده بود باعث 

سیب پذیری دائمی اش شده بود.اما تاکنون با سستی و آ
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 بی

حوصلگی از زیر بار هر سخنی درباره ی بازنشستگی شانه 

 خالی کرده بود .تعطیالت آخر هفته ی دلهره آوری

 .بود.دختر عمویش همیه مخالف کردن دورا با لیال بود

جواب دادن به نامه های هواخواهان عده ای زن جلف و "

 "سبک

 .تر عمویش روی کار او گذاشته بودنامی بود که دخ

بنظر من با عقل هوشی که تو داری میتوانی راه بهتری -

برای گذراندن وقت پیدا کنی چرا داوطلبانه تدریس 

 نمیکنی؟

از مدتها قبل دورا از تالش برای توضیح این موضوع به 

 سال تدریس دیگر هرگز دلش35السی که بعد از 

بیفتد و اینکه  نمیخواست چشمش به یک کتاب درسی

 سالی که برای لیال کار کرده بود از هیجان انگیزترین8

سالهای عمر و زندگی یکنواخت و بی روحش به شمار 

 .میرفت دست برداشته بود
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اما در تعطیالت آخر هفته وقتی السی او را سرگرم وارسی 

 بسته ی نامه های هواخواهان دیده بود سعی کرده بود

 .هداستثنائا به او توضیح د

ماه از مرگ این 91میخواهی بگویی که حتی با گذشت -

 زن هنوز پاسخ نامه های هواخواهانش را میدهی؟دیوانه

 ای؟احمقی؟

هنگامیکه با حداکثر سرعت مجاز از روستای شراب 

 .میگذشت با خود گفت نه دیوانه نیستم

با اینکه روزی گرم و کسل کننده بود اتوبوسهای مملو از 

ارش میگذشتند تا از تاکستان دیدن کنند جهانگردان از کن

 و

در میگساری شرکت جویند.او نمیخواست به السی توضیح 

 دهد که فرستادن نامه های کوتاه شخصی برای هواخواهان

لیال در واقع برای تسکین خال وجودی خودش بود.او 

همچنین دلیل آوردن کیف سنگین نامه ها را به دختر 

 عموی
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واست بداند ایا لیال نامه های بی خود نگفته بود.دلش میخ

 امضای دیگری بجز این یکی دریافت کرده بود یا خیر؟

نامه ای که سه روز قبل از مرگ لیال پشت شده بود نشانی 

 روی پاکت و یادداشت ضمیمه ی آن کلمات و عباراتی بود

که از مجالت و روزنامه ها قیچی شده بود.متن نامه چنین 

 :بود

 لیال

ت نامه بنویسم ؟نمیتوانی بفهمی که دوست چند بار برای

دختر تازه اش بسیار زیباتر و جوانتر از توست.بتو گفته 

 بودم

گردنبند زمردی که به او هدیه داده با دستبندی که بتو 

 داده برابری میکند.اما باید بدانی قیمتش دو برابر قیمت

دستبند تو و دهها بار زیباتر از مال توست.بنظر من بازی 

 زخرف است .واقعا که باید دیالوگهایت را بهتر حفظات م

 .کنی

 .بزودی دوباره برایت نامه مینویسم
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 دوست تو

فکر آن نامه و اینکه حتما قبل از آن نیز تکرار شده است 

 باعث شد اشکهایش سرازیر شود با خود زمزمه کرد:لیال

 لیال چه کسی توانسته چنین کاری با تو بکند؟

ه به آسیب پذیری و ضعف شدید لیال دورا تنها کسی بود ک

 واقف بود و میدانست د رپس آن چهره ی به ظاهر جسور

و قوی زنی ضعیف و ناامن و بدون اعتماد به نفس نهفته 

 .است

اولین روز کارش را با لیال بیاد آورد.در ان هنگام الیزابت به 

 مدرسه رفته بود.لیال تنها مبهوت و غرق در اشک و اندوه

بازگشته و گفته بود:خدایا سامی نمیتوانم باور  از فرودگاه

 کنم ممکن ماهها گنجشک کوچولو را نبینم.بنظر تو در

مدرسه ی شبانه روزی سوئیسی به او سخت نمیگذرد؟با 

المبر گریگ های مدرسه ای که من میرفتم خیلی فرق 

 .دارد

بعد با دو دلی گفته بود:سامی امشب دست و دلم بکار 
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 مانی یک چیزی با هم بخوریم؟نمیرود میتوانی ب

اتوبوسی بوق زنان از کنار دورا رد شد.او د راین فکر بود که 

 این سالها چقدر سریع گذشته است.امروز بنا به دالیلی

یاد و خاطره ی لیال در نظرش بسیار زنده مینمود لیال با 

ولخرجی ها و اسرافهای بی حسابش پول را بمحض 

 دریافت

اجش به اندازه کافی درس نگرفته خرج میکرد از دو ازدو

 بود؟

 .تو دیگر نمیتوانی یک زالوی دیگر را تحمل کنی-

لیال بازوانش را دور زانوهای او حلقه کرده و گفته 

بود:سامی او خیلی هم بد نیست.من را میخنداند و این 

 خودش یک

 .امتیاز است

 .اگر میخواهی بخندی یک دلقک استخدام کن-

رفته بود:اوه سامی قول بده لیال محکم در آغوشش گ

همیشه همینطور رک باشی.ممکن است حق با تو باشد اما 
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 حدس

 .میزنم از عهده اش بر خواهم آمد

خالص شدن از سر آن مرد خل و احمق دو میلیون دالر 

 .برای او خرج برداشته بود

 ...لیال با تد

سامی این رابطه ممکن نیست خیلی دوام بیاورد.او فوق -

 .راستی او چه چیزی در من میبیند؟العاده است

 دیوانه ای؟انگار خودت را توی آینه نگاه نمیکنی؟-

هر وقت لیال بازی در فیلم جدیدی را شروع میکرد بشدت 

 .دلواپس و نگران بنظر میرسید

سامی من این نقش را افتضاح بازی کردم.نمیبایست -

 .قبولش میکردم کار من نبود

های میخوانم تو فوق العاده  چرند نگو هر روز در روزنامه-

 .بوده ای

 .او برای ایفای آن نقش برنده ی اسکار شده بود

اما در سالهای اخیر نقشهایی نامناسب در سه فیلم به او 
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 پیشنهاد شده بود.نگرانی درباره ی کار تمام ذهن او را

مشغول کرده بود.عشق و عالقه اش به تد درست به اندازه 

 ود.ساشا آن نقش را به قبوالندهی ترس از دست دادن او ب

 .بود

سامی قسم میخورم مجبور نیستم د راین یکی نقش بازی -

 .کنم.فقط باید خودم باشم من عاشق آن هستم

دورا اندیشید:بعد از آن همه چیز تمام شد و سرانجام همه 

 .ی ما او را تنها گذاشتیم

با خود گفت منکه مریض بودم الیزابت دائم برای بازی در 

 لم اینطرف و آنطرف میرفت تد هم اکثر اوقات برایفی

کارش در سفر بود و کسی که بخوبی لیال را میشناخت او 

 را با آن نامه های آزار دهنده میکوبید و وجود ظریف و

شکننده اش را خرد و خمیر میکرد و باعث میشد او خود 

 .را در میگساری غرق کند

ن تابلوی دورا احساس کرد دستانش میلرزد برای دید

رستوران به اطراف جاده نگاهی انداخت.شاید اگر می 
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 ایستاد و

یک فنجان چای مینوشید حالش کمی بهتر میشد وقتی 

 به چشمه ی آب گرم میرسید به بررسی بقیه نامه های باز

 .نشده میپرداخت

او میدانست الیزابت راهی برا یافتن درپای فرستنده ی 

 .نامه ی بی امضا پیدا خواهد کرد

هنگامیکه الیزابت به ویالیش رسید یادداشتی از طرف مین 

 همراه با جدول برنامه دید که به هوله ای تا شده در روی

 .تخت سنجاق شده بود

 الیزابت عزیزم

امیدوارم در مدتی که اینجا هستی از برنامه های ورزشی و 

 درمانی چشمه ی آب گرم لذب ببری.همانطور که میدانی

انان جدید قبل از شروع هر فعالیتی با الزم است همه مهم

 هلموت مشورت کنند.تو را در صدر فهرست قرار داده

ام.لطفا این موضوع را درک کن که در نهایت خوشی و 

 .سالمتی تو برای من خیلی خیلی مهم است
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 .نامه با خط تاثیر گذار و زیبای مین نوشته شده بود

داخت.ساعت الیزابت به سرعت نگاهی اجمالی به برنامه ان

 1مصاحبه با دکتر هلموت ون اسکروبیر ساعت 8:45

ماساژ ساعت 1:39کالس رقص ایروبیک ساعت 

 ورزش ژیمناستیک و آکروبات روی تخت فنری ساعت99

آیروبیک ابی پیشرفته همان کالسی که زمانی 99:39

ماساژ 99خودش مشغول تدریس در آن بود ساعت 

 صورت

سرو استفاده  گشت زدن اطراف درختان99:39ساعت 

 .از ماسک گیاهی هنگام ظهر

برنامه ی بعدازظهر شامل حمام مانیکور پدیکور کالس 

 .یوگا و دو ورزش ابی دیگر...بود

او ترجیح میداد هلموت را نبیند اما نمیخواست موضوع را 

 زیاد بزرگ کند.گفتگویی کوتاه داشتند.دکتر بعد از بررسی

ی پر نور معاینه نبض و فشار خون پوست او را زیر چراغ

کرد.دکتر هلموت به الیزابت گفت:صورتت مثل یک 
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 مجسمه

کنده کاری شده ظریف است.تو یکی از زنان خوش شانسی 

 هستی که هر قدر سنت باالتر برود زیباتر خواهی شد.و

 .دلیلش استخوان بندی توست

بعد با صدایی که گویی با خود زمزمه میکرد گفت:فوق 

ست مانند لیال.زیبایی او بگونه ای العاده دوست داشتنی در

 بود

که در یک زمان به اوج خود میرسید و ناگهان افول میکرد 

 آخرین دفعه ای که اینجا بود تزریق کالژن را به او

پیشنهاد دادم.ما تصمیم گرفتیم این درمان را روی 

 چشمانش هم انجام دهیم.از این موضوع اطالع داشتی؟

 .نه-

العملش در برابر گفته ی بارون  الیزابت احساس کرد عکس

 به گونه ای بود که گویا از اینکه لیال تصمیمات محرمانه

اش را با او در میان نگذاشته بود آزرده است.بهمین دلیل 

 بشدت از عکس العمش احساس پشیمانی کرد.یا شاید هم
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بارون دروغ میگفت.هلموت با مالیمت گفت:متاسفم نباید 

 در این فکر هستی که چرا لیال تواسم او را می آوردم.اگر 

را محرم اسرارش قرار نداده بنظرم باید بدانی که لیال 

بشدت نگران سه اختالف سنش با تد بود.راستش را 

 بخواهی

من به او اطمینان خاطر داده بودم که این موضوع هیچ 

اختالفی بین کسانی که عاشق یکدیگر هستند ایجاد 

 نخواهد

ه او نگران بود...و از اینکه تو هر روز کرد.با اینهمه میدانم ک

 بزرگتر و خواستنی تر میشدی اما در عوض عالئم باال

 .رفتن سن در خودش ظاهر میشود بشدت اذیت میشد

الیزابت برخاست.این اتاق مانند تمام اتاقهای چشمه ی اب 

 گرم اتاقی بسیار مجلل با رو مبلیهای سبز آبی مالیم و

نار کشیده شده بود تا نور آرامش بخش بود.پرده ها ک

خورشید به داخل بتابد و منظره ی زیبای چمن و زمین 

 گلف و
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اقیانوس نمایان شود.الیزابت میدانست هلموت با دقت او را 

 .ورانداز میکند و تمام حرکاتش را زیر نظر دارد

دوستی و ادای احترام مبالغه آمیزش همانند قرار دادن 

 .هلموت قصد داشت بهپوششی شیرین روی قرصی تلخ بود

الیزابت بفهماند که لیال کم کم او را رقیب خود به حساب 

 می آورده است.اما چرا؟بیاد زمانی افتاد که هلموت با تنفر

به عکس لیال مینگریست و خیال میکرد کسی او را ندیده 

 است.فکر کرد ایا هلموت با القای به این فکر به لیال که

ی رحمانه سعی در تالفی زیبایی اش را از دست داده ب

زخم زبانهای لیال داشته است؟چهره ی لیال به سرعت از 

 خارش

گذشت دهان خوش ترکیب لبخند خیره کننده چشمان 

 سبز زمردین و موهای قرمز آشوبگری که همانند آتشی

سوزان روی شانه هایش میریخت.برای اینکه خودش را 

 زجمع و جور کند وانمود کرد مشغول خواندن یکی ا

آگهیهای نصب شده بر دیوار است.عبارتی نظرش را جلب 
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 کرد:پروانه ای شناور بر روی ابر.چرا آنقدر این عبارت

 بنظرش آشنا می آمد؟

کمر ربدوشامبرش شل شده بود د رحالیکه آنراسفت 

میکرد بطرف هلموت برگشت و گفت:اگر یک دهم زنانی 

 که

 زیبایی پول هنگفت در اینجا خرج میکنند حتی ذره ای از

 .لیال را داشتند تا حاال ورشکست شده بودین بارون

 .هلموت پاسخی نداد

چشمه ی آب گرم زنان شلوغتر از دیروز بعدازظهر 

 .بود.البته مسلما نه به اندازه چند سال اخیر

الیزابت از کالس ورزش به کالس درمان رفت.از اینکه 

که دوباره ورزش میکرد واقعا خوشحال بود.همچنین از این

 بعد

از آن زیر دستان ماهر یک ماساژور بدن یا صورت 

استراحت میکرد احساس شعف میکرد.در فواصل ده دقیقه 

 ای
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بین کالسها بارها با شریل مواجه شده بود یک الکلی 

شکست خورده.بزور سعی میکرد با شریل مودبانه برخورد 

 کند

که البته بنظر نمیرسید او توجهی به این موضوع داشته 

 .دباش

 .شریل مانند افراد نگران و حواس پرت رفتار میکرد

چرا نکند؟شریل اشکارا مبهوت تد بود که در محوطه ی 

جلوی ساختمان ایستاده بود.الویرا میهان هم د رکالس 

 رقص

آیروبیک بود و با کمال تعجب بسیار چابک و فرز بود و 

 .حرکات را بخوبی اجرا میکرد

لویرا در تمام مدت آن الیزابت فکر کرد:به چه دلیل ا

 سنجاق سینه ی جواهر نشان را روی لباسش میزند؟

او متوجه شده بود که هر وقت الویرا با کسی صحبت 

 میکند ابتدا به سنجاق سینه اش دست میزند و با آن ور

میرود.هم چنین متوجه موضوع دیگری نیز شده بود که 
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 باعث تفریح و سرگرمی اش بود اینکه تمام تالش شریل

برای مواجه نشدن و تنها نماندن با خانم میهان ناموفق از 

 .آب در می آمد

الیزابت برای صرف ناهار به ویالی خود بازگشت.دلش 

 نمیخواست موقع صرف غذا بر سر یکی از میزهای کنار

استخر بطور تصادفی با تد برخورد کند.در حالیکه ساالد 

ه جرعه میوه ی تر و تازه را میخورد و چای سرد را جرع

 سر

میکشید به شرکت هواپیمایی تلفن کرد و جا و زمان 

پروازش را تغییر داد.میتوانست صبح روز بعد با پرواز 

 ساعت

 .سانفرانسیسکو به نیویورک پرواز کند99

قبال دیوانه وار دلش میخواست از نیویورک دور شود اما 

 .حاال بهمان اندازه مشتاق دور شدن از اینجا بود

را پوشید و برای نوبت بعدازظهر چشمه ی  روبدوشامبرش

 آب گرم آماده شد.تمام طول صبح سعی کرده بود فکر تد
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را از ذهنش بیرون کند.اما حاال دوباره حالت چهره ی او 

حتی برای لحظه ای از نظرش دور نمیشد زجر دیده 

 عصبانی

 .ملتمس و انتقام جو

کمه و در چهره ی او چه حالتی دیده بود؟و آیا بعد از محا

 صدور رای میبایست تمام عمر سعی میکرد از یادآوری

 چهره او فرار کند؟

الویرا نفسی راحت کشید و خود را روی تخت 

انداخت.خیلی دلش میخواست چرتی بزند اما میدانست 

 ضبط مسایلی

که دیده بود قبل از اینکه یادش بروم بسیار مهم است.به 

 شت و شروعبالشش تکیه داد دستگاه ضبط صوت را بردا

 به

 :صحبت کرد

است و من در ویالیم مشغول استراحت 4ساعت -

هستم.اولین روز پر از فعالیت را در چشمه ی آب گرم 
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 تمام کرده

ام و باید بگویم بسیار خسته ام.جنب و جوش و تحرک و 

 فعالیت را با پیاده روی شروع کردیم سپس به ویال برگشتم

همراه با سینی صبحانه و خدمتکار برنامه ی روزنامه ای را 

 آورد.صبحانه شامل تخم مرغ آب پز چند تکه نان سبوس

دار و قهوه بود.برنامه ام که روی کمر بند روبدوشامبرم 

 سنجاق شده بود نشان میداد دو تا کالس آیروبیک آبی

کالس یوگا ماساژ صورت ماساژ بدن دو تا کالس رقص 

 ار ودقیقه سونای بخ95درمان با آب گرم فشار قوی 

جکوزی دارم...بنظر خیلی ساده می اید اما االن کتفهایم 

درد میکند و در رانهایم عضالتی در آمده که از وجودشان 

 بی

خبر بودم.کالس یوگا هم بد نبود البته بجز اینکه نمیتوانم 

 .زانوانم را در حالت نیلوفر نگه دارم

تمرینات رقص مثل بازی لذت بخش بود اگر چنین چیزی 

 برای این است که همیشه رقصنده ای خوب میگویم
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بودم.در این کالس فقط از یک پا به پای دیگر میپرند و 

 یک روند جفتک می اندازد.بخودم گفتم جوان ترها باید با

دیدن من از خودشان خجالت بکشند.درمان با آب گرم 

 فشار قوی شیوه ای دیگر برای کنترل وزن است.منظورم

رم را چنان با فشار روی سرتان اینست که با شیلنگ آب گ

 میگیرن که مجبور میشوید برای حفظ تعادل محکم به

 .میله آهنی بچسبید

ظاهرا این عمل سبب اب شدن چربیها میشود و اگر واقعا 

 .اینطور باشد من حاضرم دو بار در روزبه ان تن بدهم

ساختمان درمانگاه خیلی جالب توجه است.از بیرون دقیقا 

 ی است اما داخل آن کامال متفاوتعین عمارت اصل

است.تمام اتاقهای درمان در اختصاصی دارند که به 

پرچینهای بلند ختم میشود و طوری طراحی شده اند که 

 اشخاصی

که با وقت قبلی در رفت و آمد هستند به یکدیگر برخورد 

 .نکنند
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البته من شخصا اصال اهمیتی نمیدهم که تمام دنیا 

ی تزریقات کالژنی برای از بین بفهمند میخواهم یک سر

 بردن چین

و چروکهای اطراف دهانم انجام بدهم.اما بخوبی میتوانم 

 بفهمم چرا شخصی مانند شریل مانینگ دلش نمیخواهد

 .دیگران از این موضوع باخبر بشوند

امروز صبح راجع به تزریق کالژن با بارون ون اسکروبیر 

 قیافه صحبت کردم.بارون مردی جذاب و بسیار خوش

است.طوری روی دستم خم شد که نزدیک بود از 

خوشحالی پرواز کنم.اگر من بجای همسرش بودم بشدت 

 نگران از

سال از او 95دست دادن چنین مردی بودم بخصوص که 

 .بزرگتر است

بارون صورتم را زیر چراغی پر نور معاینه کرد و گفت 

عالوه پوست فوق العاده مقاومی دارم و تنها معالجه ای که 

 بر
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ماساژ صورت و ماسک پیلینگ میتوانم انجام دهم تزریق 

 کالژنی است .برای او توضیح دادم که وقتی میخواستم جا

رزرو کنم متصدی پذیرش دورا ساموئلز گفت باید 

آزمایشات انجام شود تا ببینیم آیا به تزریق کالژن 

 حساسیت دارم

حساسیتی  یا نه؟من این آزمایش را انجام دادم و معلوم شد

 ندارم.اما به بارون گفتم خیلی از آمپول میترسم و از او

 پرسیدم باید چند تا آمپول بزنم؟

بارون خیلی مهربان است گفت که اشخاص زیادی در 

 مورد آمپول زدن حساسیت دارند و زمانیکه برای معالجه

میروم پرستار یک والیوم بسیار قوی بمن میدهد طوریکه 

شروع میکند خیال میکنم چند تا  وقتی بارون تزریق را

 پشه

 .نیشم زده اند

اوه یک چیز دیگر در دفتر بارون نقاشیهای بسیار قشنگی 

 وجود دارد من با دیدن آگهی هایی که برای چشمه اب
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گرم به مجالتی نظیر شهر و روستا و مجله ی معماری 

داده شده بود مبهوت شدم.بارون گفت کپی آن آگهی ها 

 روی

ای ویال وجود دارد.این آگهی بسیار زیرکانه و تمام دیواره

 .ماهرانه نوشته شده بود

بارون از توجه من خوشحال بنظر میرسید گفت که او هم 

 .در نوشتن این آگهی سهم داشته است

تد تمام روز را در باشگاه ورزشی ویژه ی آقایان 

گذراند.همراه با کرگ قایقهای غیر متحرک پارو زدند و 

 سوار بر

ه ی ثابت رکاب زد.سپس با نظم و ترتیب کامل دوچرخ

 .بسوی دستگاههای ورزشی ایروبیک رفت

تد و کرگ تصمیم گرفتند با شنا به تمریناتشان خاتمه 

 دهند و در استخر داخل سالن ساشا را دیدند که در طول

استخر شنا میکرد.تد بی اختیار او و کرگ را به مسابقه 

 ایی شنا میکرد بسختیدعوت کرد.با اینکه هر روز در هاو
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توانست از کرگ جلو بزند و با کمال تعجب دید ساشا هم 

 فقط چند قدمی با او فاصله دارد.به ساشا گفت:اندامت دارد

 .متناسب میشود

تد همیشه متعقد بود ساشا خیلی کم تحرک است اما این 

 .مرد بی اندازه قوی بود

 ینکه دروقت دارم ورزش کنم و به تناسب اندامم بپردازم.ا-

 دفتر بنشینی و انتظار بکشی تا تلفن زنگ بزند خسته

 .کننده است

با توافق ضمنی به سمت صندلی های تاشوی دور استخر 

 .رفتند تا مبادا کسی حرفهایشان را استراق سمع کند

کرگ با چشمانی بی روح و غیر دوستانه گفت:از دیدنت 

خیلی تعجب کردم ساشا.هفته ی پیش با هم صحبت 

 مکردی

 .نگفتی قصد داری به اینجا بیایی

ساشا شانه ای باال انداخت و گفت:شماها هم به من نگفتید 

 قصد دارید اینجا بیایید.آمدن به اینجا پیشنهاد من
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 .نبود.شریل این تصمیم را گرفت

سپس نگاهی به تد انداخت و گفت:حتما شریل به طریقی 

 .متوجه شده تو به اینجا می آیی

 .آن است که بند را آب بدهدمین عاقلتر از -

ساشا حرف کرگ را قطع کرد و با اشاره به پیشخدمت را 

 که از سر میزی به میز دیگری میرفت و نوشیدنی های غیر

الکلی تعارف میکرد صدا زد.کرگ گفت:بگو سه تا نوشیدنی 

 .فرانسوی بیاورد

 .تد با پرخاش گفت:عوض منهم میخواهی بخوری

 .وال میخورمبه پیشخدمت گفت:من کوکاک

کرگ با مالیمت گفت:تو که هیچوقت کوکاکوال 

 .نمیخوردی

در چشمان قهوه ی روشن تد صبر و تحمل موج 

میزد.سفارش را تصحیح کرد و گفت:دو تا نوشیدنی 

 فرانسوی و یک

 .آب پرتقال بیاور
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 .ساشا ترجیح داد و وقایع فرعی را نادیده بگیرد

ی بین کارکنان مین بند را آب نمیدهد اما گمان نمیکن-

کسانی هستند که در ازای دادن اطالعات موثق به 

 خبرنگاران

پول میگیرند؟بتینا اسکادا دیروز صبح به شریل تلفن 

زد.احتماال او به گوشش رسانده تو در راه آمدن به اینجا 

 هستی

چه فرقی میکند؟دوباره میخواهد با تو روی هم بریزد و این 

 را بکن.شریل خیلی تازگی ندارد!پس نهایت استفاده

دلش میخواهد در دادگاه به نفع تو شهادت بدهد تنها 

کسی که میتواند به هیات منصفه بفهماند لیال در النز 

 چقدر

دیوانه بازی در آورده شریل است.من هم از او حمایت 

 .خواهم کرد

ساشا دستش را صمیمانه روی شانه ی تد گذاشت و ادامه 

دهد قرار است همگی داد:کل این ماجرا بوی گند می
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 کمکت

کنیم تا در این مبارزه پیروز شوی میتوانی بما اعتماد 

 .کنی

************** 

وقتی تد و کرگ بسوی ویالی تد رفتند کرگ گفت:اگر 

بخواهیم حرفهایش را تعبیر کنیم یعنی یکی به او 

 بدهکاری

گولش را نخور اگر او بابت آن فیلم لعنتی یک میلیون دالر 

 د تو چهار میلیون دالر از دست دادی او تو رااز دست دا

 .متقاعد کرد سرمایه گزاری کنی

من قبول کردم چون احساس کردم کسی موفق شده به -

کنه وجود لیال دست پیدا کند.شخصیتی را خلق کرده بود 

 که

درست مانند لیال در آن واحد شوخ و حساس آسیب پذیر 

 رد و دلسوز بودو لجباز و یکدنده و غیر قابل تحمل و همد

 .و این موفقیت بزرگ برای او بود
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کرگ گفت:آن نمایش یک اشتباه چهار میلیون دالری بود 

 متاسفم تداما تو فقط برای این بمن حقوق میدهی که بتو

 .پیشنهادهای خوب و مناسب بدهم

**************** 

هنری بارتلت تمام طول روز را در ویالی تد صرف مرور 

 یات منصفه عالی و مکالمه ی تلفنی بارونوشت دادرسی ه

دفترش در خیابان پارک کرد و به تد و کرگ گفت:ما 

 محض احتایط نهایت سعی و تالشمان را باری اثبات جنون

ادواری تو میکنیم.ما نیاز به جمع آوری کلیه اسناد و 

 .شواهد موجود و پاسخهای مشابه با طرفین دعوا داریم

و شلوارک خاکی رنگ  بارتلت یک بلوز نخی یقه باز

 مخصوص پیاده روی پوشیده بود.تد از خود پرسید که اگر

 !بارتلت شورت زنانه بپوشد و گلف باز یکند چه میشود

میز کتابخانه مملو از کاغذ بود تد از کرگ پرسید:یادت می 

 آید من و تو و لیال و الیزابت عادت داشتیم سر این میز

 اسکرابل بازی کنیم؟
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همیشه برنده میشدید و الیزابت مجبور میشد و تو و لیال -

 با من بازی کند .لیال در حالیکه لغتها را میساخت میگفت

 .بولداگها نمیتوانند لغت بسازند

 هنری پرسید:منظورش چه بود؟

کرگ گفت:اوه لیال به تمام دوستان صمیمی اش یک لقبی 

 .میداد و این لقب من بود

 .آمدگمان نمیکنم اگر من بودم خوشم می -

چرا خوشت می آمد وقتی لیال به کسی لقبی میداد معنی -

 .اش این بود که طرف عضوی از محفل خصوصی او شده

تد فکر کرد:آیا این حقیقت دارد؟وقتی آدم میخواست 

تعریفی برای القابی که لیال میداد پیدا کند همیشه دو 

 پهلو

بنظر میرسیدند.شاهین شاهینی تربیت شده برای شکار و 

 بولداگ سگی درشت هیکل با آرواره هایی چهار گوشقتل.

 .و موهایی کوتاه و چنگالی محکم

هنری گفت:بیایید ناهارمان را سفارش بدهیم چون بعداز 
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 .ظهری پر کار در پیش خواهیم داشت

همچنان که مشغول خوردن ساندویچ دوبله بودند تد 

برخوردش را با الیزابت تعریف کرد و به هنری 

 گفت:بنابراین

پیشنهاد دیروزت را فراموش کن دقیقا همانطور که خیال 

 میکردم اگر قبول کنم که به آپارتمان لیال برگشتم وقتی

الیزابت شهادتش را تمام کند حتما در زندان اتیکا خواهم 

 .بود

بعدازظهری طوالنی بود تد به توضیحات هنری بارتلت 

 .درباره ی فرضیه جنون ادواری گوش میداد

ار و جنجال تو را طرد کرده و بازی در فیلمی که لیال با ج-

 در آن چهار میلیون دالر سرمایه گزاری کرده بودی ول

کرده بود.روز بعد از او خواستی با تو اشتی کند لیال به 

 توهیناتش ادامه داد و برای فراموش کردن قضایا شروع به

 .خوردن مشروب کرد

ه آن چهار تد حرف بارتلت را قطع کرد و گفت:االن هم ب
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 .میلیون احتیاجی ندارم

هم اینرا من میدانم هم تو اما کسی که در جایگاه هیات -

 منصفه نشسته و قسط ماشینش هم عقب افتاده.حرفت را

باور نخواهد کدر.خیال میکند برای خاطر آن چهار میلیون 

 .به سراغش رفتی

من اعتراف نمیکنم که شاید لیال را کشته باشم.چون -

 .را هم نمیتوانم بکنمحتی تصورش 

 .صورت بارتلت برافروخته شد

تد بهتر است بفهمی من دارم سعی میکنم کمکت -

کنم.بسیار خوب تو به اندازه ی کافی باهوش هستی تا 

 واکنش

امروز الیزابت النگ را تعبیر کنی.بنابراین نمیتوانیم قبول 

 کنیم که ممکن است به آپارتمان لیال برگشته باشی.اگر ما

نکنیم که تو دچار فراموشی موقت شده بودی هم  ادعا

شهادت الیزابت النگ را لوث میکنیم هم شهادت شاهد 

 عینی
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را.یا این یا آن .همانطور که قبال هم گفته ام هر دو با هم 

 .نمیشود

کرگ گفت:احتمالی وجود دارد که مایلم راجع به آن 

تحقیق شود.ما در مورد این شاهد به اصطالح عینی 

 تاطالعا

روان پزشکی بدست آورده ایم.من به وکیل قبلی تد 

پیشنهاد داده بودم یک کارآگاه خصوصی استخدام کنیم 

 که او را

سایه به سایه تعقیب کند تا اطالعات کاملتری بدست 

 .بیاوریم.هنوز هم گمان میکنم فکر بدی نیست

بارتلت د رحالیکه چشمانش از شدت اخم دیده نمیشد 

ت ای کاش این کار اینکار را از گفت:خیلی هم خوب اس

 همان

 .اول انجام میدادید

تد فکر کرد:آنان دارند راجع بمن صحبت میکنند ولی 

 طوری در مورد اینکه چه کاری باید انجام شود و چه کاری
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نباید انجام شود تا آزادی مرا بدست آورند بحث میکنند 

 .که انگار من اصال وجود خارجی ندارم

که بنظر می آمد جزیی از نقاب بتدریج خشمی شدید 

شخصیت فعلی اوست باعث شد که دلش بخواهد بشدت 

 به

آنان حمله کند.اما به کدامیک؟به وکیلی که ظاهرا 

میتوانست محاکمه را به نفع او به پایان برساند؟یا به 

 دوستی که در

طول این چند ماه اخیر چشم و گوش و زبانش بود؟با خود 

 افسار زندگی مرا بدست گفت اما هیچ خوش نمی آید

 .بگیرند

ناگهان احساس کرد مزه ی دهانش تند و گس شده 

است.نه میتوانم آنان را سرزنش کنم و نه میتوانم به آنها 

 اعتماد

کنم.اهمیتی ندارد چه اتفاقی می افتد آنچه دستگیرم شده 

 .این است که باید شخصا به این قضیه رسیدگی کنم
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 .کردبارتلت هنوز با کرگ صحبت می

 هیچ موسسه ای در نظرت نیست؟-

دو سه تایی است موقعیکه میخواستیم مشکالت داخلی  -

 مان را بدون جار و جنجال حل کنیم از آنها استفاده

 .میکردیم

 .و اسم چند موسسه ی کارآگاهی را گفت

همه ی آنها خوبند ببین کدامیک بیشتر بدرد این پرونده -

 اس دائم الخمر هستمیخورد.میخواهم بدانم آیا سالی ر

یا نه آیا دوستانی دارد که راز دلش را با آنان در میان 

بگذارد و اینکه آیا هیچکدام از آنان در شبی که لیال السل 

 مرد

همراه او بوده یا نه.فراموش نکن همه این حرفش را باور 

 کرده اند که او در آپارتمانش بوده و اتفاقی به تراس لیال

دیده که لیال را ازتراس به پایین پرت  نگاه میکرده و دقیقا

 .کرده اند

بارتلت نگاهی به تد انداخت و ادامه داد:حاال میخواهد با 
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 .کمک تدی به پایین پرت شده باشد یا بدون کمک او

************ 

رفتند.تد بشدت 5:95باالخره کرگ و هنری ساعت 

احساس خستگی میکرد.از بیقراری تلویزیون را روشن کرد 

 و

حرکتی غیر ارادی آنرا خاموش کرد.مطمئنا نمیتوانست  با

 فکرش را روی سریالهای بی محتوا متمرکز کند.ممکن بود

پیاده روی حالش را جا بیاورد.پیاده روی بسیار بسیار 

طوالنی در جایی که بتواند بوی آب شور اقیانوس را 

 استنشاق

کند و چه بسا از کنار خانه ی اجدادش که بیشتر دوران 

 .دکی اش را در آن گذرانده بود رد شودکو

تصمیم گرفت بجای پیاده روی حمام کند.بداخل حمام 

رفت و برای چند لحظه به تصویرش در آیینه ی قاب داری 

 که

نیمی از دیوار باالی دستشویی بزرگ و مرمرین را اشغال 
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 .کرده بود خیره شد

چند تار موی سفید در اطراف شقیقه هایش دیده میشد و 

 یم خستگی و فشار روحی در اطراف چشمانش مشهودعال

 .بود.چروکهایی دورتا دور دهانش پدید آمده بود

عالیم فشار روحی هم در روح و روان و هم در جسم 

خودش را نشان میدهد.این جمله را از یک روانشناس 

 مشهور

معاصر در برنامه ی خبر صبحگاهی شنیده بود فکر 

 .کرد:اصال شوخی بردار نیست

گ پیشنهاد یک سوئیت دو تخته را داده بود اما تد هیچ کر

 واکنشی نشان نداده و کرگ هم بوضوح پیام را گرفته و

پیشنهادش را دنبال نکرده بود.چقدر خوب است بی آنکه 

 به اطرافیان چیزی بگویی خودشان بفهمند هر کسی گاهی

نیازی به تنهایی دارد.لباسهایش را در آورد و داخل سبد 

حمام انداخت.در حالیکه نیمچه لبخندی بر  رخت چرک

 لب
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داشت.همسرش کتی را بخاطر آورد که این عادت بد را از 

 سرش انداخته بود که هر وقت لباسهایش را در می آورد

 .آنها را روی زمین نیندازد

او اینطوری مالمتش میکرد:برای من اصال اهمیتی ندارد 

ده ی من که خانواده تو چقدر ثروتمند هستند به عقی

 نفرت

انگیز است که ازدیگران انتظار داشته باشی رخت 

 .چرکهایت را از روی زمین جمع کنند

اما اینها رخت چرکهای یک آدم مشهور و سرشناس "

 "است

و صورتش را در موهای او فرو میبرد و بوی عطر همیشگی 

 دالری او را به مشام میکشید.او همیشه به تد99

از کن.من نمیتوانم عطر میگفت:پولهایت را پس اند

 .گرانقیمت بزنم سرم درد میگیرد و گیج میرود

دوش اب سرد سردرد خفیف و زق زق کننده اش را 

تسکین داد و در حالیکه احساس بهتری داشت هوله را 
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 دور خود

پیچید و زنگ احضار خدمتکار را به صدا در آورد تا 

سفارش چای با یخ بدهد.نشستن روی یکی از صندلیهای 

 اشویت

روی تراس خیلی لذت بخش بود اما در عین حال خطری 

بزرگ هم به شمار میرفت چون اصال نمیخواست با کسی 

 که

احیانا از آنجا رد میشد گفتگو کند شریل دقیقا کسی بود 

 که امکان داشت بر حسب تصادف از آنجا رد شود ظاهرا

شریل نمیخواست آن مدت کمی که با یکدیگر روابط 

 تند فراموش کند؟او زیبا بود شوخ طبع بود ونامشروع داش

تواناییهای منطقی مخصوص خودش را داشت.خیلی هم با 

 اراده بود و میتوانست دیوار را بشکافد و جلو برود.اما حتی

اگر او این محاکمه را پیش رو نداشت دیگر به هیچ وجه 

 .نمیخواست خودش رادرگیر رابطه با شریل کند

جا میتوانست اقیانوس و مرغان روی کاناپه نشست.از آن
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دریای را که بدون توجه به خطر و قدرت امواجی که 

 ممکن

بود آنها را به صخره ها بکوبد باالی موجهای ساحلی کف 

 .آلود پرواز میکردند تماشا کند

زمانیکه تصور روز محاکمه همانند دیوی مهیب به ذهنش 

 جاراه یافت عرق از سر و رویش چکید با بی حوصلگی از 

برخاست.در را هل داد و وارد تراس شد اواخر آگوست 

معموال سرمایی گزنده اما مطبوع دارد.دستانش را روی 

 نرده

 .های آهنی گذاشت

از چه زمانی متوجه شده بود روابط او لیال نمیتوانست در 

دراز مدت موفق باشد؟سوء ظن شدیدی که نسبت به 

 مردان

بل تحمل شده بود.آیا در ذهن لیال ریشه دوانده بود غیر قا

بهمین علت به توصیه ی کرگ اهمیت نداده و میلیونها 

 دالر
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 برای فیلم لیال سرمایه گزاری کرده بود؟

ایا ناخودآگاه امیدوار بود لیال آنقدر در موفقیت غرق شود 

 که دیگر نخواهد خودش را درگیر زندگی اجتماعی تد یا

ل از ؟لیال قبشور و شوق او برای برای تشکیل خانواده بکند

 هر چیز تا آخر عمر هنرپیشه بود.اگر راجع به بچه دار

شدن و اینکه دلش میخواست صحبت میکرد اما راست 

 نمیگفت.لیال غریزه ی مادری اش را بزرگ کردن الیزابت

 .ارضا کرده بود

خورشید ارام ارام از باالی اقیانوس آرام غروب 

پر کرده  میکرد.صدای آواز جیرجیرکها و ملخها فضا را

 بود.شب موقع

 .صرف شام

از همین حاال میتوانست حالت چهره هایی را که سر میز 

 شام نشسته بودند مجسم کند.مین و هلموت لبخندی

ساختگی بر لب و چشمانی نگران داشتند.کرگ سعی 

میکرد افکار او را بخواند.ساشا حالتی عصبی و رفتاری 
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 گستاخانه

اری در فیلم چقدر پول به با او داشت.ساشا برای سرمایه گز

 مردم بیچاره بدهکار بود؟و امیدوار بود چه مبلغ دیگر

بتواند قرض کند؟شهادت او تا چه اندازه ارزش 

داشت؟شریل با آن حالت وسوسه انگیز و اغواکننده 

 اش.الویرا میهان

که دائم با آن سنجاق سینه ی لعنتی اش ور میرفت و با 

 ز را تحت نظرچشمان کنجکاوش همه کس و همه چی

داشت.هنری که از ورای دیوار شیشه ای به الیزابت خیره 

میشد و باالخره الیزابت با آن چهره ی سرد و تحقیر 

 کننده

 .اش همه ی آنان را زیر نظر داشت

تد پایین را نگاه کرد.ویال بر روی زمینی شیب دار بنا شده 

 بود و ایوان حدود سه متر با زمین فاصله داشت.به بوته

ای گل سرخ آن پایین خیره شد.اوهام و تصوراتی که در ه

 ذهنش شکل گرفت باعث شد با سرعت به داخل ویال
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 .برگردد

موقعیکه خدمتکار با چای و یخ وارد شد او هنوز میلرزید 

 بدون توجه به روتختی ساتن نرم و نازکی که روی تخت

خواب بزرگ و مجلل قرارداشت خودش را روی آن 

زمان صرف شام و آنشب با تمام  انداخت.آرزو کرد

 تحمیالتش

 .به پایان رسیده بود

لبخندی تلخ روی لبانش ظاهر شد و از خود پرسید که 

 چرا ارزو میکند آن شب زودتر بگذرد؟در زندان چه نوع

 غذایی به او میدادند؟

در آنجا شبهای زیادی را برای کشف حقایق در اختیار 

 .خواهد داشت

چمدانش را .آب گرم رسیدبه چشمه ی 9دورا ساعت 

داخل اتاقش انداخت و یکراست به سراغ میز کارش در 

 دفتر

 .پذیرش رفت
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مین به او اجازه داده بود کیسه ی محتوی نامه های بی 

 جواب هواخواهان لیال را داخل کمدی در اتاق بایگانی

بگذارد.دورا معموال چند تایی از آنها را برمیداشت و در 

میگذاشت.میدانست مین روی  کشوی پایین میز کارش

 نامه

های لیال حساس است اما حاال دیگر اهمیتی به عصبانی 

 شدن مین نمیداد بقیه ی روز را بیکار بود و تصمیم داشت

 .دنبال نامه هایی دیگر بگردد

از وقتی که دورا آن نامه ی بی امضا را پیدا کرده بود بارها 

 خواندن بیشترو بارها آنرا وارسی کرده بود و با هر بار 

اطمینان پیدا میکرد که بعضی از مطالب آن کامال حقیقت 

 دارد موقعیکه لیال با تد بود خوشحال و خوشبخت

بود.نگرانی بابت سه یا چهار فیلم آخرش او را تندخو و 

 بدعنق کرده بود.دورا متوجه بی حوصلگی شدید تد و

ی زنخشمهای ناگهانی او شده بود.آیا واقعا درگیر رابطه با 

دیگر شده بود؟حتما لیال هم زمانیکه نامه یا نامه هایی 
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 شبیه

به اینرا باز کرده و خوانده بود چنین فکرهایی به ذهنش 

 خطور کرده بود.این نامه های میتوانست دلیل اضطراب

 .میگساری و افسردگی لیال در این چند ماه اخیر باشد

وجود لیال اغلب مواقع میگفت:تنها دو نفر در این دنیا 

 دارند که میتوانم به آنها اعتماد کنم گنجشک کوچولو و

 .شاهین.سامی تو هم داری به جمع آنان میپیوندی

 .و دورا احساس غرور کرده بود

و ملکه الیزابت دوم لقبی بود که لیال به مین داده بود مین 

 همه ی خصوصیاتی را که شوهرش میخواهد دارد و

 .میکندهیچوقت هیچ مخالفتی با هلموند ن

وقتی دورا به دفتر کارش رسید و مین و هلموت را در آنجا 

 ندید بسیار خوشحال شد.بیرون هوا آفتابی بود و نسیمی

مالیم از سوی اقیانوس میوزید.میتوانست در دور دستها 

 روی دیواره های سنگی ردی از گیاهان یخ زده ی حنا با

بودند  برگهای سبز مایل به قهوه ای که با آب و هوا زنده
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 .ببیند.الیزابت و تد هم برای لیال حکم آب و هوا را داشتند

با سرعت وارد اتاق بایگانی شد.به دلیل عالقه شدید مین 

 به زیبایی محیط اطرافش حتی این انباری کوچک هم با

سلیقه درست شده بود.پرونده های سفارشی زرد رنگ و 

 ییکف سرامیک اتاق ترکیبی از قهوه ای سرخ فام و طال

 بود

و بجای قفسه از بوفه ی متعلق به دوران جیمز اول برای 

 .نگهداری لوازم استفاده میشد

هنوز دو بسته پر از نامه های مربوط به لیال موجود 

بود.نامه ها روی کاغذهایی متفاوت نوشته شده بود از 

 کاغذهای

خط داری که از دفترچه مشق بچه ها پاره شده بود گرفته 

 ر و گران قیمت دورا یک دسته از آنها راتا کاغذهای معط

 .زیر بغلش زد و سر میز کارش برگشت

کار بکندی پیش میرفت.چون مطمئن نبود اگر نامه ی بی 

 امضای دیگر مانند آن یکی وجود داشته باشد نشانی روی
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آن و یادداشت داخلش از بریده ی مجالت و روزنامه هست 

 ه و در پاکتشان بازیا نه.از نامه هایی که خود لیال خواند

بود شروع کرد.اما بعد از گذشت چهل دقیقه به هیچ نتیجه 

 ای نرسید.بیشتر آنها نامه هایی معمول با مضمونهایی

تکراری بودند.تو هنرپیشه ی محبوب من هستی...اسم تو 

را روی دخترم گذاشته ام...در نقش جانی کارسن خیلی 

 زیبا

ل نامه هایی خیلی و ملوس و بامزه بودی... و در حین حا

بی رحمانه و شدید از او انتقاد کرده بود:آخرین باز است 

 که

دالر توی جوی اب می اندازم تا فیلم تو را ببینم...عجب 5

 فیلم مزخرفی بود.آیا قبل از اجرای این نقش فیلمنامه را

 میخوانی یا هر نقشی که دستت بیاید بازی میکنی...؟

مق بر روی آنها بود که آنقدر غرق خواندن نامه ها و تع

 بود.تا4متوجه ورود مین و هلموت نشد.ساعت درست 

رسیدن آنان به میز کارش فقط یک دقیقه فرصت 
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داشت.سرش را باال گرفت و سعی کرد لبخندی طبیعی 

 بزند.و

خیلی عادی بی آنکه ایجاد شک و شبهه ای کند نامه ی 

 .بی امضا را الی دستی نامه ها پنهان کرد

ناراحتی از سر و روی مین میبارید.بنظر میرسید نگرانی و 

 .اصال متوجه زود آمدن دورا نشده است

 .سامی پرونده ی مربوط به حمام رومی را بیاور

مین منتظر ماند تا او برود و پرونده را بیاورد.بمحض اینکه 

 دورا برگشت هلموت هم از راه رسید و دستش را دراز

قبل از او آنرا قاپید.رنگ کرد تا پرونده را بگیرد اما مین 

 مین مثل گچ سفید شده بود.هلموت آهسته دست او را

نوازش کرد و گفت:مینا خواهش میکنم از شدت هیجان به 

 .نفس نفس افتاده ای

 .مین اعتنایی به حرف او نکرد و به دورا گفت:بیا دفتر من

دورا اشاره ای به میز کارش کرد و گفت:اجازه بدهید اول 

 .تب کنماینجا را مر
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فراموشش کن مرتب یا نامرتب بودن میز تو هیچ تغییری -

 .در اوضاع به وجود نمی آورد

هیچکاری از دورا ساخته نبود.هر گونه حرکتی برای پنهان 

 کردن نامه ی بی امضا باعث میشد مین کنجکاو شود و

 .اصرار کند انراببیند

دورا دستی به موهایش کشید و بدنبال مین و هلموت وارد 

 دفتر کار خصوصی آنان شد.حتما اتفاق بسیار بدی افتاده

 .بود که مربوط به آن حمام رومی لعنتی بود

مین پشت میز کار خودش رفت پرونده را باز کرد و با 

 سرعت شروع به خواندن آن کرد.اکثر کاغذها شامل صورت

هزار دالر برای 599 :حساب و فاکتورهای پیمانکار بود

 ...هزار دالر95دالر هزار 399قسمت زیرین 

همانطور که میخواند صدایش بلند و بلندتر میشد با فریاد 

 هزار دالر دیگر برای اینکه بتوانند499گفت:و حاال 

 .اتاقهای داخلی را تکمیل کنند

کاغذها را روی میز انداخت و با مشت روی آنها کوبید.دورا 

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 275



98 
اسکین

 . با عجله دوید تا یک لیوان اب یخ از یخچال دفتر بیاورد

هلموت هم با عجله به سمت میز کار مین رفت دستانش 

را روی شقیقه های او گذاشته و در حالیکه سعی میکرد او 

 را

ارام کند با صدایی آهسته گفت:مینا مینا ارام باش.سعی 

کن د رمورد چیزهای خوب فکر کنی.فشار خونت باال 

 .میرود

دورا لیوان را بدست مین داد و نگاهی تحقیر آمیز به 

هلموت انداخت.فکر کرد:آخرش این آدم ولخرج با آن 

 پروژه

های احمقانه اش مین را راهی قبرستان میکند!مین کامال 

 حق داشت که میگفت باید نیمی از دارایی مان را برای

ساختن حمام سرمایه گزاری کنیم.این روزها حتی منشی 

 ها هم همانند اشخاص مشهور به چشمه های اب گرم

این آدم احمق و خوپسند مین را به ساختن  میروند.آنوقت

 حمام رومی تشویق کرده.میگوید ساختن آن باعث میشود
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در سرتاسر دنیا سر زبانها بیفتیم.و همین باعث شده مین 

 .تا خرخره زیر بار قرض برود

دورا هم به اندازه ی آنان از امور مالی و بودجه ی آنجا 

آن حمام آگاهی داشت و میدانست ادامه ی ساختمان 

 امکان

پذیر نیست.همچنان که هلموت سعی میکرد مین را آرام 

 کند دورا وسط حرف او پرید و با لحنی خشک گفت:فورا

کار ساختمان آن حمام را متوقف کنید.نمای بیرونی آن 

 که تمام شده پس مساله ای پیش نمی آید.به همه بگویید

همان سنگ مر مر مخصوصی نصب شده که برای داخل 

 فارش داده بودید.هیچکس متوجه تفاوتشان نخواهدآن س

شد.به پیمانکار هم که تا به امروز حسابی پول داده اید 

 مگر نه؟

هلموت هم با او موافق بود:تقریبا بیش از حد هم به او پول 

 .داده ایم

و با خوشحالی به دورا چنان لبخندی زد که انگار معمای 
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 .پیچیده ای را حل کرده است

ا است مینا کار تمام کردن حمام را عقب می حق با دور-

 .اندازیم

مین بدون اینکه به او توجهی کند گفت:میخواهم یک نگاه 

 .دیگر به ارقام و حسابها بی اندازم

در طول نیم ساعت بعد فکرهایشان را روی هم گذاشتند و 

 هزینه ها و قراردادها ها و ارقام فعلی را با هم مقایسه

وت برای چند دقیقه ای از اتاق کردند.مین و سپس هلم

 بیرون رفتند دورا دعا دعا میکرد بطرف میز او نروند و

میدانست حاال که مین ارام شده است با دیدن شلوغی و 

 .بینظمی قسمت پذیرش عصبانی خواهد شد

باالخره مین نقشه ی اصلی حمام را روی میزش انداخت و 

 یدمی آ گفت:میخواهم با آن وکیل لعنتی حرف بزنم بنظر

پیمانکار این اجازه را بخودش داده که در مورد هر مرحله 

 .از کار بیش از اندازه ولخرجی کند

هلموت گفت:پیمانکار خلوص نیت دارد.او مفهوم و ارزش 
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 کاری را که ما داریم میکنیم میفهمد.مینا مدتی کار

ساختمان را متوقف میکنیم.حق با دورا است.این شکل را 

 ریم ما منتظر ارسال سنگ مر مر از کارارابه فال نیک میگی

هستیم و به کمتر از آن هم رضایت نمیدهیم نه؟از ما باید 

 بعنوان بنیادگران هنر تجلیل شود.عزیزم هیچ میدانی هر

 آرزویی درست به اندازه ی رسیدن به آن ارزش دارد؟

دورا ناگهان متوجه حضور شخصی دیگر در اتاق شد و بی 

 کرد شریل با آن اندام خوش ترکیبش در درنگ باال را نگاه

حالیکه لبخند میزد در چهارچوب در ایستاده بود.با 

 خوشحالی پرسید:بد موقعی مزاحم شدم؟

و بدون اینکه منتظر جواب بشود قدم زنان بطرف دورا آمد 

 و گفت:آه میبینم که دارید حساب و کتابهای حمام رومی

 .را بررسی میکنید

 .آنها نگاه کردو خم شد و با دقت به 

چهار تا استخر اتاقهای بخار سونا سالنهای متعدد برای -

 ماساژ و اتاقهای خواب؟خیلی خوب میشود بعد از جست و
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خیز توانفرسایی که در حمامهای اب معدنی میکنیم 

ساعتی هم د رچنین جایی چرت بزنیم!راستی تهیه اب 

 معدنی

خالص برای حمامها مستلزم صرف هزینه ی زیادی 

یست؟نکند قصد دارید بجای اب معدنی از چیز دیگری ن

 استفاده

 کنید یا با لوله از بادن بادن آب بکشید؟

سپس با طمانینه ایستاد و گفت:البته بنظر من شما دو نفر 

 با سرمایه گزاری اندک هم میتوانستید سود زیادی

ببرید.همانطور که میدانید تد برای عقاید من ارزش زیادی 

 واقع قبل از اینکه لیال زهرش را به او بریزدقائل است.در 

همیشه به نظریات من گوش میداد .خوب سر شام 

 .میبینمتان

به پاشنه ی در که رسید از سرشانه نگاهی به عقب 

انداخت و گفت:مین عزیزم صورتحسابم را روی میز کار 

 دورا
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گذاشتم و البته مطمئنم اشتباها در ویالی من گذاشته 

من را در اینجا مهمان خودت میدانی  شده چون میدانم

 .عزیزم

شریل صورت حساب را روی کار او گذاشته بود.پس حتما 

 سروقت نامه ها هم رفته بود.چون شریل همانی بود که بود

و اصال عوض نمیشد.احتماال نامه ی مربوط به لیال را هم 

 .دیده بود

مین به هلموت نگاه کرد و از شدت ناامیدی و ناراحتی 

 .در چشمانش حلقه زداشک 

شریل میداند ما از نظر مالی در بد وضعیتی هستیم و -

حتما تمام خبرهای دسته اول به روزنامه نگارها 

 میدهد!یک

مفت خور دیگر هم اضافه شد خیال نکنید او از اینجا 

نهایت استفاده را نمیبرد.اینجا را مثل خانه ی دومش 

 .میداند

و پال را جمع کرد و  مین با ناامیدی صورتحسابهای پخش
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 دوباره مرتب داخل پوشه گذاشت.دورا آنرا گرفت داخل

اتاق بایگانی گذاشت و در حالیکه قلبش بتندی میتپید به 

 اتاق پذیرش بازگشت نامه های لیال روی میز پخش و پال و

 .نامه ی بی امضا گم شده بود

دورا با حالتی وحشتزده و مایوس سعی کرد زیانهایی را که 

 بود آن نامه بوجود بیاورد در ذهنش مرور کند.آیا ممکن

از ان برای حق السکوت گرفتن از تد استفاده میشود؟یا 

 کسی که آنرا فرستاده بود میخواست دوباره بدستش بیاورد

 تا مبادا کسی رد او را بگیرد؟

ای کاش موقعیکه مین و هلموت وارد اتاق شدند او در 

ا زمانیکه پشت میزش حال خواندن ان نامه نبود!دورا ت

 نشسته

بود متوجه کاغذی که به تقویمش چسبانده شده بود نشد 

صورتحساب شریل برای اقامت یک هفته ای اش در 

 چشمه

 .ی آب گرم بود
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شریل با خطی خرچنگ قورباغه در زیر آن نوشته بود:تمام 

 .و کمال پرداخت شد

 .ساعت شش و نیم تلفن ویالی الیزابت زنگ زد مین بود

یزابت دلم میخواهد امشب شام را با من و هلموت ال-

 بخوری تد وکیلش کرگ شریل و ساشا همگی دارند میرند

 .بیرون

برای یک لحظه صدای مین مثل قدیمها شده بود مغرور 

سلطه جو در حالیکه تحمل شنیدن جواب رد را 

 نداشت.قبل از

اینکه الیزابت جوابش را بدهد او با لحنی مالیم 

کنم الیزابت فردا صبح که میخواهی گفت:خواهش می

 برگردی دلمان

 .برایت تنگ شده

 اینهم یکی دیگر از آن بازیهایت است مین؟-

خیلی اشتباه کردم دیشب آن مالقات را بتو تحمیل -

 .کردم.فقط میتوانم از تو خواهش مرا ببخشی
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صدای مین خسته بنظر میرسید و الیزابت ناخودآگاه دلش 

 دوست داشت بی گناهی تد را برای او سوخت.اگر مین

باور کند باشد بگذار باور کند اما کلکی که زده بود تا او و 

 تد را با هم روبرو کند وحشتناک بود.اما خوب مین همیشه

 .همینطور بود

مطمئنی هیچکدام از آنان در سالن غذاخوری نخواهند -

 بود...؟

مطمئنم.حتما برای صرف شام بما ملحق شو الیزابت.فردا -

 ینجا را ترک میکنی و من اصال درست و حسابی تو راا

 .ندیده ام

از شخص مین بعید بود التماس کند البته از یکطرف این 

 تنها شانس الیزابت بود که مین را ببیند و از طرف دیگر

 .میدانست مین اجازه نمیدهد او شام را تک و تنها بخورد

ت بعدازظهری بسیار فشرده را در چشمه ی آب گرم داش

 که شامل کالسهای گیاه درمانی دو کالس ورزش و

بدنسازی و مانیکور و آخر از همه کالس یوگا بود. در 
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کالس یوگا خیلی سعی کرده بود ذهنش را از هر فکری 

 پاک

کند.مهم نبود چقدر توانسته بود تمرکز بگیرد این مهم بود 

 که اصال نمیتوانست از تلقینات آرامش بخش مربی پیروی

ها و بارها بر خالف میلش این سوال تد:اگر به کند.بار

 آپارتمان لیال برگشته باشم...آیا سعی داشتم او را نجات

 .بدهم؟از ذهنش میگذشت

 الیزابت...؟-

الیزابت گوشی تلفن را محکم گرفت به اطرافش نگاهی 

انداخت و مجذوب محیط آرام و پر تجمل و تک فام ویال 

 .شد

مین روی ویال گذاشته فضای سبز لیال اسمی بود که 

بود.درست است که دیشب مین بطور نفرت انگیزی مستبد 

 شده

بود اما مطمئنا لیال او را دوست داشت الیزابت زمانی بخود 

 .آمد که دعوت مین را پذیرفته بود
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************ 

داخل حمام بزرگ و وسیع یک وان بسیار بزرگ جکوزی 

 لیزابتدوش ثابت و سونای بخار شخصی وجود داشت.ا

روشی را که لیال دوست داشت در آب فرو برود انتخاب 

 کرد.درون وان دراز کشید و هم از بخار استفاده کرد.هم از

جکوزی.چشمانش را بست و سرش را به دیواره ی وان 

 تکیه داد.زیر فشار آب گرم احساس میکرد تمام فشارها و

 بحرانهایش از بین رفته است.الیزابت باز هم از هزینه و

 مخارجی که صرف این مکان شده بود غرق در حیرت

شد.بطور حتم میلیونها دالری که مین به ارث برده بود در 

 شرف اتمام بود.الیزابت متوجه نگرانی کارکنان قدیمی شده

بود.ریتا مانیکوریست تقریبا همان داستانی را گفته بود که 

 فتهگ الیزابت از زبان ماساژور هم شنیده بود او با نارضایتی

بود:دارم بتو میگویم الیزابت محله ی سرو از بعد از مرگ 

 لیال آن شرو و هیجان سابق را ندارد.هواخواهان

سرشناسش االن به الکوستا میروند.البته مسلما چند تا 
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آدم سرشناس را در اینجا میبینی اما واقعیت اینست که 

 نیمی از

 .آنان اصال پول نمیدهند

ور خودکار قطع شد.الیزابت از سر دقیقه بخار بط99بعد از 

 اکراه زیر دوش آب سرد ایستاد.سپس کت هوله ای

ضخیمی بتن کرد و هوله ای هم دور موهایش 

پیچید.مساله ی دیگری که الیزابت بدلیل عصبانیت ناشی 

 از دیدن تد

در اینجا به آن توجه نکرده بود این بود که مین از صمیم 

و ناراحتی اش بابت قلب صادقانه لیال را دوست داشت 

 مرگ

لیال ساختگی و از روی تظاهر نبود اما هلموت چه؟با آن 

 نگاه خصمانه اش به عکس لیال تلقینات موذیانه اش به لیال

اینکه زیبایی اش را بزودی از دست میداد...دلیل اینهمه 

کینه و نرفت چه بود؟مسلما دلیلش فقط لطیفه هایی نبود 

 که
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و اورا سرباز چوبی خطاب لیال در مورد او میساخت 

میکرد؟تازه وقتی لطیفه های لیال بگوش او میرسید 

 همیشه

میخندید.الیزابت شبی را بخاطر آورد که هلموت برای 

صرف شام به آپارتمان لیال آمد وقتی وارد شد یک کاله 

 بلند و

قدیمی مانند سربازهای چوبی بسر داشت همگی با دیدن 

 فته بود:از مقابل فروشگاهاو برایش کف زده بودند و او گ

لباس رد میشدم اینرا داخل ویترین دیدم و دیگر نتوانستم 

 .جلوی خودم را بگیرم

لیال با قهقهه خندید و او را بوسیده و گفته بود:عجب آدم 

 .نازنینی هستی جناب لرد

 پس چه چیز باعث عصبانیت هلموت شده بود؟

شانه زد  الیزابت موهایش را با هوله خشک کرد رو به عقب

 و باالی سرش گوجه کرد.همانطور که آرایش میکرد و

رژلب و رژ گونه میمالید صدای لیال در گوشش زنگ 
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 میزد:خدای من گنجشک کوچولو روزبروز خوشگلتر

میشوی.خیلی خوشبخت بودی که وقتی مامان با سناتور 

 النگ رابطه داشت تو را حامله شد.بعضی از مردانی را که

ابطه داشت یادت می آید؟دوست داشتی مامان با آنان ر

 بچه ی مت بودی؟

او سال گذشته در نمایشهای تابستانی شرکت کرده 

بود.زمانیکه نمایش به شهر کنتاکی رسید الیزابت بدنبال 

 سرنخی

در مورد زندگی اورت النگ به دفتر مهمترین روزنامه در 

 سال از مرگ او میگذشت در4لوئیزویل رفت.در آن زمان 

نامه درباره ی پیشینه ی خانوادگی اش تحصیالتش آن روز

 ازدواجش با گل سرسبد محافل موفقیتهاش در مجلس

قانون گزاری مطالبی نوشته شده بود.در عکس نوعی 

 مردانگی در او دیده بود که در خصوصیات خودش وجود

داشت.فکری که همیشه در نهانش بود.این بود که آیا اگر 

 با حاال فرق میکرد؟پدرش را میشناخت زندگی اش 
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بی برو برگرد همه برای صرف شام لباس رسمی 

میپوشیدند و الیزابت هم تصمیم گرفت یک تونیک 

 کشباف

ابریشمی سفید با کمربند قطانی و سندلهای نقره ای 

 بپوشد.احتمال میداد تد و بقیه به کانری در مونتری رفته

 .باشند.آنجا منطقه ی مورد عالقه تد بود

سه سال قبل زمانیکه لیال به گونه ای  یک شب حدود

نامنتظر برای فیلمبرداری صحنه های اضافی آنجا را ترک 

 کرد

تد او را به کانری برد.ساعتها نشستند و با یکدیگر صبحت 

 کردند.تد راجع به اینکه هر سال تابستان اوقاتش را همراه

پدربزرگ و مادربزرگش در مونتری میگذراند راجع به 

ساله بود راجع به اینکه 99ش وقتی او خودکشی مادر

 چقدر

از پدرش نفرت داشت و درباره ی تصادف اتوبومبیلی که 

 منجر به مرگ همسر و فرزندش شده بود با او صحبت
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سال تقریبا 9کرده و گفته بود:نمیتوانستم کار کنم.حدود 

 مثل آدم آهنی بودم.اگر کرگ نبود مجبور بودم اداره ی

یگر بسپارم.او بجای من کار کرد کل امور را به شخصی د

 بجای من حرف زد بجای من نظر داد و در عمل خود من

 .شد

روز بعد تد به او گفته بود تو شنونده ی خیلی خوبی 

 .هستی

الیزابت میدانست تد از اینکه خیلی از مسایل زندگی اش 

 .را برای او فاش کرده است معذب و ناراحت است

عت صرف کوکتل تمام الیزابت عمدا معطل کرد تا سا

شود.سپس از ویالیش خارج شد و وسط راهی که به 

 عمارت

اصلی ختم میشد ایستاد تا منظره ی روی ایوان را تماشا 

کند.همه ی چراغهای عمارت اصلی روشن بود.مهمانان 

 خوش

لباس و برازنده در گروههای دو نفری و سه نفری ایستاده 
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 وانمود و همینطور که مشغول صحبت و خنده بودند

میکردند کوکتل هایشان را مینوشند از یکدیگر جدا 

میشدند و گروههای جدید تشکیل میدادند الیزابت بشدت 

 محو

نور خیره کننده ی ستارگان در دل اسمان فانوسهایی که 

 با مهارت در مسیر نصب شده بود و راه را روشن میکرد و

باعث جلوه بخشیدن به شکوفه های روی پرچین ها میشد 

 و نیز امواج آرامی که از اقیانوس به ساحل میخورد شده

بود.پشت عمارت اصلی سایه ی حمام رومی مانند دیوی 

 مهیب مینمود و سنگ مرمر سیاه رنگ نمای خارجی آن

 .بدلیل انعکاس نور عمارت اصلی برق میزد

الیزابت فکر کرد:به کجا تعلق دارد؟موقعیکه در اروپا کار 

 ست احساس تنهایی و بیگانگی بامیکرد راحت تر میتوان

هر موجود زنده ای را که بنوعی جزیی از وجودش بود 

 .فراموش کند

بمحض تمام شدن نقشش در فیلم با عجله به وطنش 
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بازمیگشت با اطمینان به اینکه آپارتمانش محلی امن و 

 پناهگاهی

برای اوست.با اطمینان به اینکه در نیویورک احساس 

دقیقه که 99کرد اما تنها پس از  آسایش و راحتی خواهد

 بخانه

میرسید دیوانه واردلش میخواست از آنجا فرار کند و 

 بهمین دلیل بود که همچون غریقی که برای نجات به هر

ریسمانی چنگ میزند بی درنگ دعوت مین را قبول کرده 

 بود.اما حاال که اینجا بود برای بازگشت به نیویورک و

یکرد.احساس کرد متعلق به هیچ آپارتمانش ثانیه شماری م

 جا نیست آیا بعد از محاکمه این احساسات از وجودش

پاک میشد؟آیا فکر اینکه او عاملی برای به مجازات 

رساندن قاتل لیال شده بود باعث آرامشش میشد تا بتواند 

 در

آینده به آدمها نزدیک شود و زندگی تازه ای را شروع 

 کند؟
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 .ببخشید-

ش بود.مرد جوان مثل تنیس بازهای زوجی جوان پشت سر

 تراز اول بود.چه مدت بود راه آنان را سد کرده بود؟

 .متاسفم بنظرم در عالم هپروت بسر میبردم-

و خودش را عقب کشید.مرد و زن جوان در حالیکه 

 دستشان در دست یکدیگر حلقه کرده بودند با بی اعتنایی

ته پشت لبخندی زدند و از کنارش رد شدند.الیزابت آهس

 سر آن دو تا انتهای مسیر و باالی پلکان ایوان

رفت.پیشخدمت نوشیدنی به او تعارف کرد.نوشیدنی را 

 برداشت و به سرعت به سمت دورترین نرده رفت.اصال حال

و حوصله ی خوش وبش با کسی را نداشت.مین و هلموت 

 با مهارت همانند کسی که در برگزار کردن مهمانی تجربه

در میان مهمانانشان میگشتند.مین با آن  بسیار دارند

پیراهن بلند لخت ساتن زرد رنگ و گوشواره های الماس 

 به

شکل آبشار در میان مهمانان کامال مشخص بود.الیزابت با 
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 کمال تعجب متوجه شد مین خیلی الغر است و در واقع

سینه های تو پر و رفتار سلطه جویانه اش است که باعث 

 .شود که او چاق است میشود به غلط تصور

هلموت هم مثل همیشه بی نقص بود کت ابریشمی برنگ 

 آبی تیره و شلوار فالنل خاکستری رنگ بتن داشت.مثل

همیشه با لبخندی پر جذبه خم میشد و بر دست خانمها 

 بوسه میزد و موقعیکه سرش را بلند میکرد همچون آقایی

ما چرا از لیال تمام عیار یکی از ابروانش را باال می انداخت.ا

 متنفر بود؟

*************** 

امشب سالن غذاخوری با رنگ صورتی تزئین شده بود 

رومیزیها و دستمال سفره صورتی رنگ بود و گلدانی از 

 گلهای

رز صورتی وسط میز قرار داشت.ظروف چینی لنوکس نیز 

 با طرحی بسیار ظریف و شکننده برنگ طالیی و صورتی

هار نفر چیده شده بود.الیزابت بودند.میز مین برای چ
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 همانطور که به میز نزدیک میشد سر پیشخدمت را دید که

بازوی مین را گرفته بود و او را به سمت تلفن روی میز 

 .هدایت میکرد

وقتی مین به سر میز بازگشت عصبانیت از چهره اش 

هویدا بود با وجود این سالم و احوالپرسی گرمی با الیزابت 

 .کرد

باالخره توانستم زمانی کوتاه با تو باشم.میخواستم  الیزابت-

 تو و سامی را غافلگیر کنم.سامی زودتر برگشته حتما

یادداشت مرا ندیده و متوجه نشده تو اینجا هستی.از او 

 دعوت کردم امشب شام را با ما بخورد اما همین االن تلفن

کرد و گفت حالش زیاد خوب نیست.به او گفتم تو هم با ما 

 میخوری و قرار شد بعد از شام تو را در ویالیت شام

 .ببیند

 الیزابت با لحنی نگران پرسید:مریض است؟

راهی طوالنی را رانندگی کرده.با وجود این باید غذایش را -

 .بخورد.ای کاش میتوانست بیاید

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 296



98 
اسکین

کامال واضح بود مین دلش نمیخواهد دنباله حرف را بگیرد 

 .و به این بحث ادامه بدهد

ن که مین با چشمانی تیز بین دور و اطرافش را زیر همچنا

 نظر داشت الیزاتب نگاهش کرد.وای بحال پیشخدمتی که

رفتارش درست نبود تلق تلوق میکرد چیزی را میریخت و 

 یا به صندلی مهمان تنه میزد.ناگهان این فکر به مغز

الیزابت خطور کرد که در خور مین نبوده است که سامی 

 به شام دعوت کند.شاید مین حدس زده را سر میز خودش

بود او بدلیل خاصی منتظر دیدن سامی بوده و میخواسته 

 است از آن سر در بیاورد.آیا سامی زیرکانه از افتادن در این

 دام خودداری کرده بود؟

 .متاسفم که دیر کردم-

الویرا میهان بود که منتظر کمک پیشخدمت نشد و 

یرون کشید و با تبسم صندلی را با شدت از زیر میز ب

 گفت:آخر

متخصص زیبایی بعد از اینکه لباسم را پوشیدم آرایش 
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 مخصوص را روی صورتم پیاده کرد خوشتان می آید؟

الویرا پیراهن یک سره ی یقه داری برنگ کرم با 

منجوقهای ظریف قهوه ای بتن داشت بنظر خیلی 

 گرانقیمت می

 .آمد

یدم.اجناس اینجا این پیراهن را از فروشگاه اینجا خر-

 خیلی عالی است.تک تک اجناسی را که خانم آرایشگر

پیشنهاد کرده بود خریدم.پیشنهادهای او واقعا بسیار مفید 

 .و موثر بود

موقعیکه هلموت بسر میز آمد الیزابت شادی را در چهره 

 .مین دید

خانم میهان متوجه نشد که مین و هلموت شخص دیگری 

 ده بودند نه او را.مین میتوانسترا سر میزشان را دعوت کر

برای او توضیح بدهد و او را سر میزی دیگر بنشاند.اما از 

 طرفی خانم میهان در گرانترین ویالی چشمه ی آب گرم

اقامت داشت و هر چیزی را میدید میخرید.و بهمین دلیل 
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 .رنجاندن او واقعا کاری احمقانه بود

به الویرا مین در حالیکه لبخندی زورکی بر لب داشت 

گفت:خیلی زیبا شده ای فردا خودم شخصا در انتخاب 

 اجناس و

 .لباسهای دیگر کمکت میکنم

الویرا در حالیکه با سنجاق سینه ی جواهر نشان ور میرفت 

 .گفت:نهایت لطفت را میرسانی

و بعد بسمت هلوت برگشت :بارون باید به شما بگویم 

 ب شده اش دردوباره آن آگهی تان را خواندم همانی که قا

 .همه ی ویالهاست

 هان؟-

 .الیزابت متوجه پریشانی و نگرانی هلموت شد

الویرا ادامه داد:بسیار خوب مطمئنم هر چیزی را که راجع 

 به اینجا گفته اید عین حقیقت است یادتان می آید کدام

آگهی؟همان که میگوید پس از یکهفته اقامت در اینجا 

 ابر احساس سبکی خواهید همانند پروانه ای شناور بر روی
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 کرد؟

 .بله مضمون آگهی این معنی را میدهد-

 اما شما آنرا نوشتید نه؟مگر خودتان بمن نگفتید؟-

گفتم در نوشتن آن کمک کردم ما برای نوشتن آگهی -

 .بنگاه مخصوص داریم

چرند نگو هلموت معلوم است که خانم میهان ازمتن -

من خیلی  آگهی خوشش آمده .بله خانم میهان شوهر

 خالق

است.او خودش شخصا نامه هایی را که هر روز به مهمانان 

 داده میشود مینویسد و ده سال قبل که هتل را تبدیل به

چشمه ی آب گرم کرد بسادگی متن آگهی هایی را که 

مینوشتند و بما میداند قبول نمیکرد.خودش دوباره از نو 

 آنها

مین علت قاب را مینوشت.آن آگهی خیلی جایزه برده و به

 .شده اش در همه ی ویالها هست

الویرا گفت:بی شک همین آگهی باعث شده اشخاص مهم 
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 و سرشناس به اینجا بیایند.چقدر دلم میخواست مگس

بودم و روی دیوار مینشستم و به حرفهای همه گوش 

 ...میدادم

و لبخندی به هلموت زد و گفت:یا پروانه ای شناور بر روی 

 .ابر

خوردن موس کم کالری بودند الیزابت وقتی مشغول 

متوجه شد خانم میهان بسیار ماهرانه از زیر زبان مین و 

 هلموت

حرف میکشد.آنان ماجراهایی را تعریف میکردند که 

 .الیزابت هرگز قبل از آن نشنیده بود

درباره ی میلیونر عجیب و غیربی که روز افتتاحیه سوار بر 

 لز رویس اودوچرخه اش در حالیکه اتوموبیل رو

شکوهمندانه بدنبالش در حرکت بود از راه رسیده بود.یا 

 درباره ی هواپیمای دربستی که از عربستان فرستادند تا

جواهرات گران قیمتی را که یکی از چهار همسر شیخ 

 ...پیش میزی نزدیک استخر جا گذاشته بود برگرداند
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الویرا در حین بلند شدن از سر میز آخرین سوالش را 

رح کرد:هیجان انگیزترین مهمانی که تابحال داشته اید مط

 چه

 کسی بوده؟

آندو بدون معطلی و بی آنکه حتی به یکدیگر نگاه کنند 

 .جواب دادند:لیال السل

 .به دالیلی الیزابت لرزید

******************** 

الیزابت بری صرف قهوه و شرکت در برنامه ی موسیقی 

 ه سامی تلفن کرد.درنماند.بمحض رسیدن به ویالیش ب

آپارتمان او کسی گوشی را برنداشت.مبهوت و متعجب 

 .شماره تلفن دفتر او را گرفت

وقتی سامی تلفن را جواب داد بشدت ذوق زده بود:الیزابت 

 موقعیکه مین بمن گفت تو اینجایی نزدیک بود غش

 .کنم...نه حالم خوب خوب است همین االن می آیم آنجا

زابت در ویالیش را باز کرد و زن ظریف ده دقیقه ی بعد الی
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 و بسیار وفاداری را که در آخرین سالهای زندگی لیال با او

 .لیال همراه بود در آغوش گرفت

مقابل یکدیگر روی کاناپه های یک شکل نشستند و 

یکدیگر را ورانداز کردند.الیزابت از انهمه تغییری که در 

 دورا

بسمی شیطنت آمیز بوجود آمده بود یکه خورد.دورا با ت

 .گفت:میدانم که سرحال و قبراق بنظر نمی ایم

الیزابت گفت:بنظر می آید حالت خوب نیست سامی اوضاع 

 و احوالت واقعا چطور است؟

دورا شانه ای باال انداخت و گفت:هنوز احساس گناه میکنم 

 تو که نبودی تغییراتی را که روزبروز در لیال ایجاد میشد

القات من به بیمارستان آمد متوجه آن ببینی.وقتی برای م

 تغییرات شدم.چیزی داشت او را نابود میکرد و نمیخواست

راجع به آن حرف بزند میبایست با تو تماس 

میگرفتم.احساس میکنم خیلی او را تنها گذاشتم.و حاال 

 هم زمانیکه
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 .نفهمم چه اتفاقی برای او افتاده بود آرام نخواهم گرفت

اختیار سرازیر شد و گفت:هنوز هم  اشکهای الیزابت بی

 جرات نداری مرا داخل جریان کنی؟در تمام مدت یکسالی

که از مرگ لیال میگذرد عینک دودی بر چشم داشته 

ام.هرگز نفهمیدم از چه زمانی گریستن را آغاز 

 کردم.همیشه

 .عینکم را تجهیزات غم و غصه نامیده ام

ه کرد و ادامبا اندکی سکوت دستانش را در یکدیگر قالب 

 داد:سامی بمن بگو آیا امکان دارد درباره ی تد اشتباه

کرده باشم؟راجع به زمان تلفن که مطمئنم اشتباه نمیکنم 

 و اگر او لیال را از تراس هل داده باشد باید تاوانش را

بپردازد.اما شاید میخواسته لیال را نگهدارد.چرا لیال آنقدر 

 شروب میخورد؟تو کهپریشان و ناراحت بود؟چرا آنقدر م

خودت شاهد بودی او چقدر از آدمهایی که زیاد مشروب 

 میخوردند متنفر بود.آنشب قبل از مرگش خیلی با او

بداخالقی کردم.سعی کردم کارهایی را که خودش بامامان 
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 میکرد با او بکنم شوکه اش کنم کاری کنم تا متوجه

کاش رفتارش شود.ای کاش با او مهربانتر بودم سامی ای 

 فقط ازش پرسیده بودم چرا؟

بی اختیار یکدیگر را در آغوش گرفتند دورا بازوان الغرش 

 را دور کمر الیزابت حلقه کرد و لرزش بدن الغر و جوان

او را کامال احساس کرد و بیاد دوران نوجوانی او افتاد که 

 .خواهر بزرگش را تا حد پرستش دوست داشت

 .اوه گنجشک کوچولو

ی را که لیال روی الیزابت گذاشته بود بدون فکر اسم

گفت:اگر همینطور ادامه بدهیم لیال چه فکری راجع بما دو 

 نفر

 میکند؟

الیزابت اشکهایش را پاک کرد و با لبخند گفت:هیچ چیز 

 .میگوید دست از گریه زاری بردارید و یک کاری بکنید

 .دقیقا همینطور است-

شت و دورا با حرکاتی عصبی و سریع موهای کم پ
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کوتاهش را که از گوجه ی موهایش بیرون زده و روی 

 پیشانی اش

 .ریخته بود کنار زد

بیا برگردیم به عقب زمانیکه میخواستی برای کارت لیال -

 را ترک کنی ناراحت و غمگین نبود؟

الیزابت اخمهایش را درهم کشید و سعی کرد افکارش را 

 .م جدا کندمتمرکز کند تا وقایع ب یاهمیت را از وقایع مه

دقیقا قبل از اینکه لیال را ترک کنم مساله ی طالقش -

پیش آمد با حسابدارش بود.در عرض اینهمه سال اولین 

 باری

بود که میدیدم برای مسایل مالی نگران است.بمن گفت 

 گنجشک کوچولو خیلی خیلی پول در آورده ام ولی خدا

شاهد است االن دارم با ریسمان پوسیده به ته چاه 

یروم...به او گفتم آن دو تا شوهر تن لش و بیعارش او را م

 به این

روز انداخته اند اما خیال نمیکنم ازدواج با میلیاردری مثل 
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تد به ته چاه رفتن با ریسمان پوسیده باشد.و یادم می آید 

 او

پرسید آیا بنظر من تد واقعا او را دوست دارد؟به او گفتم 

 کار دست بردارد.گفتم اگربخاطر خدا هم که شده از این اف

همینطور به تد شک داشته باشی فراری اش میدهی تد 

میلیون دالری را که برای 4دیوانه ی توست.حاال برو آن 

 فیلم

 !تو سرمایه گزاری کرده بدست بیاورد

 دورا پرسید:او چه گفت؟

خندید ...از همان خنده ی جادویی و زیبا که خودت -

 ا توس گنجشک کوچولومیدانی و گفت طبق معمول حق ب

 .بخاطر بازی اش در فیلم بشدت هیجان زده بود

و بعد موقعیکه تو رفتی و منهم مریض بودم و تد هم در -

 .سفر بود یک کسی حمله را آغاز کرد تا او را نابود کند

دورا دستش را در جیب ژاکتش کرد و ادامه داد:امروز آن 

 یک کسی از نامه ای را که راجع به آن برایت نوشته بودم
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روی میز کارم دزدیده.اما درست قبل از اینکه تلفن کنی 

 یکی دیگر در میان نامه های لیال پیدا کردم.لیال آنرا هرگز

نخوانده در پاکتش هنوز مهر و موم است اما این نامه هم 

 .حرفهایی برای گفتن دارد

الیزابت وحشت زده بارها و بارها کلماتی را که بسیار 

 :دقت بروی کاغذ چسبانده شده بود خواندنامرتب و بی 

 لیال

چرا نمیخواهی قبول کنی تد قصد دارد تو را ترک 

کند؟دوست دختر تازه اش دیگر از انتظار کشیدن خسته 

 شده

میلیون دالر هم برای این سرمایه گزاری کرده 4است .آن 

 تا تو را از سر خودش باز کند.تازه خیلی بیشتر از ارزشت

 .زاری کرده پس زیاد عصبانی نشو عزیزمبرایت سرمایه گ

باید خیلی هم ممنون باشی .فیلمت جای حرف ندارد 

چون خیلی مزخرف است.در ضمن سنت هم بیشتر از 

 سال99
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 .برای بازی در این نقش زیاد است

 دوست تو

 .دورا دید که رنگ الیزابت مثل گچ سفید شد

 الیزابت آرام پرسید:لیال این نامه را ندیده بود؟

 .نه اما مطمئنا یک سری از این نامه ها را دریافت کرده-

 گمان میکنی آن یکی را امروز چه کسی دزدیده؟-

دورا بطور خالصه الیزابت را از موضوع افزایش سرسام اور 

 هزینه های حمام رومی آگاه کرد و درباره ی ورود

نامنتظر شریل گفت:مطمئنم شریل سر میز کار من رفته 

نجا گذاشته بود.اگر او برنداشته پس صورت حسابش را آ

 چه

 کسی برداشته؟

الیزابت با نفرت نامه را از قسمت گوشه اش در دست 

 .گرفت و گفت:گمان میکنم بتوانیم رد اینرا بگیریم

 از روی اثر انگشت؟-

هم از روی اثر انگشت و هم اینکه اندازه و توع حروف -
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 چه چاپی اش کد دارد.حتی اگر بفهمیم این کلمات از

مجالت و روزنامه هایی قیچی شده ممکن است مفید باشد 

 .یک دقیقه صبر کن

الیزابت به اتاق خواب رفت و با یک کیسه ی نایلونی 

 برگشت با احتیاط نامه ی بی امضا را داخل آن انداخت و

گفت:یک جایی را پیدا میکنم این نامه را بفرستیم بررسی 

 اش کنند

 .و زانوانش حلقه کردو دوباره نشست و دستانش را د

 سامی دقیقا بخاطر می آوری متن آن یکی نامه چه بود؟-

 .گمان میکنم-

پس هر چه یادت می آید بنویس یک دقیقه صبر کن -

 .کاغذ در کشوی میز تحریر است

دورا نوشت خط زد دوباره نوشت و باالخره کاغذ را بدست 

 الیزابت داد و گفت:این یکی دیگر خیلی به متن آن نامه

 .نزدیک است

 لیال
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چند بار باید برایت نامه بنویسم؟نمیتوانی بفهمی تد از تو 

 سیر شده دوست دختر تازه اش خیلی زیباتر و جوانتر از

 .توست

بتو گفته بودم گردنبند زمردی را که به او هدیه داده شبیه 

 دستبندی است که بتو هدیه داده.اما قیمتش دو برابر

تر از مال توست.بنظر من که دستبند تو و دهها مرتبه به

 بازی ات مزخرف است.واقعا که باید دیالوگهایت را بهتر

 .حفظ کنی.بزودی دوباره برایت نامه مینویسم

 دوست تو

 .الیزابت این نامه را هم بارها خواند

 آن دستبند سامی تد چه موقع آنرا به لیال داد؟-

بعد از کریسمس سالگرد اولین دیدارشان نه؟بمن گفت -

 نرا توی گاو صندوق بگذارم چون مشغول تمرین بود وآ

 . میدانست نمیتواند آنرا ببندد

خوب این موضوع خیلی مهم است.چند نفر راجع به ان -

 دستبند میدانستند؟تد آنرا در ضیافت شام به لیال داد چند
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 نفر آنجا بودند؟

همان اشخاص همیشگی مین هلموت کرگ شریل ساشا -

 .تد تو و من

ین اشخاص میدانستند تد چقدر برای فیلم لیال فقط هم-

سرمایه گزاری کرده اگر یادت باشد تد نمیخواست 

 تبلیغات

 براه بیندازد.سامی سامی همه ی نامه ها را بررسی کرده؟

عالوه بر این ساکی که امروز عصر شروع به بررسی اش -

 کردم یک ساک بزرگ دیگر هم هست که ممکن است

 .اخل آن باشدششصد یا هفتصد نامه د

فردا صبح منهم کمکت میکنم.سامی فکر کن چه کسی -

 امکان دارد این نامه را نوشته باشد.مین و بارون که از فیلم

هیچ ضرری عایدشان نمیشد چون زمانیکه تد و لیال اینجا 

 بودند خودبخود اشخاص زیادی را به اینجا میکشاندند و در

اشا هم که نتیجه مین و بارون سود زیادی میبردند.س

 خودش یک میلیون دالر برای فیلم سرمایه گزاری کرده
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بود.کرگ هم که طوری رفتار میکرد انگار چهار میلیون 

 دالری که تد برای فیلم سرمایه گزاری کرده بود از جیب

خودش داده.پس مطمئنا او هم نمیخواسته چوب الی 

چرخ آن فیلم بگذارد اما شریل هرگز لیال را بدلیل اینکه 

 د رات

از او گرفت نبخشید.او هرگز لیال را برای فوق ستاره شدن 

 نبخشید.او از آسیب پذیری لیال خبر داشت.پس میتواند

 .دقیقا همان کسی باشد که خواستار برگشت نامه هاست

 آن نامه ها چه نفعی برای او دارد؟-

الیزابت به آرامی بلند شد بطرف پنجره رفت و پرده را 

 .اف و درخشان بودکشید.آسمان هنوز ص

نفعش در اینست که اگر رد نامه ها گرفته شود و به او -

 .برسد حرفه و کارش نابود خواهد شد

مردم چه واکنشی نشان میدهند اگر بفهمند زنی که -

دوست لیال محسوب میشده او را بسوی خودکشی سوق 

 داده؟
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 الیزابت خودت فهمیدی چه گفتی؟-

 میکنی حق با من است؟الیزابت برگشت و گفت:تو گمان ن

تو همین االن اعتراف کردی که امکان دارد لیال -

 .خودکشی کرده باشد

نفس الیزابت بند آمد.تلوتلو خوران عرض اتاق را طی کرد 

 و روی زانوهایش نشست و سرش را روی دامن سامی

گذاشت و با التماس گفت:سامی خواهش میکنم کمکم 

باور کنم نمیدانم  کن.حال دیگر اصال نمیدانم چه چیز را

 چکار

 .کنم

پیشنهاد بیرون رفتن برای صرف شام از شریل و ساشا 

 برای ملحق شدن به آنان از هنری بارتلت بود و وقتی تد

اعتراض کرد و گفت نمیخواهد درگیر رابطه با شریل شود 

 هنری با تندی حرف او را قطع کرد و گفت:تدی چه

هستی او و  بخواهی چه نخواهی درگیر رابطه با شریل

ساشا ملینک میتوانند مهمترین شاهدان عینی برای تو 
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 .باشند

 .نمیتوانم بفهمم چطوری-

در صورتی که بخواهیم بگوییم تو به آپارتمان لیال -

برگشتی باید ثابت کنیم الیزابت النگ زمان آن مکالمه ی 

 تلفنی

را اشتباه متوجه شده و یکطوری هیات منصفه را متقاعد 

 . احتماال خودکشی کردهکنیم که لیال

 پس آن شاهد عینی چه میشود؟-

درختی را که روی تراس تکان میخورده دیده و خیال -

 میکرده تو بودی که با لیال درگیر شدی.او که خل و دیوانه

 .است

به کانری رفتند اواخر تابستان بود و رستوران محبوبشان 

 ندپر از آدمهای شاد و شنگولی بود که مشغول وراجی بود

اما کرگ از قبل تلفن زده و میزی را کنار پنجره رزرو 

 کرده بود که منظره ای چشمگیر از بندرگاه مونتری

داشت.شریل کنار تد نشست دستش را روی زانوی او 
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گذاشت و آهسته و زیر لب گفت:درست مثل آن موقع 

 .هاست

یک بلوز دکلته ی بنددار لمه با شلواری چسبان و تنگ بر 

مانطور که از آن سمت رستوران به این تن داشت و ه

 سمت

می آمد هیجان و شور و شوقی عجیب وجودش را در 

 .برگرفته بود

در تمام این ماهها از وقتی تد را دیده بود بارها و بارها به 

 او تلفن کرده اما تد هرگز جواب تلفنهایش را نداده

 وبود.حاال که انگشتان شریل با مهربانی و بی قراری زانوان ا

 را نوازش میکرد تد در این فکر بود که آیا احمق بوده که

در تمام مدت دست رد به سینه ی او زده است؟شریل 

حاضر بود هر چه او میخواست و ممکن بود بگوید و 

 محاکمه را

 به نفع او تمام کند.اما به چه قیمتی؟

از چهره ی ساشا و بارتلت و کرگ کامال مشخص بود در 
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 بیشتری میکردند تا در چشمه ی آبآنجا احساس آرامش 

گرم .ساشا به هنری گفت:صبر کن موقع غذا خوردن 

 .برسد.تا آنموقع میفهمی غذای دریایی یعنی چه

پیشخدمت آمد و بارلت جانی واکر سفارش داد.کت کتان 

 به رنگ شامپیان او کامال برازنده اش بود بلوز اسپرتش نیز

هوه ای مایل به برنگ شامپاین کامال مشخص بود شلوار ق

 زردش سفارشی است.موهای پر پشت سفیدش را که در

نهایت دقت اصالح شده بود بطرزی چشمگیر با صورت 

 .برنزه و بدون چین و چروکش تضاد داشت

تد او را در مقابل هیات منصفه و در حال بحث کردن و 

 جلب نظر آنان مجسم کرد.کسی که در جایگاه مینشست

میگفت اما تا کی؟تد ابتدا آشکارا به نفع او سخن 

میخواست ودکا مارتینی سفارش بدهد اما آبجو سفارش 

 داد.االن

زمانی نبود که قوای ذهنی اش را تضعیف کند.ساعت تازه 

 بود و برای شام خوردن زود بود .اما تد خودش اصرار1
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شام بخورند.کرگ و ساشا گفتگویی داغ 1کرده بود ساعت 

 .سرحال و شاد بود با یکدیگر داشتند ساشا واقعا

تد فکر کرد شهادت برای خاطر پول!میخواهند لیال را یک 

 دائم الخمر دیوانه جلوه بدهند.اینکار ممکن است نتیجه ی

عکس بدهد بچه ها و اگر نتیجه ی عکس بدهد من باید 

 .تاوانش را بپردازم

کرگ از ساشا راجع به بنگاهش سوال میکرد و بابت پولی 

 ضرر کرده بود با او همدردی کرد.بعد بهکه برای فیلم لیال 

شریل نگاهی کرد لبخندی صمیمانه زد و گفت:شریل تو 

هیکل سکسی و قشنگی داری و میتوانی ضرری را که از 

 لیال

 .خورده ایم جبران کنی

 .شما را بخدا بس کنید-

تد لبهایش را گاز گرفت تا از داد کشیدن بر سر کرگ 

قیه را شنید.او د راین جلوگیری کند.اما صدای خنده ی ب

 جمع
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همچون موجودی فضایی بود بشقاب پرنده.احساس کرد 

 تمام مشتریهای رستوران به او چشم دوخته اند.حتی

گفتگوهای در گوشی آنان را میشنید:محاکمه اش هفته 

 ...آینده شروع میشود

 بنظر تو او لیال را کشته؟-

شه ان همیبا ثروتی که دارد احتماال تبرئه میشود .ثروتمند-

 .همه چیز را با پول میخرند

 .نه همیشه-

تد با بی حوصلگی به خلیج نگاهی انداخت.بندرگاه پراز 

 قایق بود قایقهای تفریحی و قایقهای بادی بزرگ و کوچک

مادرش هر موقع میتوانست او را به اینجا می آورد تا مناظر 

 .را ببیند.مادرش فقط در اینجا احساس شادی میکرد

نری بارتلت گفت:خانواده مادری تد اهل مونتری کرگ با ه

 .بودند

دوباره تد احساس کرد بشدت از دست کرگ عصبانی و 

 .ناراحت است
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از کی و کجا این احساس بوجود آمده بود؟از زمانیکه در 

 هاوایی بودند؟یا قبل از آن؟افکار من را نخوان.بجای من

 .حرف نزن دیگر حالم بهم میخورد

میپرسید از اینکه بولداگ همیشه و همه  لیال همیشه از تد

 جا سایه به سایه بدنبال اوست خسته نمیشود؟

نوشیدنیها را آوردند بارتلت رشته ی سخن را بدست 

 گرفت:همانطور که میدانید شما همگی در زمره ی شاهدان

عینی هستید و قرار است به نفع تدی شهادت 

ز ی در النبدهید.میتوانید شهادت بدهید که چه الم شنگه ا

 اتفاق

نفر دیگر هم که آنجا بودند میتوانند 999افتاد.البته آن 

 شهادت بدهند اما من میخواهم شما در جایگاه شهود در

برابر اعضای هیات منصفه کمک کنید تا بتوانم شخصیت 

واقعی لیال را به اعضای هیات منصفه معرفی کنم.شما 

 همگی

بوده اما در عین  میدانید نظر افکار عمومی نسبت به او چه
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 حال اینرا هم میدانید که او زنی بود فاقد اعتماد به نفس

الزم اصال به خودش ایمان نداشت و همیشه ترس از 

 .شکست زجرش میداد

ساشا گفت:دفاع مرلین مونرویی با آن همه داستانهای 

مهیج و داغی که درباره ی مرگ مرلین مونرو وجود دارد 

 دیگر

 .ال خودکشی کردههمه متقاعد میشوند لی

بارتلت با لبخندی دوستانه حرف ساشا را تایید کرد و 

گفت:دقیقا حاال سوال این است که انگیزه ی خودکشی 

 چه بوده

 .ساشا راجع به فیلم بگو

ساشا شانه ای باال انداخت و گفت:لیال اصال برای آن نقش 

ساخته شده بود چون با شخصیت خودش مو نمیزد.او 

 عاشق

د .تمرینها برایش مثل آب خوردن بود.همیشه فیلمنامه بو

به او میگفتم میتوانیم در عرض یکهفته اجرای نقش را 
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 آغاز

کنیم.اما میدانید چه اتفاقی افتاد؟یک روز صبح ساعت 

 مست مست برای تمرین آمد بعد از آنهمه چیز بد و بدتر1

 .شد

 ترس از صحنه؟-

ز اشخاص زیادی دچار ترس از صحنه میشوند.هلن های-

 قبل از اینمه روی صحنه برود استفراغ میکرد.وقتی جیمز

استوارت بازی در فیلمی را به پایان میرساند مطمئن بود 

 هیچکس بالفاصله پیشنهاد بازی در فیلم دیگری را به او

نمیدهد.لیال هم استفراغ میکرد و بشدت نگران بود.در کار 

 .بازیگی چنین مسایلی وجود دارد

د گفت:اصال نباید چنین جمله ای در بارتلت با لحنی تن

 جایگاه شهود گفته شود.میخواهم از لیال تصویر زنی را ارائه

 .بدهم که دچار معضل شرابخواری و افسردگی شدید بوده

نوجوانی باالی سر شریل ایستاد و گفت:لطف میکنید امضا 

 بدهید؟
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 .و صورت غذا را جلوی او گذاشت

 .کردشریل با لبخند گفت:البته و امضا 

آیا این موضوع حقیقت دارد که در مجموعه ی جدید -

 شما نقش آماندا را بازی میکنید؟

 .خدا از دهانت بشنود گمان میکنم بله-

 .شریل مجذوب احترام و تکریم آن نوجوان شده بود

 .شما در آن نقش عالی خواهید بود.از امضا متشکرم-

یم دساشا با سردی گفت:میباست این مکالمه را ضبط میکر

 .و برای باب کوئینگ میفرستادیم

کرگ پرسید:کی معلوم میشود شریل در نقش پذیرفته 

 شده یا نه؟

 .احتماال در چند روز آینده-

 .کرگ لیوانش را بلند کرد و گفت:پس به سالمتی آماندا

شریل بدون توجه به کرگ به سمت تد برگشت و گفت:تو 

 نمیخواهی به سالمتی آماندا بنوشی؟

 .را برداشت و خیلی جدی گفت:البته تد لیوانش
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امیدواری آشکاری که در چشمان شریل بود به گونه ای 

 غریب تحت تاثیرش قرار میداد.لیال همیشه شریل را تحت

الشعاع قرار میداد.پس چرا آندو به آن دوستی مسخره و پر 

 تظاهر ادامه میدادند؟آیا میل شدید شریل برای اینکه

ی حس مبارزه طلبی را در لیال ایجاد باالتر از لیال باشد نوع

کرده بود؟و بهمین علت میخواست دائم جلوی چشم 

 شریل

باشد و موفقیتهاش را به رخ او بکشد؟بهمین دلیل او را 

تحمل میکرد؟شریل به احتمال قوی در چهره ی تد 

 متوجه

چیزی شده بود که خم شده و بوسه ای بر گونه ی او 

 .زد.تد خودش را کنار نکشید

قع صرف قهوه شریل آرنجش را روی میز تکیه داد و مو

دستانش را زیر چانه اش گذاشت.در اثر شامپاینی که 

 خورده

چشمانش تار میدید گویی در چشمانش امیدهایی پنهان 

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 324



98 
اسکین

 وجود داشت.آهسته با بارتلت صحبت میکرد و صدایش

 .اندکی نامشخص بود

ی نگمان میکنی لیال باور کرده بود که تد برای خاطر ز-

دیگر میخواسته او را رها کند؟این مساله تا چه حد به 

 فرضیه

 خودکشی کمک میکند؟

 .تد با سردی گفت:من درگیر رابطه با زنی دیگر نبودم

شریل با لحنی سرزنشبار گفت:نمیخواهم که به حقیقت 

اعتراف کنی.اصال مجبور نیستی حرف بزنی هنری جواب 

 من

 .را بده

میکرد تد به کسی دیگر  اگر مدرکی داشتیم که ثابت-

عالقه داشته و لیال هم از این موضوع باخبر شده 

 میتوانستیم

دلیلی برا افسرده بودن لیال ارائه بدهیم.و این میتواند 

ادعای دادیار را بر اینکه تد لیال را به قتل رسانده چون او 
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 را از

 .خودش رانده بود لوث کند

 یخواهی بگوییبارتلت امیدوارانه از شریل پرسید:یعنی م

 قبل از مرگ لیال بین تو و تد رابطه ای وجود داشته؟

 !تد با پرخاش گفت:خودم جواب این سوال را میدهم نه

شریل با تحکم گفت:درست به حرفهایم گوش ندادی.من 

 گفتم احتمال دارد مدرکی داشته باشم که ثابت کند لیال

خیال میکرده تد میخواسته او را بخاطر زنی دیگر رها 

 .کند

ساشا رو به شریل گفت:شریل بتو پیشنهاد میکنم دهانت 

 را ببندی.اصال میفهمی راجع به چه موضوعی صحبت

میکنی؟حاال هم بهتر است از اینجا برویم بیرون زیادی 

 .خورده ای

شریل با خوشرویی گفت:حق با توست.البته اغلب حق با تو 

 .نیست ساشا عزیز اما این دفعه هست

را قطع کرد و گفت:یک دقیقه صبر کنید بارتلت حرفشان 
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 شریل.اگر اینهم یک نوع بازی است بهتر است کارتهایت

را رو کنی.هر چیز یکه وضعیت روحی لیال را روشن کند 

 برای دفاع تد حیاتی است حاال مدرکت چیست؟

شریل گفت:ممکن است چیزی باشد که اصال توجه تو را 

 .جلب نکند.حاال بگذار فکرهایم را بکنم

کرگ اشاره کرد صحبت را ادامه ندهند:احساس میکنم این 

 .گفتگو فقط وقت تلف کردن است

************ 

ساعت نه و نیم آنان در چشمه ی آب گرم از لیموزین 

پیاده شدند .شریل با لحنی خصمانه گفت:دلم میخواهد تد 

 مرا

 .تا ویالیم همراهی کند

 .ساشا با پرخاش گفت:خودم همراهی ات میکنم

 .شریل مصرانه گفت:گفتم تد مرا همراهی کند

و همانطور که بسمت ویالی او میرفتند تکیه اش را به تد 

 داد.سایر مهمانان تازه داشتند عمارت اصلی را ترک
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 .میکردند

شریل زیر لب گفت:خیلی خوش گذشت خوب شد با هم 

 بیرون رفتیم مگر نه؟

کنار تد د رحالیکه موهای سیاه شریل را از توی صورتش 

میزد گفت:شریل آن چیزی که راجع به مدرک گفتی باز 

 هم

 یکی دیگر از آن بازیهایت است؟

 .خیلی خوشم می آید وقتی به موهایم دست میزنی-

 .به ویال رسیده بودند

 .بیا تو عزیزم-

 .نه دیگر شب بخیر-

شریل سر تد را پایین آورد و خیره در او 

زد.تد فکر نگریست.چشمانش زیر نور ستارگان برق می

 کرد:آیا شریل

 تظاهر به مستی کرده است؟

شریل بی تابانه زمزمه کرد:عزیزم نمیتوانی بفهمی که من 
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 تنها کسی هستم که میتواند به ازادی تو در دادگاه کمک

 کند؟

*************** 

کرگ و بارتلت به ساشا شب بخیر گفتند و بسوی 

 .رسیدویالهایشان براه افتادند.بارتلت راضی بنظر می

اینطور که پیداست انگار تدی باالخره متوجه قضیه -

 شده.اگر این خانم کوچولو طرف او را بگیرد خیلی خوب

میشود.تو راجع به آن حرفهای عجیب غریبش درباره ی 

 اینکه تد با زنی دیگر رابطه داشته چه نظری داری؟

خیال خام احتماال میخواهد خودش را بجای آن زن -

 .خیالی جا بزند

 .متوجهم اگر تد باهوش باشد آنرا میپذیرد-

به ویالی کرگ که رسیدند بارتلت گفت:میخواهم چند 

دقیقه ای بیایم تو فرصت خوبی است که تنها صحبت 

 .کنیم

داخل ویال بارتلت نگاهی به دور و بر انداخت و گفت:شکل 
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 .این ویال با ویالهای دیگر خیلی فرق دارد

صفات مردانگی و خشونت  کرگ گفت:اینهم از دالیل وجود

 در مین است.مین به تمام ریزه کاری ها توجه داشته

میزهای ساخته شده از چوب کاج و زمینهای فرش شده با 

 الوار.حتی تختخواب هم یک رشته فنر دارد.مین سهوا یکی

از این ویالها را بمن اختصاص داده.گمان میکنم ناخودآگاه 

 .دبمن به چشم آدم ساده لوح نگاه میکن

 واقعا هستی؟-

خودم اینطور خیال نمیکنم.اگر چه تکیه ام را به تختهای -

 بزرگ پر از فنر میدهم در هر صورت وضعم چند درجه ای

از آن زمان که در خیابانی زندگی میکردیم که پدرم در آن 

 .فروشگاه مواد غذایی داشت بهتر شده

بارتلت به دقت به کرگ نگاه کرد و پیش خود تصدیق کرد 

 راستی که بولداگ لقبی برازنده برای کرگ است.موهایب

حنایی رنگ چهره ی بی اعتنا گونه هایی که با کمی اضافه 

 وزن تبدیل به غبغب میشد.شهروندی قابل اعتماد و انسانی
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 .خوب برای همراهی

بارتلت گفت:تد خیلی خوش شانش است که تو را در 

 .دکنارش دارد.البته گمان نمیکنم قدر تو را بدان

اشتباهات همینجاست.فعال تد مجبور است برای پیشرفت -

 کار و کاسبی اش بمن متکی باشد و البته خیلی از این

موضوع دلخور است.بگذار موضوع را برایت روشن کنم.تد 

 در واقع تصور میکند از من متنفر است.اما مشکل

اینجاست که وجود من را نمیتواند تحمل کند چرا که من 

 ری و هچلی هستم که تا خرخره در آن فرویادآور گرفتا

 .رفته

 .کرگ بسمت گنجه رفت و چمدانی را بیرون اورد

 .منهم مثل تو ذخیره ی مخصوص را همراه خود آورده ام-

و بعد دو لیوان مشروب ریخت.یکی از آنها را بدست بارتلت 

 داد.روی کاناپه نشست و در حالیکه لیوانش را در دست

شد و گفت:بهترین مثالی که میچرخاند به جلو خم 

میتوانم برایت بزنم اینست که مدتها قبل دختر عمویم 
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 تصادف

کرد و نزدیک یکسال دراز به دراز در بیمارستان خوابیده و 

 مادرش سرپرستی و مراقبت از بچه های او را به عهده

گرفت.یک چیزی را میخواهی بدانی؟دختر عمویم به مادر 

 که مادرش از وجود بچهخودش حسودی میکرد و میگفت 

های او لذت میبرد در حالیکه باید بجای او در بیمارستان 

باشد.این مساله درست مثل قضیه ی من و تد 

 است...بمحض

اینکه دختر عمویم از بیمارستان مرخص شد از مادرش 

بابت زحماتی که کشیده بود کلی تشکر و قدردانی 

 کرد.زمانی

ره بین ما به حالت اول هم که تد تبرئه شود همه چیز دوبا

 و عادی برمیگردد.البته بگذار یک چیزی با تو بگویم من

خودم بیشتر ترجیح میدهم بجای پاک کردن کفش تد 

 .طغیانها و از کوره در رفتنهایش را تحمل کنم

بارتلت متوجه شد خیلی سریع قضاوت کرده که کرگ 
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بابکوک را همانند غالمی حلقه بگوش فرض کرده است و 

 با

ج خلقی پیش خود تصدیق کرد مساله اینست که او ک

 .بیش از حد ازخودراضی است

بارتلت محتاطانه جواب داد:متوجه منظورت میشوم گمان 

 .میکنم خیلی باهوش و زیرک هستی

 کرگ با نیمچه لبخندی پرسید:خیلی خیلی باهوشم نه؟

بارتلت ترجیح داد نیشی را که در کالم او بود نادیده بگیرد 

 .ن توجهی نکندو به آ

از این گذشته احساسم در مورد این پرونده تا اندازه ای -

بهتر شده.احتماال میتوانیم با کمک یکدیگر دفاعی را 

 ترتیب

بدهیم که اقال باعث بوجود آمدن شک و تردیدی معقول و 

 منطقی در اذهان هیات منصفه بشود.راجع به آن بنگاه

 تجسسی تحقیق کردی؟

تخدام کردیم که فقط هر اطالعاتی بله دو کارآگاه اس-
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بتوانند درباره ی آن زنه راس پیدا کنند و یک کارآگاه 

 دیگر

هم فقط برای اینکه او را تعقیب کند.البته شاید واقعا 

 اینهمه کارآگاه استخدام نکرده باشم و فقط دارم مبالغه

 میکنم.ولی در هر صورت تو از کجا میخواهی بفهمی؟

در میرفت گفت:تنها چیزی که  بارتلت همچنانکه بسمت

 در این وضعیت هیچ کمکی به ما نمیکند مبالغه و گزافه

گویی است.مطمئنا خودت بهتر میدانی تد وینترز به همان 

 دالیلی که ناگهان بتو میپرد از منهم متنفر است.ما هر دو

خواستار پیروزی او در دادگاه هستیم.یک بخش از 

توجه نکرده بودم دفاعمان که من تا شب قبل به آن 

 اینست که

هیات منصفه را متقاعد کنیم تد و شریل کمی قبل از 

مرگ لیال السل دوباره روابطشان را از سر گرفته بودند و 

 آن

پولی هم که تد در فیلم سرمایه گزاری کرده بود در واقع 
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 .برای این بود که لیال را سر خودش باز کند

انه نگاهی به او بارتلت در را باز کرد برگشت و از سرش

انداخت و گفت:درباره ی چیزهایی که گفتم خوب فکر کن 

 و

 .صبح با یک نقشه و ترفند تازه بیا سراغ من

سپس مکثی کرد و گفت:اما حال باید تدی را متقاعد کنیم 

 .با نقشه مان موافقت کند

************* 

وقتی ساشا به ویالش رسید چراغ دستگاه پیغامگیر تلفن 

 وشن میشد.ناخودآگاه احساس کرد بابخاموش و ر

کوئینگ پشت خط است.مدیرعامل استودیوی سیمای 

 متحرک برای این عادتش که تلفنهایش را دیروقت یا صبح

زود میزد که پول مکالمات ارزانتر و خط ترازتر بود مشهود 

 بود.معنی این تلفن این بود که حتما تصمیمی درباره

 .شریل و نقش آماندا گرفته شده

ناگهان عرق سرد بر سر تا پایش نشست با دستش سیگار 
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 .و با دست دیگر تلفن را برداشت

 .در حینی که باب با فریاد میگفت:ساشا ملینک

ساشا گوشی تلفن را روی کتفش گذاشت و سیگارش را 

 .روشن کرد

چقدر خوشحالم که توانستم همین امشب پیدایت کنم -

 .صبح تلفن کردم9ساشا یکبار هم ساعت 

اصال شبها خواب ندارم کی میتواند د راین اوضاع و احوال -

 بخوابد؟

آخر من خودم خیلی راحت و عمیق میخوابم.ساشا چند -

 .تا سوال دارم

ساشا دیگر مطمئن شد شریل نقش را از دست داده 

است.انگار خاموش روشن شدن چراغ پیغامگیر تلفن 

 سرنوشتی

 .شوم را مخابره میکرد

پس هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده  اما باب سوال داشت

 بود.میتوانست را در حالیکه در صندلی گردان چرمی
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کتابخانه ی منزلش لم داده است مجسم کند.بابت به این 

 دلیل مدیر عامل استودیو شده بود که از روی احساس

 .تصمیم نمیگرفت

ساشا امیدوارانه با خود گفت آزمایش شریل عالی بود .اما 

 خوب آخرش چه؟

ر حالیکه سعی میکرد لحنش آرام باشد گفت:حرفت را د

 .رک و پوست کنده بزن

ما هنوز سر این موضوع که نقش را به شریل بدهیم یا به -

 مارگودرشر سردرگم مانده ایم.خودت که میدانی ساختن

سریال چه کار سختی است.شهرت مارگو بیشتر از شریل 

 رگویم بهتاست.شریل خوب بود واقعا عالی بود ..میتوانم ب

از مارگو اما مجبورم این مساله را انکار کنم.میدانی شریل 

 هم در این سالهای اخیر هیچ کار مهمی نکرده در جلسه

 .موضوع شکست و آبروریزی اش در برادوی مطرح شد

آن نقش.دوباره آن نقش.چهره ی لیال در ذهنش نقش 

 بست و از جلوی چشمانش رژه رفت.بیاد زمانی افتاد که در
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لنز سرش داد زده بود خیلی دلش میخواست تا میتوانست ا

 کتکش میزد و آن صدای پر ریشخند و کنایه را برای

 ...همیشه خفه میکرد

آن نقش به درد لیال میخورد تمام تقصیرها به گردن من -

 .است اما میخواهم صاف و پوست کنده با تو حرف بزنم

 برای مدتیبنابرا گزارش روزنامه گاران سال گذشته مارگو 

 کوتاه از مواد مخدر استفاده میکرد.عامه ی مردم از

ستارگانی که نیمی از زندگیشان در مراکز ترک اعتیاد 

 .میگذرانند متنفر و بیزارند

صاف و پوست کنده بمن بگو آیا درباره ی شریل مساله -

 بخصوصی وجود دارد که اگر انتخابش کنیم باعث نگرانی و

 آبروریزیمان بشود؟

گوشی را محکم در دستش گرفت شانس شریل برای  ساشا

 پذیرفته شدن بیشتر شده بود.از شدت هیجان و

 .امیدواری نفسش بند امد.از کف دستش عرق میچکید

 ...باب حاضرم قسم بخورم-
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همه برای من قسم میخورند.بجای قسم خوردن سعی کن 

 حقیقت را بمن بگویی.اگر خطر کنم و شریل را برای نقش

رایم تف سرباال نمیشود؟اگر چنین اتفاقی بیفتد بپذیرم ب

 .ساشا کارت تمام است

 ...قسم میخورم به ارواح خاک مادرم-

ساشا گوشی را گذاشت و د رحالیکه قوز کرده بود سرش را 

 میان دستانش گرفت.عرقی لزج تمام دستانش را در بر

گرفت.یکبار دیگر فرصت طالیی در چنگش بود.البته 

 ال شریل میتوانست برای او افتضاح به بارایندفعه بجای لی

 ...بیاورد

دورا موقع رفتن نامه ی بی امضا را که الیزابت الی کیسه 

 نایلون پیچانده بود داخل جیبش گذاشت و با خود برد

تصمیم داشت با دستگاه فتوکپی دفتر کارش یک کپی از 

آن نامه بگیرد تا الیزابت اصل نامه را به دفتر کالنتر در 

 شهر

سالیناس ببرد کالنتر اسکات الشورن مهمان دائمی شام در 
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 .چشمه ی اب گرم بود

با شوهر اول مین روابطی داشت و همیشه در مواقعی که 

مشکلی مانند گم شدن جواهرات پیش می آمد با تدبیر 

 کامل

 .آنرا حل میکرد.دورا به الیزابت اخطار کرده بود

 .رق داردنامه های بی امضا با جواهرات گم شده ف-

میدانم اما اسکات میتواند راهنمایی مان کند نامه را برای -

 بررسی به کجا بفرستیم.شاید هم بگوید آنرا به دفتر

دادستان در نیویورک تحویل بدهیم در هر حال من یک 

 .نسخه از آنرا میخواهم

پس بگذار همین امشب از آن کپی بگیرم.فردا با وجود -

 .ن ممکن است آنرا بخواندمین نمیتوانیم خطر کنیم چو

موقع رفتن دورا الیزابت او را محکم بغل کرد و گفت:تو هم 

 باور نمیکنی تد مقصر باشد اینطور نیست سامی؟

اینکه قتل عمد باشد؟نه بسادگی نمیتوانم آنرا باور -

کنم.تازه اگر هم تد به زنی دیگر عالقه مند بوده هیچ 
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 انگیزه ای

 .برای کشتن لیال نداشته

************ 

به هر حال دورا میبایست به دفتر کارش برمیگشت.نامه ها 

 هنوز روی میز کارش و کیسه های وارسی نشده هنوز

روی زمین اتاق پخش و پال بود.مین اگر آنجا را با آن وضع 

 .میدید بشدت از کوره در میرفت

سینی شامش هنوز تقریبا دست نخورده روی میز کوچک 

 قعا عجیب بود که این روزها اصالکنار میز کارش بود وا

سالگی که واقعا سنی 19اشتهایی به غذا نداشت.آخر 

 .نیست

قبال فقط زمان مرگ لیال و زمانی که عمل جراحی داشت 

اینطور بی اشتها شده بود که آنهم به سرعت برق از بین 

 رفته

و دوباره میل و رغبت همیشگی اش را نسبت به غذا 

همیشه لیال بابت آن دستش  بدست آورده بود حالتی که
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 می

 .انداخت

دستگاه فتوکپی در قفسه ای از جنس چوب گردو مستقر 

 بود.دورا در باالیی قفسه را برداشت و دستگاه را روشن کرد

نامه را از جیبش بیرون آورد کیه نایلون را از دورش باز 

 کرد و با احتیاط طوری که دستش فقط به لبه های نامه

آورد.حرکاتش سریع بود.همیشه این  بخورد آنرا بیرون

 نگرانی وجود داشت که مین یکدفعه به سرش بزند و پایین

بیاید تا سری به دفتر بزند.هلموت که بی شک غرق 

مطالعه بود.او مبتال به بی خوابی بود و تا دیروقت مطالعه 

 .میکرد

دورا ناخود آگاه از پنجره ی نیمه باز نگاهی به بیرون 

سهمگین اقیانوس و بوی نسیم آب  انداخت.صدای غرش

 شور

براستی فرح بخش بود.کمترین اهمیتی به هوای سرد که 

 بداخل اتاق راه یافت و باعث شد از سرما بلرزد نداد اما..اما

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 342



98 
اسکین

 چه چیزی توجهش را جلب کرده بود؟

در آن لحظه همه ی مهمانان در ویالهایشان بودند.نور 

 ورد.از آنجاچراغ از پشت پرده ی ویالها به چشم میخ

میتوانست بطور مبهم میزهای چتر دار دو استخر المپیک 

را ببیند در سمت چپ سایه ی حمام رومی به گونه ای 

 مهیب

نمایان بود.هوا کم کم مه آلود میشد قدرت دید را ضعیف 

 تر میکرد دورا ناگهان به جلو خم شدکسی بجای راه اصلی

ر میترسید در پناه سایه ی درختان سرو راه میرفت.انگا

 دیده بشود.او عینکش را میزان کرد و وقتی متوجه شد آن

شخص لباس غواصی بتن دارد و ماسک اکسیژن بسته 

 .حیرت زده شد

آن شخص در محوطه چه کار میکرد؟مثل اینکه به سمت 

 استخر المپیک میرفت .الیزابت به دورا گفته بود میخواهد

ا شنا کند ترسی بی دلیل سرتاپای وجودش را فر

گرفت.نامه را داخل جیب ژاکتش گذاشت و با عجله از 
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 دفتر بیرون

آمد.با وجود درد شدید مفاصل تا جایی که در توان 

داشت.به سرعت از پله ها پایین آمد از میان سرسرای 

 تاریک

گذشت و از در فرعی که بندرت از آن استفاده میشد خارج 

 شد.حاال آن شخص مشکوک از کنار حمام رومی

 ..با عجله به طرفش رفت تا سد راهش شودمیگذشت

با خود گفت:احتماال یکی از بچه های دانشکده است که در 

 پبل بیج اقامت دارد.آنان هر چند وقت یکبار دزدکی وارد

محوطه ی چشمه ی آب گرم میشدند و در استخر المپیک 

 شنا میکردند .اما دورا اصال دلش نمیخواست الیزابت

 .رخورد کندبتنهایی با این شخص ب

دورا رویش را برگرداند و متوجه شد که آن شخص او را 

دید.روشنایی نورافکنهای امنیتی قسمت نگهبانی زمین 

 گلف

از دروازه ها گذشت حاال به باالی تپه رسیده بود.شبح با 
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لباس غوصی به سمت حمام رومی دوید.دورا متوجه شد 

 در

بخودش  حمام نیمه باز است.این هلموت احمق امروز عصر

 .زحمت نداده آن را ببندد

همانطور که با عجله بدنبال او میدوید زانوانش شروع به 

لرزیدن کرد.میبایست تا رسیدن نگهبان نمیگذاشت 

 شخص

متجاوز فرار کند.با تردید و دودلی وارد ساختمان حمام 

 .رومی شد

سرسرای ورودی فضایی باز و بسیار بزرگ با دیوارهایی 

 انتهای آن پلکان قرار داشت.نوری که از مرمرین بود که در

فانوسهای ژاپنی میان درختان بیرون ساختمان ساطع 

میشد به اندازه ای بود که دورا تشخیص دهد داخل حمام 

 خالی

است.در حقیقت چند هفته ی پیش که آنجا را دیده بود 

 .کار زیادی در آن انجام نشده بود
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چراغ قوه ای را از میان در بازی که به سمت چپ بود نور 

 دید راهروی سرپوشیده به اتاقهای رختکن منتهی میشد و

 .در کنار آن اولین استخرهای آب شور دریا بود

در یک لحظه خشم و عصبانتیش تبدیل به ترس شد و 

 .تصمیم گرفت بیرون برود و منتظر نگهبان بماند

 .دورا من اینجا هستم-

ست کند.با آن صدای اشنا باعث شد با آرامش خاطر پا س

 احتیاط از وسط راهروی تاریک گذشت وارد رختکن شد و

 .به سمت محوطه ی استخر سرپوشیده رفت

او در حالیکه چراغ قوه ای در دست داشت منتظر دورا 

بود.لباس سیاه غواصی عینک دو الیه ی مخصوص زیر آب 

 او

خم بودن سرش و حرکت نامنتظر و اضطراب آور چراغ قوه 

 .تردید عقب عقب برود باعث شد دورا با

محض رضای خدا نور آن چراغ قوه را در چشم من -

 .نینداز.نمیتوانم ببینم
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او یک دستش را با آن دستکش سیاه کلفت ترسناک به 

 سمت دورا دراز کرد تا گلویش را بگیرد و با دست دیگرش

نور خیره کننده و کورکننده ی چراغ قوه را مستقیما در 

 .چشمان دورا انداخت

را در حالیکه بشدت ترسیده بود یک قدم به عقب رفت دو

 و موقعیکه برای دفاع از خود دستانش را باال برد متوجه

افتادن نامه از جیبش نشد.ناگهان زیر پاهایش خالی شد و 

 از عقب سقوط کرد.آخرین فکرش درست قبل از اینکه

سرش به توده ی بتونی کف استخر بخورد و متالشی بشود 

 .باالخره فهمیده بود قاتل لیال کیستاین بود که 

الیزابت با سرعتی دیوانه وار و طاقت فرسا از یک سر 

استخر به سر دیگر ان شنا میکرد مه ذرات متغیر بخاری 

 که در

یک آن همچون غباری سیاه بر فراز محیط اطراف سیاه 

افکنده و تا چند لحظه قبل همه جا را فرا گرفته بود از 

 بین
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اریکی را بیشتر دوست داشت.میخواست از رفت.الیزابت ت

 هر ذره ی وجودش کار بکشد چون میدانست کار بدنی

سخت و توانفرسا بنوعی باعث تخلیه ی اضطراب و دلهره 

 های درونی میشود.به انتهای شمالی استخر که رسید

دستش را به دیواره گرفت و نفسی تازه کرد.سپس چرخید 

 قورباغه بطرف دیگرو با سرعتی دیوانه وارد با شنای 

 .استخر شنا کرد

قلبش در اثر سرعت زیاد بشدت میتپید براستی که 

دیوانگی کرده بود اوضاع و شرایطش اصال برای این نوع 

 شنا

مناسب نبود اما باز هم با سرعت شنا کرد.سعی میکرد با 

 صرف انرژی جسمانی افکارش را پشت سر بگذارد.باالخره

ابید و شروع به پا زدن احساس آرامش کرد.به پشت خو

 .کرد.دستانش را به صورت دورانی باز و بسته میکرد

آن نامه ها نامه ای که در دست داشتند نامه ای که 

دزدیده شده بود نامه های دیگر ممکن بود در میان نامه 
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 های باز

نشده باشد و نامه هایی که احتماال لیال دیده و از بین برده 

 .بود

ها چیزی بمن نگفت؟چرا مرا داخل چرا لیال راجع به آن

 ماجرا نکرد؟او که همیشه از من نظر خواهی میکرد.او که

همیشه میگفت من بقدری با تحکم حرف میزنم و 

حرفهایم به او ارامش میدهد که انتقادها را خیلی جدی 

 .نمیگیرد

لیال به او نگفته بود چون اطمینان داشت تد درگیر رابطه 

دیگر هیچ کاری از دستش بر با زنی دیگر شده است و 

 نمی

آید.اما حق با سامی بود اگر بر فرض تد درگیر رابطه با 

 زنی دیگر شده بود باز هم هیچ انگیزه ای برای کشتن لیال

 .نداشت

اما منهم راجع به زمان آن مکالمه ی تلفنی اشتباه 

نکردم.اصال فرض کنیم لیال خودش را از چنگال او رها 
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 کرده و پایین

تد هم موقتا دچار فراموشی شده فرض که آن نامه  افتاده

 ها باعث خودکشی او شده.اما من باید بفهمم چه کسی آن

 .نامه ها را میفرستاده

وقت رفتن بود از خستگی رو به موت بود ولی از نظر 

روحی تا حدودی آرامتر شده بود.قرار بود فردا صبح بقیه 

 ی

مه ای را که پیدا نامه ها را با سامی بررسی کنند.او آن نا

 کرده بودند پیش اسکات الشورن ببرد.شاید اسکات میگفت

آن را مستقیما نزد دادستان نیویورک ببرد.آیا این مدرکی 

 نبود که ثابت میکرد تد زمان وقوع جنایت در آنجا حضور

 نداشته است؟تد با چه کسی رابطه پیدا کرده بود؟

.هوای در حین باال رفتن از نردبان استخر میلرزید

شبانگاهی خیلی سرد بود و بیشتر از آنچه تصور میکرد در 

 استخر

مانده بود.به سرعت هوله اش را پوشید و از داخل جیبش 
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ساعت مچی اش را بیرون اورد.عقربه های شب نمای آن 

 .و نیم را نشان میداد ده

احساس کرد صدای خش خشی از پشت درختان سرو در 

 .ک شنیدحیاط سنگفرش کنار استخر المپی

 کی آنجاست؟-

از صدایش نگرانی و ترس مشهود بود.هیچ جوابی نشنید.به 

 کنار حیاط سنگفرش رفت و به چشمانش فشار آورد تا

شاید از ورای پرچینها و از میان درختان پراکنده و سر به 

 فلک کشیده چیزی ببیند.سایه ی درختان سرو در تاریکی

کتی بغیر از خش تهدید آمیز و هراس آور بود اما هیچ حر

 خش ضعیف برگها وجود نداشت.نسیم خنکی که از سمت

دریا میوزید شدت میگرفت.مطمئنا صدای خش خش 

 .برگها بود

با حالتی که حاکی از بی اعتنایی هوله اش را دورش 

 .پیچید و کالهش را روی سرش گذاشت

اما به علتی نامعلوم هنوز هم دچاری نوعی تشویش و 
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ا گامهایی سریع به سمت ویالیش براه نگرانی درونی بود.ب

 .افتاد

************** 

او به سامی دست نزده بود اما سوالی به ذهنش خطور 

کرد.سامی د رساختمان حمام چه میکرد؟و به اینکه چرا 

 در

ساختمان باز بود تا او بتواند داخل شود لعنت فرستاد.اگر 

 دبجای داخل شدن آن را دور میزد هرگز به دورا برخور

نمیکرد.کوچکترین چیزی میتوانست او را لو بدهد.اما 

 براستی بخت یارش بود که نامه همراه دورا بود و از جیبش

افتاده بود.میباست آن نامه را از بین میبرد؟مطمئن 

نبود.آن نامه به منزله ی شمشیری دو لبه بود.نامه را داخل 

 بدنش

تقه زیر لباس غواصی مخفی کرده بود.در حمام با صدای 

 ای بسته شد.نگهبان بطور سر سری گشتی میزد و

میرفت.امشب دیگر باز نمیگشت.بسیار آهسته و با احتیاط 
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 بسمت استخر براه افتاد.یعنی الیزابت هنوز آنجاست

؟شاید عاقالنه تر بود قال قضیه را همین امشب 

میکند؟البته دو حادثه در یک شب شک برانگیز بود اما ایا 

 زنده ماندن

بت خطرناکتر نبود؟حتما با پیدا شدن جسد سامی الیزا

الیزابت درصدد بر می آمد دلیل مرگ او را بفهمد.آیا 

 بوک رمان                                           الیزابت

 /https://romanbook.ir        این نامه را دیده بود؟

*************** 

صدای شلپ شلپ اب را در استخر شنید.با احتیاط از 

پشت درختان بیرون آمد و هیکلی را که با سرعت در آب 

 شنا

د منتظر میماند تا باالخره خسته شده میکرد تماشا کرد.بای

 و سرعتش را کم کند.شاید دیگر وقتش بود جلو برود.دو

حادثه ی بدون ارتباط با یکدیگر در یکشب ایا اوضاع 

مغشوشی که بعد از این حوادث بوجود می آمد فکر مردم 
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 را از

موضوع منحرف میکرد و باعث رد گم کردن میشد؟یک 

 .برداشت قدم به جلو و به سمت استخر

و او را دید که پشت بوته زار ایستاده و الیزابت را نگاه 

 میکند.او اینجا چه میکرد؟شاید حدس زده بود الیزابت در

معرض خطر است؟یا شاید او هم به این نتیجه رسیده بود 

 که وجود الیزابت خطری اجتناب ناپذیر است؟

 رهنگامیکه از پشت شاخه های انبود درختان سرو پا به فرا

 گذاشت و در تاریکی شب ناپدید میشد لباس غواصی اش

 .در هوای مه آلود میدرخشید

 سه شنبه

 اول سپتامبر

 :نقل قولی برای امروز

تقدیم به بهترین و زیباترین کسی که مایه ی شادمانی و 

 .سالمت من است

 شارل بودلر
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 سالم صبح بخیر به مهمانان عزیزمان

خش تر است.پس امروز صبح هوا کمی خنکتر و فرح ب

 خودتان را برای حس هیجان انگیز سوزن سوزن شدن در

 .هوای آفتابی و خنک آماده کنید

به عاشقان طبیعت توصیه میکنیم سی دقیقه بعد از صرف 

 ناهار در کنار ساحل زیبای اقیانوس قدم بزنند و گلهای

بومی مونتری پنین سوالی محبوبمان را لمس 

و نیم کنار دروازه 99اعت کنند.تصمیمتان را بگیرید و س

 ی اصلی به

 .راهنمای با تجربه ی ما بپیوندید

 .فهرست غذایی امشب مان بسیار عالی و فوق العاده است

زیباترین و شیک ترین لباستان را بپوشید.با علم به اینکه 

 این غذای عالی و لذیذ طوری درست شده که مقداری

و باعث  کالری موجود در آن به اندازه ی نیازتان است

 .چاقی تان نمیشود.با خیال راحت بخورید و بنوشید

یک تفکر زیبا:زیبایی از دریچه ی چشم هر کس به گونه 
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 ای است.اما وقتی در آینه مینگرید.زیبایی را در وجود خود

 .میبیند

 بارون و بارونس ون اسکروبیر

سپیده دم بود مین روی تختخواب بزرگ و سایبان داری 

 ن شریک بود دراز کشیده بود.کامال بیدارکه با هلموت در آ

بود.برای اینکه ارامش هلموت را به هم نزند و بیدارش 

 نکند خیلی آهسته به پهلو شد و دستش را زیر سرش

گذاشت .هلموت حتی در خواب هم خوش قیافه بود.به 

 پهلو خوابیده و در حالیکه صورتش به سمت مین بود یک

انگار میخواست او را در  دستش را طوری دراز کرده بود که

 .آغوش بگیرد .آرام و عمیق نفس میکشید

هلموت تمام طول شب را به این آرامی نخوابیده بود .مین 

 نمیدانست او چه ساعتی به رختخواب آمده است اما حدود

ساعت دو د ر اثر حرکات آشفته و عصبی او از خواب پریده 

 هاییبود.دائم سرش را در خواب تکان میداد و ناله 

عصبی و خفه میکرد.وقتی به او گفته بود:لعنت بر تو لیال 
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 .لعنت بر تو

دیگر خواب به چشمان مین نیامده بود.ناخودآگاه دستش 

 .را روی شانه ی او گذاشته و آهسته گفته بود:هیس

بعد از آن هلموت آرام گرفته بود.آیا خوابی را که دیده بود 

 اب فریادبخاطر می آورد؟بیاد می آورد که در خو

میکشیده است؟هیچ دلیلی نمیدید به او بگوید حرفهایش 

 را در خواب شنیده چون فایده ای نداشت.او که حقیقت را

به او نمیگفت.بنظر باور نکردنی نمی آمد ولی آیا بین او و 

 لیال رابطه ای وجود داشت؟با اینکه تنها هلموت بوده که

 حتیکششی یک طرفه نسبت به لیال داشته است؟اما 

 .دانستن این موضوع هم هیچ کمکی به او نمیکرد

انوار طالیی و درخشان خورشید سراسر اتاق را روشن 

 کرد.مین اهسته از تخت پایین آمد.با اینکه بشدت احساس

خستگی و افسردگی میکرد با دیدن زیبایی اتاقش غرق در 

 .لذت شد

هلموت خودش اسباب و اثاثیه و ترکیب رنگها را انتخاب 
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 ه بود.آیا ممکن بود کسی جز او هماهنگی فوق العادهکرد

زیبایی را که میان رنگ صورتی پرده های ساتن و مالفه ها 

 و پتوها و رنگ آبی بنفش وجود داشت درک کند؟

تا چند وقت دیگرمیتوانست در اینجا زندگی کند؟شاید 

 این اخرین فصل بود بیاد میلیونها دالری افتاد که بانک

فقط بهره ی آن پول برای همه ی سوئیس داشتند.

 ...عمرشان کافی بود

 .کافی برای چه کسی؟خودش؟و شاید هم هلموت؟نه هرگز

مین میدانست دلیل مهم جذابیتش برای هلموت وجود 

 این مکان است.وجود چشمه ی آب گرم بود که به هلموت

امکان میداد بادی به غبغب بیندازد و با اشخاص مشهور و 

 و خوش وبشکند.مین فکر کرد ایا سرشناس گرم بگیرد

واقعا هلموت حاضر میشود زندگی نسبتا ساده ای را با زنی 

 پا به سن گذاشته ادامه دهد؟

مین پاورچین پاورچین به آن طرف اتاق رفت 

ربدوشامبرش را پوشید و از پله ها پایین رفت.هلموت تا 
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 نیم ساعت

 ردیگر میخوابید.همیشه او را سر ساعت شش و نیم بیدا

میکرد.بهتر دید این نیم ساعتی که هلموت خواب است 

 یک

سری از اسناد و یادداشتها و بخصوص صورت حسابها و 

فاکتورهای مربوط به امریکن اکسپرس را بررسی کند.از 

 چند

هفته قبل از مرگ لیال هلموت اغلب اوقات در چشمه ی 

 آب گرم نبود.یا از او دعوت میشد برای کنگره ها و

پزشکی متعدد سخنرانی کند.و یا چون  سمینارهای

نماینده ی امور خیریه بود میبایست برای حضور در مراسم 

 و

اجالسها با هواپیما به جاهای مختلف سفر میکرد. و البته 

 همه اینها برای پیشرفت کارش خوب بود اما زمانی که در

ساحل شرقی بود بغیر از مسایل شغلی چه کارهای دیگری 

 آن زمان دقیقا مصادف با زمانی بود که تدانجام داده بود؟
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تمام وقت در سفر بود.مین بخوبی هلموت را 

میشناخت.لیال با بی اعتنایهای علنی و اهانتهای آشکارش 

 حس مبارزه

طلبی را در هلموت بوجود می آورد آیا هلموت او را دیده 

 بود؟

شب قبل از مرگ لیال هر دوی آنان در آخرین پیش 

ضور داشتند و سپس به النز رفته و شب نمایش فیلم او ح

 را در

هتل پالزا اقامت کرده بودند.صبح روز بعد برای حضور در 

 ضیافت ناهار موسسه ی خیریه به بوستون پرواز کرده

بودند.ساعت شش و نیم عصر هلموت او را سوار هواپیمایی 

 به مقصد سانفرانسیسکو کرده و خودش را بوستون مانده

قعا در ضایفت شامی که در بوستون بود.آیا هلموت وا

 به1برگزار بود شرکت کرده بود؟یا با هواپیمای ساعت 

 نیویورک برگشته بود؟

حتی تصور این مساله آزارش میداد.هلموت نیمه شی به 
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صبح به وقت شرقی تلفن کرده 3وقت کالیفرنیا و ساعت 

 بود

تا مطمئن شود او سالم به مقصد رسیده است.مین خیال 

 .او از هتلی در بوستون زنگ میزند کرده بود

 .البته میتوانست د راین مورد تحقیق کند

به پایین پله ها که رسید کلید به دست به سمت چپ 

پیچید و بطرف دفتر رفت.در اتاق باز بود با دیدن وضعیت 

 اتاق

 .احساس کرد به او توهین شده است

چراغها هنوز روشن بود روی میز کوچکی کنار میز کار 

ا یک سینی غذا دیده میشد و روی میز کار خروارها دور

 نامه

 .بود

کیسه های نایلونی و محتویاتشان دور تا دور میز کار دورا 

 .روی زمین پخش و پال بود

پنجره نیمه باز بود و نسیم خنکی میوزید صدای خش 
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خش نامه ها را در می آورد حتی دستگاه فتوکپی هم 

 روشن

 .بود

ز قدم برداشت و نامه ها را سریع مین مغرورانه بسمت می

 ورق زد و نگاهی اجمالی به آنها انداخت.با عصبانیت متوجه

شد تمام آنها نامه های هواخوان لیالست.از شدت ناراحتی 

 لبانش را گزید.مین از دیدن قیاقه ی ماتم زده ی تورا

زمانیکه به آن نامه جواب میداد بیزار بود.دست کم 

عقلش رسیده باشد که دفتر کار میبایست حداقل تا حاال 

 را با آن

 .چرندیات احمقانه به گند نکشد

از حاال به بعد هم اگر دورا میخواست جواب آن نامه را 

 بدهد میباست این کار را در آپارتمانش انجام میداد.همین

بس!شاید دیگر وقتش بود از شر هر کسی که لیال را 

د دفا وارقدیس میخواند خالص شود.راستی اگر شریل تصا

 اینجا
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میشد و پرونده های شخصی را زیر و رو میکرد عجب 

کیفی میکرد.احتماال دورا خسته شده و تصمیم گرفته بود 

 امروز

صبح دفتر را تمیز ومرتب کند.اما روشن گذاشتن چراغها و 

 دستگاه فتوکپی دیگر غیر قابل بخشش بود.صبح که دورا

ا برای سر کارش حاضر میشد به او میگفت تصمیمش ر

بازنشستگی بگیرد.اما حاال میبایست به سراغ کاری میرفت 

 که

برایش آمده بود.در اتاق بایگانی به سراغ پرونده ای رفت 

 که روی آن نوشته شده بود:مخارج سفر بارون ون

 .اسکرویبر

کمتر از دو دقیقه طول کشید تا آنچه را دنبالش بود پیدا 

ه شرقی به چشم کند.تلفنی که در شب مرگ لیال از ساحل

 ی

آب گرم زده شده بود در صورتحساب کارت اعتباری تلفن 

 .او ثبت شده بود
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 .آن تلفن از نیویورک زده شده بود

الیزابت در اثر خستگی مفرط خیلی زود خوابش برد اما 

 کابوسهایی اشفته دید.لیال را میدید که جلوی توده ای نامه

د که داشت های هواخواهانش ایستاده است لیال را میدی

نامه ها را برای او میخواند لیال را در حا فریاد زدن میدید 

 که

میگفت نمیتوانم به هیچکس اعتماد کنم...نمیتوانم به 

 .هیچکس اعتماد کنم

صبح که شد هیچ تمایلی برای شرکت در پیاده روی در 

خودش حس نکرد.حمام کرد موهایش را پشت سر جمع 

 کرد

بر کرد تا مهمانان در مسیر گرمکنش را پوشید و آنقدر ص

 پیاده روی قرار گرفتند.سپس بسوی عمارت اصلی براه

افتاد.میدانست سامی بدون استثنا تا دقایقی بعد از ساعت 

 .پشت میز کارش است1

الیزابت با دیدن بهم ریختگی و بی نظمی دفتر پذیرش که 
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 همیشه مرتب و منظم بود و با دیدن نامه های پخش و پال

 .میز کار دورا بشدت جا خورددر اطراف 

کاغذی بزرگ با جمله ی تهدید آمیز )باید ببینمت( به 

امضای مین نشان میداد که بطور قطع او این بهم ریختگی 

 و

 .شلوغی را دیده است

براستی که از سامی بعید بود!در تمام سالهایی که او را 

میشناخت حتی یکدفعه هم ندیده بود سامی میز کارش را 

 بی

 .و بهم ریخته رها کند و برودنظم 

اصال باور کردنی نبود.امکان نداشت دورا آن نامه ها را 

همینطوری در اتاق پذیرش رها کرده باشد.حتما همین 

 کارش

احساس خشم استثنایی مین را برانگیخته بود.ولی شاید 

 مریض باشد؟

الیزابت با سرعت از پله ها پایین آمد وارد سرسرای عمارت 

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 365



98 
اسکین

 با عجله به سمت پله هایی رفت که به قسمتاصلی شد و 

کارکنان منتهی میشد.آپارتمان دورا در طبقه ی دوم 

بود.محکم در را بصدا در آورد اما هیچ جوابی نشنید از یک 

 قدمی

 .اش صدای جارو برقی می آمد

نلی خدمتکار بود یکی از کارمندان با سابقه که از وقتی 

آنجا کار میکرد.نلی  الیزابت در آنجا مربی بود او هم در

 خیلی

راحت و بی دغدغه جلو آمد و در آپاتمان سامی را باز 

کرد.الیزابت با ترس و وحشتی که هر آن زیادتر میشد از 

 اتاقی

به اتاق دیگر رفت.اسباب و اثاثیه اتاق نشیمن برنگ سبز 

 مایل به زرد و سفید بود.تختخواب یک نفره دست نخورده

و روی میز عسلی کنار تخت ومرتب بود و کتاب مقدس ا

 .قرار داشت

نلی به تخت اشاره کرد و گفت:دوشیزه النگ خانم ساموئلز 
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 .دیشب اینجا نخوابیده

و سپس بسمت پنجره رفت و گفت:نگاه کن!اتوموبیلش هم 

 آنجا پارک است.گمان میکنید حالش بهم خورده و با

تاکسی یا چیز دیگری به بیمارستان رفته؟اینجور کارها 

فقط از دوشیزه ساموئلز بر می آید.شما که میدانید او 

 چقدر

 .مستقل است

اما هیچ گزارشی که مبنی بر رفتن دورا ساموئلز به 

بیمارستان ناحیه باشد ثبت نشده بود.الیزابت با نگرانی و 

 دلهره ای

شد تا مین از پیاده که هر لحظه افزایش میافت منتظر 

روی صبحگاهی برگردد.سعی میکرد فکر نکند که اتفاقی 

 برای

سامی افتاده است و ذهنش را از نگرانی وحشتناک تخلیه 

 میکرد.شروع به بررسی نامه های هواخواهان کرد.آن نامه

 ی بی امضا که قرار بود دورا از آن کپی بگیرد کجا بود؟
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 آیا هنوز نزد دورا بود؟

ت هفت و پنج دقیقه قدم زنان در مسیر پیاده ساشا ساع

 روی صبحگاهی به دیگران ملحق شد.شریل بخوبی او را

میشناخت.پس میبایست مواظب رفتارش میبود.باب 

تصمیم نهایی را امروز بعدازظهر اعالم میکرد.اگر برای آن 

 نقش

لعنتی نبود تا حاال صد در صد تصمیمش را گرفته بود و 

 .ادنقش را به شریل مید

 !همگی میشنوید؟من کارم را ول میکنم

ساشا با خود گفت:و تو ماده سگ باعث نابودی و 

 .ورشکستگی من شدی

با هر زحمتی که بود باالخره موفق شد زورکی لبخند 

بزند.گرینویچی ها و کانکتیکاتی ها گروه گروه با چهره 

 هایی

شاداب و ناخنهایی مانیکور شده برای شرکت در پیاده 

 گاهی حاضر شده و مثل مور و ملخ در همه جاروی صبح

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 368



98 
اسکین

پراکنده بودند.از چهره هایشان کامال مشخص بود هیچیک 

 از آنان برای خاطر ک تلفن به چهار میخ کشیده نشده

شغلشان به مویی بند نبوده و کسی با لجبازیهایش آنان را 

 .به مرز فقر و فالکت نکشانده است

بود.خورشید از هم آنروز روزی بسیار خوب در ساحل شنی 

 اکنون هوای خنک صبحگاهی را گرم میکرد رایحه ی

اقیانوس با عطر درختان پر شکوفه ای که عمارت اصلی را 

 .احاطه کرده بودند در هم آمیخته بود

ساشا بیاد خانه ی اجاره ای خود در بروکلین افتاد جایی 

که بسیار ترقی کرده بود.داجرها هم در بروکلین 

 بودند.شاید

بایست در همان جا میماندند.شاید هم او میبایست آنجا می

 میماند.مین و بارون به ایوان آمدند.ساشا بی درنگ متوجه

چهره ی بسیار تکیده و افسرده ی مین شد.به آدمهای 

 گیج و منگ میمانست کسی که شاهد حادثه ای بوده ولی

 .نمیتواند آنچه را دیده است باور کند
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 مطلع شده بود؟تا چه اندازه از موضوع 

ساشا به هلموت نگاه نکرد.در عوض سرش را برگرداند و 

 شریل و تد را دید که بسمت مسیر پیاده روی می

آیند.ساشا میتوانست فکر تد را بخواند.تد همیشه از اینکه 

 شریل را برای خاطر لیال ترک کرده بود احساس گناه

میکرد.اما در عین حال کامال مشخص بود دلش نمیخواهد 

 دوباره با او رابطه برقرار کند موضوعی که برای همه روشن

 .و واضح بود اال خود شریل

 .صبح بخیر آقای ملینک-

ساشا برگشت و الویرا میهان را لبخند به لب دید.الویرا 

 گفت:چرا با یکدیگر قدم نزنیم؟میتوانم احساستان را درک

 کنم.حتما از اینکه قرار است مارگو درشر در نقش آماندا

بازی کند غمگین هستید منکه میگویم دارند اشتباه 

 بزرگی

 .را مرتکب میشوند

ساشا ناگهان بازوی الویرا را محکم گرفت و زمانی متوجه 
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 .رفتار خود شد که الویرا خودش را عقب کشید

متاسفم خانم میهان ولی انگار متوجه نیستید چه -

 .میگویید

ندان خودی الویرا میهان زمانی متوجه شد که فقط کارم

 مجله از آن خبر محرمانه اطالع دارند که کار از کار گذشته

بود گزارشگر مجله ی کلوب که برای نوشتن مقاله اش با 

 او در تماس بود گفته بود به واکنش شریل مانینگ هنگام

شنیدن این خبر کامال توجه کند بدجوری بند را آب داده 

 هاینست ک بود.گفت:اوه یعنی اشتباه میکنم؟شاید برای

شوهرم میگفت در روزنامه خوانده شریل و مارگو درشر هر 

 .دو به یک اندازه در آزمایش اجرای نقش موفق بوده اند

ساشا با لحنی مطمئن و خاطر جمع گفت:خانم میهان یک 

 لطفی در حق من بکنید؟راجع به این مطلب با هیچکس

صحبت نکنید این مطلب حقیقت ندارد و دوشیزه مانینگ 

 .قعا از شنیدن آن غمگین و متاثر خواهد شدوا

شریل دستش را روی بازوی تد گذاشت و آنچه میشنید 
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 باعث خنده اش شده بود.شریل براستی هنرپیشه خوبی

بود.البته نه آنقدر خوب که با از دست دادن نقش آماندا 

بتواند خونسردی اش را حفظ کند.حتما مثل گربه ای 

 وحشی

تد را دید که دستش را باال برد  به او حمله میکرد.ساشا

سالم نظامی داد و شروع به دویدن به سمت دروازه ی 

 جلویی

 .کرد

مین با صدایی رسا در حالیکه سعی میکرد وانمود کند 

 شور و حرارت همیشگی اش را دارد گفت:صبح بخیر پیاده

روی را شروع میکنیم.لطفا قدمهای تند و نفس عمیق را 

 .فراموش نکنید

یل به آنان رسید الویرا یک قدم خود را عقب وقتی شر

 کشید و در مسیری قرار گرفتند که به جنگل منتهی

میشد.ساشا نگاهی اجمالی به عده ی زیادی که جلوتر از 

 آنان حرکت میکردند انداخت.کرگ با آن وکیله بارتلت قدم
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میزد.کنتس و همراهان دقیقا پست سر کرگ و بارتلت 

 ست دخترش دست در دستبودند.قهرمان تنیس و دو

یکدیگر راه میرفتند.مجری میز گرد تلویزیونی همراه با 

 ساله بود و برای مدت یک99دوست دخترش که مانکنی 

هفته به آنجا آمده بودند همچنین مهمانان ناآشنای 

 .دیگری که در گروههای دو نفری و سه نفری راه میرفتند

را ق خود کرد آنساشا فکر کرد از وقتیکه لیال اینجا را پاتو

 سر زبانها انداخت و باعث رونقش شد.لیال هر موقع دلش

میگرفت به اینجا می آمد.مین به یک فوق ستاره ی تازه 

 .نیاز دارد

ساشا متوجه نبود همه ی چشمها بسمت تد برگشته و 

 .محو دویدن او شده اند.تد فوق ستاره بود

 شریل خیلی شاد و شنگول بود.موهای سیاهش را افشان

 کرده بود ابروان مشکی اش باالی چشمان درشت عسلی

رنگش همچون کمانی بود.بر روی لبان بهانه گیرش 

 .لبخندی جذاب نمودار بود
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 او با خود زمزمه کرد:همان هیجان همیشگی؟

سینه های بر آمده اش در لباس ورزشی مشخص تر 

 مینمود.هیکلش طوری بود که انگار لباسش الیه ی رویی

 .پوستش است

 .ساشا آرام به او گفت:باید با هم صحبت کنیم

 .خوب بگو-

 .اینجا نمیشود-

شریل شانه ای باال انداخت و گفت:خوب بعد بگو.اینقدر 

هم عبوس نباش.ساشا نفس عمیق بکش و افکار مسموم را 

 از

 .خودت دور کن

تو هم انقدر بخودت زحمت نشده دوست داشتنی و تو -

 .مری به ویالیت میزندل برو باشی.وقتی برگشتیم یک س

کامال واضح بود شریل نمیخواست کسی آن حالت شادی و 

 .وجد را از بین ببرد

 حاال راجع به چی هست؟-
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ساشا برگشت و نگاهی به پشت سرشان انداخت.الویرا 

 درست پشت سر آنان بود.ساشا تقریبا میتوانست نفش او را

روی گردنش احساس کند.نیشگونی هشدار دهنده از 

 .گرفتشریل 

وقتی که به مسیر پیاده روی رسیدند مین جلوتر از همه 

 در مسیر تک درخت سرو پیش رفت و هلموت عقب تر

 .مانده بود تا با راهپیمایان گپ بزند

صبح بخیر...عجب روز فوق العاده ای...سعی کنید -

سرعتتان را افزایش دهید...خیلی عالی پیش میروید.شور و 

 شوق

ا خرد میکرد.حق با لیال بود ساختگی هلموت اعصاب ر

 واقعا که بارون مثل سربازهای چوبی بود.کوکش کنی جلو

 .میرود

هلموت کنار شریل ایستاد و با لبخندی درخشان و عاری 

 از احساس گفت:امیدوارم شما دو نفر از شام دیشب لذت

 .برده باشید
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ساشا در حالیکه اصال بخاطر نمی آورد چه خورده بود 

 .بودگفت:خیلی عالی 

 .خوب است-

هلموت عقب تر ماند از الویرا میهان احوالپرسی کند.الویرا 

 با صدایی گوشخراش و ناخوشایند گفت:خیلی

 .خوبم.همچون پروانه ای شناور بر روی ابر هستم

و خنده ی بلندش لرزه بر اندام ساشا انداخت.آیا حتی 

 الویرا میهان هم متوجه موضوع شده بود؟

***************** 

هنری بارتلت ابدا احساس خوبی نسبت به عالم و آدم و 

موقعیت و شرایط خاصی که درگیرش بود نداشت.زمانیکه 

 از

او خواسته شد به پرونده ی تد وینترز رسیدگی کند 

بالفاصله اولین کاری که کرده بود این بود که زمان برنامه 

 های

کاری اش را تغییر دهد.میدانست وکیلی جنایی که وکالت 
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 یلیاردری مشهور را به عهده میگیرد سرش بسیار شلوغم

خواهد شود.اما مشکلی که بین او و تد وجود داشت 

همینطور در حال گسترش بود.روابط میانشان درست مثل 

 روابط

بین عناصر شیمیایی در واکنش ها بود که هر دو را متضرر 

 .میکرد

هنری در حین اینکه با اکراه و به زحمت پشت سر مین و 

 بارون در آن راهپیمایی اجباری راه میرفت نزد خود به

زیبایی و تجمل آن مکان اعتراف کرد محیط واقعا زیبا بود 

 و او تحت هر شرایطی میتوانست و از زیبایی ها و

جذابیتهای مونتری پنین سوال و چشمه ی آب گرم محله 

 ی سرو لذت ببرد.اما فعال روی خط شمارش معکوس قرار

مردم ایالت نیویورک محاکمه ی داشت.دادرسی 

اندورادوارد وینترز سوم دقیقا یک هفته ی دیگر آغاز 

 میشد.شهرت

زمانی براستی مطلوب و پسندیده است که قادر به پیروزی 
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 در پرونده ای شوید که موضوعش سر مقاله ی تمام

روزنامه هاست.اما تا موقعی که تد وینترز حاضر به 

 .موفقیت نداشت همکاری نبود این پرونده شانس

مین با سرعت قدم برمیداشت.هنری هم بر سرعت 

قدمهایش افزود.او کامال متوجه نگاههای تحسین برانگیز 

 زن مو

ساله ی همراه کنتس به 59بلوند خاکستری حدودا 

خودش شده بود.تحت هر شرایط دیگری بود حتما ته و 

 توی

 .قضیه را در می آورد اما در این زمان نه

ایی استوار و محکم پشت سر او بود.هنری کرگ با قدمه

 هنوز نتوانسته بود خلقیات و روحیات کرگ بابکوک را

بشناسد.از یک طرف راجع به فروشگاه مواد غذایی پدرش 

 در محله فقیر نشین لو اسیت ساید صحبت میکرد و از

طرف دیگر جانشین تد وینترز بود.با کمال تاسف 

آن شاهد به اصطالح نمیتوانست شهادت بدهد در زمانیکه 
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 عینی

ادعا میکند تد را دیده او تلفنی با تد صحبت میکرده 

است.این فکر باعث شد بیاد سوالی بیفتد که میخواست از 

 کرگ

 .بکند

 نتیجه ی تحقیقات درمورد سالی راس چی شد؟-

سه تا مامور برای او گذاشتم دو مامور برای تحقیق -

برای اینکه او را پیشینه و سوابق زندگی اش و یک مامور 

 سایه به

 .سایه تعقیب کند

 .اینکار را میبایست ماهها قبل میکردید-

قبول دارم اما وکیل سابق تد معتقد بود اینکار ضرورت -

 .ندارد

مسیری را که از محوطه ی چشمه ی آب گرم خارج میشد 

 پشت سر گذاشتند و راهشان را در جاده ای که به تک

 .دادند درخت سرو منتهی میشد ادامه
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 چطوری گزارشها را دریافت میکنی؟-

رییسشان هر روز صبح ساعت نه و سی دقیقه به وقت -

نیویورک و شش و نیم به وقت اینجا بمن تلفن میکند.تا 

 بحال

با او صحبتهایی معمولی داشته ام.هنوز چیز خیلی مهمی 

را گزارش نداده.تقریبا تمام چیزهایی را که گفته خودمان 

 هم

.اینکه چندبار تا حاال طالق گرفته دائم با میدانستیم

همسایه هایش دعوا دارد همیشه به اشخاصی که به او زل 

 میزنند

را اشغال میکند انگار که 199ناسزا میگوید دائم تلفن 

تلفن ویژه و شخصی خودش است.دائم تلفن میزند و 

 گزارش

 .اشخاصی را میدهد که به نظرش مشکوک می آیند

ش را بجوم و او را همانجا د رجایگاه به میتوانم خرخره ا-

 سیخ بکشم.بدون شهادت الیزابت النگ وکیل شاکی مثل
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هواپیمایی میشود که با یک بال پرواز میکند.دلم میخواهد 

 بدانم قدرت دیدش چقدر است و چشمهایش خوب میبیند

یا احتیاج به عینک دارد؟و اگر دارد شماره ی عینکش 

نکش را عوض کرده و چند است؟آخرین دفعه کی عی

 ...خالصه

 .هر چیزی که مربوط به قدرت بینایی اش شود

بسیار خوب تلفن میکنم میگویم راجع به آنهم تحقیق -

 .کنند

چند دقیقه ای را در سکوت گذراندند.صبحی بسیار 

درخشان بود.نور خورشید شبنم روی برگها و بوته ها را 

 بخود

ی رد میشد جذب میکرد.بجز مواقعی که گهگاه خودروی

جاده بسیار خلوت و ساکت بود و روی پل باریکی که به 

 تک

 .درخت سرو منتهی میشد کسی نبود

بارتلت نگاهی به عقب انداخت و گفت:امیدوار بودم تد را 
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 .دست در دست شریل ببینم

تد همیشه صبحها میدود شاید تمام شب گذشته دست -

 .در دست شریل بوده

 .بنظر نمی آید امیدوارم دوست ساشا خوشحال-

شایعات خبر از ورشکستگی و بی پولی میدهد.ساشا تا -

زمانیکه دالل کارهای لیال بود در عرش سیر میکرد.او لیال 

 را

برای بازی در یک سریال تلویزیونی یا فیلم سینمایی 

استخدام میکرد و یک قسمت از قرار داد این بود که 

 میتوانست

.بخاطر همین بود از مشتریهای دیگرش هم استفاده کند

که توانست شریل را بجای لیال در آن نقش جا بدهد.با 

 مرگ

لیال و مبلغ هنگفتی که بابت سرمایه گزاری در آن فیلم از 

 دست داد دچار مشکالت زیادی شده.حاال هم میخواهد تد

را تحت فشار قرار بدهد ولی من چنین اجازه را به او 

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 382



98 
اسکین

 .نمیدهم

مهمترین شاهدانی  هنری با پرخاش گفت:او و شریل

هستند که میخواهند به نفع تد شهادت بدهند.پس تو هم 

 باید

کمی با گذشت تر و سخاوتمندتر باشی.باید این نصیحت را 

 .به تد هم بکنم

پیل بیج الج را رد کردند و راه بازگشت به چشمه ی آب 

 گرم را در پیش گرفتند.بارتلت گفت:پس از صرف صبحانه

م.باید یک برنامه ریزی برای این کارمان را شروع میکنی

 پرونده بکنم و تصمیم بگیرم باالخره تد را در جایگاه شهود

قرار بدهم یا نه حدسم اینست که شهادتی مزخرف و بدرد 

 نخور ارائه خواهد داد اصال مهم نیست قاضی به هیات

منصفه چه اطالعاتی میدهد.از نظر روانشناسی خیلی فرق 

 .سواالت متعدد نباشد میکند که متهم تحت فشار

****************** 

ساشا شریل را تا ویالش همراهی کرد.شریل در حالیکه در 
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 را پشت سرشان میبست گفت:حرفت را خالصه

کن.میخواهم دوش بگیرم.از تد برای صرف صبحانه دعوت 

 .کرده ام

و بعد لباس ورزشی اش را در آورد و ربدوشامبرش را 

 .برداشت

 میخواهی؟ حاال چه از جانم-

ساشا با پرخاش گفت:دائم مشغول نقش بازی کردن 

 هستی نه؟انرژی ات را برای حشیش کشیدنت نگهدار

عزیزم.من دست و پنجه نرم کردن با یک ماده ببر را بیشتر 

 .دوست دارم

ساشا دقایقی طوالنی با دقت به او نگاه کرد.شریل موهایش 

 آماندا را زمانی تیره کرده بود که میخواست برای نقش

آزمایش بدهد.این رنگ مو جلوه ی چشمگیر و خیره 

کننده ای به او داده بود.وقتی موهایش روشن بود هیچ 

 جذابیتی

نداشت و چهره اش را خیلی جلف میکرد ولی از 
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طرفی.باعث جذابیت آن چشمان زیبا میشد.ظاهر شریل 

 حتی با

ربدوشابر هم همانند اشخاص سطح باال بنظر میرسید.اما 

 ا میدانست او در باطن همان روسپی کوچولوی فتنهساش

 .سال است با او سر و کار دارد99جویی است که نزدیک 

شریل با لبخندی خیره کننده گفت:اوه ساشا بیا دعوا کنار 

 بگذاریم حاال چه میخواهی؟

خیلی خوشحال میشوم حرفم را خالصه کنم.چرا گفتی -

 خیال ممکن است لیال خودکشی کرده باشد؟چرا لیال

 میکرد

 تد با زن دیگری رابطه داشته؟

 !مدرک-

 چه مدرکی؟-

 .یک نامه-

 .و فوری شروع به توضیح دادن کرد

دیروز رفتم مین را ببینم.وقاحت را بجایی رسانده بودند -
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 که در ویالیم صورتحساب گذاشته بودند در حالیکه

خودشان بخوبی میدانند من به جهت محبوب بودن برای 

 رمشان مشتری جلب کن هستم.موقعیکهچشمه ی آب گ

رسیدم در دفترشان بودند و من خیلی اتفاقی نامه های 

طرفداران لیال را روی میز کار سامی دیدم و بعد که به 

 اطرافم

نگاهی انداختم آن نامه ی عجیب و غریب را دیدم و انرا 

 .کش رفتم

 کش رفتی؟-

 .البته بگذار نشانت بدهم-

ابش دوید و آنرا آورد.روی شانه ی و با عجله بطرف اتاق خو

 :ساشا خم شد و خواند

چندبار بیاد برایت نامه بنویسم؟نمیتوانی بفهمی تد از تو 

 سیر شده؟دوست دختر تازه اش بسیار زیباتر و جوانتر از

توست.بتو گفته بودم گردنبند زمردی که به او هدیه داده 

 .با دستبندی که بتو داده برابری میکند
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دانی قیمتش دو برابر قیمت دستبند تو و دهها بار اما باید ب

 .زیباتر از مال توست

بنظر من بازی ات مزخرف است.واقعا که باید دیالوگهایت 

 را بهتر حفظ کنی.بزودی دوباره برایت نامه مینوسم

 دوست تو

میبینی ؟تد حتما با زن دیگری روابط عاشقانه داشته و -

طه اش با لیال در نتیجه خیلی هم خوشحال میشده راب

 خاتمه

پیدا کند.اگر تد بخواهد بگوید با من رابطه داشته از او 

 .حمایت میکنم

 .روسپی احمق-

شریل قد راست کرد و بسمت مبل رفت و نشست.به جلو 

 خم شد و طوری شروع به صحبت کرد که انگار داشت با

 .پسر بچه ای باهوش حرف میزند

 ا شانس و فرصتمثل اینکه متوجه نیستی .این نامه تنه-

 .برای من است که به تد بفهمانم قلبا به او عالقه دارم
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ساشا اصال توجهی به حرفهای او نکرد.نامه را از دستش 

قاپید پاره پاره اش کرد و گفت:دیشب باب کوئیگ تلفن 

 کرد

تا مطمئن شود حتی یک نکته ی منفی که ممکن است 

انی چرا تا بعدها راجع بتو برمال شود وجود ندارد.هیچ مید

 این

لحظه شانس بیشتری برای پذیرفته شدن در نقش آماندا 

 داشته ای؟چون مارگو درشر خوشنام نیست و سابقه ی

خوبی ندارد.حاال فکر کن اگر هواخواهان لیال بفهمند تو با 

 نوشتن نامه های بی امضا باعث خودکشی او شده ای چه

 .شهرتی پیدا میکند

 .من این نامه را ننوشته ام-

تو گفتی و منهم باور کردم!چند نفر از وجود آن دستبند -

 خبر داشتند؟وقتی تد آنرا به لیال داد خودم دیدم از

چشمهایت آتش میبارید و دلت میخواست یک چاقو توی 

 شکم لیال فرو کنی.تمرینها تمام شده بود.چند نفر
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میدانستند لیال با دیالوگهایش مشکل داشته؟تو 

انستی؟خودم بتو گفته بودم.تو آن میدانستی.از کجا مید

 نامه و نامه

هایی مثل آنرا نوشتی.بریدن تکه های روزنامه و چسباندن 

 آنها چقدر وقتت را گرفت؟از اینهمه حوصله ای که به

خرج دادی متعجبم.چند تا دیگر از این نامه وجود دارد که 

 احتمال برمال شدنشان است؟

ساشا قسم شریل در حالیکه بشدت ترسیده بود گفت:

میخورم من این نامه یا نامه های دیگری را ننوشتم.ساشا 

 راجع

 .به باب کوئینگ بگو

حاال نوبت ساشا بود که ارام آرام موضوع را تعریف کند و 

 تمام حرفهای باب را تکرار کند.بعد از اینکه صحبتش تمام

شد شریل دست دراز کرد و گفت:کبریت داری ؟میدانی 

 .مکه دیگر سیگار نمیکش

ساشا به کاغذ پاره های نامه ای چشم دوخت که از حروف 
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 چاپی بریده شده و از روزنامه و به شکلی عجیب درست

شده بود و در جا سیگاری میسوخت و دود میشد.شریل به 

 سمت او رفت دستانش را دور گردن او حلقه کرد و

گفت:میدانستم باالخره آن نقش را برای من بدست می 

ه ی خالص شدن از شر آن نامه هم حق آوری.ساشا دربار

 با

تو بود.هنوز هم معتقدم که باید در روز محاکمه شهادت 

بدهم.تبلیغ فوق العاده ای است.اما بنظر تو ممکن است 

 طرز

رفتار من از اینکه عزیزترین دوستم بسیار افسرده و 

 غمگین بوده منزجر کننده باشد؟البته میتوانم بگویم حتی

که د راوج هستند اوقات بد و پر هنرپیشه هایی هم 

 .اضطراب زیاد دارند

او چشمانش را کامال باز کرد و دو قطره اشک بر روی گونه 

 اش چکید:گمان میکنم باب کوئینگ هم از اینکار

 خوشش بیاید تو اینطور تصور نمیکنی؟
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 .الیزابت-

صدای وحشت زده مین بود که الیزابت را از جا پراند:اتفای 

 جاست؟افتاده سامی ک

مین و هلموت لباسهای ورزشی یک شکل به تن داشتند 

 مین طبق معمول موهای پر کالغی اش را جمع کرده و

آرایشش فقط چین و چروکهای غیر عادی دور چشم و پف 

 پلکهایش را پوشانده بود بارون هم همان قیافه ی

همیشگی را بخود گرفته بود پاهایش را کامال به یکدیگر 

 .ندکی فاصله از یکدیگر قرار داده بودنچسبانده و با ا

دستانش را پشت کمرش قالب کرده و سرش را به جلو 

 .خم کرده بود.چشمانش متعجب و معصوم مینمود

الیزابت خیلی خالصه برای آنان گفت که چه اتفاقی 

افتاده.گفت سامی گم شده و شب را د رتختخوابش 

 نخوابیده

 .است.مین وحشت زده شد

آمدم طبقه پایین چراغها روشن بود 9من حدود ساعت -
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پنجره باز بود دستگاه فتوکپی هم روشن بود.خیلی 

 عصبانی

 .شدم.خیال کردم سامی کوتاهی کرده

دستگاه فتوکپی روشن بود!پس سامی دیشب به دفتر -

 .کارش برگشته

 .الیزابت مثل برق به آن سمت اتاق رفت

 نگاه کردی ببینی نامه ای که میخواسته کپی کند د-

 ردستگاه هست یا نه؟

نامه در دستگاه نبود اما الیزابت نایلونی را نامه در آن بود -

 .کنار دستگاه پیدا کرد

دقیقه گروه تجسس مخفیانه ی تشکیل 95در عرض 

شد.الیزابت با اکراه تسلیم خواسته مین شد که میگفت 

 نباید

فوری پلیس را خبر کنند.مین به او یادآوری کرد:سامی 

خیلی کسالت داشت سکته ی خفیف مغزی سال گذشته 

 کرد
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و دچار گیجی و حواس پرتی شد.شاید االن هم دوباره 

همان مساله پیش آمده باشد.خودت که میدانی سامی 

 چقدر

کولی بازی و جار و جنجال متنفر است.بگذار اول خودمان 

 .او را پیدا کنیم

الیزابت با سردی گفت:تا موقع ناهار به شما وقت 

از آن پلیس را خبر میکنم.به فرض هم که  میدهم.بعد

 سامی دوباره

دچار حمله و حواس پرتی شده باشد االن باید به همان 

دالیلی که همه مان میدانیم یک جایی کنار ساحل 

 سردرگم

باشد.هلموت با پرخاش گفت:مینا این شغل را از روی 

ترحم به او داد.دلیل موفقیت این مکان وجود آرامش و 

 سکوت

در آن است.اگر پلیس را خبر کنیم و اینجا پر از  موجود

 آدم شود نصف مهمانها چمدانهایشان را میبندند و فرار
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 .میکنند

الیزابت از شدت عصبانیت سرخ شد اما مین قبل از او 

 واکنش نشان داد و به ارامی گفت:اطراف اینجا پر از پلیس

مخفی است.تماس با دفتر کالنتر را هم برای خاطر خود 

 .می عقب می اندازیم.نه برای خاطر خودمانسا

با کمک یکدیگر انبوده نامه ها را داخل کیسه ها گذاشتند 

 و الیزابت در حالیکه سر کیسه را محکم گره میزد

گفت:اینها نامه های لیالست.بعدا به ویالی خودم 

 .میبرمشان

و بعد گره ها را بدقت بررسی کرد و از اینکه میدید 

یسه ها را بدون پاره کردن باز کند هیچکس نمیتواند ک

 احساس

 رضایت کرد.هلموت گفت:پس میخواهی بمانی؟

با اینکه خیلی سعی کرد خودش را خوشحال نشان بدهد 

 نتوانست.الیزابت گفت:فقط تا زمانیکه سامی پیدا شود.حاال

 .برویم کمک خبر کنیم
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گروه تجسس متشکل از قابل اعتمادترین و قدیمی ترین 

د نلی خدمتکاری که به الیزابت اجازه ی ورود کارکنان بو

 به

آپارتمان دورا را داده بود حبیسون راننده ی شخصی مین 

 و سرپرست باغبانها د رکنار یکدیگر و به حالت احترام در

 .فاصله ای معین از میز کار مین منتظر دستور او ایستادند

 الیزابت بجای مین آنان را مخاطب قرار داد و گفت:به دلیل

 حفظ زندگی خصوصی دوشیزه ساموئلز نمیخواهیم

 .هیچکس بو ببرد مشکلی وجود دارد

و بعد خیلی سریع و قاطعانه وظایف هر یک را مشخص 

 .کرد

نلی تو ویالهای خالی را وارسی کن و از خدمتکاران دیگر -

 بپرس سامی را که دیده اند یا نه.خیلی عادی رفتار

 ماس بگیر و از آنانکن.حبیسون تو با رانندگان تاکسی ت

 صبح امروز1سوال کن آیا کسی را بین ساعت نه دیشب تا 

 سوار کرده اند یا نه؟

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 395



98 
اسکین

و بعد با سر به باغبان اشاره کرد و گفت:میخواهم وجب به 

 .وجب محوطه را بگردی

سپس بسوی مین و بارون برگشت و گفت:مین تو عمارت 

 اصلی و چشمه ی آب گرم زنان را بگرد.هلموت تو برو

ببین شاید یک جایی در درمانگاه باشد.خود منهم اطراف 

 .اینجا را میگردم

الیزابت به ساعت دیواری نگاهی انداخت و گفت:یادتان 

 .باشد فقط تا ظهر فرصت دارید او را پیدا کنید

الیزابت در حالیکه بسمت دروازه ها میرفت فکر کرد برای 

 مهلتخاطر مین و هلموت نبود که فقط تا ظهر به آنان 

داد بلکه چون میداسنت همین حاال هم برای نجات جان 

 .سامی خیلی دیر است

تد خیلی قاطعانه تا وقتی یک ساعت به سالن ورزشی نرود 

 کار مورد دفاعیه اش را شروع نمیکند.وقتی بارتلت و

کرگ به ویالی او آمدند تازه صبحانه اش را تمام کرده بود 

 شلوارک سفید.هنری و لباس میپوشید بلوز اسپرت آبی و
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بارتلت همچنان که به او نگاه میکرد متوجه شد چرا زنانی 

 مانند شریل حاضر بودند خودشان را به پای او بیندازند و

چرا ستاره ای همچون لیال السل بشدت عاشق او بود.در 

وجود تد آمیزه ای توصیف ناپذیر از عقل و هوش جذابیت 

 و

ن را به یک اندازه به وقار ظاهری وجود داشت که مرد و ز

 .سمت خود جلب میکرد

بارتلت سالها بود که از ثروتمندان و افراد با نفوذ دفاع 

میکرد و در اثر تجربیاتی که کسب کرده بود دیدی 

 بدبینانه

 .نسبت به آنها داشت

هیچ مردی از چشم خدمتکار یا وکیلش قهرمان نیست 

رازی بر زیرا همه چیز درباره ارباب خود میدانند و هیچ 

 آنان

پوشیده نیست.بارتلت از اینکه میتوانست از طریق مفرهایی 

 که د رقانون وجود داشت دفاعیه ای را ترتیب بدهد و
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باعث تبرئه شدن متهمان مجرم و گناهکار شود در وجود 

 خود اقتداری بخصوص احساس میکرد.موکالنش همیشه

ب سپاسگزار او بودند و حق الوکاله ی کالن او را با طی

 .خاطر میپرداختند

تد وینترز هم از همان قماش بود.بارتلت را حقیر میشمرد 

 به او توهین میکرد و خود وکیل مدافع تازه کاری بود که

راهکار دفاعی خودش را دنبال میکرد.سرنخهایی را که 

 بارتلت به او میداد نمیگرفت سرنخهایی را که او به دالیل

 .بیان کند اخالقی نمیتوانست رک و پوست کنده

و حاال داشت میگفت:هنری تو در مورد دفاعیه ی من کار 

 کن.من میخواهم یکساعت به سالن ورزش بروم شاید کمی

هم شنا بکنم و بعد هم ممکن است دوباره بخوهم 

بدوم.میخواهم وقتی برمیگردم ببینم دقیقا چه دفاعیه ای 

 برای من

 دامه بدهمیاترتیب داده ای و آیا میتوانم با آن به زندگی ا

نه.البته گمان میکنم حتما تا حاال متوجه این نکته شده 
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 ای

که اصال قصد ندارم در دادگاه بگویم بله امکانش هست 

 .شاید به آپارتمان لیال برگشته باشم

 ...تدی من-

تد از جایش بلند شد.سینی صبحانه را کنار گذاشت و با 

ر قیافه ای ترسناک به بارتلت خیره شد و گفت:بگذا

 موضوعی

را برایت روشن کنم.تدی اسم پسر بچه ای دو ساله 

است.االن برایت توضیح میدهم .مادربزرگم مرا پسرک 

 موطالیی

صدای میزد...موهایش خیلی خیلی بور بود.پسر بچه ای 

ماهگی براحتی 95ماهگی راه افتاد و در 1قوی که در 

 حرف

د بو میزد .او پسر من بود.مادرش زن جوان و بسیار زیبایی

 که متاسفانه هرگز نتوانست خودش را با شرایط زندگی

مرد ثروتمندی که با او ازدواج کرده بود وفق بدهد.او هرگز 
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 خدمتکاری استخدام نکرد.خودش خریدهایش را انجام

میداد.هرگز نخواست راننده ی شخصی داشته باشد.هرگز 

 پشت اتوموبیلهای گران قیمت نمینشست.کتی همیشه از

سید که مبادا قوم و خویشش که از اهالی آیووا این میتر

 بودند خیال کنند او افاده ای و متکبر شده.شبی بارانی با

ماشینش از خواربار فروشی برمیگشت و چه میدانم بنظرم 

 یک قوطی کنسرو سوپ گوجه فرنگی کوفتی از داخل

ساک خریدش قل خورد و رفت زیر پایش و بهمین دلیل 

 ز ترمز کند و یک تریلی چنان بانتوانست پشت چراغ قرم

آن حلبی که کتی اسمش را ماشین گذاشته بود تصادف 

کرد که او و آن پسر کوچولو تدی را جابجا کشت.این 

 موضوع

سال پیش است حاال برایت روشن شد وقتی 8مربوط به 

 مرا تدی صدا میزنی یک پسرکوچولوی مو طالیی را جلوی

د زبان باز کرد و اگر چشمم می آوری که زود راه افتاد زو

 سالش میشد؟99االن زنده بود ماه دیگر 
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 .قطرات اشکی در چشمان تد درخشید

حاال راه بیفت دفاعیه ی مرا تنظیم کن.اصال بهمین علت -

 پول میگیری من به سالن ورزش میروم.کرگ میمانی یا با

 .من می آیی؟تصمیم با خودت است

 .منهم می آیم.میخواهم ورزش کنم-

ویال را ترک کردند و به سمت چشمه ی اب گرم آن دو 

 مردان رفتند.تد گفت:وای خداوندا کرگ او را دیگر از کجا

 پیدا کردی؟

اینقدر بیرحم نباش تد او بهترین وکیل جنایی این -

 .مملکت است

نه نیست.و دلیلش را هم بتو میگویم.برای اینکه او با قصد -

 تهم دلخواهو نیت قلبی جلو آمده و سعی دارد از من م

 .خودش را بسازد و اینکار حقه بازی محسوب میشود

قهرمان تنیس و دوست دخترش از ویالیشان بیرون 

 آمدند.به گرمی با تد سالم و علیک کردند و قهرمان تنیس

 .گفت:دفعه ی پیش واقعا جایت در فارست هیلز خالی بود
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 .انشاهلل سال دیگر-

ت:ما همگی دوست دختر او با لبخندی خیره کننده گف

 .مشوق و هوخواه شما خواهیم بود

تد جواب لبخندش را داد و گفت:پس باید شماها را با 

 ...خودم به دادگاه و مقابل هیئت منصفه ببرم

و سپس دستش را به عالمت تشکر و قدردانی باال برد و 

 براه افتاد و در حالیکه لبخندش محو شده بود به کرگ

ا هم بازیکنهای مشهور گفت:داشتم فکر میکردم در آتیک

 .قهرمانان تنیس هستند یا نه

نباید خیال کنی فقط یک راه برایت باقی مانده چون هیچ -

 .فایده ای به حالت ندارد

 کرگ ناگهان ایستاد:نگاه کن آن الیزابت نیست؟

درست مقابل عمارت اصلی آن طرف زمین پهناور چمن 

 لهعت از پبودند که هیکل الغر الیزابت را دیدند که با سر

های ایوان پایین آمد و راهش را به سمت دروازه های 

 بیرونی کج کرد اشتباه نکرده بودند.خودش بود با همان
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موهای قهوه ای روشنی که باالی سرش جمع میکرد همان 

چانه ی سر باال و همان متانت و ظرافت ذاتی که در رفتار 

 و

 هحرکاتش بود.داشت چشمانش را پاک میکرد و دیدند ک

 .عینک آفتابی را از جیبش در آورد و به چشمانش زد

تد با لحنی خشک گفت:خیال میکردم امروز صبح 

 .برمیگردد خانه.حتما مشکلی پیش آمده

 میخواهی بدانی موضوع چیست؟-

مطمئنا حضور من او را بیشتر ناراحت میکند.تو چرا -

 .دنبالش نمیروی؟او که خیال نمیکند تو لیال را کشته ای

محض رضای خدا بس کن.من همیشه خودم را برای تد -

 خاطر تو به اب و اتش زده ام و خودت هم بخوبی

میدانی.ولی اینرا بدان که سپر بال شدنم باعث نمیشود 

 کاری را بهتر انجام بدهم و بتوانم بهتر عمل کنم.نمیتوانم

بفهمم تو از اینکار چه نتیجه ای میگیری و چه سودی به 

 .حالت دارد
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نه ای باال انداخت و گفت:واقعا از تو معذرت تد شا

میخواهم.حق با توست حاال برو ببین میتوانی به الیزابت 

 کمک

 .کنی؟یک ساعت دیگر در ویالیم میبینمت

کرگ کنار دروازه به او رسید.الیزابت به سرعت اتفاقاتی که 

 افتاده بود برای او توضیح داد واکنش کرگ آرامش

 .بخش بود

ست که سامی ساعتهاست گم شده و هنوز منظورتان این-

 به پلیس خبر نداده اید؟

بمحض اینکه تمام محوطه را بگردیم به پلیس تلفن -

 ...میکنیم و من فکر کردم فقط فکر کردم شاید

الیزابت نتوانست جمله اش را تمام کند.بقیه ی حرفش را 

 خورد و اینگونه ادامه داد:یاد می آید آنموقع که برای اولین

دچار سکته ی مغزی شد خیلی گیج و بعد از آن خیلی  بار

 .مضطرب بود

کرگ بازویش را دور او حلقه کرد و گفت:خیلی خوب 
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 .قبول خودت را کنترل کن و بیا کمی قدم بزنیم

و بطرف راهی که به تک درخت سرو منتهی میشد 

رفتند.نور خورشید آخرین غبارهای صبحگاهی را متفرق 

 کرده بود

و گرم بود.آبچلیکها دسته دسته از باالی  و هوا آفتابی

سرشان پرواز میکردند چرخی میزدند و به جایگاهشان 

 روی

 .صخره های خط ساحلی بازمیگشتند

امواج خروشان پس از برخورد با صخره ها به دریا 

بازمیگشتند.تک درخت سرو که محل جذب جهانگردان 

 بود در

ت از .الیزابآن لحظه کانون توجه شیفتگان هنر عکاسی بود

 آنان سوال کرد:دنبال یک خانم مسن میگردیم...احتماال

 ...مریض است...اندام کوچکی دارد

کرگ زمام کار را بدست گرفت و مشخصات کامل دورا را 

 .داد
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 چه پوشیده بود الیزابت؟-

یک ژاکت کرم رنگ بلوز نخی کرم و دامن قهوه ای -

 .روشن

 .چقدر شبیه مادر من است-

جهانگردی گفت که بلوز اسپرت قرمزبتن  این جمله را

 .داشت و دوربینی به شانه اش آویزان بود

 .الیزابت گفت:او تقریبا مادر همه است

زنگ خانه های دور افتاده ای را زدند که پشت بوته 

زارهای آن طرف جاده پنهان بود.خدمتکارها برخی با 

 همدردی و

نگ برخی با عصبانیت قول دادند که کامال گوش به ز

 .باشند

بعد به پیل بیچ الج رفتند.الیزابت گفت:سامی بعضی وقتها 

 .روزهای بیکاری اش اینجا صبحانه میخورد

و با امیدواری زیاد تمام سالنهای غذاخوری را گشت و دعا 

 کرد.اندام کوچک او را ببیند.سامی حتما از آن همه
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قشقرقی که برای خاطر او براه افتاده بود متعجب میشد.اما 

 قط جهانگردانی را دیدند که لباسهای اسپرت گرانف

قیمت و غیر رسمی بتن داشتند و اکثرشان منتظر شروع 

 .بازی گلف بودند

الیزابت میخواست آنجا را ترک کند ولی کرگ بازویش را 

 .گرفت و گفت:شرط میبندم صبحانه نخورده ای

 .و با سر به پیشخدمت اشاره کرد بیاید

کدیگر را زیر نظر داشتند.کرگ به در خالل نوشیدن قهوه ی

 او گفت:اگر برگشتیم دیدیم هیچ اثری از او پیدا نکرده

 .اند اصرار میکنیم پلیس را خبر کنند

 .حتما اتفاقی برای او افتاده-

اینقدر مطمئن نباش.دقیقا بگو چه موقع او را دیدی؟آیا -

 چیزی راجع به بیرون رفتنش گفت؟

ئن نبود کار درستی باشد الیزابت دو دل و مردد بود.مطم

راجع به نامه ای که سامی قرار بود از آن کپی بگیرد و یا 

 نامه
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ای که دزدیده شده بود به کرگ چیزی بگوید.نگرانی 

عمیقی که در چهره ی کرگ بود باعث ایجاد ارامشی 

 عمیق در

وجود الیزابت شد.الیزابت میدانست اگر الزم باشد او تمام 

 ر میگیرد تا سامی را پیدا کند.پاسختشکیالت وینترز را بکا

 .الیزابت محتاطانه و حساب شده بود

موقعیکه سامی از پیش من میرفت گفت چند دقیقه ای -

 .میخواهد به دفتر کارش برگردد

باور نمیکنم آنقدر کار داشته باشد که مجبور باشد تا نیمه -

 .شب کار کند

 بالیزابت لبخندی کمرنگ زد و گفت:نه دقیقا نیمه ش

 .ساعت نه و نیم بود

و برای اینکه جلوی سواالت بیشتر را بگیرد باقیمانده ی 

 . قهوه اش را الجرعه سر کشید

کرگ بنظر تو بهتر نیست همین حاال برگردیم شاید -

 .خبری از او گرفته باشند
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اما هیچ خبری از او نشده بود و اگر حرف خدمتکارها 

وجب محوطه را  باغبان و راننده را باور میکردی وجب به

 گشته

بودند.حاال حتی هلموت هم راضی نبود تا ظهر صبر کنند 

 وی گفت:دیگر وقتش است به مرکز رسیدگی به امور

 .گمشدگان تلفن کنند

الیزابت گفت:فقط تلفن زدن به آنجا کافی نیست.میخواهم 

 .اسکات الشورن را هم خبر کنید

 .دو پشت میز کار سامی نشست و منتظر آمدن اسکات ش

 کرگ از او پرسید:میخواهی منهم منتظر بمانم؟

 .نه-

کرگ به کیسه های زباله نگاهی انداخت و گفت:اینها 

 چیست؟

 .نامه های هوخواهان لیال سامی به انها جواب میداد-

نمیخواهد بررسی شان کنی فقط باعث ناراحتی ات -

 .میشود
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کرگ نگاهی به دفتر مین و هلموت انداخت.آندو کنار 

 روی کاناپه ای حصیری نشسته بودند و آهسته یکدیگر

صحبت میکردند.کرگ روی میز خم شد و گفت:الیزابت 

باید بدانی در بد وضعیتی گیر افتاده ام.اما بعد از تمام 

 شدن

این ماجراها هر پایانی هم داشته باشد باید با هم صحبت 

 .کنیم خیلی خیلی دلم برایت تنگ شده

ز رفت دستش را روی و بعد با حرکتی سریع پشت می

 موهای او گذاشت گونه اش را بوسید و آهسته گفت:من

همیشه در کنارت هستم و هر کاری از عهده ام بر بیاید 

برایت انجام میدهم.اگر احیانا اتفاقی برای سامی افتاده بود 

 و

احتیاج به گوش شنوا یا شانه ای تکیه کردن 

 .داشتی...میدانی که کجا میتوانی پیدایم کنی

الیزابت دست کرگ را محکم گرفت لحظه ای آن را روی 

 گونه اش گذاشت قدرت زیاد آن را زبری انگشتان
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کوتاهش را حس کرد و ناخودآگاه بیاد دستان ظریف و 

 .کشیده ی تد افتاد

ناگهان دست او را رها کرد و خودش را عقب کشید و با 

 لحنی ارام بطوریکه شور و هیجان آن لحظه را زایل کند

 .ت:مواظب باش وگرنه االن اشکم سرازیر میشودگف

کرگ که بنظر میرسید متوجه شده است ایستاد و با لحنی 

سرد گفت:هر وقت بمن احتیاج داشتی در ویالی تد 

 .هستم

انتظار کشیدن از هر کار دیگری سخت تر بود.مثل آن 

شبی شده بود که در آپارتمان لیال نشسته بود و حالیکه 

 تک

یگفت برای لیال اتفاقی افتاده است آرزو تک سلولهایش م

 میکرد دعا میکرد لیال و تد آشتی کرده و با همدیگر بیرون

رفته باشند.نشستن پشت میز کار سامی برایش عذاب آورد 

 بود.دلش میخواست تا مسافتی بدود و از مردم سوال کند

سامی را دیده اند یا نه.دلش میخواست کراکروودلند را 
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 .می در انجا گیج و منگ سرگردان باشدبگردد مبادا سا

بجای رفتن و جستجو گردن یکی از کیسه های محتوی 

 نامه های هواخواهان را باز کرد و یک دسته پاکت بیرون

 .کشید.دست کم شاید اینطوری به نتیجه ای میرسید

 .میبایست به دنبال نامه های بی امضای دیگری میگشت

ساموئل ادگار  کالنتر اسکات السون دوست دیرینه ی

شوهر اول مین و سازنده ی هتل محله ی سرو بود.او و 

 مین از

همان مالقات اول از یکدیگر خوششان آمده بود وقتی 

اسکات خبردار شد مین سهمش را از این معامله نگهداری 

 از

شوهر پیر و بداخالقش بود گرفته است خیلی خوشحال 

 سال به آن5 شد.مین از زمانیکه با او ازدواج کرد به مدت

پیرمرد هشتاد و چند ساله ی بداخالق و بیمار عمری 

 .دوباره بخشید

وقتی مین با آن بی سر و پای صاحب لقب ازدواج کرد و 
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 آن هتل پر در آمد را تبدیل به مکان عظیمی کرد که

میبایست کلی هزینه صرف گرداندنش میشد اسکات دچار 

 دستحس کنجکاوی آمیخته با بهت شد.مین هنوز هم 

کم ماهی یکبار او را برای صرف شام به چشمه ی آب گرم 

 دعوت میکرد بهمین دلیل در طول یکسال و نیم گذشته

که به آنجارفت و آمد میکرد کامال دورا ساموئلز را شناخته 

 بود.بنابراین وقتی مین تلفن کرد و خبر ناپدید شدن او را

داد ناخودآگاه احساس کرد اتفاق خیلی بدی افتاده 

است.اگر سامی دوباره دچار حمله شده و گیج و سرگردان 

 در

همان اطراف بود حتما دیده میشد.در مونتری پنین سوال 

به افراد مسن و بیمار بی توجهی نمیشد.اسکات از داشتن 

 آن

 .همه اختیارات قانونی احساس غرور میکرد

دفتر کارش در سالیناس مرکز استان مونتری و د رفاصله 

 .شش کیلومتری ساحل شنی بودی سی و پنج 
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به طور اختصار دستورهایی برای تجسس فرد گمشده 

صادر کرد و به نیروهای پلیس ساحل شنی دستور داد او 

 را در

چشمه ی آب گرم مالقات کنند.در طول مسیر کامال 

ساکت بود معاونش در حین رانندگی متوجه چروکهایی 

 غیر

 زمختش در عادی روی پیشانی رئیسش شد.صورت برنزه و

 زیر انبوه موهای سفید ناشی تفکر بیش ازحد پر از

چروک شده بود.وقتی چهره ی رئیس اینگونه بود بدان 

 .معنی بود که مشکل بسیار بزرگی را پیش بینی میکند

زمانیکه از دروازه ها عبور کردند ساعت ده و سی دقیقه 

 بود.خانه ها و محوطه در سکوت و آرامش فرو رفته

زیادی در محوطه دیده نمیشدند.اسکات  بود.اشخاص

 میدانست اکثر مهمانان یا در چشمه ی اب گرم هستند یا

مشغول ورزش ماساژ شستشو و اصالح صورت به طوری 

 که وقتی اقامتشان در آنجا به پایان میرسید و به خانه
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هایشان برمیگشتند و دوستانشان کلی به به و چهچه 

نان را میستودند و یا میکردند و زیبایی و خوش هیکلی آ

 در

درمانگاه هلموت دیگیر یکی از آن مجالت فوق العاده گران 

 .و عالمانه ی او بودند

شنیده بود هواپیمای اختصاصی تد وینترز روز یکشنبه 

بعدازظهر در فرودگاه به زمین نشسته و تد اینجاست.بارها 

 از

خود پرسیده بود به تد تلفن کند یانه.تد که متهم به قتل 

 از نوع درجه دو بود همان پسر بچه ی کوچکی بود که از

 .قایق سواری با پدربزرگش و اسکات لذت میبرد

اسکات با علم به اینکه تد در چشمه ی آب گرم است با 

 دیدن الیزابت پشت میز کار سامی از تعجب دهانش باز

ماند.الیزابت صدای پای او را هنگام باال آمدن از پله ها 

اسکات چند لحظه ای بدون اینکه دیده شود نشنیده بود و 

 او
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 .را ورانداز کرد

رنگ او بشدت پریده و چشمانش سرخ سرخ بود.چند تار 

 مو از موهای جمع شده بر باالی سرش بیرون آمده و روی

صورتش حلقه حلقه شده بود نامه ها را از داخل پاکت در 

ا می آورد نگاهی به آنها می انداخت و با بی صبری آنها ر

 به

گوشه ای پرتاب میکرد.کامال مشخص بود دنبال چیزی 

میگردد اسکات متوجه لرزش دستان او شد.با ضربه ی 

 بلندی

که به در باز زد الیزابت را از جا پراند.احساسی از آرامش 

 آمیخته به نگرانی را در چهره ی او دید الیزابت ناخوداگاه

او دوید  با عجله و با آغوش باز از پشت میز کار به سمت

 اما دست قبل از اینکه در آغوش او جای گیرد ناگهان

ایستاد و گفت:متاسفم...منظورم اینست که حالت چطور 

 .است اسکات؟از دیدنت خیلی خوشحالم

اسکات فکر او را خواند.او فکر میکرد اسکات به علت 
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دوستی دیرینه ای که با تد دارد الیزابت را دشمن به 

 حساب

اره.به سرعت او را در آغوش کشید و می آورد.طفلک بیچ

 برای پنهان کردن احساساتش با لحنی تند و سرزنش آمیز

گفت:خیلی الغر و ضعیف شده ای.امیدواروم تحت نظر یک 

 از آن رژیم های الغری مشهور مین نباشی

االن بیشتر رژیم چاقی دارم دسر موز و بستنی با کیک 

 .شکالتی

 .عالیست-

مین رفتند.اسکات با دیدن چهره ی به اتفاق به دفتر کار 

 خسته و چشمان گود افتاده مین و چشمان نگران و کنایه

آمیز بارون غرق در تعجب شد.هر دوی آنان نگران بودند و 

 اسکات بی هیچ دلیل مشخصی احساس میکرد دلیل

نگرانی آنان فقط سامی نیست.با چند سوال صریح 

 .ا کندمیتوانست به اطالعاتی که میخواست دست پید

 .میخواهم نگاهی به آپارتمان سامی بیندازم-
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مین جلو افتاد تا راه را نشان دهد.الیزابت و هلموت هم 

 پشت سر آنان به راه افتادند با حضور اسکات روزنه ای از

امید در دل الیزابت روشن شده بود چون دست کم او 

 .کاری میکرد

ر بوقتی به اسکات گفتند مدتی بسیار طوالنی منتظر خ

مانده و بعد به او تلفن کرده اند الیزابت نارضایتی را در 

 چهره

 .ی او دید

اسکات نگاهی به اتاق نشینمن انداخت.سپس وارد اتاق 

 خواب شد.به چمدانی که نزدیک کمد روی زمین بود اشاره

 کرد و گفت:قصد داشته جایی برود؟

 .مین گفت:تازه برگشته

فت:عجیب است و بعد با حالتی متعجب و حیرت زده گ

 .سامی همیشه بمحض رسیدن چمدانش را بازمیکرد

اسکات در چمدان را باز کرد روی تمام وسایل داخل آن 

یک جعبه ی لوازم آرایش بود که داخل آن پر از شیشه 
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 های

قرص بود.دستور استفاده از داروها را خواند:هر چهار ساعت 

 .یک عدد دو عدد در طول روز دو عدد قبل از خواب

در حالیکه چهره اش در هم رفته بود گفت:سامی به و 

 سالمت خودش و خوردن داروهایش خیلی اهمیت میداده

معلوم است دلش نمیخواسته دوباره در قرنطینه باشد مین 

 اوضاع دفتر کار را به همان صورت که دیدی بمن نشان

 .بده

چیزی که بیشتر از همه توجه اسکات را جلب کرد و حس 

 برانگیخت دستگاه فتوکپی بود.جلوی کنجکاوی اش را

دستگاه ایستاد و گفت:پنجره باز و دستگاه فتوکپی هم 

 .روشن بوده دورا قصد داشته از چیزی کپی بگیرد

 .بعد از پنجره بیرون را نگاه کرد

بعد از آن چه شده؟دچار گیجی و منگی شده و بی هدف -

 بیرون رفته؟اما میخواسته به کجا برود؟

ه به بیرون خیره شد.از آن قسمت اسکات از پنجر
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میتوانست زمین چمن قسمت شمالی ویالهای پراکنده 

 استخر

المپیک و حمام رومی آن ساختمان غول پیکر مهیب را 

 .ببیند

گفتید وجب به وجب محوطه و تک تک ساختمانها را -

 گشته اید؟

هلموت قبل از همه گفت:بله من خودم شخصا پیگیری 

 .کردم

قطع کرد و گفت:دوباره همه جا را  اسکات حرف او را

 .میگردیم

الیزابت چند ساعت بعدی را پشت میز سامی 

گذراند.انگشتانش به دلیل در دست گرفتن و وارسی دهها 

 نامه خشک

شده بود.متن همه ی آنها شبیه به یکدیگر بود 

درخواستهایی برای امضا و عکسهای لیال تاکنون هیچ اثری 

 از نامه های
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 .نکرده بود بی امضا پیدا

بعدازظهر الیزابت صدای فریادی را شنید و بدون 9ساعت 

 معطلی بطرف پنجره دوید یکی از افراد پلیس را دید که

از ساختمان حمام رومی بیرون می آمد.مثل برق از پله ها 

 پایین آمد.از روی یک پله مانده به آخر سکندری خورد و

 .افتاد

رد برخورد ک دست و پایش بشدت با کفپوش صیقلی شده

 ولی بی آنکه اعتنایی به سوزش و درد زانوان و کف دستش

بکند با سرعت از روی چمن به ساختمان حمام دوید و 

 .درست لحظه ای رسید که اسکات به داخل میرفت

الیزابت بدنبال او وارد اتاق رختکن و محوطه ی استخر 

 شد.یک افسر پلیس که کنار استخر ایستاده بود بدن درهم

ته ی سامی را نشان داد.بعد الیزابت فقط بطور مبهم شکس

 بخاطر می آورد که کنار جسد سامی زانو زده و دستش را

دراز کرده بود تا موهای خون آلود و ژولیده ی او را از روی 

 پیشانی اش کنار بزند اما قبل از اینکه دستش به او
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بخورد اسکات با آن پنجه های پوالدینش جلوی او را 

 .با صدایی گوشخراش گفته بود:به او دست نزن گرفته و

چشمان سامی باز بود.اندامش بطرزی وحشتناک خشک 

 شده بود.عینکش هنوز پشت گوشهایش قرار داشت.اما

پایین بینی اش افتاده بود.دستانش کامال باز و کشیده بود 

 انگار چیزی را به عقب هل میداد.دگمه های ژاکت کرم

ابت احساس کرد جیبهای گشاد رنگش هنوز بسته بود.الیز

 ژاکت او بیرون زده است و صدای خود را شنید که

میگفت:ببینید نامه لیال هنوز همراهش است داخل 

 .جیبهایش را بگردید

و بعد چشمهایش از حدقه بیرون زد.ژاکت پشمی کرم 

رنگ تبدیل به پیژامه ی سات سفید لیال شد و خودش را 

 دید

 ...انو زدهکه دوباره کنار جسد لیال ز

 .خوشبختانه از هوش رفت

وقتی بهوش آمد در ویالی خودش روی تخت دراز کشیده 
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 بود.هلموت باالی سرش خم شد و چیزی بد بو را زیر

سوراخ بینی اش نگهداشته بود و مین هم دستانش را 

میمالید.ناگهان الیزابت در حالیکه از شدت گریه تمام 

 بدنش

 .ه سامی تو دیگر نهمیلرزید با شیون و فریاد گفت:ن

مین محکم او را گرفت و گفت:الیزابت اینکار را نکن...آرام 

 .باش

 .هلموت زیر لب گفت:این کمکت میکند

و بعد درد و سوزش ناشی از سوزن سرنگ را در بازویش 

 .احساس کرد

وقتی بیدار شد هوا تاریک شده بود.نلی خدمتکاری که در 

 ه ی او گذاشتجستجو کمک کرده بود دستش را روی شان

و گفت:خانم معذرت میخواهم که آرامشتان را برهم میزنم 

 اما برایتان چای و خوراکی آورده ام.کالنتر بیش از این

نمیتواند منتظر بماند میگوید حتما باید با شما صحبت 

 .کند
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خبر مرگ دورا مثل بمب در سرتاسر چشمه ی آب گرم 

 وجودمنفجر شد و کنجکاویهای مختصر درباره ی آن 

 داشت:آخر برای چی در آنجا پرسه میزده؟

 آنجا چکار میکرده؟-

 شاید از مرگش آگاه بوده؟-

 گفتی چند سالش بود؟-

 .بعضی ها سعی میکردند چهره اش را بخاطر بیاورند

اوه منظورت همان زن کوچک اندام و با وقار پذیرش -

 است؟

و بعد ازهمه ی این حرفها به سرعت فعالیتهای دوست 

 ی و لذت بخش چشمه ی آب گرم را از سرداشتن

گرفتند.باالخره هر چه بود چشمه ی آب گرم مکانی دنج 

 برای فرار از مسایل زندگی بود.آنان به آنجا آمده بودند تا

 .از مشکالن فرار کنند نه اینکه با ان مواجه شوند

اواسط بعدازظهر تد به امید اینکه زیر ضربات دستان 

سب کند و از آن حالت تنش ماساژور سوئدی آرامش ک
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 خارج

شود به سالن ماساژ رفت.تازه به ویالیش برگشته بود که 

 .کرگ خبرها را به اوداد

جسدش را در ساختمان حمام پیدا کرده اند.حتما دوباره -

 .گیج شده و سقوط کرده

تد بیاد آنروز بعدازظهر در نیویورک افتاد روزیکه سامی 

 .همگی در آپارتمان لیالاولین سکته ی مغزی را کرده بود

جمع بودند که ناگهان سامی وسط حرف زدن صدایش 

کش دار شد.و از میان آنان فقط تد متوجه وخامت حال او 

 .شد

 از کرگ پرسید:واکنش الیزابت چه بود؟

 .خیلی بد شنیده ام از هوش رفته بود-

 ...خوب او خیلی با سامی صمیمی بود او-

 .کرد تد لبش را گزید و حرفش را عوض

 بارتلت کجاست؟-

 در زمین گلف-
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اصال نمیدانستم او را با خود به اینجا آورده ام تا گلف -

 .بازی کند

تد چرند نگو او از صبح زود مشغول کار کردن در مورد -

پرونده بود.هنری میگوید اگر کمی ورزش کند بهتر 

 میتواند

 .فکر کند

ته ی تد شانه ای باال انداخت و گفت:به او تذکر بده هف

 آینده محاکمه من شروع میشود.بهتر است ورزش را کوتاه

کند.واقعا که آمدن به اینجا حماقت محض بود.نمیدانم چرا 

 خیال میکردم آمدن به اینجا باعث آرامشم میشود هیچ

 .فایده ای نداشت

به فال نیک بگیرش اگر در نیویورک را کانگتیکات هم -

 ستی با دوست قدیمیبودیم اوضاع بهتر از این نبود.اوه را

 .ات کالنتر الشورن برخورد کردم

اسکات اینجاست؟پس حتما مرگ سامی غیر عادی و -

 .مشکوک است
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من راجع به این موضوع چیزی نمیدانم.ولی احتماال از -

 .نظر خود او حاضر شدنش در محل امری عادی است

 میداند من اینجا هستم؟-

 .بله در واقع خودش سراغ تو را گرفت-

 فت به او تلفن کنم؟نگ-

تد متوجه مکث کرگ نشد:خوب نه دقیقا...اما بنظر 

 .میرسید لحن حرف زدنش گرم و صمیمانه نیست

تد با خود گفت:یک نفر دیگر هم دارد از من فرار 

میکند.یک نفر دیگر هم منتظر است ببیند چه مدارک و 

 شواهدی

 .علیه من جمع آوری شده

یالیش قدم میزد.ناگهان او با بیقراری در اتاق نشینمن و

 ویال برایش اندازه یک قفس کوچک شد.البته ویال از زمان

کیفر خواست تابحال هیچ تغییری نکرده بود.حتما این 

حالت واکنشی روانی بود.ناگهان گفت:میروم بیرون قدم 

 .بزنم

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 427



98 
اسکین

و قبل از اینکه کرگ پیشنهاد همراهی بدهد پیشدستی 

 .دمکرد و گفت:تا موقع صرف شام برمیگر

همانطور که از پیل بیچ الج میگذشت از آن احساسی که 

باعث میشد خودش را کامال از مردمی که به سمت 

 رستورانها

مغازه های توریستی و زمینهای گلف میرفتند جدا بداند 

سالگی پدربزرگش او را برای بازی گلف 8متعجب بود از 

 به

او  یناینجا می آورد.پدرش از کالیفرنیا متنفر بود.بنابرا

 .همراه مادرش می آمد

تد متوجه میشد که وقتی مادرش به اینجا می آمد دیگر از 

 آن اشک ریختنها و حالتهای عصبی اش خبری نبود و

 .جوانتر و سرزنده تر بنظر میرسید

فکر کرد که چرا مادرش پدرش را ترک نکرده بود؟درست 

 است که خانواده اش به اندازه ی وینترزها میلیونر

اما مطمئنا مادرش به اندازه ی کافی پول داشت.آیا  نبودند

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 428



98 
اسکین

 دلیل تحمل آن زناشویی لعنتی وحشت از دست دادن

سرپرستی او نبود؟پدرش هرگز به مادرش اجازه نداد 

 خاطره ی اولین باری را که اقدام به خودکشی کرده بود

فراموش کند.بنابراین مادرش مانده بود و جنونهای ادواری 

 فحشهای رکیکش را توهین به حریم ناشی از مستی او

شخصی او تحقیر کردنهایش را همه و همه تحمل کرده 

 بود تا اینکه یک شب دیگر جانش به لبش رسیده بود و

 .نتوانسته بود تحمل کند

تد با حالتی بهت زده از دروازه ای پیل بیچ الج بیست و 

هفت و هشت کیلومتر فاصله داشت گذشت و بدون توجه 

 به

براق و درخشان خانه های کنار خلیج کوچک  اقیانوس

استیل واتر و خلیج کارمل بدون توجه به انبوه گلهای 

 کاغذی و

خودروهای شیک و گران قیمتی که با سرعت از کنارش 

 .میگذشتند قدم میزد
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کارمل هنوزبه دلیل حضور جهانگردان تابستانی و 

دانشجویانی که میخواستند تا قبل از شروع ترم پاییزی 

 خرینآ

 .خوش گذرانیهایشان را بکنند شلوغ بود

آن موقعها که با لیال در وسط شهر راه میرفت همه برای 

 دیدن لیال می ایستادند با این افکار عینک آفتابی اش را از

جیبش بیرون اورد.آن روزها خیلی ها حسرت زندگی او را 

 میخوردند اما حاال کینه و نفرت را در چهره ی غریبه هایی

 .و را میشناختند میدیدکه ا

 .تنفر تنهایی ترس

ماه گذشته تمام زندگی اش از هم 91در طول این 

پاشیده بود و همین امر او را وادار به انجام کارهایی میکرد 

 که

روزگاری به نظرش ناممکن میرسید.حاال دیگر این واقعیت 

 را پذیرفته بود که تا قبل از محاکمه مانع بسیار بزرگ

ش وجود دارد که میبایست بر آن نیز غلبه دیگری سر راه
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 .کرد

حتی تصور آنهم عرقی سرد سرتاپای وجودش را فرا 

 .گرفت

الویرا در ویالیش پشت میز آرایش نشسته و با خوشحالی 

 به ردیف لوازم ارایش و کرمهایی که در کالس آرایش و

گریم آنروز بعدازظهر هدیه گرفته بود نگاه میکرد.طبق 

 یم چون استخوانهای گونه ی او صاف بودگفته ی معلم گر

بجای روژ گونه ی قرمز رنگی که خودش دوست داشت 

 میبایست از رژگونه ای به رنگ روشن استفاده میکرد تا

گونه هایش را برجسته نشان دهد.همچنین تشویقش کرده 

 بودند بجای استفاده از ریمل سیاه که خیال میکرد به

ریمل قهوه ای  چشمهایش جذابیتی خاص میبخشد از

رنگ استفاده کند و کارشناس گریم هم با گفتن جمله ی 

 هر چه

کمتر بهتر حرف او را تایید کرده بود.براستی هم کلی 

 تفاوت میانشان بود.در واقع آرایش جدید الویرا و روشن تر
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کردن موهایش به رنگ قهوه ای خوشرنگ باعث میشد با 

 ند که یکی ازدیدن خودش در آینه بیاد خاله اگنس بیفت

 .زنان بسیار زیبای فامیل بشمار میرفت

در ضمن خیلی خوشحال بود که پینه های دستانش کم 

 کم داشت از بین میرفت دیگر هرگز احتیاج نبود نظافت و

جارو کند.هرگز.دیگر تمام شده بود.خانم آرایشگر به او 

گفته بود:االن که اینقدر احساس زیبایی میکنی صبر کن 

 تا

عد از اینکه کار باروم ون اسکرویبر تمام شود چقدر ببینی ب

 دلربا و جذاب میشوی.با تزریق کالژن تمام چین و چروک

ریز اطراف دهان و بینی و پیشانی ات از بین میرود معجزه 

 .میکند

الویرا آه کشید سراسر وجودش لبریز از ذوق وشوق 

بود.ویلی همیشه میگفت او زیباترین زن کوئینز است و 

 خیلی

خوشحال بود که میتواند بازوانش را دور زیباترین زن 
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 کوئینز حلقه کند و او را در آغوش بگیرد.اما الویرا در عوض

این چند سال اخیر اضافه وزن پیدا کرده بود.حاال که 

میخواستند دنبال خانه ای جدید بگردند بهتر نبود اشرافی 

 و

لرها طرح فبرازنده بنظر بیاید؟البته اصال قصد نداشت با راک

 دوستی بریزد.فقط میخواست با مردم طبقه ی متوسطی

طرح دوستی بریزد که مثل خودشان بجایی رسیده 

بودند.حاال اگر او و ویلی در زندگی بیش از دیگران موفق 

 شده و

بجایی رسیده بودند دلیلش فقط این بود که کمی خوش 

 شانستر بودند و خیلی خوشحال میشدند هر کاری از

 .بر بیاید برای مردم انجام بدهنددستشان 

بعد از نوشتن آن مقاله برای مجله ی گلوب میتوانست 

 کتاب بنویسد.مادرش همیشه میگفت:الویرا تو قدرت تخیل

بسیار باالیی داری.یک روزی نویسنده میشوی.شاید آنروز 

 .همین حاال بود
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الویرا لبانش را جمع کرد و با دقت رژ لب مایع صورتی 

برسی جدید به لبانش مالید.سالها قبل چون رنگ را با 

 معتقد

بود لبانش خیلی باریک است برای برجسته نشان دادن آن 

 همیشه مثل عروسک کیوپای مداد لب پر رنگی دور

لبانش میکشید اما حاال متقاعد شده بود که اینکار اصال 

 ضرورتی ندارد.برس را پایین گذاشت و لبانش را در آیینه

 .ورانداز کرد

لویرا دقیقا از زمانی که جسد آن زن کوچک اندام و ا

مهربان را در گوشه ای از سردخانه دیده بود واقعا از شادی 

 و

 .هیجان خود احساس گناه میکرد

سال داشت و 19او با این فکر خودش را تسلی داد:ولی او 

 مرگش هم خیلی ناگهانی بود.دلم میخواهد وقتی زمان

ر ناگهانی و بدون زجر مرگم فرا میرسد منهم همینطو

 .بمیرم
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البته حاال حاالها انتظار نداشت زمان مرگش فرا 

برسد.مادرش همیشه میگفت:زنان فامیل ما تا زمانیکه 

 استخوانهایشان

 .بپوسد زنده میمانند

در حالیکه از آرایشش احساس رضایت میکرد دستگاه 

ضبط صوتش را از داخل چمدانش در آورد و نوار را از 

 قسمت

یکشنبه شب در ضبط صوت گذاشت.در حین گوش  شام

دادن در فکر فرو رفته و چین و چروکهایی روی پیشانی 

 اش

افتاده بود. فکر کرد:خیلی جالب است.برداشت و تصور آدم 

 از مردم زمانی که با آنان نشسته ایم و به حرفهایشان

گوش میدهیم با زمانیکه پنهانی به حرفهایشان گوش 

یکند.بعنوان مثال همه خیال میکنند میدهیم خیلی فرق م

 ساشا

ملینک داللی بزرگ و مهم است.اما خیلی راحت اجازه 
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میدهد شریل به او امر و نهی کند.یک دقیقه با ساشا 

 ملینک بر

سر آبی که روی خود ریخته بود جر وبحث کرد و بعد با 

 مالحت وو ظرافت از تد وینترز خواست بعضی اوقات او را

سالن ورزشی وینترز واقع در دانشگاه همراه خودش به 

 .دارتمت ببرد

 .الویرا با خود گفت دارتموت نه دارتمت

کرگ عجب صدای گرم و دلنشینی داشت الویرا به او گفته 

 .بود:لحن صحبت کردنتان خیلی مودبانه است

کرگ خندیده و گفته بود:میبایست صدای مرا در دوران 

 .نوجوانی میشنیدید

مانه و با نزاکت بود.الویرا متوجه شد لحن تد بسیار محتر

تد هیچ احتیاجی ندارد در مورد آهنگ صدایش کاری 

 انجام

دهد.هر سه ی آنان بحث داغ راجع به آن موضوع کرده 

 بودند.الویرا میکرفونش را وارسی کرد تا مطمئن شود جای
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آن در وسط گل سنجاق سینه ی جواهر نشانش محکم 

 ار نظر آغاز کرد:صدا میتوانداست و جمله اش را با این اظه

 .خیلی چیزها را راجع به شخصیت آدمها روشن کند

از شنیدن صدای زنگ تلفن متعجب شد.االن به وقت 

 صبح و ویلی حتما در جلسه ی اتحادیه1نیویورک ساعت 

کارگران بود.الویرا آرزو داشت ویلی دست از اینکار بکشد 

 او هنوز بهاما ویلی گفته بود باید به او فرصت بدهد.

 .میلیونر بودن عادت نکرده است

چارلی ایوانز سردبیر و مسئول مقاله های مهم و استثنایی 

 مجله ی گلوب نیویورک بود پرسید:حاال گزارشگر عزیزم

چطور است؟مشکلی که با دستگاه ضبط صوت 

نداری؟الویرا به او اطمینان خاطر داد:معجزه میکند اوقات 

 هیجان

 .ای خیلی جالبی را مالقات میکنمانگیزی دارم و آدمه

 افراد مشهور و سرشناس؟-

 .اوه بله-
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الویرا نمیتوانست جلوی پز دادنش را بگیرد:از فرودگاه تا 

 اینجا همراه با الیزابت النگ در یک لیموزین بودم

سرمیزی شام میخورم که شریل مانینگ و تد وینترز هم 

 .حضور دارند

دای نفس نفسی که از الویرا مژدگانی اش را با شنیدن ص

 .آن طرف گوشی می آمد گرفت

یعنی میخواهی بگویی الیزابت النگ و تد وینترز با هم -

 هستند؟

الویرا سریع گفت:اوه نه کامال.در واقع الیزابت اصال به او 

 نزدیک نمیشود و بمحض اینکه متوجه حضور تد د راینجا

شد قصد داشت فورا اینجا را ترک کند اما میخواست 

ی خواهرش را ببیند.االن هم تنها مشکلی که وجود منش

 دارد

اینست که جسد منشی لیال امروز بعدازظهر در ساختمان 

 .حمام رومی پیدا شده

خانم میهان لطفا گوشی را نگهدارید.لطفا دوباره تمام این -
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 چیزهایی را که گفتید خیلی ارام تکرار کنید.یک نفر

 .ندمیخواهد آنها را مو به مو یادداشت ک

********************* 

بنا به درخواست اسکات الشورن مامور تحقیق مرگهای 

مشکوک استان مونتری جسد دورا ساموئلز بی درنگ 

 ککالبد

شکافی شد.مرگ بر اثر ضربه ی شدید وارد به سر بود.فشار 

 وارده از طرف استخوانهای جمجمه به مغز باعث سکته

 .ی مغزی نسبتا شدیدی شده بود

در دفتر کارش گزارش کالبد شکافی را در سکوتی  اسکات

 توام با تفکر مطالعه میکرد و سعی داشت دالیلی را باعث

میشد احساس کند قضیه ای شوم در پس مرگ دورا 

 .ساموئلز وجود دارد پیدا کند

آن حمام شبیه آرامگاه بود و مقبره ی سامی از آب در 

 .امده بود

سر شوهر مین چه کسی فکر ساختن آن حمام را در 
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 انداخته بود که او هم آن را به مین تحمیل کند؟اسکات

ناخودآگاه باید مسابقه ای افتاد که لیال براه انداخته 

بود:آیاد باید بارون را سرباز حلبی نامید یا سرباز 

 چوبی؟جواب

کلمه یا کمتر بود.لیال برنده را به صرف شام 95مسابقه 

 .دعوت کرد

مان حمام بود؟آیا واقعا آنجا به چه علت سامی در ساخت

سرگردان بوده؟آیا قصد مالقات با کسی را داشته است؟اما 

 با

عقل جور در نمی آمد.چراغی روشن نبود و همه جا خیلی 

 .خیلی تاریک بود

مین و هلموت هر دو گفته بودند در ساختمان حمام قفل 

 بوده است اما در ضمن اقرار کردند که دیروز بعدازظهر با

 .ز آنجا خارج شده بودندعجله ا

هلموت گفته بود:مینا بابت هزینه های زیاد آنجا بشدت 

 ناراحت بود.من خیلی نگران وضع روحی او بودم.در حمام
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 .خیلی سنگین بود.شاید یادم رفته آنرا بکشم و ببندم

مرگ سامی در اثر ضربه ی وارد به پشت سرش بود.از 

ا خودش پشت به داخل استخر سقوط کرده بود اما آی

 افتاده یا

کسی او را هل داده بود؟اسکات بلند شد و عقب عقب به 

 آنطرف دفترش رفت و فکر کرد:درست است که آزمایش

علمی و دقیقی نیست اما در هر حال عملی و سودمند 

است.هر قدر هم آدم گیج و منگ باشد تا کسی یا چیزی 

 به

 ...عقب هلش ندهد عقب عقب راه نمیرود

زش نشست.قرار بود با شهردار کارمل شام دوباره پشت می

 بخورد.اما میبایست از خیرش میگذشت.قدص داشت به

 .چشمه ی آب گرم برگردد و با الیزابت النگ صحبت کند

حدس میزد الیزابت خبر دارد چه کاری سامی را ساعت نه 

 و سی دقیقه ی شب به دفترش کشانده و از چه مدرک

 .مهمی میخواسته است کپی بگیرد
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مینطور که به سمت چشمه ی آب گرم رانندگی میکرد ه

 .دو جمله از خاطرش گذشت

 سقوط کرده؟

 کسی او را هل داده؟

درست موقعیکه اتوموبیلش از پیل بیچ النج میگذشت 

ناگهان فهمید چه چیز مانند خوره به جانش افتاده است 

 همان

سواالتی که تد وینترز را به اتهام قتل به محاکمه کشانده 

 !بود

کرگ بقیه بعدازظهر را در ویالی تد ماند و پاکت بزرگ پر 

 از نامه ای را که از دفترشان در نیویورک با پست

اکسپرس فرستاده شده بود بررسی کرد با نگاهی مجرب و 

 کارآزموده نگاهی اجمالی به یادداشتها و ورقه های چاپی

انداخت و نمودارهای تخمین و برآورد را بررسی کرد.هر 

 .یشتر میخواند بیشتر اخمهایش در هم میرفتچه ب

آن گروه هاروارد دارای مدرک فوق لیسانس بازرگانی که 
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 تد چند سال قبل استخدام کرده بود همیشه برای کرگ

مایه ی عذاب بودند.اگر آنان آنقدر اظهار نظر نمیکردند تد 

 .هتلهایش را روی بلندی نمیساخت

تشخیص دهند دور البته آنقدر هوش و ذکاوت داشتند که 

 و برکرگ پلکیدن برایشان فایده ای ندارد.همه ی

یادداشتها و نامه ها مشترکا برای او و تد فرستاده شده 

 .بود

بعدازظهر برگشت.کامال واضح بود پیاده روی 5تد ساعت 

 اصال آرامش نکرده است.خیلی بی حوصله و بدعنق

 ودتبود.اولین سوالی که کرد این بود:برای چه درویالی خ

 به کارهایت رسیدگی نمیکنی؟

برای اینکه فکر کردم اینجا منتظرت بمانم کارم راحت تر -

 .میشود

بعد پرونده های تجاری را نشان داد و گفت:چیزهایی 

 .هست که میخواهم بررسی شان کنیم

منکه هیچ عالقه ای ندارم هر کاری که گمان میکنی بهتر -
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 .است انجام بده

رای تو اینست که یک اسکاچ بنظر من بهترین کار ب-

بخوری و کمی استراحت کنی و بهترین کار برای 

 تشکیالت

وینترز این است که از شر آن دو تا عوضی نفهم خالص 

شویم.با توجه به صورتحساب مخارج و هزینه هایی که 

 کرده

 .اند بنظرم وادار شویم دست به سرقت مسلحانه بزنیم

 .ن قضیه را ندارماالن اصال حوصله ی بحث راجع به ای-

بارتلت در حالیکه صورتش زیر آفتاب بعدازظهر برافروخته 

 شده بود وارد شد و چنان سالم گرم و دوستانه ای کرد

که باعث شد تد از شدت عصبانیت لبانش را بگزد.این 

 موضوع از دید کرگ پنهان نماند.هیچ شکی نبود که تد

 نوشید وعنقریب از حال میرفت.اولین اسکاچ را به سرعت 

 موقعی که کرگ دوباره لیوانش را پر میکرد هیچ مخالفتی

نکرد.بارتلت میخواست راجع به فهرست اشخاصی که کرگ 
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 جمع آوری کرده بود و قرار بود به نفع تد شهادت بدهند

بحث کند.تک تک آنها را برای تد خواند فهرستی بلند باال 

 .از اسامای افراد مشهور و برجسته

ایه آمیز گفت:اسم رییس جمهور از قلم تد با لحنی کن

 .افتاده

بارتلت که متوجه منظور او نشده بود پرسید:کدام رییس 

 جمهور؟

مسلما منظورم رییس جمهور امریکاست آخر همیشه -

 .همبازی گلف او بوده ام

بارتلت شانه ای باال انداخت پرونده را بست و 

ی اگفت:اینطوری که پیداست االن اصال زمان مناسبی بر

 جلسه کاری

 نیست.امشب هم میخواهید شام را بیرون بخورید؟

 .نه همینجا میخوریم و االن هم میخواهم چرتی بزنم-

کرگ و براتلت به اتفاق آنجا را ترک کردند بارتلت رو به 

 کرگ کرد و گفت:خودت که میبینی!اینطوری به هیچ
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 .نتیجه ای نمیرسیم

 که درباره یساعت شش و سی دقیقه از آژانس تحقیقاتی 

 سالی راس تحقیق میکرد به کرگ تلفن شد:واقعا که واقعه

ای هیجان انگیز در مجتمع مسکونی محل زندگی راسل 

رخ داده.دزدی ناشی و با سابقه وارد آپارتمان طبقه ی 

 باالی

 .راس میشود ولی راس اصال از آپارتمانش بیرون نمی اید

آنجا کرگ و بارتلت به ویالی تد رفتند.تد 1ساعت 

 .نبود.بنابراین آنان به سمت عمارت اصلی براه افتادند

بارتلت گفت:این روزها تو هم درست به اندازه ی من بابت 

 .همراهی با تد مشهور هستی

کرگ شانه ای باال انداخت و گفت:گوش کن اگر تد 

بخواهد دق دلش را سر من خالی کند هیچ اشکالی ندارد 

 آخر

 .قصرممیدانی منهم تا اندازه ای م

 چرا این تصور را میکنی؟-
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 .من مسبب اشنایی او با لیال بودم لیال اول دوست من بود-

خیلی بموقع روی ایوان رسیدند چون توانستند تازه ترین 

 لطیفه را بشنود در محله ی سرو در ازای چهار هزار دالری

که برای اقامت یه هفته تان میپردازید میتوانید از بعضی 

کنید ولی در ازای پنج هزار دالر  استخرها استفاده

 میتوانید از

 .آنهایی استفاده کنید که آب داخلشان هست

زمان صرف کوکتل هیچ اثری از الیزابت نبود.کرگ منتظر 

 بود هر آن سر و کله ی او پیدا شود ولی نشد.بارتلت با

قهرمان تنیس و دوست دخترش گرم گرفته بود.تد با 

شریل بازوی او را کنتس و همراهانش صحبت میکرد 

 محکم

گرفته بود و ساشا مثل برج زهرمار تک و تنها ایستاده 

بود.کرگ بطرف او رفت و پرسید:آن قضیه ی مدرک 

 .دیشب

 شریل مست بود یا طبق معمول چرت و پرت میگفت؟
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کرگ میدانست که ساشا از اینکه مشتی حواله ی او کند 

 انگلها درهیچ واهمه ای ندارد.ساشا کرگ را مثل تمام آن 

 .تشکیال تد مانعی برای بدل و بخششهای تد میدانست

اما کرگ خود را بیش از یک دروازه بان به حساب می 

 آورد.چون کسی که میخواست موفق شود و به نتیجه برسد

 .میبایست ابتدا از سد او میگذشت

ساشا جواب داد:منکه میگویم شریل طبق معمول مشغول 

 .لی و هیجان انگیزش بودهاجرای یکی از آن نشقهای عا

مین و هلموت تا زمانیکه همه ی مهمانان وارد نشدند به 

سالن غذاخوری نیامدند.کرگ متوجه چهره های بسیار 

 تکیده

و لبخندهای تصنعی آنان در حین سرکشی از میزی به 

 میز دیگر شد.چرا که تکیده نباشند؟مگر نه اینکه شغلشان

پیری و مگر نجات ایجاب میکرد مردم را از مریضی و 

دهند؟ولی همین امروز بعدازظهر مرگ سامی ثابت کرده 

 بود
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 .کار آنان بیهوده است

مین در حین نشستن زیر لب بابت تاخیرش عذرخواهی 

 کرد تد به شریل که با سماجت دست او را چسبیده بود

 توجهی نکرد و پرسید:حال الیزابت چطور است؟

وان فرساست.به هلموت جواب داد:برایش خیلی سخت و ت

 .او داروی مسکن دادم

کرگ از خود پرسید:الویرا میهان نمیخواهد دست از ور 

 رفتن با آن سنجاق سینه ی لعنتی بردارد؟

الویرا خودش را بین او تد جا داده بود.کرگ به اطرافش 

 نظری انداخت.مین هلموت ساشا بارتلت شریل تد خانم

و بود.از میهان خودش یک جای خالی دیگر بغل دست ا

 .مین پرسید چه کسی قرار است به آنان ملحق شود

کالنتر الشورن تازه از راه رسیده.االن دارد با الیزابت -

 .صحبت میکند

مین لبش را گزید و ادامه داد:میدانم که همگی بابت از 

دست دادن سامی غمگین هستیم.ولی خواهش میکنم سر 
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 میز

 .شام راجع به این قضیه صحبت نکنید

را پرسید:چرا کالنتر میخواهد با الیزابت النگ صحبت الوی

 کند؟او که خیال نمیکند مرگ دوشیزه ساموئلز مشکوک

 است خیال میکند؟

جفت چشم سرد و بی احساس جلوی سواالت 1دیدن 

 .بیشتر او را گرفت

سوپ که غذای مخصوص چشمه ی اب گرم بود شامل 

 سودگیتوت فرنگی و هلوی سرد بود.الویرا سوپش را با آ

خاطر مزه مزه کرد.حتما مجله ی گلوب خیلی عالقه مند 

 .بود بداند تد وینترز بوضوح نگران و دلواپس الیزابت است

الویرا بی صبرانه منتظر دیدن کالنتر بود. کرگ بقیه 

بعدازظهر را در ویالی تد ماند و پاکت بزرگ پر از نامه ای 

 را که

ه رستاده شداز دفترشان در نیویورک با پست اکسپرس ف

 بود بررسی کرد با نگاهی مجرب و کارآزموده نگاهی
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اجمالی به یادداشتها و ورقه های چاپی انداخت و 

نمودارهای تخمین و برآورد را بررسی کرد.هر چه بیشتر 

 میخواند

 .بیشتر اخمهایش در هم میرفت

آن گروه هاروارد دارای مدرک فوق لیسانس بازرگانی که 

 دام کرده بود همیشه برای کرگتد چند سال قبل استخ

مایه ی عذاب بودند.اگر آنان آنقدر اظهار نظر نمیکردند تد 

 .هتلهایش را روی بلندی نمیساخت

البته آنقدر هوش و ذکاوت داشتند که تشخیص دهند دور 

 و برکرگ پلکیدن برایشان فایده ای ندارد.همه ی

ه یادداشتها و نامه ها مشترکا برای او و تد فرستاده شد

 .بود

بعدازظهر برگشت.کامال واضح بود پیاده روی 5تد ساعت 

 اصال آرامش نکرده است.خیلی بی حوصله و بدعنق

بود.اولین سوالی که کرد این بود:برای چه درویالی خودت 

 به کارهایت رسیدگی نمیکنی؟
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برای اینکه فکر کردم اینجا منتظرت بمانم کارم راحت تر -

 .میشود

ی را نشان داد و گفت:چیزهایی بعد پرونده های تجار

 .هست که میخواهم بررسی شان کنیم

منکه هیچ عالقه ای ندارم هر کاری که گمان میکنی بهتر -

 .است انجام بده

بنظر من بهترین کار برای تو اینست که یک اسکاچ -

بخوری و کمی استراحت کنی و بهترین کار برای 

 تشکیالت

وضی نفهم خالص وینترز این است که از شر آن دو تا ع

شویم.با توجه به صورتحساب مخارج و هزینه هایی که 

 کرده

 .اند بنظرم وادار شویم دست به سرقت مسلحانه بزنیم

 .االن اصال حوصله ی بحث راجع به این قضیه را ندارم-

بارتلت در حالیکه صورتش زیر آفتاب بعدازظهر برافروخته 

 ه ای کردشده بود وارد شد و چنان سالم گرم و دوستان
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که باعث شد تد از شدت عصبانیت لبانش را بگزد.این 

 موضوع از دید کرگ پنهان نماند.هیچ شکی نبود که تد

عنقریب از حال میرفت.اولین اسکاچ را به سرعت نوشید و 

 موقعی که کرگ دوباره لیوانش را پر میکرد هیچ مخالفتی

نکرد.بارتلت میخواست راجع به فهرست اشخاصی که کرگ 

 ع آوری کرده بود و قرار بود به نفع تد شهادت بدهندجم

بحث کند.تک تک آنها را برای تد خواند فهرستی بلند باال 

 .از اسامای افراد مشهور و برجسته

تد با لحنی کنایه آمیز گفت:اسم رییس جمهور از قلم 

 .افتاده

بارتلت که متوجه منظور او نشده بود پرسید:کدام رییس 

 جمهور؟

ظورم رییس جمهور امریکاست آخر همیشه مسلما من-

 .همبازی گلف او بوده ام

بارتلت شانه ای باال انداخت پرونده را بست و 

گفت:اینطوری که پیداست االن اصال زمان مناسبی برای 
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 جلسه کاری

 نیست.امشب هم میخواهید شام را بیرون بخورید؟

 .نه همینجا میخوریم و االن هم میخواهم چرتی بزنم-

براتلت به اتفاق آنجا را ترک کردند بارتلت رو به  کرگ و

 کرگ کرد و گفت:خودت که میبینی!اینطوری به هیچ

 .نتیجه ای نمیرسیم

ساعت شش و سی دقیقه از آژانس تحقیقاتی که درباره ی 

 سالی راس تحقیق میکرد به کرگ تلفن شد:واقعا که واقعه

ای هیجان انگیز در مجتمع مسکونی محل زندگی راسل 

رخ داده.دزدی ناشی و با سابقه وارد آپارتمان طبقه ی 

 باالی

 .راس میشود ولی راس اصال از آپارتمانش بیرون نمی اید

کرگ و بارتلت به ویالی تد رفتند.تد آنجا 1ساعت 

 .نبود.بنابراین آنان به سمت عمارت اصلی براه افتادند

بارتلت گفت:این روزها تو هم درست به اندازه ی من بابت 

 .مراهی با تد مشهور هستیه
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کرگ شانه ای باال انداخت و گفت:گوش کن اگر تد 

بخواهد دق دلش را سر من خالی کند هیچ اشکالی ندارد 

 آخر

 .میدانی منهم تا اندازه ای مقصرم

 چرا این تصور را میکنی؟-

 .من مسبب اشنایی او با لیال بودم لیال اول دوست من بود-

ند چون توانستند تازه ترین خیلی بموقع روی ایوان رسید

 لطیفه را بشنود در محله ی سرو در ازای چهار هزار دالری

که برای اقامت یه هفته تان میپردازید میتوانید از بعضی 

استخرها استفاده کنید ولی در ازای پنج هزار دالر 

 میتوانید از

 .آنهایی استفاده کنید که آب داخلشان هست

الیزابت نبود.کرگ منتظر  زمان صرف کوکتل هیچ اثری از

 بود هر آن سر و کله ی او پیدا شود ولی نشد.بارتلت با

قهرمان تنیس و دوست دخترش گرم گرفته بود.تد با 

کنتس و همراهانش صحبت میکرد شریل بازوی او را 
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 محکم

گرفته بود و ساشا مثل برج زهرمار تک و تنها ایستاده 

مدرک  بود.کرگ بطرف او رفت و پرسید:آن قضیه ی

 .دیشب

 شریل مست بود یا طبق معمول چرت و پرت میگفت؟

کرگ میدانست که ساشا از اینکه مشتی حواله ی او کند 

 هیچ واهمه ای ندارد.ساشا کرگ را مثل تمام آن انگلها در

 .تشکیال تد مانعی برای بدل و بخششهای تد میدانست

اما کرگ خود را بیش از یک دروازه بان به حساب می 

 چون کسی که میخواست موفق شود و به نتیجه برسدآورد.

 .میبایست ابتدا از سد او میگذشت

ساشا جواب داد:منکه میگویم شریل طبق معمول مشغول 

 .اجرای یکی از آن نشقهای عالی و هیجان انگیزش بوده

مین و هلموت تا زمانیکه همه ی مهمانان وارد نشدند به 

ه های بسیار سالن غذاخوری نیامدند.کرگ متوجه چهر

 تکیده
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و لبخندهای تصنعی آنان در حین سرکشی از میزی به 

 میز دیگر شد.چرا که تکیده نباشند؟مگر نه اینکه شغلشان

ایجاب میکرد مردم را از مریضی و پیری و مگر نجات 

دهند؟ولی همین امروز بعدازظهر مرگ سامی ثابت کرده 

 بود

 .کار آنان بیهوده است

لب بابت تاخیرش عذرخواهی  مین در حین نشستن زیر

 کرد تد به شریل که با سماجت دست او را چسبیده بود

 توجهی نکرد و پرسید:حال الیزابت چطور است؟

هلموت جواب داد:برایش خیلی سخت و توان فرساست.به 

 .او داروی مسکن دادم

کرگ از خود پرسید:الویرا میهان نمیخواهد دست از ور 

 نتی بردارد؟رفتن با آن سنجاق سینه ی لع

الویرا خودش را بین او تد جا داده بود.کرگ به اطرافش 

 نظری انداخت.مین هلموت ساشا بارتلت شریل تد خانم

میهان خودش یک جای خالی دیگر بغل دست او بود.از 
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 .مین پرسید چه کسی قرار است به آنان ملحق شود

کالنتر الشورن تازه از راه رسیده.االن دارد با الیزابت -

 .بت میکندصح

مین لبش را گزید و ادامه داد:میدانم که همگی بابت از 

دست دادن سامی غمگین هستیم.ولی خواهش میکنم سر 

 میز

 .شام راجع به این قضیه صحبت نکنید

الویرا پرسید:چرا کالنتر میخواهد با الیزابت النگ صحبت 

 کند؟او که خیال نمیکند مرگ دوشیزه ساموئلز مشکوک

 د؟است خیال میکن

جفت چشم سرد و بی احساس جلوی سواالت 1دیدن 

 .بیشتر او را گرفت

سوپ که غذای مخصوص چشمه ی اب گرم بود شامل 

 توت فرنگی و هلوی سرد بود.الویرا سوپش را با آسودگی

خاطر مزه مزه کرد.حتما مجله ی گلوب خیلی عالقه مند 

 .بود بداند تد وینترز بوضوح نگران و دلواپس الیزابت است
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 .الویرا بی صبرانه منتظر دیدن کالنتر بود

کرگ بقیه بعدازظهر را در ویالی تد ماند و پاکت بزرگ پر 

 از نامه ای را که از دفترشان در نیویورک با پست

اکسپرس فرستاده شده بود بررسی کرد با نگاهی مجرب و 

 کارآزموده نگاهی اجمالی به یادداشتها و ورقه های چاپی

ای تخمین و برآورد را بررسی کرد.هر انداخت و نموداره

 .چه بیشتر میخواند بیشتر اخمهایش در هم میرفت

آن گروه هاروارد دارای مدرک فوق لیسانس بازرگانی که 

 تد چند سال قبل استخدام کرده بود همیشه برای کرگ

مایه ی عذاب بودند.اگر آنان آنقدر اظهار نظر نمیکردند تد 

 .ختهتلهایش را روی بلندی نمیسا

البته آنقدر هوش و ذکاوت داشتند که تشخیص دهند دور 

 و برکرگ پلکیدن برایشان فایده ای ندارد.همه ی

یادداشتها و نامه ها مشترکا برای او و تد فرستاده شده 

 .بود

بعدازظهر برگشت.کامال واضح بود پیاده روی 5تد ساعت 
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 اصال آرامش نکرده است.خیلی بی حوصله و بدعنق

سوالی که کرد این بود:برای چه درویالی خودت بود.اولین 

 به کارهایت رسیدگی نمیکنی؟

برای اینکه فکر کردم اینجا منتظرت بمانم کارم راحت تر -

 .میشود

بعد پرونده های تجاری را نشان داد و گفت:چیزهایی 

 .هست که میخواهم بررسی شان کنیم

 رمنکه هیچ عالقه ای ندارم هر کاری که گمان میکنی بهت-

 .است انجام بده

بنظر من بهترین کار برای تو اینست که یک اسکاچ -

بخوری و کمی استراحت کنی و بهترین کار برای 

 تشکیالت

وینترز این است که از شر آن دو تا عوضی نفهم خالص 

شویم.با توجه به صورتحساب مخارج و هزینه هایی که 

 کرده

 .نیماند بنظرم وادار شویم دست به سرقت مسلحانه بز
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 .االن اصال حوصله ی بحث راجع به این قضیه را ندارم-

بارتلت در حالیکه صورتش زیر آفتاب بعدازظهر برافروخته 

 شده بود وارد شد و چنان سالم گرم و دوستانه ای کرد

که باعث شد تد از شدت عصبانیت لبانش را بگزد.این 

 موضوع از دید کرگ پنهان نماند.هیچ شکی نبود که تد

ب از حال میرفت.اولین اسکاچ را به سرعت نوشید و عنقری

 موقعی که کرگ دوباره لیوانش را پر میکرد هیچ مخالفتی

نکرد.بارتلت میخواست راجع به فهرست اشخاصی که کرگ 

 جمع آوری کرده بود و قرار بود به نفع تد شهادت بدهند

بحث کند.تک تک آنها را برای تد خواند فهرستی بلند باال 

 .ای افراد مشهور و برجستهاز اسام

تد با لحنی کنایه آمیز گفت:اسم رییس جمهور از قلم 

 .افتاده

بارتلت که متوجه منظور او نشده بود پرسید:کدام رییس 

 جمهور؟

مسلما منظورم رییس جمهور امریکاست آخر همیشه -
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 .همبازی گلف او بوده ام

بارتلت شانه ای باال انداخت پرونده را بست و 

وری که پیداست االن اصال زمان مناسبی برای گفت:اینط

 جلسه کاری

 نیست.امشب هم میخواهید شام را بیرون بخورید؟

 .نه همینجا میخوریم و االن هم میخواهم چرتی بزنم-

کرگ و براتلت به اتفاق آنجا را ترک کردند بارتلت رو به 

 کرگ کرد و گفت:خودت که میبینی!اینطوری به هیچ

 .نتیجه ای نمیرسیم

ساعت شش و سی دقیقه از آژانس تحقیقاتی که درباره ی 

 سالی راس تحقیق میکرد به کرگ تلفن شد:واقعا که واقعه

ای هیجان انگیز در مجتمع مسکونی محل زندگی راسل 

رخ داده.دزدی ناشی و با سابقه وارد آپارتمان طبقه ی 

 باالی

 .راس میشود ولی راس اصال از آپارتمانش بیرون نمی اید

کرگ و بارتلت به ویالی تد رفتند.تد آنجا 1عت سا
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 .نبود.بنابراین آنان به سمت عمارت اصلی براه افتادند

بارتلت گفت:این روزها تو هم درست به اندازه ی من بابت 

 .همراهی با تد مشهور هستی

کرگ شانه ای باال انداخت و گفت:گوش کن اگر تد 

ی ندارد بخواهد دق دلش را سر من خالی کند هیچ اشکال

 آخر

 .میدانی منهم تا اندازه ای مقصرم

 چرا این تصور را میکنی؟-

 .من مسبب اشنایی او با لیال بودم لیال اول دوست من بود-

خیلی بموقع روی ایوان رسیدند چون توانستند تازه ترین 

 لطیفه را بشنود در محله ی سرو در ازای چهار هزار دالری

دازید میتوانید از بعضی که برای اقامت یه هفته تان میپر

استخرها استفاده کنید ولی در ازای پنج هزار دالر 

 میتوانید از

 .آنهایی استفاده کنید که آب داخلشان هست

زمان صرف کوکتل هیچ اثری از الیزابت نبود.کرگ منتظر 
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 بود هر آن سر و کله ی او پیدا شود ولی نشد.بارتلت با

بود.تد با  قهرمان تنیس و دوست دخترش گرم گرفته

کنتس و همراهانش صحبت میکرد شریل بازوی او را 

 محکم

گرفته بود و ساشا مثل برج زهرمار تک و تنها ایستاده 

بود.کرگ بطرف او رفت و پرسید:آن قضیه ی مدرک 

 .دیشب

 شریل مست بود یا طبق معمول چرت و پرت میگفت؟

کرگ میدانست که ساشا از اینکه مشتی حواله ی او کند 

 اهمه ای ندارد.ساشا کرگ را مثل تمام آن انگلها درهیچ و

 .تشکیال تد مانعی برای بدل و بخششهای تد میدانست

اما کرگ خود را بیش از یک دروازه بان به حساب می 

 آورد.چون کسی که میخواست موفق شود و به نتیجه برسد

 .میبایست ابتدا از سد او میگذشت

معمول مشغول  ساشا جواب داد:منکه میگویم شریل طبق

 .اجرای یکی از آن نشقهای عالی و هیجان انگیزش بوده

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 464



98 
اسکین

مین و هلموت تا زمانیکه همه ی مهمانان وارد نشدند به 

سالن غذاخوری نیامدند.کرگ متوجه چهره های بسیار 

 تکیده

و لبخندهای تصنعی آنان در حین سرکشی از میزی به 

 غلشانشمیز دیگر شد.چرا که تکیده نباشند؟مگر نه اینکه 

ایجاب میکرد مردم را از مریضی و پیری و مگر نجات 

دهند؟ولی همین امروز بعدازظهر مرگ سامی ثابت کرده 

 بود

 .کار آنان بیهوده است

مین در حین نشستن زیر لب بابت تاخیرش عذرخواهی 

 کرد تد به شریل که با سماجت دست او را چسبیده بود

 است؟توجهی نکرد و پرسید:حال الیزابت چطور 

هلموت جواب داد:برایش خیلی سخت و توان فرساست.به 

 .او داروی مسکن دادم

کرگ از خود پرسید:الویرا میهان نمیخواهد دست از ور 

 رفتن با آن سنجاق سینه ی لعنتی بردارد؟
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الویرا خودش را بین او تد جا داده بود.کرگ به اطرافش 

 نظری انداخت.مین هلموت ساشا بارتلت شریل تد خانم

میهان خودش یک جای خالی دیگر بغل دست او بود.از 

 .مین پرسید چه کسی قرار است به آنان ملحق شود

کالنتر الشورن تازه از راه رسیده.االن دارد با الیزابت -

 .صحبت میکند

مین لبش را گزید و ادامه داد:میدانم که همگی بابت از 

دست دادن سامی غمگین هستیم.ولی خواهش میکنم سر 

 میز

 .شام راجع به این قضیه صحبت نکنید

الویرا پرسید:چرا کالنتر میخواهد با الیزابت النگ صحبت 

 کند؟او که خیال نمیکند مرگ دوشیزه ساموئلز مشکوک

 است خیال میکند؟

جفت چشم سرد و بی احساس جلوی سواالت 1دیدن 

 .بیشتر او را گرفت

سوپ که غذای مخصوص چشمه ی اب گرم بود شامل 
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 نگی و هلوی سرد بود.الویرا سوپش را با آسودگیتوت فر

خاطر مزه مزه کرد.حتما مجله ی گلوب خیلی عالقه مند 

 .بود بداند تد وینترز بوضوح نگران و دلواپس الیزابت است

 .الویرا بی صبرانه منتظر دیدن کالنتر بود

الیزابت کنار پنجره ی ویالیش ایستاد و درست زمانی که 

 برای صرف شام وارد عمارت اصلی مهمانان قصد داشتند

 .بشوند به آنان خیره شد.به نلی اصرار کرده بود برود

تو روزی پر کار را گذرانده ای و منهم که فعال حالم خیلی -

 .خوب است

سپس به تخت تکیه داده و چای و نان برشته ای را خورده 

 بود.بعد به امید اینکه با آب سرد از آن حال منگی بیرون

 .یع یک دوش گرفته بودبیاید سر

در اثر مسکن سست و بیحال شده بود.پلیور بافتنی فیلی 

 رنگ و شلوار کشی قهوه ای اش لباسهای راحت و مورد

عالقه ی او بود.حس کرد با پوشیدن آن لباسها و با پاهای 

 برهنه و موهایی که مثل همیشه بطرف باال جمع شده بود
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 .دوباره خودش شده بود

ون را نگاه میکرد آخرین مهمانان هم از همانطور که بیر

نظر دور شدند اما اسکات را دید که از میان چمنها میان 

 بر

 .زد و به سمت ویالی او آمد

در حالیکه مقابل یکدیگر نشسته و کمی به جلو خم شده 

 بودند از صحبت با یکدیگر واهمه داشتند و نمیدانستند

ه کردن به چگونه و از کجا شروع کنند.الیزابت با نگا

اسکات و چشمان مهربان و کنجکاوش بیاد حرف لیال افتاد 

 که

یکبار گفته بود:همیشه ارزو داشتم چنین مردی پدرم 

 .باشد

سامی دیشب پیشنهاد داده بود نامه ی بی امضا را نزد 

 .اسکات ببرند

اسکات گفت:متاسفم که نتوانستم تا صبح برای دیدنت 

 ه ی مرگ سامی وجودصبر کنم.مسایل خیلی زیادی دربار

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 468



98 
اسکین

دارد که مرا نگران میکند.تاکنون پی برده ام که سامی 

ساعت از ناپاولی تا اینجا در راه بوده و حدود 9دیروز 

 ساعت

به اینجا رسیده در حالیکه قرار نبوده تا بعدازظهر 9

 برگردد.با اینکه خیلی خسته بوده حیت یک لحظه هم در

از کند و یکراست به آپارتمانش نمانده تا چمدانهایش را ب

 دفتر کارش رفته.خدمتکار بمن گفت حالش خوب نیست و

برای صرف شام به سالن غذاخوری نرفته خدمتکار بمن 

گفت وقتی سینی غذا را به دفتر کار او برده او را دیده که 

 تند

تند مشغول بررسی نامه ها بوده.بعد از آن به دیدن تو می 

 را ترک میکند و با و نیم ویالی تو1آید و حدود ساعت 

اینکه بشدت خسته و کوفته بوده دوباره به دفتر کارش 

 برمیگردد و دستگاه کپی را روشن میکند.چرا؟

الیزابت از جایش بلند شد و به اتاق خوابش رفت.از داخل 

 چمدان نامه ای را که پس از بازگشت به نیویورک از سامی
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 .داددریافت کرده بود بیرون آورد و به اسکات نشان 

وقتی فهمیدم تد هم اینجاست میخواستم هر چه سریعتر -

اینجا را ترک کنم اما میبایست میماندم و سامی را 

 میدیدم

 .و راجع به نامه اش با او صحبت میکردم

الیزابت در مورد نامه ای که از دفتر کار سامی ربوده شده 

 بود توضیح داد و نسخه ای را که سامی از حفظ نوشته بود

 .نشان داد:بیشتر متن نامه همین بوده به او

الیزابت همانطور که به دستخط زیبای سامی خیره شده 

 .بود چشمانش پر از اشک شد

دیروز عصر یکی دیگر از همین نامه های بی امضا را در -

 یکی از آن کیسه ها پیدا کرد.میخواست یک کپی از آن

چه را برای من بگیرد تا اصل نامه را به شما بدهیم.من هر 

 از آن نامه بیاد دارم نوشته ام.امیدوار بودیم بتوانیم از روی

اصل نامه رد فرستنده اش را بگیریم.حروف چاپی مجالت 

 و روزنامه ها کد دارد مگه نه؟
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 .بله-

اسکات بارها و بارها نسخه های نوشته شده از روی نامه را 

 .خواند و گفت:قضیه بشدت بو دار است

بطور حساب شده سعی داشته لیال را الیزابت گفت:یک نفر 

 نابود کند و نمیخواهد آن نامه ها پیدا شود.دیروز یک نفر

آن نامه را از روی میز سامی برداشته و شاید آن یکی را 

 .هم دیشب از جیب سامی برداشته باشد

 یعنی میخواهی بگویی شاید سامی به قتل رسیده باشد؟-

به او نگاه کرد و الیزابت خودش را جمع کرد بعد مستقیم 

 گفت:به این سادگیها نمیتوانم جواب سوالت را بدهم ولی

میدانم یک نفر بسیار نگران بوده و میخواسته حتما آن 

 نامه ها به خودش برگردد.یک سری از آن نامه ها اخالق و

رفتار لیال را توصیف میکرده.آن نامه ها نه تنها باعث 

 طوری با قضیه یمشاجرات لیال با تد شده بود بلکه یک 

 مرگ

سامی ارتباط پیدا میکند.حاضرم قسم بخورم و حتما 
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میخواهم نویسنده ی آنها را پیدا کنم.شاید اصال قتل عمد 

 در کار

نبوده ولی به احتمال قوی آن شخص از این کارش نفعی 

میبرده.هر که بوده خیلی هم به لیال نزدیک بوده.من به 

 یک

 .نفر مشکوک هستم

سکات در حالیکه دو نسخه ی نوشته شده دقیقه بعد ا95

 از روی نامه های بی امضا در جیبش بود الیزابت را ترک

کرد.الیزابت معتقد بود شریل آن نامه را نوشته 

است.منطقی بنظر میرسید.این ترفندها از شریل بر می 

 .آمد

قبل از اینکه به سالن غذاخوری برود گشتی در اطراف 

ال یک پنجره بود.همان پنجره شمالی عمارت اصلی زد.آن با

 ای

که سامی هنگان روشن کردن دستگاه کپی کنارش 

ایستاده بود.اگر کسی روی پلکان ساختمان حمام بود و به 
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 او اشاره

میکرد پایین بیاید...امکان داشت اما...اسکات با ناراحتی 

بخود گفت:سامی فقط در صورتی اینجا میرفته که آن 

 شخص

 .اعتماد داشتهرا میشناخته و به او 

زمانیکه اسکات به آنان ملحق شد تقریبا نیمی از غذای 

 .اصلی شان را خورده بودند

یک صندلی خالی میان کرگ و خانمی که الویرا میهان 

معرفی شد وجود داشت.او در سالم و احوالپرسی با تد 

 پیشقدم

شد.فرضیه ی بیگناهی.تد طبق معمول خوش قیافه و 

نداشت که زنی خود را به آب و جذاب بود.چندان تعجبی 

 آتش

بزند تا او را از زنی دیگر جدا کند.اسکات کامال متوجه شد 

 که شریل دائم سعی میکرد دست تد را بگیرد و کتفش را

 .به کتف او بمالد

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 473



98 
اسکین

اسکات تکه های گوشت بره را از داخل سینی نقره ای که 

 پیشخدمت به او تعارف کرد برداشت و از خودش پذیرایی

 .کرد

الویرا با صدایی آهسته و نجواگونه گفت:خیلی خوشمزه 

 اند.البته خیلی کوچکند آنان هرگز با دادن این غذای کم و

مختصر ورشکست نمیشوند ولی در هر صورت بعد از غذا 

 .احساس میکنید یک خروار خورده اید

الویرا میهان.آهان یادش آمد در مجله ی ادبی مونتری 

 ون دالری بخت ازمایی کهمیلی49درباره ی برنده ی 

میخواست با آمدن به چشمه ی آب گرم محله ی سرو 

 .آرزوی دیرینه اش را تحقق بخشد خوانده بود

 به شما خوش میگذرد خانم میهان؟-

الویرا تبسمی کرد و گفت:خیلی .تابحال که که همه خیلی 

 .گرم و صمیمی بوده اند

 .و به همگی لبخند زد

 .اب لبخندش را بدهندمین و هلموت سعی کردند جو

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 474



98 
اسکین

اینهمه توجه و مراقبت باعث میشود آدم احساس شاهزاده -

 بودن کند.متخصص تغذیه میگفت ظرف دو هفته میتوانم

حدود دو سه کیلو وزن و چند سانتی متر سایز کم 

کنم.فردا تزریق کالژن دارم تا از شر چین و چروکهای دور 

 دهانم

رون ون اسکرویبر خالص شوم.خیلی از آمپول میترم اما با

 برای تقویت اعصابم میدهد.و زمانیکه اینجا را ترک میکنم

احساس میکنم آدم دیگری شده ام...مثل...مثل پروانه ای 

 ...شناور بر روی ابر

و بعد به هلموت اشاره کرد و گفت:بارون این جمله را 

 نوشته.او یک نویسنده ی واقعی است نه؟

ده است.تا حدودی از الویرا متوجه شد خیلی پر حرفی کر

 اینکه گزارشگری مخفی بود احساس گناه میکرد و بهمین

 .دلیل میخواست راجع به این آدمها چیزهای خوب بگوید

اما حاال دیگر بهتر بود ساکت میشد و گوش میداد تا شاید 

 کالنتر چیزی راجع به مرگ دورا ساموئلز بگوید.در این
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موس  خصوص هیچ حرفی زده نشد.فقط موقع خوردن

وانیلی کالنتر با لحن جدی پرسید:همگی چند روز آینده 

 اینجا

 میمانید؟هیچکس تصمیم ندارد اینجا را ترک کند؟

ساشا به او گفت:معلوم نیست شاید شریل مجبور شود 

 .بدون اطالع قلبی به بورلی هیلز برود

اسکات با لحنی دوستانه گفت:بهتر است قبل از اینکه به 

ای دیگری برود بمن خبر بدهد.ضمنا بورلی هیلز یا هر ج

 تا

یادم نرفته..باروم آن کیسه های محتوی نامه های لیال را 

 .هم با خودم میبرم

و قاشقی را که در دستش بود روی میز گذاشت و صندلی 

 اش را عقب کشید و گفت:حدس میزنم یکی از افرادی که

سر این میز نشسته البته به استثنای خانم میهان نامه 

مزخرف به لیال السل نوشته.خیلی مایلم هر چه  هایی

 زودتر آن
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 .شخص را پیدا کنم

ساشا وحشت زده متوجه شد نگاه فوالدین اسکات روی 

 .شریل میخکوب است

در آپارتمانشان تنها شدند.مین تمام روز 99حدود ساعت 

 را با خودش کلنجار رفته بود.آیا با مدرکی که داشت

شب مرگ لیال او نیز در  میتوانست به هلموت ثابت کند

 نیویورک بوده است؟اگر آن مدرک را رو میکرد مجبور به

پذیرش رابطه او با لیال میشد و اگر رو نمیکرد هلموت در 

 معرض خطر قرار میگرفت.چقدر هلموت احمق بود که

 !گزارش آن مکالمه ی تلفنی را از بین نبرده بود

مین  هلموت یکراست به رختکن رفت و چند دقیقه بعد

صدای گردش آب را در جکوزی داخل حمام شنید.وقتی او 

 از

حمام بیرون آمد مین روی یکی از کاناپه های راحتی 

نزدیک شومینه ی اتاق خوب منتظرش نشسته بود.با 

 نگاهی
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سرد او را ورانداز کرد.هلموت چنان با دقت موهایش را 

 شانه میزد که انگار میخواست به ضیافتی رسمی برود

د ربدوشامبر ابریشمینش را گره زده بود.قیافه ی کمبربن

نظامی اش باعث میشد بلندقدتر از اندازه ی واقعی اش 

 بنظر

بیاید.در این دوره و زمانه صو و هفتاد و هشت سانتی متر 

 .قد برای مردان کمی از باالتر از حد متوسط بود

هلموت برای خودش اسکاچ و سودا درست کرد و بدون 

 .وال کند یک شری هم برای او ریختاینکه از مین س

روز خیلی سختی بود مینا.ولی تو خیلی خوب از عهده -

 اش بر آمدیو

باز هم سکوت کرد و حرف نزد تا اینکه باالخره هلموت 

 احساس کرد سکوت او غیر عادی است و گفت:این اتاق

خیلی آرامش بخش است.از اینکه اجازه دادی این زمینه 

شحال نیستی؟این رنگ واقعا رنگ را انتخاب کنم خو

 مناسب
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 .توست.رنگهایی قوی و زیبا برای زنی قوی و زیبا

 .بنظر من که رنگ صورتی به هیچ وجه قوی نیست-

وقتی با آبی پررنگ تلفیق شود قوی میشود.مثل من -

 .مینا.منهم چون با تو هستم قوی ام

 پس چرا اینکارو کردی؟-

رت اعتباری و وقتی از جیب ربدوشامبر صورت حساب کا

تلفن در آورد متوجه شد که حالت بهت آور چهره او 

 تبدیل

 .به ترس شد

چرا بمن دروغ گفتی؟تو آنشب در نیویورک بودی با لیال -

 بودی؟نزد او رفته بودی؟

هلموت آهی کشید و گفت:مینا خوشحالم پیدایش 

 .کردی.بارها میخواستم بتو بگویم

و روابط عاشقانه خوب حاال بگو.تو عاشق لیال بودی با ا-

 .داشتی

 .نه قسم میخورم نداشتم-
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 .دروغ میگویی-

مینا دارم حقیقت را میگویم.من نزد او رفتم ولی فقط -

بعنوان یک دوست و پزشک.ساعت نه و نیم به آنجا 

 رسیدم.در

آپارتمانش کمی باز بود و میتوانستم صدای جیغ دیوانه 

 شی راوارد لیال را بشنوم.تد سر او فریاد میکشید گو

بگذارد.لیال هم سر او داد کشید.اسانسور داشت 

میایستاد.نمیخواستم کسی من را آنجا ببیند.میدانی که 

 راهرو در چه

زاویه ای قرار گرفته.رفتم یک گوشه ی راهرو پنهان 

 ...شدم

هلموت روی زمین کنار پای مین نشست و گفت:مینا از 

د او ت نگفتن این موضوع به تو خیلی عذاب میکشیدم.مینا

 را

هل داد صدای فریاد لیال را میشنیدم که میگفت نه نه 

 .اینکار را نکن.و بعد صدای جیغش موقع افتادن
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رنگ مین پرید:چه کسی از آسانسور بیرون امد؟کسی هم 

 تو را دید؟

 .نمیدانم از پلکان اضطراری دویدم پایین-

بعد انگار حس خویشتن داری و خونسردی و حس 

ترک کرده بود به جلو خم شد سرش امردهی وجودش را 

 را میان

 .دستانش گرفت و شروع به گریستن کرد

 چهارشنبه

 دوم سپتامبر

 :نقل قول امروز

 .زیبایی با قدرت تشخیص چشم کسب میشود

 صبح بخیر مهمانان عزیز و ارجمند

آیا امروز صبح کمی احساس تنبلی میکنید؟اشکالی ندارد 

مان میخواهد با بعد از گذشت چند روز همه ی ما دل

 خوابی

شیرین و دلچسب خستگی را از تن خود بیرون کنیم.فکر 
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 میکنیم ای کاش فقط امروز صبح را میتوانستیم در

 .رختخواب بمانیم

نه اصال و ابدا.با یک اشاره صدایتان میزنیم.برای آن پیاده 

 روی فرح بخش و روح انگیز از میان زمینهای زیبای کنار

حتما احساس شادی خواهید ساحل بما ملحق شوید.

کرد.آیا تا بحال به لذتی که از مالقات دوستان جدید و 

 دیدار

دوباره ی دوستان قدیم در زیر نور درخشان خورشید 

 .حاصل میشود پی برده اید

یک تذکر مهم برای مهمانان که میخواهند تنها در استخر 

 شنا کنند باید سوت مجازات چشمه ی آب گرم را بهمراه

باشید.تا بحال هرگز استفاده از آن ضرورتی داشته 

نداشته.اما این یک وسیله ی ایمنی است که معتقدیم 

 ضروری

 .است

خودتان را در آیینه ببینید.آیا تمام آن ورزشها و کالسهای 
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 زیبایی تاثیر خود را نشان نمیدهند؟آیا چشمانتان شادابتر

نیست؟پوستتان سفت تر نشده است؟لذت بخش نیست 

اندام تازه تان را به رخ خانواده و دوستانتان چهره و 

 بکشید؟

و تفکر نهایی.هر ناراحتی و مشکلی را که با خود به چشمه 

 ی آب گرم آورده اید.باید هم اکنون به دست فراموشی

 .بسپارید.افکار شاد داشته باشید

 بارون و بارونس ون اسکرویبر

 .صبح تلفن الیزابت زنگ زد9ساعت 

رمال کورمال دنبال آن میگشت.پلکهایش خواب آلوده و کو

 بسیار سنگین بود و از هم باز نمیشد.تاثیرات بعدی

داروی مسکن گیجش کرده بود بطوریکه قادر به فکر 

 .کردن نبود

ویلیام مورفی معاون دادستان نیویورک پشت خط بود.با 

 .همان جمله ی اول خواب را از سر الیزابت پراند

مایلید قاتل خواهرتان  دوشیزه النگ خیال میکردم-
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 .محکوم شود

و بی آنکه منتظر جواب الیزابت شود با عصبانیت 

گفت:ممکن است لطف کنید و توضیح دهید چرا با تد 

 وینترز در

 چشمه ی اب گرم هستید؟

الیزابت بلند شد و نشست و پاهایش را از تخت آویزان کرد 

 و روی زمین گذاشت و گفت:نمیدانستم او هم قصد دارد

 .اینجا بیاید.من اصال به او نزدیک نشده ام به

شاید این موضوع حقیقت داشته باشد.اما بمحض دیدن او -

 بایست با هواپیمای بعدی برمیگشتی.نگاهی به مجله ی

گلوب امروز صبح بینداز.عکسی از شما دو نفر در حالیکه 

 .یکدیگر را در آغوش گرفته اید چاپ کرده

 ...من هرگز-

به مراسم یادبود است اما طرز نگاهتان این عکس مربوط -

 به یکدیگر سوال برانگیز است.همین حاال آنجا را ترک

 کن!در ضمن بگو چه اتفاقی برای منشی خواهرت افتاده؟
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 .بهمین دلیل نمیتوانم اینجا را ترک کنم-

الیزابت راجع به نامه ها و مرگ سامی توضیح داد و 

ا جمعه اینجا گفت:قول میدهم به تد نزدیک نشوم.اما ت

 میمانم.دو

روز فرصت دارم که یا خودم نامه ای را که همراه دورا بوده 

 پیدا کنم یا بفهمم چه کسی آنرا برداشته؟

الیزابت به هیچ وجه تصمیمش عوض نمیشد و ویلیام 

مورفی وقتی میخواست گوشی را بگذارد نیش آخر را 

 زد:اگر

دلیلش یک قاتل خواهرت آزادانه میگردد برای پیدا کردن 

 .نگاه به خودت بینداز

و بعد از مکثی گفت:و قبال هم بتو گفته ام مواظب خودت 

 !باش

الیزابت آهسته تا کارمل دوید.روزنامه های نیویورک روی 

 دکه ی روزنامه فروشی باز هم یکی از روزهای زیبا و

خوب تابستان بود.لیموزینهای شیک و مجلل و اتومبیلهای 
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 هم در جاده به سمت زمینهایکروکی مرسدس پشت سر 

گلف میرفتند.دونده های دیگر با خوشرویی برای او دست 

 تکان میدادند.پرچینهای اطراف خانه های شهرک آنها را

از دید کنجکاو جهانگردان حفظ میکرد.اما از میان پرچینها 

 منظره ی اقیانوس آرام دیده میشد.الیزابت فکر کرد که

نی است که زنده باشی.و از روز صورتی زیبا و دوست داشت

 .تصور جسد سامی در سردخانه بر خود لرزید

در حین نوشیدن قهوه در رستورانی واقع در خیابان 

اقیانوس مجله ی گلوب را خواند.یک نفر آن عکس را در 

 پایان

مراسم یادبود گرفته بود در آن هنگام شروع به گریستن 

 را دو او حلقهکرد و تد که در کنارش ایستاده بود بازوانش 

کرده و او را بسوی خود کشانده بود.الیزابت سعی کرد 

احساسی را که در آن لحظه از بودن در میان بازوان تد 

 داشت

 .بخاطر نیاورد
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ناگهان احساس پوچی و حقارت سرتاپای وجودش را 

فراگرفت صورتحساب را روی میز گذاشت و رستوران را 

 ترک

باله انداخت از خود کرد.در خیابان مجله را در سلط ز

میپرسید چه کسی آب گرم این خبر را به گوش گلوب 

 رسانده

 است؟

حتما کار یکی از کارکنان بود.مین و هلموت که از درز 

 خبرهای آنجا به ستوه آمده بودند.شاید هم کار یکی از

مهمانان بود که برای کسب شهرت شخصی اطالعات را به 

 .اشت کار شریل باشدروزنامه نگاران داده بود.احتمال د

هنگامیکه به ویالیش بازگشت اسکات روی ایوان منتظر او 

 .بود.الیزابت گفت:خیلی سحر خیزی

پای چشم اسکات گود افتاده بود.گفت:دیشب اصال 

نخوابیدم.حس میکنم سقوط سامی از پشت به کف استخر 

 با عقل

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 487



98 
اسکین

 .جور در نمی اید

از شدت الیزابت با به خاطر آوردن سر خون آلود سامی 

 .ناراحتی قیافه اش در هم رفت

 .اسکات گفت:متاسفم

اشکالی ندارد منهم احساس تو را دارم.آیا نامه ی دیگری -

 شبیه آن یکی در کیسه ی نامه های پیدا کردی؟

نه از تو میخواهم کمکم کنی اسباب و لوازم شخصی -

سامی را جستجو کنیم.خودم هم نمیدانم باید دنبال چه 

 چیز

ا شاید تو چیزی را پیدا کنی که من اصال توجهی بگردیم ام

 .به آن نداشته ام

ده دقیقه فرصت بده دوش بگیرم و لباسهایم را عوض -

 .کنم

 مطمئنی اینکار خیلی ناراحتت نمیکند؟-

الیزابت تکیه اش را به نرده های ایوان داد دستش را داخل 

 موهایش برد و گفت:اگر آن نامه پیدا شده بود میتوانستم
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اور کنم سامی دچار نوعی حمله شده و داخل ساختمان ب

حمام گیج و سرگردان بوده اما حاال که نامه گم 

 شده...اسکات

اگر کسی او را هل داده یا ترسانده باشد بطوریکه باعث 

شده او عقب عقب برود و سقوط کند آن شخص قاتل 

 .است

در ویالهای اطراف باز بود.زنان و مردان با ربدوشامبرهای 

شیری رنگ و کامال مشابه به سمت ساختمانهای چشمه 

 ی

 .آب گرم میرفتند

دقیقه دیگر شروع 95الیزابت گفت:معالجات تا 

میشود.ماساژ بدن و صورت و حمامهای بخار و باقی اش را 

 خدا

میداند.میتوانی تصور کنی که یکی از همین اشخاصی که 

 گاهامروز در اینجا پذیرایی میشود سامی را در آن آرام

وحشتناک و در حال مرگ رها کرده باشد؟حتی تصورش 
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 .هم باور نکردنی است

صبح زود کارآگاه خصوصی به کرگ تلفن زد.کامال معلوم 

 بود که نگران و ناراحت است.گفت:هیچ چیز دیگری در

مورد سالی راس پیدا نکردم.اما خبری که میخواستم بدهم 

 یر شده اداعااینست که دزدی در آپارتمان باالیی او دستگ

میکند اطالعاتی درباره ی مرگ لیال السل دارد و میخواهد 

 .مطالبی را به معاون دادستان بگوید

چه نوعی اطالعاتی دارد؟شاید این همان فرصتی است که -

 .به دنبالش هستیم

 .رابطم این عقیده را ندارد-

 منظورت چیست؟-

معاون دادستان خوشحال است.پس نتیجه میگیریم -

 .و مدارکش قوی تر شده نه ضعیف تر شواهد

کرگ به بارتلت تلفن زد و مکالمه ی تلفنی اش را گزارش 

 داد .بارتلت گفت:من افرادم را وارد عمل میکنم.شاید آنان

بتوانند سرنخی پیدا کنند.تا وقتی که نمیدانیم چه اتفاقی 
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 افتاده باید سرجای خودمان بمانیم.در این فاصله قصد دارم

ورن را مالقات کنم.شرح کامل و مفصلی از آن کالنتر الش

 نامه های بی امضای مورد بحث میخواهم.تو مطمئنی تد

درگیر رابطه با زن دیگری نبوده کسی که شاید از او 

محافظت میکرده؟بنظر میرسد خودش اصال متوجه نیست 

 که

چقدر این موضوع میتواند به پرونده اش کمک کند.شاید 

 .ا به گوشزد کنیتو بتوانی این موضوع ر

ساشا میخواست ویال را به قصد پیاده روی ترک کند که 

 تلفن زنگ زد.چیزی در درونش میگفت باب کوئینگ است

اما اشتباه میکرد.به مدت سه دقیقه یکریز به نزول خوار 

پشت خط التماس میکرد برای پرداخت باقی مانده ی 

 طلب

متقاعد خود فرصتی کوتاه به او بدهد.سعی میکرد او را 

 .کند

اگر شریل در این نقش پذیرفته شود میتوانم بدهی هایم -
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 را از حق داللی ام بدهم.قسم میخورد شریل نسبت به

مارگودرشر برتر است..کوئینگ خودش بمن گفت قسم 

 .میخورم

بعد از اینکه گوشی را گذاشت در حالیکه میلرزید لبه ی 

زد تخت نشست.هیچ چاره ای دیگری نداشت جز اینکه ن

 تد

برود تا به همان شیوه ای که خودش میدانست پولی را که 

 .احتیاج داشت از او بگیرد

 .فرصت به پایان رسیده بود

جو آپارتمان سامی یکجور بخصوصی بود .الیزابت حس 

 میکرد همانگونه که جسم خاکی او از دست رفته است

آپارتمانش نیز بوی مرگ میدهد.گلها در اثر بی آبی خشک 

 ده شده و گلبرگها در اطراف گلدانها ریختهو پژمر

بود.اسکات گفت:مین با دختر عموی سامی در مورد 

 .تدارکات مراسم تشییع جنازه تماس گرفته

 جسدش االن کجاست؟-
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در سردخانه فردا با کشتی برای خاکسپاری در مقبره ی -

 .خانوادگی به اوهایو فرستاده میشود

تاد که در اثر تماس با الیزابت بیاد ژاکت و دامن سامی اف

زمین خاکی شده بود.پرسید:میتوانم برای سامی لباس 

 بدهم

 یا خیلی دیر شده؟

 .نه هنوز دیر نشده-

آخرین دفعه ای که اینکار را کرده بود برای لیال بود.سامی 

 به او در انتخاب لباسی که قرار بود لیال با آن دفن شود

درتابوت را  کمک کرده و یادآوری کرده بود:فراموش نکن

 .باز نمیکنند

الیزابت گفته بود:دلیلش این نیست خودت که لیال 

رامیشناختی اگر لباسی میپوشید که با آن راحت نبود و از 

 آن

خوشش نمی آمد حتی اگر همه میگفتند با آن لباس 

محشر شده خودش تمام شب معذب بود.حاال با توجه به 
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 این

 ...مساله

و با همفکری یکدیگر سامی منظورش را فهمیده بود 

پیراهن شیفون مخمل سبز رنگی را که لیال در شب بردن 

 جایزه

اسکار به تن داشت انتخاب کرده بودند.آن دو تنها کسانی 

 بودند که او را در تابوت دیده بودند.مامور کفن و دفن

ماهرانه کبودیها را پوشانده و صورت زیبای او را بازسازی 

 ی عجیب در چهره ی لیالکرده بود به طوری که ارامش

دیده میشد.مدتی کنار تابوت نشسته و درباره ی خاطرات 

 .خوش گذشته صحبت کرده بودند

عاقبت سامی در حالیکه دست الیزابت را در دست داشت 

 به او یادآوری کرده بود که حاال وقتش است به هواخواهان

لیال اجازه دهند از کنار تابوت او رژه بروند و مسئول 

جنازه نیز نیاز به زمان داشت تا در تابوت را ببندد  تشییع

 و آن
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را در پتوی پر گلی که الیزابت و تد سفارش داده بودند 

 .قرار دهد

همانطور که الیزابت داخل کمد را میگشت اسکات به او 

 چشم دوخته بود الیزابت زیر لب گفت:دستمال گردن

 لدشابریشم آبی رنگ همانی که لیال دو سال قبل روز تو

 به او داده بود.سامی همیشه میگفت اگر در جوانی چنین

 .لباسهایی داشت زندگی اش بکلی عوض میشد

الیزابت ساک دستی کوچکی را که شامل لباسهای زیر 

جورابهای ساق بلند کفش و گردنبند مروارید ارزان قیمتی 

 بود

که سامی همیشه با لباسهای شیک و نوی خود به گردن 

رد و به اسکات گفت:کمترین کاری می انداخت جمع ک

 است

که میتوانم برای او انجام بدهم خوب حاال برویم سر اصل 

 .مطلب که چه اتفاقی برای سامی افتاده

در کشوهای میز توالت سامی فقط لوازم شخصی دیده 
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 میشد.روز میز تحریر دسته چک یادداشتها دفتر خاطرات

از قفسه روزانه و نوشت افزار شخصی اش بود .در یکی 

های کمد پشت چند دست پلیور دفترچه ی قرار 

 مالقاتهای

مربوط به یکسال قبل و کپی صحافی نشده ی فیلمنامه ی 

 .چرخ و فلک اثر کالیتون اندرسون را پیدا کردند

 .الیزابت گفت:فیلمنامه ی لیال هرگز نتوانستم آنرا بخوانم

 .و پوشه را باز کرد و به سرعت ورق زد

همان نسخه ای است که لیال د رموردش کار نگاه کن این -

 میکرد.عادت داشت از متن یادداشت بردارد و دیالوگها را

 .طوری تغییر میداد که مناسب حالش شود

در حین اینکه الیزابت انشگتانش را روی دستخط بسیار 

 زیبای حاشیه صفحات میکشید اسکات او را زیر نظر داشت

 پرسید:چرا آنرا برنمیداری؟

 .دارمبرمی-

اسکات دفترچه ی قرار مالقاتها را باز کرد.یادداشتها با 
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 .همان خط زیبا نوشته شده بود

 .اینهم مال لیال بود-

مارچ به بعد دیگر هیچ یادداشتی نبود.در آن 39از تاریخ 

 !صفحه لیال تایپ کرده بود:شب افتتاحیه

اسکات خیلی سریع صفحات نخستین را ورق زد.اکثرشان 

 .وزمره مثل مرور و تمرین دیالوگها بودیادداشتهای ر

قرار مالقاتهایش شامل ارایشگاه پرو لباس دیدن سامی در 

مونت سینای گل فرستادن و حضور در محافل عمومی 

 .بود

ماه آخر زندگیش اکثر قرار مالقاتهای کم 9در طول 

 .اهمیت خط خورده بود

همچنین یادداشتهای بدین مضمون وجود داشت:گنجشگ 

 لس آنجلس.تد بوداپست گنجشک کوچولوکوچولو.

 ... مونترال تد بن

مثل اینکه برنامه ی هر دونفرتان درست جلوی چشم او -

 .بوده
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درست است.اینطوری میتوانست هر کجا که بودیم با ما -

 .تماس بگیرد

اسکات روی یک صفحه مکث کرد و گفت:هر دویتان در 

 .آن شب در یک شهر بودید

ته تر ورق زد و گفت:در واقع انگار و دوباره صفحات را آهس

 تد کم و بیش در همان شهرهایی حضور پیدا میکرده که

 .تو برای اجرای نقش میرفتی

بله بعد از تمام شدن کارم برای صرف شام بیرون میرفتیم -

 .و بعد به لیال تلفن میکردیم

اسکات چهره ی الیزابت را با دقت بررسی کرد و فقط برای 

 تفاوت در چهره ی او دید.شایدیک لحظه احساسی م

الیزابت عاشق تد بود ولی نمیخواست واقعیت را قبول 

 کند؟و اگر پذیرفته بود شاید به دلیل احساس گناهی

میخواست ناخودآگاه در مجازات تد برای مرگ لیال 

پافشاری میکرد؟یا اینکه میدانست خودش هم به اندازه ی 

 او
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ه بود اسکاع مستحق مجازات است؟افکاری نگران کنند

 سعی کرد این افکار را از ذهنش دور کند.گفت:این دفترچه

ی خاطرات و مالقاتها هیچ ارتباطی را پرونده ندارد اما 

هنوز هم معتقدم باید معاون دادستان نیویورک ان را 

 .ببیند

 به چه دلیل؟ -

هیچ دلیل خاصی ندارد اما میتواند مدرک به حساب -

 .بیاید

مان سامی پیدا نکردند.اسکات چیز دیگری در آپارت

گفت:یک پیشنهاد دارم.تو به چشمه ی آب گرم برو و به 

 برنامه

ات برس قبال هم گفتم هیچ نامه ی بی امضای دیگری در 

میان نامه ها نبود.دیشب بچه ها تمام آن کیسه ها را 

 گشتند

و با دقت وارسی کردند برای شناختن فرستنده ی آنها 

 رد.با شریل صحبت میکنم.البتهشانس خیلی کمی وجود دا
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خیلی محافظه کار و تودار است.گمان نمیکنم خودش را لو 

 .بدهد

به اتفاق از راهروی طویلی که به عمارت اصلی منتهی 

 .میشد عبور کردند

 اسکات پرسید:هنوز میز کار سامی را نگشته ای نه؟

 .نه-

الیزابت متوجه شد فیلمنامه را خیلی محکم گرفته 

نیرویی وادارش میکند آنرا بخواند.الیزابت فقط است.انگار 

 یک

دفعه اجرای نقش لیال را دیده بود و آن یک دفعه هم شبی 

 بود که اجرای او بسیار افتضاح بود اما از دیگران شنیده

بود که آن نقش فقط بدرد لیال میخورد و انگار برای او 

ساخته شده بود اما حاال میخواست خودش قضاوت کند.با 

 هاکرا

اسکات را تا دفتر پذیرش همراهی کرد جایی که بشدت 

 دلش میخواست از آن فرار کند.هلموت و مین در دفتر
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خصوصی شان بودند.در باز بود.هنری بارتلت و کرگ هم 

 آنجا بودند.بارتلت فرصت را از دست نداد و فوری درباره

ی نامه های بی امضا سوال کرد و رو به اسکات گفت:شاید 

 ها به دفاع از موکلم به من کمک کند.ما این حقاین نامه 

 .را داریم که بطور کامل از همه چیزمطلع باشیم

الیزابت به هنری بارتلت که محو توضیحات اسکات درباره 

 ی نامه های بی امضا بود نگاه کرد.نگاه هنری همان مردی

که قرار بود در دادگاه از او بازجویی کند تیز و کاونده 

الت چشمانش بسیار جدی و شبیه به بود.چهره و ح

 صیادی بود

 .که برای طعمه اش کمی کرده باشد

بارتلت گفت:بگذارید موضوع را روشن کنم.یعنی عقیده ی 

 دوشیزه النگ و دوشیزه ساموئلز اینست که لیال السل

فقط به دلیل اینکه در ان نامه های بی امضا گفته شده بود 

 غمگین و افسردهتد با زنی دیگر رابطه داشته بشدت 

بوده؟و حاال آن نامه ناپدید شده؟دوشیزه ساموئلز دوشنبه 
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 شب هر چه از نامه ی اول بیاد داشته نوشته؟و دوشیزه

النگ هم هر چه از نامه ی دوم بیاد داشته؟من یک نسخه 

 .از هر دوی آنها را میخواهم

 .اسکات گفت:هیچ دلیلی نمیبینم آنها را بتو ندهم

ر مالقتها و خاطرات روزانه ی لیال را بعد دفترچه ی قرا

روی میز کار مین گذاشت و گفت:اوه جهت اطالع این 

 دفترچه

را هم میخواهم به نیویورک بفرستم.خاطرات و برنامه های 

 .ماه آخر زندگیش در ان نوشته شده3لیال در 

هنری بارتلت بی آنکه اجازه بگیرد ان را برداشت.الیزابت 

 لفت کند ولی او هیچ واکنشیانتظار داشت اسکات مخا

نشان نداد.الیزابت به بارتلت که به سرعت خاطرات روزانه و 

 شخصی لیال را ورق میزد نگاه کرد و بشدت احساس

کرد به حریمش تجاوز شده است.اصال او چه حقی داشت 

 اینکار را بکند؟و نگاهی خشمگینانه به اسکات که با

 .خونسردی به او نگاه میکرد انداخت
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زابت فکر کرد:حتما میخواهد مرا برای هفته ی آینده الی

 .آماده کند.البد باید خیلی هم سپاسگزار باشم

هفته ی آینده تمام مطالب و مدارک مربوط به شخصیت و 

 نفر قرار داده99روابط لیال برای تجزیه و تحلیل مقابل 

میشد و همچنین روابط خود او با لیال و تد مورد تحلیل 

 الصه هیچ چیزی پنهان باقی نمیاند و تمامقرار میگرفت.خ

 .روابط خصوصی میانشان بررسی میشد

 .ناگهان با تندی گفت:میروم میز کار سامی را بگردم

هنوز نسخه ی فیلمنامه در دستش بود.ان را روی میز کار 

 سامی گذاشت و سریع داخل کشوها را گشت.هیچ چیز

ار شخصی در آنها نبود فقط یک سری اوراق سربرگ د

 .چشمه ی آب گرم و وسایل مربوط به دفتر

مین و هلموت پشت سر او بیرون آمده بودند.الیزابت 

 سرش را باال کرد و آنان را جلوی میز سامی دید.هر دو به

پوشه ی چرمی صحافی شده ای که عنوان چرخ و فلک بر 

 .روی جلد آن کامال مشخص بود خیره بده بودند
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 مین پرسید:فیلنامه ی لیال؟

بله سامی کپی آنرا برای لیال نگه میداشت من آن را -

 .میبرم

کرگ و بارتلت و کالنتر از دفتر کار خصوصی بیرون 

امدند.هنری بارتلت لبخندی خودپسندانه و متکبرانه و 

 سرد بر

لب داشت گفت:دوشیزه النگ امروز کمک بسیار بزرگ و 

 مهمی به ما کردید.باید به شما اخطار بدهم هیات منصفه

ا این واقعیت که شما مانند زنی رذل تد وینترز را در این ب

 .کابوس جهنمی رها کردید با مالیمت برخورد نخواهد کرد

الیزابت از جایش بلند شد و در حالیکه لبانش از شدت 

عصبانیت سفید شده بود گفت:راجع به چه چیز حرف 

 میزنی؟

راجع به این واقعیت حرف میزنم که طبق این نوشته ها -

 واهرت خبر داشته تو و تد هر چند وقت یکبار به طورخ

اتفاقی در یک شهر بودید و یکدیگر را مالقات 
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میکردید.راجع به این واقعیت حرف میزنم که کس دیگری 

 هم از ان

مالقاتها و رابطه ی شما با خبر بوده و سعی میکرده با آن 

 نامه ها به خواهرت هشدار بدهد.راجع به آن نگاهی حرف

م که درمراسم یادبود به تد انداختی.مطمئنا روزنامه میزن

 ی امروز صبح را دیده ای؟از قرار معلوم چیزی که برای تد

فقط در حد یک عشق بازی ساده و بی اهمیت بوده از نظر 

تو خیلی جدی بوده و بهمین دلیل هم وقتی رابطه اش را 

 با

 .تو قطع کرد راهی برای گرفتن انتقام پیدا کردی

 .وی کثیفدروغگ-

الیزابت تازه موقعی متوجه شد کپی فیلمنامه را بطرف 

 هنری بارتلت پرتاب کرده است که به قفسه ی سینه ی او

 .اصابت کرد

حالت چهره ی بارتلت خونسرد و ارام و حتی خوشحال 

بود.خم شد نسخه ی فیلمنامه را از روی زمین برداشت آن 
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 را

فی در حق من به دست الیزابت داد و گفت:خانم جوان لط

 بکنید.خواهش میکنم همین خشم و عصبانیت را هفته ی

آینده هم جلوی هیات منصفه بروز دهید.مطمئنا تد را 

 .تبرئه خواهند کرد

ر طول مدتی که کرگ و بارتلت نزد کالنتر بودند تد د 

رچشمه ی آب گرم مردان با دستگاه ناتیلوس تمرینات 

 بدنی

ی دستگاه نمادی از  انجام میداد.استفاده از هر قطعه

شرایط و اوضاع خود او بود.مثل قایق پارویی که حرکت 

 نمیکرد

یا دوچرخه ای که هر قدر هم تند پا میزد از جایش تکان 

 .نمیخورد

برای حفظ ظاهر هم که شده سعی کرد در سالن ورزش با 

 بعضیها مثل مدیر و سرپرست بورس اوراق بهادار و سهام

آتالنتیک و دریاساالر شیکاگو رییس کل بانکهای 
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بازنشسته سالم و احوالپرسی کند.تد در طرز برخورد همه 

 ی آنان

نوعی نگرانی و احتیاط را احساس کرد نمیدانستند به او 

 .چه بگوید و نمیخواستند بگویند موفق باشی

بهمین دلیل زمانیکه با دستگاه سرگرم شدند و توجهشان 

 هم برایرا به پرورش اندامشان معطوف کردند جو 

 .خودشان و هم برای تد سبک تر شد

افرادی که در زندان هستند چون به اندازه ی کافی ورزش 

نمیکنند عضالتشان کم کم شل میشود خسته و بی 

 حوصله

میشوند و پوستشان رنگ پریده و زرد میشود تد نگاهی به 

 پوست برنزه ی خودش انداخت.در پشت میله های زندان

 .زه باقی نمیمانداثری از این پوست برن

کرگ و بارتلت را در ویالیش 99با اینکه قرار بود ساع 

 مالقات کند برای شنا به استخر داخل سالن رفت.ترجیح

میداد به استخر المپیک برود ولی چون احتمال میداد 
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 بطور تصادفی در آنجا با الیزابت برخورد کند از خیر آن

 .گذشت

دید که از آن سر  دور شنا کرده بود که ساشا را99حدود 

 استخر شیرجه زد.به اندازه ی شش خط از او فاصله داشت

و بعد از ایجاد موجی مختصر دیگر اصال حواسش به ساشا 

 دقیقه سه99نبود و وجود او را نادیده گرفت.اما بعد از 

شناگری که بین او ساشا بودند از استخر بیرون رفتند.و تد 

 ابه پای او شنابا کمال تعجب متوجه شد ساشا هنوز پ

میکند با قدرت شنای کرال میکرد و سبک و سریع از این 

 سر استخر به آن سر استخر میرفت.تد تصمیم گرفت او را

شکست بدهد.معلوم بود ساشا هم متوجه این موضوع شده 

 است.بعد از شش دور همزمان به خط پایان رسیدند و

شانه  همزمان با هم از آب بیرون آمدند.ساشا هوله ای روی

 هایش انداخت استخر را دور زد و گفت:ورزش عالی

 .قدرت بدنی ات خیلی خوب و هیکلت عالیست

تقریبا یک سال و نیم هر روز در هاوایی شنا میکردم.باید -
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 .هم قدرت بدنی و هیکلم عالی باشد

خوب استخری که در باشگاه ورزشی من هست مثل -

حفظ  استخرهای هاوایی نیست ولی تناسب اندامم را

 .میکند

ساشا دور و اطرافش را نگاه کرد جکوزی ها در دو گوشه 

 .ی اتاق شیشه ای قرار داشت

 .تد باید خصوصی با تو حرف بزنم-

به آن طرف رفتند.سه شناگر در استخر بودند اما 

نمیتوانستند صدای آن دو را بشنوند تد به ساشا که 

 موهای قهوه ای

دوخت.متوجه شد  تیره اش را با هوله خشک میکرد چشم

 موهای رو سینه اش کامال سفید شده است.فکر کرد:مساله

ی دیگری که در زندان به آن دچار میشوم پیری و سفید 

 .شدن موهایم خواهد بود

ساشا یکراست سر اصل مطلب رفت:تد توی دردسر افتاده 

 ام دردسری بزرگ با یک مشت آدم خشن.همه چیز از آن
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ول قرض کردم خیال فیلم لعنتی شروع شد.خیلی پ

میکردم میتوانم بدهی هایم را بپردازم.البته اگر شریل در 

 این

نقش پذیرفته شود میتوانم دوباره خودم را جمع و جور 

کنم.اما االن دیگر نمیتوانم طلبکارها را سر بدوانم باید 

 قرض

 .بگیرم تد منظورم وام است همین حاال هم احتیاج دارم

 چقدر؟-

د این پول برای تو حکم پول خرد را هزار دالر .ت999 -

دارد و در ضمن وام است.از تو قرض میگیرم و بعدا بتو 

 پس

 .میدهم.هر چند که در واقع تو این پول را بمن بدهکاری

 بتو بدهکارم؟-

ساشا به اطرافش نگاهی انداخت چند قدم جلوتر آمد 

دهانش را بگوش تد نزدیک کرد و گفت:این موضوع را 

 تابحال
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کس نگفته ام حتی به خود تو هم نگفتم که به هیچ

 میدانم...اما تد من آن شب تو را دیدم.یک بلوک آنطرفتر از

آپارتمان لیال با سرعت از کنار من رد شدی.صورتت خون 

 آلود بود.روی دستانت جای پنجول بود شوکه بودی یادت

نمی آید می آید؟حتی وقتی صدایت زدم صدای من را 

 .دویدنت ادامه دادی نشنیدی و همانطور به

صدای ساشا تبدیل به نجوا شد و ادامه داد:دنبالت آمدم 

خودم را بتو رساندم و از تو پرسیدم چه اتفاقی افتاده 

 گفتی

لیال مرده از باالی تراس پرت شد پایین تد بعد 

گفتی...بخدا قسم...گفتی پدرم او را هل داد...پدرم او را هل 

 داد.مثل

ه سعی دارد گناهش را به گردن پسربچه ای شده بودی ک

کس دیگری بیندازد.حتی صدایت هم مثل پسربچه ها 

 .بود

تد دچار حالت تهوع شد و گفت:من حرفهایت را باور 
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 .نمیکنم

چرا باید دروغ بگویم؟تد بطرف خیابان دویدی یک -

 تاکسی صدا زدی که چیزی نمانده بود زیرت بگیرد.از آن

ار یکات برد بپرس.او هم قرراننده تاکسی که تو را به کانکت

 است جزو شهود باشد مگه نه؟از خودش بپرسی میگوید

نزدیک بود تو را زیر بگیرد تد منهم دوست تو 

هستم.میدانم آنموقع لیال در النز به سرش زده بود چه 

 حالی

داشتی.حال خودم هم خراب بود.آنموقع تو را دیدم داشتم 

 خود من آنقدرمیرفتم با لیال دو کلمه حرف حساب بزنم.

عصبانی بودم که میتوانستم او را بکشم.تا حاال شنیده 

بودی راجع به این موضوع با تو یا کس دیگری حرف 

 بزنم؟االن

هم اگر این اندازه مستاصل و درمانده نبودم این حرفها را 

 ساعت دیگر به48نمیزدم.تو باید بمن کمک کنی!اگر تا 

بپردازم...کارم تمام  هیچ راه حلی نرسم و نتوانم آن پول را
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 بوک رمان                                                    .است

 /https://romanbook.ir                    .پول را بتو میدهم-

خدایا تد میدانستم میتوانم بتو امید ببندم.خدایا متشکرم -

 .تد

 .ساشا دستانش را روی شانه های تد گذاشت

 .تد تقریبا با صدایی فریاد گونه گفت:تنهایم بگذار

شناگران با کنجکاوی به آن دو نگاه کردند.تد خود را از سر 

 .هوله اش را برداشت و مثل برق از محوطهاو خالص کرد

 .استخر بیرون دوید

اسکات از شریل در ویالیش بازجویی کرد.مبلمان این ویال 

 از پراچه های چیت پرزرق و برق در ترکیب رنگ سفید و

زرد و سبز و فرشها و دیوارها سفید رنگ بود.اسکات 

ضخامت فرش زیر پایش را حس میکرد تمام پشم با 

 کیفیتی

لی.به احتمال زیاد هر مترش شصت هفتاد دالر می عا

ارزید؟تعجبی نداشت میز آنقدر نگران و مضطرب 
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 بود!اسکات

مبلغ دقیقی را که مین از ساموئل پیر به ارث برده بود 

 میدانست.با اینهمه سرمایه گزاری و خرجی که برای اینجا

کرده بود به احتمال زیاد چیز زیادی از آنهمه پول باقی 

 .ه بودنماند

شریل اصال خوشحال نبود که از طریق بلندگوی چشمه ی 

 آب گرم برای مالقات با او احضار شده بود.او مایوی یک

تکه ی پشمی تنگی بتن داشت که بزحمت سینه هایش را 

 میپوشاند و ربدوشامبرش از شانه هایش آویزان بود و هیچ

تالشی برای پنهان کردن بی صبری اش نکرد و گفت:طبق 

 .امه باید تا ده دقیقه ی دیگر در کالس نرمش باشمبرن

 .اسکات گفت:باشه امیدوارم به موقع برسی

و بدلیل تنفری که ازشریل داشت و مجبور بود آنرا بروز 

 .ندهد عضالت گردنش منقبض شد

اگر جوابهای درست بدهی شانس اینکه به موقع برسی -

 و بیشتر میشود.خوب بگو ببینم تو آن نامه های زننده
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 کثیف

 را به لیال نوشتی؟

همانطور که انتظار داشت در ابتدا بازپرسی اش بی نتیجه 

 بود.شریل زیرکانه از جواب دادن به سواالت او طفره

میرفت.نامه های بی امضا؟اصال چرا باید عالقه ای به 

فرستادن چنین نامه هایی داشته باشد؟برای اینکه بین تد 

 و لیال را

دو کارشان به ازدواج میکشید چه بهم بزند؟حتی اگر آن

فرقی بحال او میکرد؟ازدواجشان که نمیتوانست دوامی 

 داشته

باشد.لیال که نمیتوانست مدت زیادی را با یک مرد سر 

 کند.عقیده اش این بود که باید قبل از اینکه مردان به او

آسیب برسانند او به آنان اسیب برساند.فیلمنامه؟اصال هیچ 

 میزان پیشرفت او در تمریناتش اطالعی درباره ی

نداشت.بی رودربایستی هیچ عالقه ای هم به دانستن آن 

 نداشت.اما باالخره اسکات آن چیزی که میخواست
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 .دستگیرش شد

گوش کن شریل بنظرم بهتر است یک چیزی را بدانی.من -

 متقاعد نمیشود سامی در اثر مرک طبیعی مرده

همراه او بوده گم باشد.دومین نامه ی بی امضایی هم که 

شده.تو سر میز کار سامی رفتی و صورتحساب را با 

 مضمون

تمام و کمال پرداخت شد روی میز او گذاشتی .همان 

موقع یک نامه ی بی امضا که الی نامه های دیگر روی 

 میز کار او

بوده ناپدید میشود.فرض کنیم شخص دیگری خیلی سریع 

 دن در نه و نهوارد اتاق پذیرش شده و با وجود باز بو

بارون ونه سامی او را ندیده باشند.اما این فرضیه خیلی 

 بعید بنظر میرسد مگه نه؟

البته دیگر به شریل نگفت در زمان غیبت سامی مین 

بارون هر دو به وسایل روی میز کار او دست زده 

 بودند.اسکات

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 516



98 
اسکین

با دیدن رگه هایی ازترس و نگرانی در چشمان شریل 

زدیک شده است.شریل از فرط احساس کرد به هدف ن

 نگرانی

 .و ترس لبانش را با نوک زبانش خیس کرد

 منظورتان این نیست که من در مرگ سامی دست دارم؟-

منظورم اینست که تو آن نامه ی اول را از روی میز کار -

 سامی برداشتی و من همین االن انرا میخواهم.آن نامه

 .مدرکی رسمی برای محاکمه ی قاتل است

نگاهش را دزدید و اسکات با دقت او را نگاه میکرد  شریل

 متوجه وحشتی آشکارا در صورت او شد.اسکات مسیر

نگاه شریل را دنبال کرد و زیر قرنیز چوبی برق کاغذهای 

 نیم سوخته را دید شریل مثل فنر از جا پرید تا آنها را

بردارد اما اسکات خیلی سریعتر از او عمل کرد.روی تکه 

 ه این سه کلمه چسبانده شده بود:دیالوگهایت راکاغذی پار

 .حفظ کن

اسکات کیف بغلی را در آورد و با احتیاط کاغذ پاره را در 
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 آن گذاشت و گفت:پس تو نامه را دزدیدی از بین بردن

مدرک جرم محسوب میشود و مجازاتش زندان است.نامه 

 دوم را چکار کردی؟آن نامه ای که همراه سامی بود؟آنرا

از بین بردی؟چطوری آنرا از سامی دزدیدی؟بهتر  هم تو

 .است برای خودت وکیل بگیری خانم محترم

شریل محکم بازوی اسکات را گرفت:اسکات خداوندا 

خواهش میکنم.قسم میخورم من آن نامه ها را 

 ننوشتم.قسم

میخورم سامی را فقط همان یکبار در دفتر کار مین 

 روی میز کار سامیدیدم.قبول میکنم این نامه را من از 

برداشتم.خیال میکرم این نامه میتواند به تد کمک کند.آن 

 را به ساشا نشان دادم.گفت مردم خیال میکنند من آن را

نوشته ام و پاره اش کردم.من پاره نکردم قسم 

 .میخورم.فقط تا همین اندازه میدانم

 .اشک از روی گونه هایش سرازیر شد

جار و جنجال تبلیغاتی  اسکات اگر موضوع علنی شود و-
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درباره ی چیزی که اصال نبوده راه بیفتد شانس موفقیت 

 من

را برای پذیرفته شدن در نقش آماندا نابود میکند اسکات 

 .خواهش میکنم

اسکات با لحنی تحقیر آمیز و سرشار از تنفر گفت:واقعا به 

 اندازه ی یک سر سوزن هم برای من اهمیت ندارد جار و

ی چه بالیی سر حرفه تو می آورد شریل جنجال تبلیغات

چرا با یکدیگر معامله نکنیم؟من فعال بازجویی رسمی از تو 

 را

به تعویق می اندازم و در عوض تو هم خوب فکرهایت را 

بکن.شاید ناگهایی یک چیزهایی به یادت بیاید و حافظه 

 ات

بهتر کار کند.برای خاطر خودت هم که شده امیدوارم 

 .یادت بیاید

ا در حالیکه هنوز گیج و بهت زده بود با ارامش خاطر ساش

 به ویالیش برگشت تد پولی را که او میخواست به او قرض
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میداد.ابتدا وسوسه شده بود قضیه ی آن شب را شاخ و 

 برگ بدهد و به تد بگوید آنشب اعتراف کرده که لیال را

خودش کشته است اما در آخرین لحظات تصمیمش را 

قا همان جمالتی را که تد آنشب گفته عوض کرده و دقی

 بود به

 .او گفت

خدایا چقدر آنشب موقعی که تد راجع به پدرش حرف 

 میزد و ازاین شاخه به آن شاخه میپرید لحن صدایش

ترسناک بود.ساشا هنوز با یاداوری خاطره ی آنشب که 

 دنبال تد دویده بود دردی شدید در دل و روده اش

بود تد در وضعیت روان  میپیچید.آنشب کامال مشخص

 پریشی است و تعادل روحی و روانی ندارد.بعد از مرگ لیال

ساشا هر لحظه منتظر بود تد بخواهد راجع به مالقات آن 

 شب از زیر زبان او حرف بکشد اما واکنش امروز تد ثابت

 .میکرد که اصال آن واقعه را بیاد نمی آورده است

راه اصلی عبور  عمدا از میان چمن میان بر زد تا از
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نکند.اصال نمیخواست با کسی حرف بزند.روز قبل چند تازه 

 وارد

به چشمه ی اب گرم آمده بودند.یکی از آنان همان 

 هنرپیشه ی جوانی بود که عکسهایش را در بنگاه داللی او

 .گذاشته بود و مرتبا به او تلفن میزد

ساشا فکر کرد چطور آن زن که باعث ورشکستگی اش 

امروز برخالف روزهای دیگر اصال دلش  شده بود

 نمیخواست

با مشتریهایش صحبت کند و حال و حوصله ی بحث 

کردن با آنها را نداشت.بمحض اینکه وارد خلوت و تنهایی 

 ویالی

خودش شد اولین کاری که کرد این بود که یک نوشیدنی 

 درست کرد به آن احتیاج داشت.استحقاقش را

بح زود به او تلفن کرده داشت.سپس با همان کسی را ص

بود تماس گرفت و با اعتماد به نفسی تازه گفت:تا آخر 

 هفته
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 .پولت را پس میدهم

حاال فقط این مانده بود که خبری از باب کوئینگ کسب 

 کند در این فکر بود که تلفن زنگ زد.نلفنچی گفت آقای

کوئینگ پشت خط است.ساشا لرزش دستانش را احساس 

 دش در آیینه نگاهی انداخت.در چهرهکرد و به تصویر خو

اش هیچ نشانه ای از آن همه اعتماد به نفسی که در لس 

 .آنجلس داشت دیده نمیشد

اولین کلماتی که باب بر زبان آورد این بود:تبریک میگویم 

 .ساشا

شریل پذیرفته شده بود.ساشا همانند کامپیوتر حق العمل 

 و کلمهخودش را در مغزش محاسبه کرد.باب فقط با د

 .دوباره وجهه و اعتبارش را به او بازگردانده بود

با صدایی محکم و سرشار از اعتماد به نفس گفت:نمیدانم 

 چه بگویم فقط میتوانم بگویم انتخابت درست بوده

 .باب.شریل فوق العاده خواهد بود

همه ی اینها را میدانم ساشا.به این نتیجه رسیدیم بجای -
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 اس مطبوعاتی ناجور را در مورداینکه خطر هر گونه انعک

ماگور بجان بخریم نقش را به شریل بدهیم.من از شریل 

 پشتیبانی کردم.خوب که چه؟او حاال برای باجه ی فروش

بلیط حکم سم را دارد؟راجع به جون کالینز هم از این 

 .حرفها زیاد میزدند ولی ببین چقدر االن موفق شده

 .و گفته بودمباب این همان چیزی است که قبال بت-

پس خدا کند اشتباه نکرده باشیم.روز جمعه بعدازظهر -

 یک ضیافت رسمی با حضور خبرنگاران و5حدود ساعت 

 .روزنامه نگاران در بورلی هیلز برای شریل ترتیب میدهم

 .حتما می آییم-

ساشا باید موضوع مهمی را بتو بگویم.از حاال به بعد ما به -

 گاه میکنیم و ضمنا بهشریل به چشم یک فوق ستاره ن

شریل بگو همیشه لبخند بر لب داشته باشد.آماندا 

شخصیتی قوی اما خوش برخورد و دوست داشتنی 

 است.دیگر

نمیخواهم بشنوم یا در جایی بخوانم شریل با پیشخدمتها 
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 یا راننده های لیموزین با خشونت رفتار کرده است اینرا

 .جدی میگویم

شریل مانینگ رفت رفتار دقیقه بعد ساشا به مالقات 5

 .شریل مانند جن زده ها بود

منظورت این است که به اسکات اعتراف کردی تو آن نامه -

 را برداشتی تو ماده سگ ابله؟

و بعد شانه های شریل را محکم گرفت و گفت:خفه شو و 

 خوب گوش کن نامه های دیگری هم هست یا نه؟

 .ولم کن دردم می آید .من خبر ندارم-

الیکه سعی میکرد خودش را از چنگال او خالص و در ح

کند گفت:من نباید آن نقش را از دست بدهم.نباید.من 

 آماندا

 .هستم

 .به هیچ وجه نباید آن نقش را از دست بدهی-

طوری او را به عقب هل داد که کاناپه واژگون شد.ترس 

شریل تبدیل به خشم شد.موهایش را از روی صورتش 
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 کنار

را بهم فشرد.حالت دهانش تهدید آمیز زد و دندانهایش 

 .شد

همیشه موقع عصبانیت افراد را هل میدهی ساشا؟بگذار -

 یک چیزی را رک و پوست کنده بگویم.تو آن نامه را پاره

کردی.منکه نکردم.در ضمن من آن نامه یا نامه های دیگر 

 را ننوشتم.ولی اسکات حرف مرا باور نمیکند.پس بهتر

و حقیقت را بگویی.باید به او  است خودت پیشقدم شوی

بگویی من میخواستم نامه را به تد بدهم تا به دفاعش 

 کمک

کنم.باید اسکات را قانع کنی میشنوی چه میگویم 

ساشا؟اصال قصد ندارم روز جمعه اینجا بمانم چون قرار 

 است در

ضیافت شام حضور داشته باشم و در ضمن نمیخواهم این 

 امه های بی امضا یا از بینشایعه که من در نوشتن آن ن

 .بردن مدرک دست داشته ام سرزبانها بیفتد
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نگاه خصمانه ای به یکدیگر کردند.ساشا در کمال ناامیدی 

 متوجه شد شاید شریل حقیقت را به همه بگوید و اگر تا

قبل از جمعه کوچکترین اشاره ای در مطبوعات به این کار 

 ...دا خداحافظی کندغیر قانونی او بشود باید با سریال آمان

 اگر اسکات اجازه ی خروج شریل را از آب گرم نمیداد چه؟

 .گفت:باید فکر کنم راه حلی پیدا میکنم

 میبایست آخرین برگ برنده را روی میکرد.اما چطوری؟

وقتی تد به ویالیش برگشت هنری بارتلت و کرگ 

منتظرش بودند.بارتلت بقدری خوشحال و سر کیف بود که 

 متوجه

 .ت تد نشدسکو

 .گمان میکنم به شانسی بزرگ دست پیدا کرده ایم-

در حینی که تد پشت میز مینشست بارتلت ماجرای پیدا 

 .کردن دفترچه خاطرات لیال را برای او تعریف کرد

طبق دست خط لیال او خبر داشته چه موقع تو و الیزابت -

 النگ همزمان در یک شهر بودید.آیا هر دفعه که به آن
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 یرفتی الیزابت را هم میدیدی؟شهرها م

تد به عقب تکیه داد دستانش را پشت سر قالب کرد و 

چشمانش را بست.انگار آن موضوع مربوط به سالها قبل 

 .بود

 .کرگ گفت:تد دست کم اینجا میتوانم کمکت کنم

بعد از مدتها شور و اشتیاقی در لحن و رفتار کرگ به 

 .چشم میخورد

را روی میز کارت نگه  تو برنامه ی کاری الیزابت-

میداشتی.حاضرم قسم بخورم برنامه ی سفرهایت را طوری 

 تنظیم

 .میکردی که بتوانی او را ببینی

تد بدون اینکه چشمانش را باز کند گفت:بی زحمت بیشتر 

 توضیح بده؟

هنری بارتلت که کم کم آثار عصبانیت در چهره اش ظاهر 

 نشده اممیشد گفت:گوش کن آقای وینترز من استخدام 

که تو را زیر پاهایت له کنی.نه تنها باقی زندگی تو بلکه 
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اعتبار و حیثیت شغلی منهم به این پرونده بستگی 

 دارد.اگر

نمیتوانی یا نمیخواهی در تنظیم دفاعیه ی خودت 

همکاری کنی شاید هنوز دیر نشده که وکیلی دیگر 

 .استخدام کنی

که تمام و بعد طوری پوشه هایش را روی میز انداخت 

 .کاغذها از داخل ان بیرون ریخت

با اینکه میتوانستیم جایی در مورد پرونده کار کنیم که -

 بتوانیم سریع با کارکنان من تماس بگیریم و به آنها

دسترسی داشته باشیم اصرار کردی به اینجا بیاییم.دیروز 

هم که مدتی طوالنی به بهانه پیاده روی غیبت زد در 

 حالیکه

ر مورد پرونده ات کار میکردیم.االن هم که قرار میبایست د

 بود نیم ساعت پیش اینجا باشی ما همین طور منتظرت

نشستیم و مگس میپراندیم. با آن قسمت دفاعیه هم که 

 میتوانست نتیجه بخش باشد مخالفت کردی.حاال هم که
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میخواهیم به یک اقدام بجاو درست دست بزنیم و شهادت 

 عتبار کنیم هیچ تمایلی به شنیدن آنالیزابت النگ را بی ا

 .نداری

تد چشمانش را باز کرد.آهسته دستانش را از پشت سرش 

 پایین آورد و روی میز گذاشت و گفت:چرا دارم.درباره

 .ش حرف بزن

بارتلت ترجیح داد لحن طعنه آمیز و تمسخر آمیز او را 

 نادیده بگیرد:گوش کن میتوانیم رونوشتی از آن دو نامه ای

لیال دریافت کرده و در آن قید شده تو با زنی دیگر که 

رابطه داشتی تهیه کنیم شریل میتواند ان زن 

 باشد.میدانیم که

او هیچ مخالفتی نمیکند.اما راه بهتری هم وجود دارد 

 .اینکه تو سعی داشتی برنامه هایت را با برنامه های الیزابت

 ...هماهنگ

زابت دوستان تد حرف او را قطع کرد و گفت:من و الی

خیلی خوبی بودیم.از همدیگر خوشمان می آمد.از 
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 مصاحبت

یکدیگر لذت میبردیم.اگر تصمیم میگرفتم چهارشنبه به 

شیکاگو جمعه به داالس یا هر جای دیگری بروم و از 

 حضور

دوستی خوب در همان شهرها خبردار میشدم که 

میتوانستم از مصاحبتش هنگام صرف شام لذت ببرم و 

 احساس

رامش کنم.بله برنامه هایم را طوری تنظیم میکردم که آ

 آنکار را عملی کنم.خوب که چه؟منظور؟

چرند نگو تد.تو اینکار را بارها و بارها در همان هفته هایی -

 که لیال با دریافت آن نامه ها در حال فروپاشی بود تکرار

 .کردی

 .تد شانه اش را باال انداخت

ی دارد دفاعیه ات را کرگ با پرخاش گفت:تد هنری سع

 .تنظیم کند.اقال کمی به حرفهایش توجه کن

بارتلت ادامه داد:چیزی که سعی داریم بتو حالی کنیم 
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نامه هایی که لیال دریافت میکرده _اینست نکته ی اول

 خبر از

وجود رابطه ای میان تو و زنی دیگر میداده.نکته ی 

های کرگ شاهد است تو برنامه هایت را با برنامه _دوم

 الیزابت

طبق دستخط خود لیال _هماهنگ میکردی.نکته ی سوم

در دفترچه ی خاطراتش او خبر داشته تو و الیزابت هر 

 چند

وقت یکبار همزمان در یک شهر بودید و یکدیگر را 

چون تو دیگر عالقه ای به لیال _میدید.نکته ی چهارم

 نداشتی

پس انگیزه ای هم برای کشتن او نداشتی.نکته ی 

رابطه ای که برای تو فقط در حد یک سرگرمی _پنجم

 ساده بود

 .برای الیزابت خیلی جدی تر بوده.او حسابی عاشق تو بوده

هنری با حالتی فاتحانه نسخه ای از مجله ی گلوب را 
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 .بطرف تد انداخت و گفت:به این عکس نگاه کن

تد با دقت به آن نگاه کرد و بیاد لحظه های پایانی مراسم 

 ک عده آدم احمق از نوازنده ی ارگ درخواستافتاد که ی

نواختن کرده بودند.لیال به تد گفته بود زمانیکه آنان بیخبر 

 از کنتاکی به نیویورک می آمدند او آهنگ زادگاه قدیم

من کنتاکی را برای الیزابت میخوانده است.آن روز ناگهان 

 نفس الیزابت بند آمده و بعد اشکهایی که او با زحمت از

ش ممانعت میکرد در پهنای صورتش سرازیر شده ریزش

 بود.تد بازوانش را دور او حلقه کرده و او را به سمت خود

 .کشانده در گوشش گفته بود:گریه نکن گنجشک کوچولو

هنری ادامه داد:او عاشق تو بود وقتی متوجه شد آن رابطه 

 برای تو فقط در حد یک مشغولی و سرگرمی ساده است

غاز کرد و نهایت سوء استفاده را از آن حمله را به تو آ

ادعای عجیب و غریب در مورد شاهد خل و چل کرد تا تو 

 را

نابود کند.دارم میگویم تدی ما میتوانیم این موضوع را 
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 .ثابت کنیم

تد روزنامه را از وسط پاره کرد و گفت:مثل اینکه ظاهرا 

کار من د راین وسط این است که شریک دزد و رفیق 

 قافله

شم.اصال فرض میگیریم فیلمنامه ی تو حقیقت داشته با

 باشد و الیزابت النگ عاشق من بوده.خوب حاال بیا کمی به

عقب برگردیم.فرض کن من به این نتیجه رسیده بودم که 

 زندگی با لیال خیلی باال و پایین دارد.دائم قهر و اوقات

تلخی دائم احساس نگرانی و ناامنی از اینکه هر دفعه با 

ی دوستانه صحبت میکردم بمن تهمتهایی میزد که زن

 ناشی از

حس حسادتش بود.فرض کن من به این نتیجه رسیده 

بودم که لیال قبل از هر چیزی یک هنرپیشه بود و همیشه 

 هم

هنرپیشه باقی میماند و اصال تمایلی به بچه دار شدن 

نداشت.فرض کن در وجود الیزابت چیزهایی کشف کرده 
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 بودم

 .ر دنبالشان بودمکه یک عم

تد محکم روی میز کوبید و ادامه داد:گمان نمیکنی 

بهترین انگیزه ی ممکن در جهان را برای کشتن لیال در 

 اختیار من

قرار میدهی؟فقط به دلیل اینکه تصور میکنی الیزابت در 

 زمان زنده بودن خواهرش به چشم دیگری بمن نگاه

 میکرده؟

رخاست که صندلی واژگون و بعد آنقدر با عصبانیت از جا ب

 .شد

چرا شما دو نفر نمیروید گلف بازی کنید یا شنا کنید یا -

هر کار دیگری که حالتان را بهتر میکند؟وقتتان را اینجا 

 تلف

 .نکنید.من به هیچ وجه موافقت نمیکنم

صورت بارتلت سرخ شد و با تحکم گفت:دیگر به حد کافی 

 جنابعالی شنیده ام.خوب گوش کن اقای وینترز شاید
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بخوبی بدانید چطوری هتل راه بیندازید و آنرا اداره کنید 

 اما از چیزی که اصال خبر ندارید اتفاقاتی است که در

دادگاههای جنایی می افتد.تو مرا استخدام کردی تا از به 

 زندان افتادنت جلوگیری کنم.اما من بتنهایی قادر به انجام

ن کاری را هم اینکار نیستم.به عالوه اصال قصد چنی

ندارم.یا با من همکاری میکنی یا یک وکیل دیگر برای 

 خودت

 .میگیری

 .کرگ گفت:آرام باش هنری

نمیتوانم ارام باشم.من احتیاجی به این پرونده ندارم و به -

احتمال خیلی قوی شانس برد را دارم البته نه با این 

 اوضاعی

 .که دارد پیش میرود

:اگر واقعا مطمئنی که هر و بعد به تد اشاره کرد و گفت

دفاعیه ای که من مطرح میکنم نتیجه نخواهد داد چرا 

 همین
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االن با اعتراف به جرم تقاضای بخشش نمیکنی؟شاید 

 سال زندان تخفیف99تا 1بتوانم مجازتت را حداکثر به 

 .بدهم.همین را میخواهی ؟یا بگو اره یا بنشین پشت میز

داشت و با لحنی سرد تد صندلی را که واژگون کرده بود بر

 گفت:برویم سرکارمان.من یک عذرخواهی بتو

بدهکارم.میدانم در حیطه ی کاری ات بهترینی.اما حتما 

میتوانی بفهمی بدجوری گیر افتاده ام.واقعا معتقدی 

 شانسی

 برای تبرئه وجود دارد؟

بارتلت گفت:برای پرونده هایی که جرمشان بهمین اندازه 

 راهی برای تبرئه پیدا کردهسنگین بوده باالخره یک 

ام...ولی ظاهرا تو متوجه نشدی که گناهکار بودن هیچ 

 .تاثیری در حکم نهایی نمیگذارد

مین باالخره به نحوی بقیه ی صبح را گذراند و توانست از 

عهده ی کارها بربیاید.بقدری برای جواب به تلفنهایی که 

 از
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ی طرف رسانه های گروهی میشد سرش شلوغ بود که حت

 فرصت فکر کردن به الم شنگه ای را که میان الیزابت و

وکیل تد در دفتر پذیرش به پا شد نداشت.بعد از دعوای 

 آندو همگی بالفاصله دفتر را ترک کردند بارتلت و الیزابت

 .با عصبانیت کرگ با نگرانی و اسکات با چهره ای عبوس

 دهلموت به درمانگاه پناه برده بود.میدانست مین میخواه

با او صحبت کند و بهمین دلیل مثل دیشب که بعد از 

 زدن

آن حرفها و اینکه صدای تد را شنیده که به لیال حمله 

کرده خودش را در کتابخانه زندانی کرده بود امروز صبح 

 هم

 .دائم از او فرار میکرد

کدام از خدا بیخبری به روزنامه نگارها خبر داده بود 

ستند؟و جواب تمام سواالن الیزابت و تد هر دو اینجا ه

 یکی

 .بود:ما هرگز اسامی مهمانان را منتشر نمیکنیم
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و موقعیکه به او گفتند الیزابت و تد هر دو در کارمل دیده 

 .شده اند.گفت:هیچ توضیحی ندارم

او هر زمان دیگری بغیر از حاال عاشق تبلیغات و جار و 

 کیوجنجال مطبوعاتی بود.از او پرسیدند:آیا مساله ی مشک

 درباره ی مرگ منشی تان وجود دارد؟

 .و جواب داده بود:مطمئنا نه

ظهر به تلفنچی گفت که همه ی تلفنها را ثبت کند و 

سپس به چشمه ی آب گرم زنان رفت.با دیدن اوضاع 

 عادی و

طبیعی آنجا آسوده خاطر شد.دیگر هیچکس صحبتی 

درباره ی مرگ سامی نمیکرد.سعی کرد با مهمانانی که 

 دور

استخر ناهار میخوردند گپی بزند.الویرا میهان هم آنجا بود 

 و از آنجا که اتومبیل اسکات را دیده بود مین را به باد

سوال گرفت و دلیل حضور اسکات را جویا شد.بعد از اینکه 

 مین به عمارت اصلی برگشت یکراست به آپارتمان

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 538



98 
اسکین

خودش رفت.هلموت با فنجانی در دست روی کاناپه 

و جرعه جرعه مینوشید.چهره اش رنگ پریده نشسته بود 

 و

 .مریض احوال بود

 .اوه مینا-

و سعی کرد لبخند بزند.مین جواب لبخندش را نداد و با 

تندی گفت:باید با هم حرف بزنیم.دلیل اصلی تو برای 

 رفتن

به آپارتمان لیال در آنشب چه بود؟آیا با او روابط عاشقانه 

 !داشتی؟حقیقت را بمن بگو

فنجان را با شدت روی نعلبکی کوبید و هلموت 

 .گفت:روابط عاشقانه؟مینا من از ان زن متنفر بودم

مین متوجه مشتهای گره کرده و لکه های چای روی 

 .صورت او شد

هلموت ادامه داد:خیال میکنی از اینکه مرا مسخره میکرد 

 خیلی خوشم می آمد؟روابط عاشقانه با او؟و بعد مشتش را
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بید و گفت:مینا تو تنها زن زندگی من محکم روی میز کو

 هستی.از وقتی تو را دیدم دیگر هیچ زنی در زندگی من پا

 .نگذاشته.حاضرم قسم بخورم

 .دروغگو-

مین بطرف او حمله ور شد خم شد یقه اش را گرفت و 

 گفت:بمن نگاه کن.میگویم بمن نگاه کن.دست از این

ایت بردار.تو مزخرفات اشراف مآبانه و تصنعی و ادا و اطواره

 شیفته ی لیال بودی کدام مرد نبود؟هر دفعه به او نگاه

میکردی با نگاهت درسته قورتش میدادی.تو هم مثل بقیه 

 بودی.تد ساشا حتی اون کرگ هالو و احمق.ولی تو از همه

ی آنان بدتر بودی.عشق تنفر هر دوشان یکی است.و در 

 تمام زندگی ات هرگز خودت را برای خاطر کسی به

 زحمت

نینداختی.میخواهم حقیقت را بدانم.چرا آنشب پیش لیال 

رفتی؟ناگهان احساس کرد از پا افتاده است و او را رها 

 .کرد
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هلموت ناگهان بلند شد و ایستاد.دستش به فنجان چای 

 خورد و آنرا واژگون کرد.لکه های چای روی میز و فرش

 .ریخت

یدهم مثل مینا این دیگر غیر قابل تحمل است.اجازه نم-

 .یک میکروب بی ارزش با من رفتار کنی

و بعد با تحقیر نگاهی به ریخت و پاش انداخت و با تحکم 

 گفت:بگو یکی از خدمتکارها بیاید اینجا را تمیز کند.من

باید به درمانگاه بروم.امروز عصر خانم میهان تزریق کالژن 

 .دارد

ور طو بعد با لحنی طعنه آمیز گفت:شجاع باش عزیزم.همان

 .که میدانی هزینه های گزافی در پیش داریم

مین گفت:یکساعت قبل آن زن کسل کننده را دیدم.خیلی 

 خیلی روی او تاثری گذاشته ای.کلی به به و چهچه میکرد

و از هوش و استعدادت تعریف کرد و گفت تو میخواهی 

 کاری کنی که او احساس کند پروانه ای شناور بر روی ابر

بار دیگر این تشبیه احمقانه را از زبان او است.اگر فقط یک
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 ...بشنوم

مین حرفش را نیمه کاره گذاشت.زانوان هلموت خم شده 

 بود و داشت می افتاد که مین محکم او را گرفت و با جیغ

 !گفت:بگو چه اتفاقی افتاده بگو چکاری کردی

الیزابت د رحالیکه بشدت از دست خودش عصبانی بود که 

 تلت نقطه ضعف نشان داده و آنطور ازچرا در مقابل بار

کوره دررفته بود دفتر کار مین را ترک کرد و با عجله به 

 ویالی خودش بازگشت.بارتلت برای بی اعتبار کردن او

حاضر بود دست به هر کاری بزند و او هم توانسته مطابق 

 .میل او عمل کرده و در این امر کمکش کند

ضوع فیلنامه ی لیال برای منحرف کردن افکارش از آن مو

 را باز کرد اما آنقدر فکرش مشغول بود که جمالت بنظرش

درهم ریخته می آمد و نمیتوانست حواسش را روی آنها 

 .متمرکز کند

اتهامات بارتلت چقدر به حقیقت نزدیک بود؟آیا تد غیر 

 تصادفی و عمدا در محوطه بدنبال او میگشت؟
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 تصمیم گرفت بعدا با بیقراری فیلمنامه را سریع ورق زد و

 سر فرصت بدقت آنرا بخواند.اما ناگهان چشمش به یکی از

یادداشتهای لیال در حاشیه ی صفحه افتاد و شوکه شد.از 

شدت ضعف روی کاناپه افتاد و دوباره صفحه اول را باز 

 .کرد

 .چرخ و فلک :کمدی از کالیتون اندرسون

د مدتی از اول تا اخر فیلمنامه را خیلی سریع خواند و بع

بسیار طوالنی نشست و عمیقا در فکر فرو رفت.سرانجام 

 یک

خودکار و یک دسته کاغذ برداشت و دوباره آهسته تر 

 فیلمنامه را خواند و از آن یادداشت برداشت.سات دو و سی

دقیقه بود که خودکار را زمین گذاشت.تمام کاغذها از 

 خوردهیادداشتهای او سیاه شده بود.تازه متوجه شد ناهار ن

است.سرش کمی درد گرفته بود.با اینکه بعضی از کلمات 

دستخط لیال در حاشیه ی صفحات ناخوانا و غیر قابل 

 درک
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بود باالخره به نحوی از آنها سر در آورده و کامل همه را 

 .نوشته بود

کالیتون اندرسون نویسنده ی فیلمنامه چرخ و فلک پولدار 

 دالر از ثروت خود و استاد دانشگاه مردی که یک میلیون

را در این فیلم سرمایه گزاری کرده بود اما هویت واقعی او 

 را هیچکس نمیدانست.او چه کسی بود که تا این اندازه

 خصوصیات درونی و کنه وجود لیال را میشناخت؟

به عمارت اصلی تلفن کرد تلفنچی گفت بارونس ون 

 اسکرویبر در آپارتمان خودش است ولی نمیخواهد کسی

زاحمش شود.الیزابت با لحنی خشک گفت:من همین م

 .االن میروم آنجا.به بارونس بگو حتما باید او را ببینم

مین در رختخواب بود و بنظر مریض می آمد.در لحن 

 رفتارش هیچ اثری از قدرت نمایی و ریاست طلبی وجود

 .نداشت

 چه شده الیزابت؟-

 .الیزابت فکر کرد:مین از من میترسد
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مان عالقه و شور و شوق قدیم به سرعت بطرف و بعد با ه

 .تخت او رفت و کنار آن نشست

 مین چرا مرا کشاندی اینجا؟-

مین شانه ای باال انداخت و گفت:برای اینکه خیلی نگرانت 

 بودم.میخواهی باور کن میخواهی باور نکن برای اینکه

 .واقعا از صمیم قلب دوستت دارم

 باور میکنم و دلیل دیگرش؟-

ی اینکه از فکر اینکه شاید تد بقیه عمرش را مجبور برا-

 شود در زندان سپری کند به وحشت می افتم.گاهی ادمها

وقتی عصبانی میشود بدلیل اینکه نمیتوانند خودشان را 

کنترل کنند مرتکب اعمال بسیار بدی میشوند و کارهایی 

 را

انجام میدهند که شاید اگر در حالت بودند و میتوانستند 

ان را کنترل کنند هرگز مرتکب آن خودش

 نمیشدند.مطمئنم

 .و میدانم برای تد هم همین اتفاق افتاده
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منظورت از اینکه میدانی برای تد این اتفاق افتاده -

 چیست؟

مین چشمانش را بست و گفت:هیچ چیز...هیچ چیز.الیزابت 

 کاری را که خیال میکنی درست است انجام بده اما بتو

اه کردن زندگی تد حتما بقیه زندگی هشدار میدهم که تب

 ات را تحت الشعاع قرار میدهد.باالخره یک روزی دوباره با

لیال روبرو خواهی شد و گمان میکنم بابت این کارت اصال 

 از تو راضی نخواهد بود.خودت که میدانی او بعد از اینکه

عصبانیتش فروکش میکرد.پشیمان و مهربان و با گذشت 

 .میشد

یل دیگری برای اینکه اینقدر مایلی تد تبرئه مین هیچ دل-

شود ندارد؟بنظر من اگر دلیلی وجود داشته باشد مربوط 

 به

 اینجا میشود مگر نه؟

 منظورت چیست؟-

منظورم اینست که تد درست تا قبل از مرگ لیال د راین 
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فکر بود که در همه ی هتلهای جدیدالتاسیسش یک 

 چشمه

له سرو بسازد.چه ی اب گرم مثل چشمه ی اب گرم مح

 اتفاقی برای آن طرح افتاد؟

تد بعد از اعالم جرمش اجرای طرحهایش را در هتلهای -

 .جدید ادامه نداد

دقیقا.بنابراین چند دلیل برای تمایل تو به تبرئه شدم تد -

 وجود دارد.مین کلیتون اندرسون کیست؟

هیچ اطالعی ندارم.الیزابت من خیلی خسته ام.باشد یک -

 .صحبت میکنیم وقت دیگر

 .مین بس کن آنقدرها هم خسته نیستی-

لحن تندش باعث شد مین چشمانش را باز کند بلند شود 

 .بنشیند و تکیه اش را به بالشها بدهد

الیزابت فکر کرد:درست حدس زده بودم.مین بیشتر 

 .وحشت زده است تا مریض

مین من فیلنامه ی لیال را چندبار خواندم.با اینکه آخرین -
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 نمایش آنرا همگی با هم دیدیم بقدری نگران لیال پیش

بودم که اصال توجهی به آن موضوع نکردم مین کسی که 

از زیر و بم وجود لیال با خبر بوده و کامال او را میشناخته 

 آن

فیلمنامه را نوشته.بهمین دلیل آن نقش برای او بسیار 

عالی و بی نقص بوده.کسی که حتی تشبیه هلموت را هم 

 ندر آ

بکار برده.پروانه ای شناور بر روی ابر.حتی لیال هم متوجه 

 این موضوع شده بود.در حاشیه ی یکی از صفحات

یادداشتی به این مضمون نوشته :به بارون بگویید کسی 

 ...دارد خیطش میکند و روی دست او بلند میشود.مین

در یک آن فکری واحد از ذهن هر دوی آنها گذشت و به 

 .دندیکدیگر خیره ش

الیزابت زیر لب گفت:آگهی های اینجا را هلموت 

مینوشت.نامه هایی را که هر روز صبح به مهمانان میدهید 

 و
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مینویسد.شاید اصال استاد دانشگاه ثروتمند وجود خارجی 

 نداشته باشد.مین هلموت آن فیلمنامه را نوشته؟

مین بسختی از تختخواب بیرون آمد.پیراهن گشادش 

ی بزرگ آمد بطوری که انگار مین داخل ناگهان بنظر خیل

 آن

 .گم شده بود

 .الیزابت من را ببخش باید یک تلفن به سوئیس بزنم-

الویرا با نگرانی و از سر اکراه قدم در راهی گذاشت که 

 دورتا دورش پرچین بود و به سالن درمانی و زیبایی ختم

میشد.دوباره سفارشات پرستار در یادداشتی که در سینی 

 ه ی امروز صبح بود تکرار شده بود.با اینکه یادداشتصبحان

دوستانه دلگرم کننده بود حاال کهز مان اجرای آن رسیده 

 بود الویرا هنوز هم از درد کشیدن میترسید.قرار بود برای

اینکه خیال او راحت باشد امروز در آن اتاق بجز او کسی 

 دیگر نباشد.در یادداشت قید شده بود که بیماران برای

 وارد
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شدن به سالنهای زیبایی و درمان از درهای اختصاصی و 

 جداگانه وارد میشوند و با او هیچ برخوردی نخواهند

بعدازظهر به سالن درمان و 3داشت.قرار بود الویرا ساعت 

 زیبایی برود و روی میز مخصوص درمان بخوابد.با علم به

اینکه خانم میهان از سوزن سرنگ متنفر بود والیومی 

صوص و قوی به او میدادند و تا ساعت سه و نیم که مخ

 دکتر ون

اسکرویبر درمان را آغاز میکرد اجازه داشت استراحت 

کند.بعد از درمان هم دوباره نیم ساعت دیگر برای اینکه 

 اثر

والیوم به تدریج زایل بشود به او اجازه ی استراحت 

 .میدادند

ر سانتی مت989ارتفاع پرچینهای پرگل بیشتر از 

بود.همچنان که از میان آنها میرفت احساس کرد دختری 

 جوان و

شاداب است که در آالچیق قدم میزند.با اینکه هوا واقعا 
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 گرم شده بود میان پرچینها خنک بود و گلهای آزالیا او را

بیاد گلهای آزالیای جلوی خانه ی خودش که بهار گذشته 

 .واقعا زیبا بودند می انداخت

ن درمان و زیبایی رسیده بود.رنگ در آبی به جلوی در سال

 روشن بود.با دیدن حرف ریز و طالیی ج به روی آن

مطمئن شد درست آمده است.با تردید دستگیره در را 

 .چرخاند و وارد شد

سالن بیشتر شبیه به اتاق خواب خانمها بود.اتاقی با کاغذ 

 دیواری گلدار فرشی برنگ سبز روشن میز توالتی کوچک و

دلی بسیار زیبا تزئین شده بود.میز مخصوص یک صن

درمان شبیه تختخواب بود و مالفه ای با طرح کاغذ 

 دیواری

لحافی برنگ صورتی روشن و بالشی دور تا دور تور روی 

 آن قرار داشت.روی در کمد آیینه ای با قاب طالیی نصب

بود.تنها وجود کمد چوبی سفید رنگی که درهایش شیشه 

 شکی در آن نگهداری میشد مشخصای بود و لوازم پز
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 .میکرد آنجا سالن درمانی زیبایی است

الویرا سندلهایش را در آورد و با دقت کنار هم جفت کرد و 

 بود49زیر میز مخصوص معالجه گذاشت.شماره پایش 

و چون سندلهایش بزرگ بود نمیخواست وقتی دکتر 

 تزریق کالژن انجام میدهد احیانا پایش به آنها گیر کند

بیفتد.بعد روی میز دراز کشید و لحاف را روی خودش 

 .کشید و چشمانش را بست

بعد از چند لحظه با آمدن پرستار به داخل اتاق یکدفعه 

 چشمانش را باز کرد.رجینا آونز بود همان سرپرستاری که

تاریخچه ی پزشکی اش را خواسته بود.دوشیزه آونز 

 .گفت:اینقدر نگران نباشید

لی خوشش می آمد.با دیدن او بیاد یکی از الویرا از او خی

خانمهایی می افتاد که خانه اش را نظافت میکرد.حدودا 

49 

ساله بود و موهای کوتاه مشکی و چشمانی درشت و زیبا و 

 .لبخندی دلنشین داشت
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یک لیوان آب و چند قرص برای الویرا آورد و گفت:با 

د خوردن اینها احساس خواب آلودگی و ارامش خواهی کر

 و

حتی متوجه نمیشوی چه موقع خوشگل و تو دل برو شده 

 .ای

الویرا مطیعانه قرصها را داخل دهانش گذاشت و آب را سر 

 کشید و گفت:باید من را ببخشید.مثل بچه ها رفتار

 .میکنم

خواهش میکنم حتما اگر بدانید خیلیها از سوزن سرنگ -

 .میترسند تعجب میکنید

ا ایستاد و شروع به ماساژ دادن دوشیزه آونز باالی سر الویر

 .گیجگاهش کرد

نگران و عصبی هستی.االن یک پارچه ی تمیز و خنک -

روی چشمهایت میگذارم.فقط سعی کن بخوابی.من و دکتر 

 تا

نیم ساعت دیگر برمیگردیم.تا آنموقع حتی متوجه آمدن ما 
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 .نخواهی شد

الویرا فشار انگشتانی قوی را روی گیجگاهش حس کرد و 

 .لب گفت:چقدر خوب استزیر 

 .مطمئنا همینطوراست-

دوشیزه آونز چند دقیقه ی دیگر پیشانی و پشت گردن 

 الویرا را ماساژ داد.الویرا احساس کرد به دنیایی شیرین و

رویای وارد میشود.بعد پارچه ای خنک روی چشمانش 

 گذاشته شد و موقعیکه دوشیزه آونز پاورچین پاورچین از

 .الویرا بزحمت صدای تق در را شنیداتاق بیرون میرفت 

رشته ی افکاری که از ذهنش میگذشت.چنان از هم 

گسیخته و پراکنده بود که هیچ جوری نمیتوانست آنها را 

 جمع و

 .جور کند

 ...پروانه ای شناور بر روی ابر

دلیل اینکه این این جمله بنظرش خیلی آشنا می آمد این 

 .داشت بود که خودش هم االن همان احساس را
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 خانم میهان صدای من را میشنوید؟-

متوجه ورود بارون نشده بود.صدای بارون بم و کمی خشن 

 بود.ای کاش میکرفون صدای او را ضبط کند.میخواست

 .همه چیز کمال و تمام ضبط شود

 .بله-

 .صدای خودش انگار از ته چاه می آمد

 .نترسید اصال جای سوزن را احساس نخواهید کرد-

بود.واقعا چیز زیادی احساس نکرد.احساسش  حق با او

فقط در حد نیش پشه بود.ولی ناگهان با افکاری که در 

 ذهنش

آمد نگران شد!دکتر به او گفته بود کالژن را در ده یا 

دوازده نقطه در هر طرف دهانش تزریق میکند.پس منتظر 

 چه

بود؟تنفس برایش مشکل شد.نمیتوانست نفس بکشد.جیغ 

 .کشید

 !کمک-
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ا صدایی از دهانش خارج نشد.دهانش را باز کرد.نفسش ام

 بشدت بند آمد.داشت از دست میرفت.دستانش قفسه

سینه اش هیچ یک از اعضای بدنش را نمیتوانست تکان 

 .بدهد.فکر کرد:اوه خدایا کمکم کن کمکم کن

در همان زمان که پرستار آونز در را باز کرد و گفت:خوب 

 همه چیز برای خوشگل شدنما اینجا هستیم خانم میهان 

 .آماده است

 .چشمانش سیاهی رفت و بیهوش شد

الیزابت در حالیکه از عمارت اصلی به سمت درمانگاه 

میرفت از خود پرسید خوب حاال این موضوع چه چیز را 

 ثابت

میکند؟اگر واقعا هلموت آن فیلمنامه را نوشته باشد حتما 

 ک میلیون دالراالن اوقاتی جهنمی را میگذراند نویسنده ی

برای ساخت فیلم سرمایه گزاری کرده بود.مین هم بهمین 

 .دلیل میخواست به سوئیس تلفن کند

پس انداز روز مبادای مین در حساب بانکی رمزی اش 
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همیشه یکی از موضوعات شوخی و خنده اشن بود.مین 

 همیشه

 پز میداد:من هرگز ورشکسته نمیشوم

هتلهای جدید  پس مین به دلیل اینکه میخواست در

التایسیس تد چشمه های آب گرمی مانند محله ی سرو 

 بنا کند و

 .کلی سود ببرد آنقدر تمایل به تبرئه شدن تد داشت

و دلیل هلموت محکمتر و قوی تر بود.اگر او همان 

کالیتون اندرسون بود میدانست که حتی پس انداز روز 

 مبادا هم

 .خرج شده است

نقدر او را تحت فشار قرار بدهد الیزابت تصمیم گرفته بود آ

 تا به حقیقت اعتراف کند.سالن انتظار درمانگاه خلوت و

ساکت بود.حتی مسئول پذیرش هم پشت میز کارش 

نبود.الیزابت از انتهای سالن صدای دویدن اشخاص و 

 صداهایی
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بلند را شنید و با عجله به آن سمت دوید.در سالنهای 

 بود و افراد تحت درماندرمان و زیبایی داخل راهرو باز 

یواشکی بیرون را نگاه میکردند.در سالن انتهای راهرو کامال 

 باز بود و سر و صداها از آنجا می آمد.سالن ج خدایا قرار

بود تزریق کالژن الویرا میهان در آن سالن باشد.حتی یک 

 نفر هم در چشمه ی آب گرم نبود که از این موضوع خبر

 افتاده بود؟ نداشته باشد.یعنی اتفاقی

چیزی نمانده بود الیزابت با پرستاری که بیرون می آمد 

 .برخورد کند

 .پرستار در حالیکه میلرزید گفت:نمیتوانید بروید آنجا

 .الیزابت او را کنار زد

هلموت روی میز درمان خم شده و به قفسه ی سینه ی 

 الویرا شوک مصنوعی میداد.ماسک اکسیژن روی صورت

دستگاه تنفس مصنوعی تمام اتاق را در بر  الویرا بود.صدای

 گرفته بود.روتختی کنار رفته و ربدوشامبر او زیرش جمع

شده بود.گل سینه ی جواهر نشانش رو به باال بود 
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ومیدرخشید.پرستاری که از شدت ترس و وحشت زبانش 

 بند آمده

 .بود سرنگی به دست هلموت داد

داخل وریدی هلموت آنرا به لوله ای وصل کرد تا تزریق 

انجام دهد.و به جای او یک پرستار مرد کار شوک 

 مصنوعی

 .را بعهده گرفت

الیزابت از آن فاصله صدای زوزه ی آژیر آمبوالنسی را که 

 .سوت زنان وارد چشمه ی اب گرم میشد شنید

ساعت چهار و پانزده دقیقه به اسکات اطالع دادند الویرا 

زمایی در میلیون دالری بخت ا49میهان برنده ی 

 بیمارستان

مونتری پنین سوال بستری است و احتمال دارد به او سوء 

 قصد شده باشد.معاون کالنتر که شخصا به تلفن اضطراری

جواب داده و سریع همراه آمبوالنس به چشمه ی آب گرم 

 .رفته بود تلفنی این خبر را به اسکات داد
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ماموران حدس میزدند موضوع قتل و جنایت در میان 

 ت و پزشک بخش فوریتهای پزشکی هم همین عقیده رااس

داشت.دکتر ون اسکرویبر ادعا میکرد هنوز تزریق کالژن را 

 شروع نکرده بوده است اما قطره ی خون روی صورت

 .الویرا خبر از تزریقی تازه روی صورتش میداد

الویرا میهان!اسکات چشمان خسته اش را مالید و فکر 

 .رزنده ای بودکرد:الویرا زن شاداب و س

شخصیت الویرا شبیه پسر بچه ای ساده و صادق داستان 

لباس تازه ی امپراطور بود که میگفت اما امپراطور که 

 لباس

 .بتن ندارد

اما چرا و به چه علت کسی قصد داشت به الویرا آسیب 

 برساند؟

اسکات امیدوار بود الویرا درگیر رابطه با شیادانی نشده 

 ول مردم را برایشان سرمایه گزاریباشد که سعی دارند پ

کنند اما تصور اینکه کسی عمدا سعی داشته او را به قتل 
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 .برساند باورکردنی نبود

 .همین االن می آیم آنجا-

 .به سرعت گوشی را گذاشت

سالن انتظار بیمارستان ناحیه رو باز بود و فضایی دلپذیر 

داشت.با وجود گیاهان سبز و حوضی در وسط آن بی 

 تشباه

 .به سرسرای هتلهای کوچک نبود

هر دفعه که به آنجا میرفت با دیدن آن سالن بیاد ساعاتی 

 می افتاد که وقتی برای عیادت جینی میرفت در آنجا به

 .انتظار مینشست

به او خبر داده بودند که پزشکان مشغول درمان خانم 

میهان هستند و تنها دکتر ویتلی وقت دارد مدت زمان 

 کوتاهی

ببیند و با او صحبت کند.همانطور که منتظر نشسته  او را

 بود الیزابت بداخل سالن آمد و گفت:حالش چطور است؟

 .نمیدانم-
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نمیبایست به تزریق کالژن تن میداد.واقعا میترسید.حتما -

 سکته ی قلبی کرده مگر نه؟

 هنوز نمیدانیم چطوری به اینجا آمدی؟-

را پارک  با مین با ماشین او آمدیم.دارد ماشینش-

 .میکند.هلموت همراه خانم میهان با آمبوالنس آمد

و ناگهان چنان بلند فریاد کشید:نمیبایست این اتفاق می 

 افتاد .که افرادی که روی صندلیهای نزدیک به او نشسته

 .بودند برگشتند و خیره خیره به او نگاه کردند

اسکات او را روی کاناپه ی کنار خودش نشاند و 

خودت را کنترل کند.تو تازه چند روز پیش با  گفت:الیزابت

 خانم

 .میهان آشنا شدی نباید اینقدر خودت را ناراحت کنی

 هلموت کجاست؟-

صدای مین بود که از پشت سرشان شنیده میشد.لحنش 

بسیار سرد و بی احساس بود.انگار هیچ احساسی در 

 وجودش
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باقی نمانده بود.در حالتی از بهت و ناباوری به سر 

رد.کاناپه را دور زد و از شدت ضعف خودش را روبروی میب

 آنان

انداخت و گفت:حتما هلموت خیلی ناراحت و آشفته 

 ...است

 !حرفش را قطع کرد و گفت:خودش است

بنظر اسکات حالت بارون با آن نگاه موشکافانه و دقیق 

طوری بود که انگار روح دیده است.هنوز روپوش سفارشی 

 و

ه در واقع لباس جراحی اش بود بتن زیبای ابی رنگی را ک

 داشت.خودش را روی صندلی بغل دست مین انداخت و

کورمال کورمال دنبال دستان او گشت و گفت:در حال 

اغماست.دکترها میگویند تزریق روی او انجام شده.مین 

 امکان

 .ندارد قسم میخورم امکان ندارد

اسکات به هر سه ی آنان نگاهی انداخت و گفت:شما 
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 .جا بمانیدهمین

در راهروی درازی که به بخش مراقبتهای ویژه ختم میشد 

 رییس بیمارستان را دیده بود که با دست به او اشاره

 .میکرد

در دفتر خصوصی رییس بیمارستان با یکدیگر صحبت 

کردند.دکتر ویتلی خیلی صریح گفت:دارویی که به او 

 تزریق

 .شده به او شوک داده

قد و الغر و همیشه خوشرو و  ساله بلند93دکتر ویتلی 

 صمیمی بود اما در آن لحظه سرد و بی احساس

مینمود.اسکات بیاد دوست قدیمی اش افتاد که در جنگ 

 .جهانی دوم خلبان هواپیماهای جنگی بود

 زنده میماند؟-

اصال نمیتوانم بگویم.در حال اغماست و ممکن است هرگز -

 برود سعی کردبرنگردد.قبل از اینکه کامال در اغما فرو 

 .چیزی بگوید
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 چه گفت؟-

 .یک چیزی مثل ص تنها چیزی که گفت همین بود-

اینکه کمکی نمیکند.بارون چه میگوید؟هیچ نظری درباره -

 ی این اتفاق دارد؟

اگر راستش را بخواهی اسکات اجازه ندادیم به الویرا 

 .نزدیک شود

گمان میکنم چندان نظر مساعدی نسبت به این دکتر -

 و با استعداد نداری؟ماهر 

هیچ دلیلی نمیبینم به مهارت و قابلیتهای پزشکی او -

شک کنم اما اما هر دفعه که او را میبینم چیزی در 

 وجودش

هست که باعث میشود کلمه ی حقه باز متظاهر از ذهنم 

 بگذرد.اگر او آن دارو را به خانم میهان تزریق نکرده پس

 چه کسی اینکار را کرده؟

 .ی را عقب کشید و از جایش بلند شداسکات صندل

 .منهم همین موضوع را میخواهم کشف کنم-
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 .قبل از اینکه از دفتر بیرون برود ویتلی دوباره او را صدا زد

اسکات شاید یک چیزی بتواند بما کمک کند...میشود -

کسی ویالی خانم میهان را با دقت بگردد تا اگر احیانا 

 دارویی

ما بیاورد؟تا زمانیکه به شوهرش مصرف میکرده آنرا برای 

 دسترسی پیدا نکنیم و تاریخچه ی پزشکی اش را نگیریم

 .دقیقا نمیدانیم باید چه اقداماتی به عمل بیاوریم

 .خودم شخصا به این موضوع رسیدگی میکنم-

الیزابت همراه اسکات به چشمه ی اب گرم برگشت.در 

 درطول راه اسکات راجع به پیدا کردن آن تکه کاغذی 

 .ویالی شریل با او حرف زد

 !الیزابت با تعجب گفت:پس او آن نامه ها را نوشته

اسکات سرش را به عالمت نفی تکان داد و گفت:میدانم که 

 بنظر احمقانه می آید میدانم که شریل براحتی اب خوردن

میتواند دروغ بگوید اما تمام روز را راجع به این موضوع 

ست که او حقیقت را فکر کردم و حس درونی ام این
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 .میگوید

 ساشا چطور؟با او حرف زدی؟-

هنوز نه شریل موظف است به او بگوید که به ربودن نامه -

 و اینکه ساشا آن را پاره کرده اعتراف کرده

است.میخواهم اول حسابی کالفه و نگرانش کنم بعد از او 

 بازجویی کنم.بعضی وقتها این روش خیلی سودمند واقع

ز هم بتو میگویم من داستان شریل را باور میشود.اما با

 .میکنم

 خوب پس اگر او آن نامه ها را ننوشته چه کسی نوشته؟-

 .اسکات نگاهی به او انداخت و گفت:نمیدانم

 .مکثی کرد و ادامه داد:منظورم اینست که هنوز نمیدانم

مین و بارون با اتوموبیل کروکی مین بدنبال اتوموبیل 

 ندگی میکرد رو به شوهرش کرد واسکات رفتند.مین ران

گفت:تنها در صورتی میتوانم بتو کمک کنم که حقیقت را 

 بدانم.تو آن بال را سر آن زن اوردی؟

بارون سیگاری روشن کرد و چنان دودش را بشدت فرو 
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داد که چشمان آبی تیله مانندش نمدار شد.موهای 

 قرمزش

 .زیر نور آفتاب عصر گاهی به زردی میزد

وبیل باز بود.نسیم خنکی که میوزید آخرین کروک اتوم

 .تاثیرات گرمای روز را از بین میبرد.هوا بوی پاییز میداد

مین این حرفهای احمقانه چیست؟وقتی من وارد اتاق -

 شدم نفس نمیکشید.من زندگی اش را نجات دادم.اصال چه

 دلیلی دارد که بخواهم به او صدمه بزنم؟

 هلموت.کالیتون اندرسون کیست؟-

سیگار از دست او رها شد و روی صندلی چرمی کنارش 

 .افتاد.مین دست دراز کرد و آنرا برداشت

بهتر است این ماشین را از بین نبریم چون دیگر -

نمیتوانیم عوضش کنیم.تکرار میکنم کالیتون اندرسون 

 کیست؟

هلموت زیر لب گفت:اصال نمیدانم راجع به چی حرف 

 .میزنی
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ی هم خوب میدانی.الیزابت به دیدن اوه ولی بنظر من خیل-

 من آمد.فیلمنامه را خوانده بود.پس برای همین امروز

صبح آنقدر ناراحت بودی.مگه نه؟ناراحتی ات بابت پیدا 

 شدن دفترچه خاطرات نبود.بابت فیلمنامه بود.لیال

یادداشتهایی در حاشیه صفحات کتاب نوشته بوده.لیال آن 

 هی هایت از آن استفادهتشبیه احمقانه ای را که در آگ

میکنی از داخل متن بیرون کشیده.الیزابت هم 

همینطور.خانم میهان هم همینطور.اون یکی از پیش 

 نمایشها را

دیده.به همین دلیل سعی کردی او را بکشی اینطور 

نیست؟فقط برای اینکه این واقعیت را که تو نویسنده آن 

 فیلمنامه

 .هستی پنهان کنی

م بگویم...تو دیوانه ای!بهمان دلیلی که مینا فقط میتوان-

 همه مان میدانیم آن زن خودش سرنگ را بخودش تزریق

 .کرده
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چرند میگویی او همیشه میگفت که چقدر از سوزن -

 .سرنگ میترسد

 .شاید میخواسته با این حرفها الپوشانی کند-

نویسنده فیلمنامه یک میلیون دالر برای ان فیلم سرمایه -

 د اگر تو همان نویسنده باشی.آن پول را ازگزاری کرده بو

 کجا آوردی؟

به دروازه های چشمه ی آب گرم رسیدند.مین سرعتش را 

 کم کرد و نگاهی عبوس به او انداخت و گفت:سعی کردم

با سوئیس تماس بگیرم تا موجودی حساب بانکی ام را 

بررسی کنم...ولی ساعت کار اداری تمام شده بود.حتما 

 فردا

نم.هلموت و امیدوارم...برای خاطر خودت هم که تلفن میک

 .شده...آن پول در حسابم باشد

حالت چهره ی هلموت مثل همیشه آرام و بی اعتنا بود اما 

 چشمانش حالت کسی را داشت که قرار بود به دار آویخته

 .شود
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یکدیگر را در ایوان ویالی الویرا میهان مالقات کردند.بارون 

 وارد شدند.اسکات متوجه شددر را باز کرد و همگی 

مین از سادگی الویرا میهان کامال سوء استفاده کرده 

بود.آن ویال از تمام ویالهای دیگر گرانتر و مجللتر 

 بود.وقتی

همسر رئیس جمهور برای استراحت و تمدد اعصاب به 

چشمه ی آب گرم می آمد در آنجا اقامت میکرد.ویال 

 شامل

کتابخانه و اتاق خوابی یک اتاق نشینمن سالن غذاخوری 

 بسیار بزرگ و دو حمام بسیار مجهز در طبقه ی پایین

بود.اسکات در حالیکه فکر میکرد مین الویرا را در مقابل 

 عملی انجام شده قرار داده است به سرعت اتاقها بازرسی

کرد.داخل قفسه ی داروها در حمام فقط یک سری داروی 

 شک هم تهیهمعمولی وجود داشت که بدون نسخه ی پز

میشد.مثل بافرین بسیار قوی اسپری مخصوص بینی 

دارویی برای از بین بردن درد مفاصل بانوی مهربان و 
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 دوست

داشتنی که مجراهای بینی اش در طول شب کیپ میشد 

 .و احتماال دچار در مفاصل هم بود

چهره ی بارون دمغ و ناراحت بود.با وجود بازرسی دقیق 

 تمام شیشه های محتوی داروها را اسکات بارون اصرار کرد

باز کنند و محتویات آنها را بیرون بریزند و با دقت بررسی 

 کنند.شاید قاطی این قرصهای معمولی داروهای دیگری

 .پیدا میکردند

یعنی فیلم بازی میکرد؟سرباز چوبی چه هنر پیشه ی 

 خوبی بود؟

داخل کمد الویرا لباس خوابهای کهنه و معمولی از جنس 

 نل و پیراهن و لباسهای رسمی و گران قیمتی بود کهفال

اکثرشان مارک فروشگاه مارتا پارک و بوتیک محله ی سرو 

 را داشت.وجود دستگاه ضبط صورت ژاپنی و گران قیمت

داخل چمدان لوییس ویتون عجیب و ناهمگون بنظر 

میرسید.اسکات سرش را باال کرد و به فکر فرو 
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 رفت.دستگاهی

مخصوص افراد حرفه ای!چنین چیزی  پیچیده و تخصصی

 .از الویرا میهان دور از انتظار بود

الیزابت به اسکات که به سرعت مشغول بررسی نوارها بود 

 نگاه میکرد.سه تای آنها به ترتیب شماره گزاری شده و

بقیه خالی بود.اسکات اعتنایی به آنها نکرد و دوباره آنها را 

 ت و چند دقیقه یسرجایشان گذاشت و در چمدان را بس

بعد آنجا را ترک کردند.الیزابت تا کنار اتوموبیل همراه او 

 رفت.در را بازگشت از بیمارستان به او نگفته حدس میزند

هلموت نویسنده ی آن فیلمنامه است.اول میخواست 

مطمئن شود و حقیقت را از زبان خود هلموت بشنود.با 

 خود

ون وجود خارجی گفت:هنوز هم امکان دارد کالیتون اندرس

 .داشته باشد

بعدازظهر بود که اتوموبیل اسکات از دروازه 9دقیقا ساعت 

 ی چشمه ی اب گرم خارج و از نظرها ناپدید شد.هوا کم
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کم سرد میشد.الیزابت دستانش را داخل جیبش گذاشت و 

 دستش به سنجاق سینه ی جواهر نشان خورد.آنرا بعد از

الویرا برداشته بود.معلوم رفتن آمبوالنس از روی ربدوشامبر 

 .بود ارزش معنوی زیادی دارد

شوهر الویرا را خبر کرده بودند و فردا که می آمد سنجاق 

 .سینه را به او میداد

تد ساعت شش و سی دقیقه بعدازظهر از مسیری طوالنی 

 تر و از وسط شهر کراکروودلند از کارمل به چشمه ی آب

ایی شد که میان گرم برگشت.در طول راه متوجه خودروه

 بوته های کنار جاده ی منتهی به محوطه ی محله ی سرو

پناه گرفته بودند.خبرنگاران که مثل سگ بو کشیده بودند 

 ...و بدنبال سرنخی از مطالب مجله ی گلوب میگشتند

پلیورش را در آورد هوا خیلی گرم بود و پوشیدن آن هنوز 

 قع از سال درزود بود.البته تغییر ناگهانی هوا در این مو

پنین سوال شگفت آور بود.جهت باد ناگهان تغییر میکرد و 

 .هوا در عرض یک لحظه سرد یا گرم میشد
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تد پرده ها را کشید چراغها را روشن کرد و با دیدن 

درخشش موهای سیاهی که از پشت به او روی کاناپه 

 نشسته

 .بود یکه خورد.مین بود

 .است حتما باید با تو صحبت کنم خیلی مهم-

لحنش مثل همیشه بود.صمیمانه و تحکم آمیز.لحنی که 

 زمانی ایجاد اعتماد به نفس میکرد.ژاکتی بلند و بی آستین

روی پیراهنی یکسره و براق به تن داشت.تد روبروی او 

 .نشست و سیگاری روشن کرد

سالها پیش سیگار را ترک کردم اما عجیب است که وقتی -

 را در زندان بگذراند دوبارهآدم میداند باید باقی عمرش 

به عادتهای بد رو می آورد.خیلی مقرراتی نیستم از 

تشریفات هم زیاد خوشم نمیاد ولی عادت هم ندارم از 

 مهمانهایی

 .که اینطور سر زده وارد خانه ام میشنود پذیرایی کنم

مین چشم به چشم او دوخت و گفت:سرزده و دعوت 
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 نشده.رفته بودی بیرون بدوی؟

سیر نسبتا طوالنی را قدم زدم.فرصت خوبی برای نه م-

 .تفکر به آدم میدهد

 .اینروزها افکارت خیلی خوب و خوشایند نیست-

 .نه نیست-

 .و منتظر بقیه ی حرفهای مین شد

مین اشاره به پاکت سیگاری که تد روی میز انداخته بود 

 کرد و گفت:میتوانم یکی بردارم؟

 .برای او روشن کرد تد سیگاری به او داد و خودش آنرا

منهم سیگار را ترک کرده بودم اما در مواقع فشار -

 ...روحی

مین شانه ای باال انداخت و ادامه داد:زمانیکه میخواستم با 

 چنگ و دندان به قله ی موفقیت برسم از چیزهای زیادی

در زندگی ام دست کشیدم.خودت که میدانی...براه 

ی توسعه آن در حالیکه انداختن بنگاه مدل یابی...تالش برا

 پولی
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سال تمام 5از آن در نمی آمد...ازدواج با پیرمردی مریض 

 پرستار و معشوقه و ندیمه ی او بودن...خیال میکردم

دیگر به آرامش مطلق و امنیت رسیدم.خیال میکردم آنرا 

 .بدست آورده ام

 ولی بدست نیاورده ای؟-

گر ت ممین دستش را تکان داد و گفت:اینجا خیلی زیباس

 نه؟اینجا مدینه ی فاضله است.اقیانوس که زیر پایمان است

و خط ساحلی هم بسیار باشکوه و زیباست.هوا عالی ویالها 

 بسیار راحت و شیک و امکاناتی بی نظیر در چشمه ی آب

گرم...حتی حمام رومی غول پیکر و هیوال مانند هلموت 

 هم مرکز توجه خیره کننده و شگفت آور خواهد

چکس دیگر آنقدر احمق نیست که ساختمانی مثل بود.هی

 آن را بسازد هیچکس چنین استعداد ذاتیی را برای براه

 .انداختن آن ندارد

تد فکر کرد:تعجبی ندارد االن به اینجا آمده چون اگر 

 کرگ بود در حضور او نمیتوانست خطر کند و با من حرف
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 .بزند

نم نظر مین که گویی فکر او را خوانده بود گفت:میدا-

 کرگ چه خواهد بود.اما تد تو خودت کارفرما و رییس و

تاجری پر دل و جرات هستی.تو و من عین هم فکر 

میکنیم.هلموت که خیلی بی عرضه و بی دست و پاست 

 خودم هم

اینرا میدانم.ولی از این گذشته بینش و بصیرت خوبی دارد 

 و قدرت پیشگویی اش درباره ی آینده بسیار

هم به چیزی احتیاج دارد که همیشه هم عالیست.االن 

احتیاج داشته پول برای به تحقق پیوستن آرزوهایش 

 است.آن

حرفهایی را که سه نفری زدیم موقعیکه آن بولداگ لعنتی 

 ات نبود یادت می آید؟اینکه در همه هتلهای جدیدت یک

چشمه ی آب گرم محله ی سرو راه بیندازیم.عقیده ی 

 .م موفق از آب در خواهد آمدخیلی خوبی است و حتما ه

مین اگر من به زندان بروم دیگر خبری از هلتهای جدید -
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 نیست.ساخت آنها را هم همانطور که خودت میدانی از

 .کیفرخواست متوقف کرده ایم

مین از طفره رفتن دست برداشت و گفت:پس همین حاال 

بمن پول قرض بده.تد بشدت مستاصل هستم و در 

 وضعیت

ری بسر میبرم.تا چند هفته ی دیگر حتما بحرانی ناجو

 ورشکست میشوم.ولی نباید بشوم!در عرض این چند سال

گذشته این مکان خیلی چیزها را از دست داده.هلموت 

نتوانسته هیچ مهمان جدیدی را جذب اینجا کند و حاال 

 میفهمم

چرا اینقدر وضع روحی اش خراب است.اما همه چیز 

کنی به چه دلیل الیزابت را میتواند تغییر کند خیال می

 کشاندم

 .اینجا؟برای اینکه بتو کمک کنم

مین تو که واکنش او را در قبال من دیدی.نه تنها کمکی -

 .نکردی بلکه اوضاع را بدتر کردی
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مطمئن نیستم.امروز بعدازظهر از الیزابت خواهش کردم د -

 رافکارش تجدید نظر کند.به او گفتم اگر تو را نابود کند

 .نمیتواند خودش را ببخشدهرگز 

مین سیگارش را در جا سیگاری خاموش کرد و ادامه 

 داد:تد من میفهمم چه دارم میگویم الیزابت عاشق توست

 .همیشه هم عاشق تو بوده.

بعد محکم بازوی تد را گرفت و گفت:میتوانی از این مساله 

 .نهایت استفاده را ببری.هنوز هم خیلی دیر نشده

ش را از دست او بیرون کشید و گفت:مین تد با شدت بازوی

 .مثل اینکه اصال متوجه نیستی چه میگویی

چیزی را میگویم که ازش خبر دارم.چیزی که از همان -

 لحظه ی اول که الیزابت چشمش بتو افتاد حس کردم و

متوجهش شدم.اصال تو متوجه نیستی چقدر برای او سخت 

 ر شادی و رضایتبود زمانی که با تو و لیال بود هم خواستا

لیال باشد هم عاشق تو؟الیزابت بر سر دوراهی مانده بود.به 

 همین دلیل هم قبل از مرگ لیال بازی در ان فیلم پذیرفت
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در حالیکه اصال آن نقش را دوست نداشت.این موضوع را 

 سامی بمن گفت.سامی آنرا دیده بود.تد الیزابت بدلیل

دارد با تو مبارزه اینکه احساس گناه میکند و عذاب وجدان 

 میکند د رحالیکه خودش هم میداند حتما لیال آنقدر تو را

عصبانی کرده که صبرت لبریز شده....همین حاال بمن 

 .کمک کن!خواهش میکنم!تمنا میکنم

مین نگاهی ملتمسانه به او انداخت.تد عرق کرده و موهای 

 قهوه ای تیره و پرپشتش فر خورده و حلقه حلقه روی

خته بود.از ذهن مین گذشت که زنها برای صورتش ری

کسی که چنین موهای پر پشتی داشته باشد 

 میمیرند.گونه های

برجسته ی تد به بینی خوش تراش و قلمی اش جلوه 

میبخشید.لبانش قیطانی و فرم فکش به گونه ای بود که 

 چهره

اش را قدرتمند جلوه میداد.بلوزش به تنش چسبیده 

نی بود.مین فکر کرد یعنی کجا بود.اندامش برنزه و عضال
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 رفته

بوده است؟در ضمن متوجه شد هنوز چیزی رااجع به الویرا 

 میهان به گوش تد نرسیده است و خودش هم نمیخواست

 .االن راجع به آن موضوع صحبت کند

مین من نمیتوانم شروع به ساختن چشمه ی آب گرم در -

 وقفا متهتلهایی بکنم که با رفتن من به زندان ساختن آنه

میشود.ولی میتوانم همین االن بتو کمک کنم و از 

ورشکستگی نجاتت بدهم واینکار را هم میکنم.فقط یک 

 سوال از تو

دارم آیا هیچوقت به فکرت رسیده شاید الیزابت اشتباه 

 میکند و درباره ی زمان مکالمه ی تلفنی هم اشتباه

 الکرده؟هیچوقت این حرف مرا که میگویم به آپارتمان لی

 برنگشته ام باور کرده ای؟

لبخند حاکی از آرامش مین تبدیل به بهت و حیرت 

 شد:تد میتوانی بمن اعتماد کنی.میتوانی به هلموت اعتماد

کنی.هلموت بجز من به هیچکس چیزی نگفته...و هرگز 
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 هم نخواهد گفت...ولی او خودش شنیده تو بر سر لیال داد

 کشیمیزدی و لیال التماس میکرد او را ن

یا میبایست به اسکات میگفت چه فکری درباره ی بارون 

 میکند و چه سوء ظنی دارد؟الیزابت این سوال را زمانیکه

وارد محیط آرام و دلپذیر ویالیش شد از خود پرسید 

مجذوب ترکیب رنگ سفید و سبز اتاق و تصویر چشمگیر 

 روی

فرش شد و توانست نشانه هایی از لذتی مبهم آمیخته با 

 .ی مملو از قطرات شور آب دریا را احساس کند.لیالهوا

موهای شرابی و چشمان سبز زمردی پوستی سفید و 

موهایی پر پرشت به رنگ طبیعی لباس خواب ساتن 

 سفیدی که

زمان مرگش بتن داشت.حتما موقع سوط باد به زیر آن 

 .افتاده بوده است

 خدای بزرگ خداوندا .الیزابت به سرعت از کنار در گذشت

 و بی آنکه آن دو را قفل کند روی کاناپه کز کرد و در
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حالیکه از تصور مرگ لیال و معلق بودنش در هوا در آن 

شب وحشت زده شده بود سرش را میان دستانش 

 ...گرفت

هلموت آیا واقعا او فیلمنامه ی چرخ و فلک را نوشته بود؟و 

 اگر او نوشته بود یعنی تمام پولی را که در حساب بانکی

ین در سوئیس بود برای سرمایه گزاری روی آن فیلم م

برداشت کرده بود؟حتما آنموقع که لیال گفت از بازی در 

 آن

فیلم دست میکشد او بشدت از کوره در رفته و عصبانی 

 شده بود.اما چقدر عصبانی؟

الویرا میهان مسئوالن آمبوالنس لکه ی خون روی صورت 

 ه به هلموت گفتهالویرا.لحن ناباورانه ای پیراپزشک ک

بود:منظورت از این حرف که تزریق را شروع نکرده بودی 

 چیست؟سربه سرم میگذاری؟

دستان هلموت که به الویرا شوک مصنوعی میداد...هلموت 

 تزریق وریدی را انجام داده بود...اما حتما زمانیکه شنیده
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بود الویرا راجع به پروانه ای شناور بر روی ابر حرف میزند 

 ضطرب و عصبانی شده بود.الویرا پیش نمایشبشدت م

فیلم را دیده بود.لیال بنوعی متوجه رابطه ی این جلمه با 

هلموت شده بود.آیا الویرا هم متوجه ی این نکته شده 

 بود؟

الیزابت بیاد حرفهایی افتاد که مین امروز بعدازظهر راجع 

 به تد زده بود.مین با اینکه عمال گناهکار بودن تد ایمان

اشت اما سعی کرده بود او را متقاعد کند که لیال بارها با د

 رفتارهایش تد را به مرز جنون کشانده بود.آیا این موضوع

 حقیقت داشت؟

آیا حق با مین بود که لیال هرگز راضی نبود تد باقی 

عمرش را پشت میله های زندان سپری کند؟چرا االن به 

 گناهکار

ر حالیکه تا دو روز بودن تد اطمینان صد در صد داشت.د

 قبل میگفت حتما مرگ لیال در اثر سانحه بوده است؟

الیزابت دستانش را دور زانوانش حلقه کرد و سرش را میان 
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 .دستانش گرفت.زیر لب با خود گفت نمیدانم چکار کنم

هرگز در زندگی اش به اندازه ی حاال احساس تنهایی 

 .نکرده بود

داد زمان صرف صدای ضعیف زنگها خبر می1سر ساعت 

 کوکتل است شنید.تصمیم گرفت شام را در ویالیش صرف

کند.حتی تصور خوش و بش با آن آدمها در حالیکه از یک 

 طرف جسد سامی در سردخانه در انتظار ارسال به اوهایو

بود و از طرف دیگر الویرا میهان در بیمارستان مونتری 

 رایشبرای زنده ماندن با مرگ دست و پنجه نرم میکرد ب

عذاب آور بود.دو شب قبل با الویرا میهان سر یک میز شام 

 خورده بود.دو شب قبل سامی در همین اتاق پیش او

 بود.نفر بعدی چه کسی خواهد بود؟

ساعت یک ربع به هشت مین تلفن کرد:الیزابت همه 

 سراغت رامیگیرند حالت خوب است؟

 .البته.فقط احتیاج به آرامش و سکوت دارم-

مریض نیستی؟باید بدانی...بخصوص تد خیلی مطمئنی -
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 .نگران حال توست

باید به مین آفرین میگفت هرگز دست از این کارهایش 

 .برنمیداشت

واقعا حالم خوب است.مین لطف میکنی بگویی سینی غذا -

 را برایم به ویالیم بیاورند؟کمی استراحت میکنم و بعد

 .میروم شنا میکنم.نگران من نباش

گذاشت و با بیقراری در اتاق شروع به قدم  گوشی تلفن را

 زدن کرد.چقدر دلش میخواست همین االن در آب بود.آن

نوشته را با خودش تکرار کرد آب مقدس است.هلموت در 

 این یک مورد حق داشت.آب میتوانست باعث تسکین و

 .آرامشش شود و ذهنش را از آن افکار دور کند

************************** 

ت مخزن اکسیژن را بردارد که کسی محکم در را میخواس

 بصدا در آورد.با عصبانیت ماسک را از روی صورتش

برداشت و دستانش را از داخل لباس غواصی دست و پا 

 گیر بیرون کشید و مخزن و ماسک را داخل کمد پنهان
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 .کرد.بعد سریع به داخل حمام رفت و شیر دور را باز کرد

به در کوبیده میشد.باالخره  ضربات همچنان و بیصبرانه

 خودش را از شر لباس غواصی خالص کرد آنرا پشت کاناپه

انداخت.روبدوشامبرش را برداشت و در حالیکه تظاهر به 

 .عصبانیت میکرد داد زد

 .خیلی خوب خیلی خوب آمدم-

و در را باز کرد طرف مقابل در را با هل کنار زد و 

 .و حرف بزنمگفت:چرا اینقدر معطل کردی؟باید با ت

توانست به استخر برود.لحظه ای 99باالخره حدود ساعت 

 به آنجا رسید که الیزابت قدم زنان به سمت ویالیش

میرفت.به علت عجله ای که داشت پایش به نیمکت کنار 

 حیاط خورد و درست زمانی که الیزابت برگشت و پست

 .سرش را نگاه کرد سریع پشت بوته ها قایم شد

فرصت داشت.همینجا او را گیر می  فردا شب!هنوز

انداخت.البته اگر پیشامد دیگری رخ نمیداد.مثل الویرا 

 میهان که
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باعث تحریک شامه ی پلیس شده بود و اسکات الشورن را 

 .به سرنخ ماجرا نزدیک کرده بود

آن صدای خش خش مثل صدای برخورد نیمکت با 

 کاشیهای کف حیاط بود.هوا سرد اما خیلی صاف و ارام

 بود.پس

بادی نمیوزید که باعث انداختن چیزی بشود سریع 

برگشت و پشت سرش را نگاه کرد و برای یک لحظه 

 حرکت یک

نفر را احساس کرد.اما تصوری احمقانه بود.به چه دلیل 

 میبایست به خودش زحمت بدهد و زیر سایه ی درختا

 بایستد؟

 با اینحال الیزابت سریع قدم برداشت و فقط ولی به ویال

 رسید و در را قفل کرد احساس آسودگی و امنیت کرد.به

بیمارستان تلفن زد.هیچ تغییری در حال خانم میهان 

حاصل نشده بود.خیلی طول کشید تا خوابش برد.چه چیز 

 را
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بخاطر نمی آورد؟چیزی که به او گفته شده بود.چیزی که 

 ...حتما میبایست به یاد می آورد.باالخره خوابش برد

نفر میگشت...داخلی ساختمانی خالی از سکنه با  دنبال یک

 راهروهایی تنگ و تاریک بود...اندامش از شدت ترس و

وحشت میلرزید و دستانش در طلب یاری بود...آخر شعر 

 که یک جایی آنرا خوانده بود چه بود؟آیا هنوز هم کسی

پیدا میشود که د راین موقع شب به کمک من بیاید؟بارها 

 را زیر لب زمزمه کرد...و پلکانی راو بارها آن شعر 

دید...با عجله از آن پایین رفت...او آنجا بود.پشتش به او 

 بود.بازوانش را دور او حلقه کرد.او هم برگشت و با عکس

العملی مشابه هیجان زده گفت:تد دوستت دارم دوستت 

 ...دارم

هر طور بود سعی کرد از خواب بیدار شود بقیه شب را 

 زده در تختی که اغلب اوقات لیال و تد در آن ناامید و بهت

میخوابیدند دراز کشید و تصمیم گرفت برای اینکه خواب 

 .نبیند اصال نخوابد
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 پنجشنبه

 سوم سپتامبر

 :نقل قولی برای امروز

 .هنوز تاثیر زیبایی را بخاطر دارم

 درایدن

 :مهمانان محترم چشمه ی اب گرم محله سرو

ه همگی شما امیدوارم زمان با سالم و صبح بخیری گرم ب

خواندن این یادداشت در حال نوشیدن یکی از آب میوه 

 های

 .خوشمزه و شگفت انگیز ما باشید

همانطور که بعضی از شما میدانید تمام پرتقالها و گریپ 

فروتها بطور اختصاصی برای چشمه ی آب گرم پرورش 

 داده

 .میشود

کرده اید؟اگر آیا در طول این هفته از بوتیکهای ما خرید 

نکرده اید حتما بیایید و از مدلهای خیره کننده و زیبایی 
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 که

بتازگی برای خانمها و آقایان به دستمان رسیده 

است.دیدن کنید.البته از هر مدل فقط یک عدد موجود 

 است.زیرا

 .خود مهمانان هم بی نظیر و منحصر به فرد هستند

ه هشداری برای سالمتی:حتما فراموش کرده اید چ

عضالتی داشتید؟بخاظر داشته باشید ورزش هرگز باعث 

 درد و

ناراحتی نمیشود.این درد خفیفی که احساس میکنید.نشان 

 میدهد اندامهایتان در شرف نرمی و انعطاف است.موقع

 .ورزش کردن زانوهایتان را شل کنید

آیا بدنبال بهترینها هستید؟برای از بین بردن چین و 

ر گذشت زمان و تجربیات زندگی چروکهای ریزی که در اث

 بر

روی صورتتان بوجود آمده است بخاطر داشته باشید که 

کالژن همانند دستی مهربان و شفا بخش در انتظار 
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 برطرف

 .کردن آنهاست

آرام باشید آسوده خاطر باشید.شاد باشید و روز خوبی 

 .داشته باشید

 بارون و بارونس ون اسکرویبر

های نور خورشید خبر از آغاز روز قبل از اینکه اولین اشعه 

 باشکوه دیگری را در مونتری پنین سوال بدهد تد از مدتها

قبل بیدار شده بود و در مورد هفته هایی فکر میکرد که 

 پیش رو داشت.در مورد دادگاه جایگاه متهم طوری واقع

شده بود که میتوانست از جایی که نشسته بود سنگینی 

 کامال احساس کند و د رعین حا نگاه تماشاچیان را بر خود

تاثیر شهادت شهود را بر اعضای هیات منصفه بررسی 

کند.حکم این بود متهم به قتل درجه دو.از وکیلش 

 پرسیده بود

 چرا درجه دو؟

چون در ایالت نیویورک فقط کشتن ماموران امنیتی قتل -
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 درجه ی یک محسوب میشود.حاال درست یا غلطش را

گذراندن محکومیت هر دوشان تقریبا نمیدانم ولی سالهای 

 .یک اندازه است

 .تد با خود گفته بود مادام العمر.حبس ابد در زندان

برای دویدن از خواب بلند شد.با اینکه صبح 9ساعت 

خنک و پاکیزه ای بود.روزی گرم در پیش بود.اصال 

 نمیدانست

به کجا میخواهد برود.پاهایش بود که او را به سمت جلو 

 دقیقه خودش را45تعجبی نداشت که بعد از  میکشاند و

جلوی خانه ی پدربزرگش در کارمل دید.خانه مشرف به 

 اقیانوس بود.قبال همیشه رنگ آن سفید بود اما مالک فعلی

اش رنگ سبز لجنی به آن زده بود با اینکه خیلی جلب 

 توجه میکرد او همان رنگ سفیدی را که زیر نور آفتاب

شتر دوست داشت.مادرش در بعدازظهر میدرخشید بی

 حالیکه میخندید و موهای مشکی اش را روی شانه هایش

میریخت به او در ساختن قلعه ی شنی کمک میکرد و 
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بسیار خوشحال و خرسند بود که بجای نیویورک در اینجا 

 بود و

 .آرامشی موقت داشت

آن حرامزاده ی لعنتی پدرش!مادرش را مسخره میکرد 

 به باد کتک میگرفت چرا؟چه چیز تحقیرش میکرد و او را

باعث بوجود آمدن خصلت بی رحمی و سنگدلی در او 

 میشد؟

آیا صرفا الکل بود که باعث بوجود آمدن خوی وحشیگری 

 و شیطانی در پدرش میشد؟هر موقع مشروب میخورد آن

خوی حیوانی تمام وجودش را در بر میگرفت و تنها چیزی 

 خالی و جای مشت وکه از او باقی میماند بطری شراب 

 .لگدهایش بود

آیا او هم آن خلق و خوی حیوانی و وحشی گری را از 

 پدرش به ارث برده بود؟

تد در ساحل ایستاد و بخانه زل زد و د رخیال مادر و 

مادربزرگش را روی ایوان دید.پدربزرگ و مادربزرگش را 
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 در

مراسم تشییع جنازه ی مادرش دید و صدای پدربزرگش را 

 ه گفت:میبایست وادارش میکردیم او را ترکشنید ک

 .کند

مادربزرگش زیر لب گفت:او هرگز اینکار را نمیکرد چون 

 .ترک کردن او مساوی با از دست دادن تد بود

زمانیکه بچه بود همیشه از خودش میپرسید که آیا او 

مسئول مرگ مادرش بود؟تقصیر او بود؟هنوز هم گاهی 

 این

ی جوابی برای آن نمیافت یک سوال را از خود میکرد ول

 نفر از پشت پنجره به او نگاه میکرد.به سرعت به سمت

 .پایین ساحل دوید و براهش ادامه داد

بارتلت و کرگ در ویالی او منتظرش بودند.تازه صبحانه 

 شان را تمام کرده بودند.تد به سمت تلفن رفت و آبمیوه و

بزودی  نان برشته و قهوه سفارش داد و به آنان گفت که

 برمیگردد.حمام کرد و شلوارک و تی شرت پوشید.وقتی از
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 .حمام بیرون آمد سینی صبحانه د رانتظارش بود

سرویس دهی در اینجا خیلی سریع است مگر نه؟مین -

 بخوبی میداند چطور یک چشمه ی آب گرم را اداره

کند!خیلی فکر خوبی است که امتیاز تاسیس و بهره 

 .جدید کسب کنیمبرداری را برای هتلهای 

هیچیک از آندو جواب ندادند.پشت میز کتابخانه نشستند 

 و به او خیره شدند.میدانستند اگر هم سوالی از او بکنند

جوابی نخواهند شنید .تد تمام آب پرتغال را الجرعه 

سرکشید و قهوه را برداشت و گفت:میخواهم امروز صبح 

 تمام

احتماال وقتم را در چشمه ی آب گرم بگذرانم چون 

آخرین تمرینات بدنی ام خواهد بود.فردا صبح اینجا را به 

 مقصد

نیویورک ترک میکنیم.کرگ دستور برگزاری یک جلسه 

فوری را با هیات مدیره برای شنبه صبح صادر 

 کن.میخواهم
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از سمت ریاست کل شرکت استعفا بدهم و تو را جانشین 

 .خودم بکنم

هرگونه حالت چهره و لحنش طوری بود که جلوی 

 مخالفت کرگ را گرفت.بعد با نگاهی سرد به سمت بارتلت

برگشت و گفت:هنری تصمیم گرفته ام به آن جرم سبک 

 برای رهایی از اتهام قتل اعتراف بکنم.توضیح بده باالترین

وکمترین حکمی که در این حالت برایم صادر میشود چه 

 .خواهد بود

نوز در وقتی ویکی سینی صبحانه را آورد الیزابت ه

رختخواب بود.او سینی را کنار تخت گذاشت و با دقت به 

 الیزابت

 نگاه کرد و گفت:حالت خوب نیست؟

الیزابت بالشها را باالی تخت تکیه داد و سعی کرد لبخند 

 .بزند

بنظرم بتوانم جان سالم بدر ببرم.در هر صورت همه ی ما -

 باید برای زنده ماندن مبارزه کنیم مگر نه؟

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 598



98 
اسکین

را دراز کرد و گلدانی را که تنها یک گل در آن بعد دستش 

 بود از داخل سینی برداشت و گفت:ویکی منظورت از

 بردن گل رز برای گلهای پژمرده چیست؟

 منظورم شما نیست؟-

و چهره ی الغر و استخوانی اش از آن حالت جدی خارج 

شد و گفت:دو روز گذشته را در مرخصی به سر میبردم 

 تازه

ساموئلز باخبر شدم.خیلی خانم خوبی از مرگ دوشیزه 

 بود.اما واقعا داخل آن ساختمان چکار میکرده؟یکدفعه

خودش بمن گفت حتی نگاه کردن به آنجا باعث ترس و 

 دلهره در درونش میشود.بنظر من آنجا آخرین جایی بود

 ...که احتمال رفتن دوشیزه ساموئلز به آن وجود داشت

ه ی روزانه اش را از داخل بعد از رفتن ویکی الیزابت برنام

 سینی صبحانه برداشت.ابتدا قصد داشت برای ورزش یا

درمان به چشمه ی اب گرم برود اما بعد تصمیمش عوض 

 .صبح با جینا کالس ماساژ داشت99شد.ساعت 
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کارکنان و مستخدمان درباره ی اتفاقهایی که میافتاد 

حرف میزدند.درست همین االن حرف ویکی مطمئنش 

 دکرده بو

که سامی هرگز تنها به داخل ساختمان حمام 

نمیرفته.همان روز یکشنبه گه تازه به چشمه ی اب گرم 

 رسیده بود و

کالس ماساژ داشت جینا راجع به مشکالت مالی چشمه ی 

آب گرم کلی خبر چینی کرده بود.شاید با سواالتی 

 سنجیده

میتوانست اطالعات دیگری از البالی حرف آنان کسب 

 .کند

زابت تصمیم گرفت تمام برنامه های قبل از کالس ماساژ الی

 را هم اجرا کند و در کالسها حاضر شود.اولین کالس

ورزش به گرم کردن بدنش کمک کرد.اما دید جای خالی 

 الویرا میهان در ردیف جلو جایی که همین چند روز پیش

ایستاده بود خیلی سخت بود.الویرا موقع دوال شدن و خم 
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 به قدری تقال کرده بود که د رپایان کالسشدن عضالتش 

به نفس نفس افتاده و صورتش سرخ شده بود.با غرور به 

 !الیزابت گفته بود:خوب طاقت آوردم

در راهرویی که به سالنهای مخصوص ماساژ صورت منتهی 

 میشد با شریل برخورد کرد.شریل ربدوشامبر بتن داشت

 مایل به آبیو به ناخنهای دست و پایش الک براق صورتی 

 زده بود.الیزابت بدون هیچ حرفی از کنارش رد شد.اما

شریل محکم بازوی او را گرفت و گفت:الیزابت باید با تو 

 .حرف بزنم

 راجع به چه موضوعی؟-

نامه های بی امضا آیا امکان دارد باز هم از آن نامه ها -

 پیدا بشود؟

 یو بی آنکه منتظر جواب الیزابت شود با سرعت دنباله 

 .حرفش را گرفت

اگر باز هم از آن نامه ها پیدا شود یا تو یکی از آنها را -

داشته باشی میخواهم بدهم آنها را بررسی یا انگشت 
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 نگاری

کنند و یا هرکار دیگری که در قلمرو علم میتوانند انجام 

 بدهند تا رد فرستنده ی آنها را بگیرند.من آن نامه ها را

 نفرستادم!فهمیدی چه گفتم؟

الیزابت به او که با سرعت به انتهای راهرو میرفت چشم 

دوخت.طبق گفته ی اسکات رفتار شریل بنظر قانع کننده 

 می

آمد.ولی از طرف دیگر اگر شریل مطمئن بود و خبر داشت 

 که آن دو نامه ی آخر تنها نامه هایی بود که احتمال پیدا

شدنشان وجود داشت این رفتار بهترین رفتاری بود که 

 میتوانست داشته باشد.شریل چقدر خوب میتوانست نقش

 بازی کند؟

الیزابت روی میز ماساژ دراز کشیده 99سر ساعت 

بود.جینا وارد اتاق شد و گفت:عجب وقایع هیجان انگیز و 

 مهمی

 .در گوشه و کنار اینجا دارد اتفاق می افتد
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 .واقعا همینطور است-

یکی پیچید و جینا موهای الیزابت را در یک کاله پالست

 گفت:خبر دارم اول دوشیزه ساموئلز بعد هم خانم

 .میهان.احمقانه است

کرم را روی دستانش مالید و شروع به ماساژ گردن الیزابت 

 .کرد

دوباره فشار روحی و جنگ اعصاب.حتما روزهای خیلی -

 بدی را گذرانده ای.خبر دارم که چقدر تو و دوشیزه

 .ساموئلز با هم صمیمی بودید

ال دلش نمیخواست راجع به سامی حرف بزند.زیر لب اص

 .گفت:بله.خیلی صمیمی بودیم

 و بعد پرسید:جینا هیچوقت با خانم میهان کالس داشتی؟

البته که داشتم دوشنبه و سه شنبه.شخصیت جالبی -

 دارد.چه اتفاقی برای او افتاده؟

هنوز دقیقا نمیدانند.قرار است تاریخچه ی پزشکی اش را -

 .نندبررسی ک
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هیکلش مرا بیاد سکه ی یک دالری می انداخت.کمی -

 کوتاه و خپل.ولی پوستش خوشرنگ و صاف ضربان قلبش

عادی و تنفسش عالی بود.از سوزن سرنگ میترسید اما 

 .گمان نمیکنم این مساله باعث سکته ی قلبی کسی شود

موقعیک انگشتان جینا ماهیچه های سفت کتفهایش را 

 .رد و سوزش کردماساژ میداد احساس د

جینا خنده ای محزون کرد و گفت:گمان میکنی حتی یک 

 نفر در چشمه ی آب گرم پیدا بشود که نداند خانم میهان

در سالن درمان و زیبایی تزریق کالژن داشته؟خانمی بطور 

 اتفاقی شنیده الویرا از شریل مانینگ میپرسیده تا بحال

 کالژن داشته یا نه.باور میکنی؟

نمیکنم.جینا چند روز پیش گفتی آب گرم بعد از نه باور -

 مرگ لیال دیگر مثل قدیمها نیست.البته قبول دارم لیال

باعث جلب چهره های سرشناس و اشخاص عالقه مند به 

 آدمهای مشهور میشد اما خوب بارون هم سالی یکبار برای

 .جلب مشتری دست به کارهای میزند
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:جالب جینا کرم بیشتری کف دستش ریخت و گفت

است.حدود دو سال قبل متوقف شد.هیچکس نمیداند 

 چرا.به

مسافرتهای زیادی میرفت.البته بیشتر این مسافرتها به 

نیویورک بود.یاد می آید همیشه در دهها شهر بزرگ 

 مجالس

خیریه را می انداخت و خودش شخصا گواهی اقامت یک 

 هفته ای در چشمه ی اب گرم را به برنده ی بلیت اهدا

رد؟بمحض اینکه سخنرانی اش تمام میشد برنده ی میک

 خوشبخت میتوانست بهمراه سه نفر از دوستانش به خرج

 .بارون به چشمه ی آب گرم بیاید

 بنظر تو چرا متوقف شد؟-

جینا صدایش را پایین آورد و گفت:کاسه ای زیر نیم کاسه 

 بود.و هیچکس هم نفهمید چه بود گمان میکنم حتی مین

مسافرتهای زیادی را همراه بارون رفت.آخر هم نفهمید...

 خیلی نگران بود مبادا واال حضرتش در نیویورک درگیر
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 ...مساله ای شده باشد

همانطور که جینا بدن او را ماساژ میداد و با مشت روی 

عضالتش میزد الیزابت ساکت شد و در فکر فرو رفت.آیا 

 آن

بود آیا مساله همان فیلمنامه ی چرخ و فلک نبود؟و اگر ن

 مین از مدتها قبل به حقیقت پی نبرده بود؟

چشمه ی آب گرم را ترک کرد.بعد از دو 99تد ساعت 

ساعت استفاده از دستگاه ناتیلوس و چند دور مسابقه ی 

 شنا

به کالس ماساژ رفت.سپس در یکی از آن جکوزیهای 

اختصاصی که در نقطه به نقطه ی فضای باز چشمه ی آب 

 گرم

شت نشست.آفتاب داغی بود.هیچ نسیمی مردان قرار دا

نمیوزید.یک دسته مرغ ماهی خوار همانند یک توده ابر 

 سیاه

شناور در آسمانی صاف باالی سرش جمع شده 
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بودند.پیشخدمتها مشغول چیدن بساط ناهار در حیاط 

 سنگفرش

بودند.چرتهای راه راه با رنگهای مالیم زرد و سبز مایل به 

 سنگهای رنگارنگ کف زمین زرد سایبان میزها و مکمل

 .بودند

تد باز هم متوجه اداره ی خوب و کامل این مکان شد.اگر 

 اوضاع فرق میکرد مین و بارون را سرپرست و همه کاره ی

ساختن و راه اندازی دهها چشمه ی اب گرم در سراسر 

جهان میکرد.نیمچه لبخندی زد و با خود گفت که البته نه 

 همه

سابداری تیز بین و دقیق تمام کاره...چون میبایست ح

 مخارج و هزینه های پیشنهادی بارون را موبه مو بررسی

 .میکرد

احتماال تا حاال بارتلت به دادستان تلفن زده و حدسهایی 

درباره ی اینکه چه حکمی صادر خواهد شد زده بود.هنوز 

 هم
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نمیتوانست آن وقایع را باور کند.عاملی که اصال بخاطر 

ود عاملی که از او شخص دیگری ساخته نمی آورد چچه ب

 و

 .جهت زندگی او را بکلی عوض کرده بود

آهسته به سمت ویالیش براه افتاد و در طول راه از دور 

برای مهمانی که سر آخرین کالس ورزش حاضر نشده و 

 کنار

استخر المپیک ول میگشتند سر تکان داد.اصال حال و 

ا نداشت اصال حوصله ی حرف زدن با هیچکدام از آنان ر

 حال و

 .حوصله ی بحث با هنری بارتلت را نداشت

بیاد آوردن وقایع عبارتی که تمام ذهنش را اشغال کرده 

 بود.مجموعه ای خاطرات ضد و نقیض را بیاد می آورد با

 ...آسانسور به آپارتمان لیال برگشت

وسط راهرو بود.از یکطرف به طرف دیگر میرفت کامال 

 اقی افتاد؟چرا از ذهنش پاک شدهمست بود.بعد چه اتف
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بود؟برای اینکه نمیخواست عملی را که مرتکب شده بود 

 باید بیاورد؟

 ...زندان حبس در یک سلول شاید بهتر است

هیچکس در ویالی او نبود.دست کم میتوانست کمی 

 استراحت کند.انتظار داشت کرگ و بارتلت را پشت میز

اص به بارتلت اختصکتابخانه ببیند.میبایست این ویال را 

 میداد و خودش در ویالیی کوچکتر اقامت میکرد.در این

صورت آرامش بیشتری داشت احتمال داشت کرگ و 

 .بارتلت برای صرف ناهار برگردند

کرگ مردی خوب و نکته سنجی بود.شرکت با وجود خود 

 او در راس امور دیگر پیشرفتی نمیکرد.اما شاید کرگ

آن را حفظ کند.میبایست  میتوانست همین وضعیت فعلی

 تن از8برای وجود کرگ سپاسگزار بود.موقعیکه هواپیما با 

مدیران رده باالی شرکت در پاریس سقوط کرد کرگ وارد 

 عمل شد.زمان مرگ کتی و تدی وجود کرگ بسیار الزم

و حیاتی بود.وجود کرگ االن هم الزم و حیاتی بود و با 
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 ...فکر اینکه

سال؟ 99سل؟ 1ان میماند؟ میباست چند سال در زند

سال؟کار دیگری هم بود که میبایست انجام 95

 میداد.نوشت

افزار شخصی اش را از داخل کیف دستی اش در آورد و 

 شروع به نوشتن کرد.بعد از اتمام کار پاکت را مهر و موم

کرد.زنگ زد و خدمتکار را خبر کرد و از او خواست نامه را 

 .به ویالی الیزابت ببرد

میداد تا فردا و لحظه ی رفتن صبر کند و بعد آن  ترجیح

 نامه را به الیزابت بدهد اما شاید اگر الیزابت خبردار میشد

محاکمه ای در پیش نخواهد بود مدت طوالنی تر در 

 .چشمه ی اب گرم میماند

الیزابت ظهر که به ویالیش برگشت نامه را روی میز دید.با 

 و رنگهای پرچمدیدن پاکتی سفید با حاشیه ی قرمز 

وینترز و اسم خودش که با خطی شکسته و زیبا و بسیار 

 .آشنا نوشته شده بود دهانش خشک شد
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چندبار موقع تنفس وقتی برای استراحت در اتاق 

رختکنش بود نامه ای در پاکتی بهمین شکل و با همین 

 دستخط

 دریافت کرده بود؟

اد سالم الیزابت همین االن وارد شهر شدم.اگر وقت آز

 داری با شام دیروقت موافقی؟اجرای اولت عالی بود.با عشق

 .تد.

 .بعد از صرف شام از رستوران به لیال تلفن میزدند

مراقب مرد من باش گنجشک کوچولو.مبادا اجازه بدهی -

 .زنهای رنگ و روغن مالیده او را تور بزنند

و در حالیکه هر دوی آنان گوششان را به گوشی 

 ...فت:تو مرا تور زده ای ستارهمیچسباندند تد میگ

و الیزابت از تماس گونه ی تد با گونه اش متوجه نزدیک 

 بودن او با خودش میشد و در حالیکه انگشتانش را روی

گوشی فشار میداد آرزو میکرد شهامت و قدرت هرگز 

 .ندیدن تد را داشت
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پاکت را باز کرد و هنوز دو جمله را بیشتر نخوانده بود که 

 فه کشید.بعد کمی صبر کرد و به خودش فشارفریادی خ

 .اورد تا نامه ی تد را کامل بخواند

 الیزابت عزیزم

فقط میتوانم بگویم متاسفم هر چند میدانم اصال فایده ای 

 ندارد.حق با تو بود.آن شب که من با لیال دعوا میکردم

بارون هم صدای من را شنیده است.ساشا هم میگوید که 

ه و به او گفته ام که لیال مرده مرا در خیابان دید

 است.دیگر

فایده ای ندارد حضورم را در آنجا انکار کنم.دلم میخواهد 

 حرفم را باور کنی.اما با توجه به واقعیات امر قصد دارم

بمحض رسیدن به نیویورک یک دفاعیه بنویسم و به قتل 

 .غیر عمد اعتراف کنم

و آزار دست کم شاید با اینکار این ماجرای وحشتناک 

دهنده به نتیجه ای برسد و الزم نباشد تو هم با شهادت 

 دادن
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در محاکمه ی من و تجسم صحنه ی مرگ لیال متحمل 

 .عذاب و شکنجه شوی

خداوند حافظ و نگهدارت باشد.مدتها پیش لیال بمن گفت 

 آن موقع که دختر بچه ای کوچک بودی و کنتاکی را به

 زده بودی و لیالمقصد نیویورک ترک میکردید تو وحشت 

 این آهنگ زیبا را برای تو زمزمه میکرد...بانوی من گریه

نکن.االن خیال کن لیال دارد همان آهنگ زیبا را برایت 

میخواند و سعی کن دوره ی تازه و شادتری را در زندگی 

 ات

 .آغاز کنی

 تد

الیزابت دو ساعت تمام روی کاناپه کز کرده و در حالیکه 

 هایش حلقه کرده بود با نگاهی بهتدستانش را دور زانو

زده به نقطه ای خیره شده بود.با اینکه سعی میکرد بخود 

 بقبوالند این همان چیزی است که میخواست و تد تاوان

عملی رامیپرداخت که در حق لیال انجام داده بود درد و 
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رنجش آنقدر عمیق و زیاد بود که بتدریج کرخ و بی 

 حسش

 .کرد

ه بلند شد پاهایش خشک شده بود و وقتی از روی کاناپ

مانند پیران ارام و با احتیاط گام برمیداشت.هنوز مساله ی 

 نامه

های بی امضا حل نشده بود.تا نمیفهمید چه کسی با 

 فرستادن این نامه ها باعث آن وقایع ناگوار شده است آرام

 .نمینشست

گذشته بود که بارتلت به تد تلفن کرد و 9کمی از ساعت 

 ند کلمه گفت:همین االن باید با هم حرف بزنیمو در چ

 .خیلی خیلی فوری بیا اینجا

 چرا به ویالی من نمی ایید؟-

چند تلفن ضروری از نیویورک بمن میشود.به هیچ وجه -

 .نمیتوانم از آنها صرف نظر کنم

بمحض اینکه کرگ در را باز کرد تد بدون معطلی 
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 پرسید:چه شده؟چه خبر؟

 .الت نمیکندخبری که اصال خوشح-

بارتلت پشت میز ناهار خوری بیضی شکل که از آن بجای 

 میز کار استفاده میکرد نبود.در عوض روی مبل نشسته و

تکیه داده بود.یک دستش طوری روی گوشی تلفن بود که 

 انگار آن قرار بود زنگ بزند.حالت چهره اش فکورانه

بود.تد متوجه شد حالت چهره ی بارتلت همان فیلسوفی 

ست که با مساله ای بسیار سخت و الینحل مواجه شده ا

 است

 سال؟95سال؟ 99تد پرسید:اوضاع چقدر وخیمه؟ 

بدتر اصال با دفاعیه موافقت نکردند.یک شاهد عینی دیگر -

 .پا پیش گذاشته

و خیلی خالصه و با عجله موضوع را توضیح داد:همانطور 

 که میدانی برای سالی راس کارآگاه خصوصی

میخواستم او را به هر شکل ممکن بی اعتبار گذاشتیم.

کنیم.پریشب یکی از کارآگاهان در مجتمع آپارتمانی او 
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 بده

پلیس دزدی را که قصد داشته از آپارتمان طبقه ی باالی 

 خانم راس دزدی کند در حین ارتکاب جرم دستگیر

میکند.او در طی محاکمه ی خودش مطالبی را به دادستان 

 یکبار دیگر در آن آپارتمان بوده.شبگفته.گفته که قبال 

مارچ و ادعا میکند تو را در حال هل دادن لیال در 91

 !تراس دیده

بارتلت دید رنگ تد چنان پرید که پوست خوشرنگ و 

برنزه اش تبدیل به بژ تیره شد.تد زیر لب گفت:پس دیگر 

 از

 .تخفیف جرم خبری نیست

رای صدایش آنقدر آهسته بود که بارتلت مجبور شد ب

 .شنیدن صدای او به جلو خم شود

دیگر دلیلی وجود ندارد با وجود این شاهد عینی با دفاعیه 

ی تو موافقت کنند.طبق گفته ی بر و بچه های من نقطه 

 ی
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دید این شاهد کامال باز بوده.روی تراس سالی راس درخت 

 اوکالیپتوسی هست که نقطه ی دید او را کور میکرده ولی

باالتر بوده و هیچ درختی جلوی  این شاهد یک طبقه

 .دیدش را نمیگرفته

کرگ بی مقدمه گفت:من اصال اهمیتی نمیدم چند نفر تد 

 را آنشب دیده اند.تد مست بوده و متوجه کاری که میکرده

نبوده.من سوگند دروغ یاد میکنم.میگویم او ساعت نه و 

 .سی دقیقه تلفنی با من حرف میزده

نی شهادت دروغ بدهی.چون بارتلت با تحکم گفت:نمیتوا

 صدای ضبط شده ات که قبال اعتراف کردی صدای زنگ

تلفن را شنیدی اما به آن جواب ندادی وجود دارد حتی 

 .تصورش را هم نکن

تد مشتهای گره کرده اش را داخل جیبهایش کرد و 

گفت:آن تلفن لعنتی را فراموش کن.دقیقا بگو این شاهد 

 عینی

 ادعا میکند چه دیده؟

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 617



98 
اسکین

حاال که دادستان به تلفنهای من جواب نداده.ولی من تا-

 چند تا رابط آنجا دارم و از طریق همانها فهمیدم که شاهد

 .ادعا میکند لیال سعی میکرده خودش را نجات بدهد

 پس به اشد مجازات محکوم میشوم؟-

قاضی مسئول این پرونده آدم احمقی است.با افراد بی سر -

 د حتی یک چاقوکش را باو پا بیشتر راه می آید.شای

مجازاتی کوچک آزاد کند ولی وقتی با اشخاص مهم و با 

 نفوذ سرکار دارد میخواهد نشان بدهد بسیار خشن و جدی

 .است و تو هم شخص مهم و بانفوذی هستی

تلفن زنگ زد.گوشی تلفن قبل از زنگ دوم روی گوش 

بارتلت بود.تد و کرگ دیدند که اخمهایش درهم رفت 

 لبانش

با نوک زبانش خیس کرد و بعد لب پایینی اش را  را

 گزید.سپس با داد و فریاد دستورهایی صادر کرد:میخواهم

سوابق جرمی آن مرتیکه را بیرون بکشید.میخواهم بدانم 

چه صحبتهای با دادستان کرده.میخواهم یک شب که 
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 باران

می آید بروید و از تراس خانه ی آن زن عکس بگیرید.هر 

 .رد عمل شویدچه زودتر وا

گوشی را گذاشت و به کرگ و تد نگاه کرد.در حالیکه تد 

 کامال در صندلی اش فرو رفته بود کرگ کامال شق و رق

 .روی صندلی نشسته بود

بارتلت گفت:محاکمه سر جایش است آن شاهد عینی قبال 

 هم در آن آپارتمان بوده و حتی داخل یک یک کمدها را

ش را داخل راهروی ورودی شرح داده.این دقعه هنوز پای

 نگذاشته دستگیر میشود.او میگوید تو را دیده است

تدی.دیده که لیال به تو چنگ می انداخته و سعی داشته 

خودش را نجات بدهد.تو او را بلند کردی و باالی نرده ها 

 نگه

داشتی و او آنقدر تقال میکند تا از دستانت رها میشود و به 

 دن این صحنه در دادگاهپایین پرتاب میشود.شرح دا

 .صورت خوشی نخواهد داشت
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من...او را...قبل از اینکه...پرتش کنم...باالی...نرده ها....نگه -

 .داشتم

تد گلدانی را از روی میز برداشت و روی شومینه ی مرمر 

 پرتاب کرد.گلدان خرد شد و ذرات ریز بلور روی فرش

 .پخش شد

 !نه امکان ندارد-

 .سرعت بطرف در دویدو بعد بی هدف و با 

در را چنان محکم پشت سرش بهم زد که شیشه ی روی 

 .آن خرد شد

کرگ و بارتلت او را دیدند که از میان چمن به سمت 

درختانی دوید که محوطه ی چشمه ی اب گرم و 

 کراکروودلند

 .را از هم جدا میکرد

بارتلت گفت:او گناهکار است.هیچ راهی هم برای تبرئه 

 ندارد.اگر تد تبدیل به دروغگویی خبره شودکردن او وجود 

شاید بتوانم یک کاری برایش بکنم.ولی اگر او را همینطور 
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 که هست در جایگاه شهود قرار دهم از نظر هیات منصفه

تدی موجودی بی اعتبار و خودخواه تلقی میشود.در هر 

 حال اگر هم او را در جایگاه شهود قرار ندهیم باالخره

یدهد او سر لیال فریاد میکشیده و آن دو الیزابت شهادت م

 شاهد عینی هم میگویند چطوری لیال را کشته.پس بیاد

 .اقدامی هم برای این موضوع بکنم

بعد چشمانش را بست و گفت:در هر حال تد همین االن 

 .ثابت کرد که بشدت عصبی و پرخاش جوست

کرگ آرام گفت:برای این عصبانیت شدید دلیل وجود دارد 

 ساله بوده شاهد این صحنه بوده که پدرش در8د وقتی ت

حالت خشم و جنون ناشی از مستی مادرش را از باالی 

 .نرده های تراس آپارتمانشان آویزان نگه داشته

کرگ نفسی تازه کرد و ادامه داد:با این تفاوت که پدرش 

 .مادرش را به پایین پرتاب نمیکند

و قرار  بعدازظهر الیزابت به ساشا تلفن کرد9ساعت 

مالقاتی در محوطه ی استخر المپیک گذاشت.موقعی 

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 621



98 
اسکین

 رسید که

 .کالس ورزش آیروبیک مختلط داخل آب آغاز شد

زن و مرد توپهای بادکنکی در دست داشتند و با دقت 

دستورهای مربی شان را اجرا میکردند:توپ را میان 

 دستانتان

قرار بدهید از یک سمت به سمت دیگر بچرخانید...آن را 

 آب نگه دارید...چون د رآنجا کشش و جاذبه وجود زیر

 .دارد

موسیقی پخش شد الیزابت تصمیم گرفت پشت میزی در 

 دورترین نقطه ی حیاط سنگفرش بنشیند.هیچکس آن

نزدکیها نبود.ده دقیقه ی بعد صدای خش خش را از پشت 

 سرش شنید و نفسش بند آمد.ساشا بود.برای وارد شدن

ل بوته ها آمده بود.یک صندلی به حیاط سنگفرش از داخ

 برداشت و به کنار او کشید با سر به سمت استخر اشاره

کرد و گفت:وقتی بچه بودم در بروکلین در آپارتمان 

مخصوص سرایدار زندگی میکردیم.عضالت مادرم در اثر 

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 622



98 
اسکین

 جارو

 .کشیدن زیاد محکم و قوی شده بود

لحن حرف زدنش دوستانه اما رفتارش کامال محتاطانه 

ود.بلوز مخصوص چوگان و شلوارکی که بتن داشت ب

 دستان

الغر و در عین حال ورزیده و عضالت کشیده و سفت 

پاهایش را نمایان میساخت.الیزابت فکر کرد:جالب 

 است.ساشا

همیشه بنظرم خیلی ضعیف می آمد.شاید به علت هیکل 

 .ظریفش بود.اما قضاوتم کامال اشتباه بود

ر حال ترک استخر آن صدای خش خش آیا دیشب د

 همین صدای جابجا کردن صندلی به گوشش رسیده بود؟و

دوشنبه شب هم حرکت شبحی را احساس کرده بود.آیا 

 هنگام شنا کسی او را میپایید؟با اینکه این افکار فقط در

ظرف چند ثانیه به ذهنش خطور کرد بشدت ناراحت 

 .کننده بود
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و تمدد اعصاب  ساشا گفت:واقعا میارزد برای آمدن به اینجا

 اینهمه پول خرج کنی اشخاص ناراحت و نگران خیلی کم

 .این دور و برپیدا میشوند

 .اینرا گفت و روبروی الیزابت نشست

الیزابت گفت:فعال که من ناراحترین و نگرانترین فرد در 

اینجا هستم.ساشا تو از پول خودت برای فیلمنامه ی چرخ 

 و

مه را به لیال دادی و فلک سرمایه گزاری کردی.تو فلیمنا

 تغییراتی د رآن ایجاد کردی.حتما باید نویسنده ی آن

کالیتون اندرسون صبحت کنم.کجا میتوانم با او تماس 

 بگیرم؟

اصال نمیدانم.نویسنده را هرگز ندیدم.حتی مذاکره برای -

 .قرار داد هم از طریق وکیلش صورت گرفت

 .اسم آن وکیل را بمن بگو

 .نمیتوانم-

یلی وجود ندارد.درست نمیگویم ساشا؟هلموت ان چون وک-

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 624



98 
اسکین

 فیلمنامه را نوشته مگر نه؟او آن را بتو داد و تو آن را به

لیال دادی.هلموت میدانست اگر مین از قضیه بو ببرد از 

 کوره در میرود و الم شنگه بپا میکند.کسی که فیلمنامه را

نوشته کامال با خصوصیات اخالقی و زیر و بم وجود لیال 

 .نا بوده بهمین دلیل آن نقش کامال مناسب لیال بودآش

صورت ساشا کمی سرخ شد:متوجه نیستی چه داری 

 میگویی؟

الیزابت نامه ای را که تد برای او نوشته بود بدستش داد و 

گفت:من متوجه نیستم؟درباره ی آن شبی که لیال مرد و 

 تد

و را خیابان دید حرف بزن.چرا این اطالعات رو ماهها قبل ر

 نکردی؟

ساشا نامه را با دقت نگاه کرد و گفت:خیال نمیکردم آنقدر 

 .احمق باشد که این مطالب را روی کاغذ بیاورد

الیزابت به جلو خم شد و گفت:بر طبق این نامه بارون 

صدای تد را شنیده که با لیال دعوا و کشمکش میکرده و 
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 تد هم

ینید چه بببتو گفته که لیال مرده.چرا هیچ کدامتان نرفتید 

 اتفاقی دارد میافتد شاید شانسی برای نجات لیال وجود

 داشت؟

ساشا صندلی اش را عقب کشید و گفت:به اندازه ی کافی 

 .به حرفهایت گوش دادم

نه گوش ندادی.ساشا چرا آنشب به آپارتمان لیال -

رفتی؟چرا بارون به آنجا رفت؟لیال منتظر آمدم هیچکدام از 

 شما

 .نبود

 .د از شدت عصبانیت صورتش کبود شده بودساشا بلند ش

گوش کن الیزابت خواهر تو با ول کردن آن نقش مرا نابود -

 کرد رفته بودم از او بخواهم در افکارش تجدید نظر

کند.من هرگز داخل آن ساختمان نشدم.تد از کنار من 

دوید.من دنبالش رفتم.بمن گفت لیال مرده.لیال من را به 

 خاک
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چه کسی میتواند بعد از چنین زمین  سیاه نشاند.واقعا

خوردنی به زندگی ادامه بدهد؟ولی من دادم.آنشب هم 

 اصال

 .بارون را ندیدم

بعد نامه ی تد را به الیزابت برگرداند و گفت:خوشحال 

 نیستی؟تد به زندان می افتد.مگر همین را نمیخواستی؟

ساشا نرو هنوز سوالهای زیادی دارم.آن نامه که شریل -

 .چرا آنرا از بین بردی؟شاید آن نامه میتوانستبرداشت

کمکی به تد بکند.خیال میکردم دلت میخواهد به تد 

 .کمک کنی

ساشا بزحمت نشست و گفت:ببین الیزابت یک معامله با تو 

 میکنم.درست است من آن نامه را پاره کردم و گناهش را

هم به گردن میگیرم.شریل قسم خورد آن نامه و یا نامه 

 .یه به آن را ننوشته و من حرفش را باور میکنمهای شب

الیزابت سکوت کرد نمیخواست اعتراف کند اسکات هم 

 همین نظر را درباره ی شریل دارد و حرفهای او را باور
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 .کرده است

ساشا ادامه داد:در مورد بارون هم حق با توست.درست 

میگویی.او آن فیلمنامه را نوشت خودت میدانی لیال او را 

 خیلی

سنگ رو یخ میکرد.با این کارش میخواست روی لیال تسط 

 داشته باشد و او را مدیون و بدهکار خودش کند.شاید هم

 .او را به رختخواب بکشاند

ساشا مکثی کرد و ادامه داد:الیزابت اگر شریل نتواند فردا 

 اینجا را ترک کند و در ضیافت رسمی با حضور خبرنگاران

ود آن نقش را در آن سریال از و روزنامه نگاران حاضر نش

 دست میدهد.اگر استودیو خبر دار شود که شریل در

بازداشت بسر میبرد او را کنار میگذارد.تو رگ خواب 

اسکات را میدانی.یک طوری راضی اش کن پای شریل را 

 داخل

این ماجرا نکند.در عوض من سرنخی از آن نامه بتو 

 .میدهم
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ت او را حمل بر موافقت الیزابت به او خیره شد ساشا سکو

 کرد.او د رعین حرف زدن با سرانگشتانش به روی میز

 .ضربه میزد

بارون فیلمنامه چرخ و فلک را نوشت.تغییراتی را که با -

دستخط خودش در دستنویسهای اولیه ی فیلمنامه داده 

 دیده

ام.اصال بیا اساس تمام حرفهایمان را بر فرضیات 

فیلم موفق از آب در می  بگذاریم.الیزابت فرض میگیریم

 آمد و گل

میکرد.آنوقت بارون دیگر احتیاجی به مین نداشت او که از 

 آنهمه مسئولیت و کادر در چشمه ی آب گرم خسته شده

بود حاال دیگر فیلمنامه نویس برادوی محسوب میشد و 

 میتوانست دائم با لیال در تماس باشد حاال مین چطور

یری کند؟با شکست فیلم میتوانست از این جزئیات جلوگ

 چطور چنین چیزی اتفاق می افتاد؟با نابودی لیال.و او تنها

کسی بود که میدانست چطور لیال را نابود کند.تد و لیال 
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سه سال بود که با هم اشنا بودند.اگر شریل میخواست 

 دوباره

 با تد رابطه برقرار کند چرا این مدت صبر کرد؟

با همان صدای خش  ساشا بی آنکه منتظر جواب بماند

 خش از روی صندلی بلند شد.الیزابت با نگاهش مسیر او را

دنبال کرد.چنین چیزی امکان داشت منطقی بنظر 

میرسید.صدای لیال در گوشش زنگ میزد:خدایا گنجشک 

 کوچولو

مین خیلی به سرباز چوبی عالقه دارد ولی منکه حاضر 

 نیستم حتی یک لحظه او را تحمل کنم.بنظر من مین

 شمشیرش

 .را از رو میبندد و به هدفش میرسد

یا شاید با قیچی و بریده های روزنامه به هدفش رسیده 

 بود؟

ساشا وسط پرچینها از نظر ناپدید شد.الیزابت لبخند 

شیطانی او را ندید ساشا فکر کرد:شاید موثر واقع 
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 بشود.مدتها با

 خود فکر کرده بود از چه راهی و چگونه این برگ برنده را

 رو کند.و حاال خود الیزابت این کار را برای او راحت کرده

بود.اگر الیزابت فریب میخورد و حرفهای او را باور میکرد 

شاید شریل بیگناه شناخته میشد لبخند از روی لبانش 

 محو

 !شد فقط شاید

 اما خودش چه؟آیا او هم بیگناه تلقی میشد؟

ه خر نشستالیزابت همانطور بیحرکت و بهت زده کنار است

 بود که صدای رسای مربی آیروبیک او را از حالت بهت

بیرون اورد.بهتی که در اثر بزرگی خیانت احتمالی مین بر 

 او عارض شده بود.بلند شد و از مسیر اصلی به طرف

عمارت اصلی براه افتاد.توانسته بود همان روز بعدازظهر ته 

 ودو توی قضیه را در بیاورد.آفتابی درخشان و گرم ب

نسیمی نمیوزید حتی درختان سرو هم شاداب و با طروات 

 بودند برگهای تیره شان درخشان و براق بود و ظاهر
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 .مهیبشان تهدید آمیز و وحشتناک بنظر نمیرسید

گلهای با طروات اطلسی شعمدانی عطری و آزالیا بدلیل 

اینکه تازه آبیاری شده بود با طراوت و شاداب بوده و 

 شکوفه

 .اثر گرما باز شده بود هایشان در

داخل دفتر پذیرش متصدی پذیرش موقت را که زنی 

ساله و خوش قیافه بود مالقات کرد.بارون و 39حدود 

 بارونش

برای هر گونه همکاری و کمک مالی به شوهر خانم میهان 

 .به بیمارستان پنین سوال رفته بودند

متصدی پذیرش که بشدت تحت تاثیر نگرانی مین و 

ار گرفته بود گفت:واقعا بخاطر خانم میهان هلموت قر

 غمگین و

 .بی حوصله هستند

الیزابت بیاد آورد آنان زمان مرگ لیال هم فوق العاده 

غمگین و افسرده بودند الیزابت فکر کرد چقدر از ناراحتی 
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 و

 اندوه مین ناشی از احساس گناهش بوده؟

الیزابت سریع نامه ای برای هلموت نشوت و داخل پاکت 

 .ذاشت و در آن را بستگ

 .لطفا بمحض بازگشت بارون اینرا به او بدهید-

الیزابت نگاهی به دستگاه فتوکپی انداخت و فکر کرد که 

سامی قبل از اینکه به دالیلی به ساختمان حمام برود از 

 همین

دستگاه استفاده کرده است.بر فرض که واقعا دچار نوعی 

 ر فرض که آنحمله شده که باعث گیجی اش شده بود.ب

نامه را از داخل دستگاه فتوکپی برنداشته بود.مین صبح 

روز بعد پایین آمده بود.شاید او آن نامه را پیدا کرده و از 

 بین

برده.الیزابت با بی حوصلگی به ویالیش برگشت.در این فکر 

 بود که هرگز فرستنده ی نامه را پیدا نخواهد کرد و آن

تراف نمیکرد.پس چرا شخص هم خودش به نوشتن آنها اع
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 او هنوز اینجا بود؟تد درنامه اش به او گفته بود فصل

 جدیدتر و شادتری را در زندگی اش آغاز کند کجا؟چطور؟

شقیقه هایش از شدت سردرد میزد.یادش می افتاد باز هم 

 ناهار نخورده است.تلفن زد و احوال الویرا میهان را پرسید

وازم و بستن و بعد شروع به جمع آوری اسباب و ل

چمدانش کرد.چقدر دردناک است که هیچ جایی در دنیا 

 وجود

نداشته باشد که دلت بخواهد به آنجا بروی و مایل به دیدار 

 هیچ انسانی نباشی.چمدانی را از داخل کمد بیرون کشید و

 .بازش کرد.ولی ناگهان دست از کار کشید

هنوز سنجاق سینه ی جواهر نشان الویرا همراهش بود 

اخل جیب همان شلواری بود که موقع رفتن به درمانگاه د

 بتن

داشت.آن را از داخل جیبش در آورد و در دست 

گرفت.متوجه شد نسبت به ظاهرش سنگین است.با اینکه 

 متخصص
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و کارشناس جواهر آالت نبود فهمید.ارزش چندانی 

ندارد.آنرا برگرداند و پشتش را با دقت بررسی کرد.مثل 

 همه

ها ضامن نداشت.در عوض وسیله ای داخل  سنجاق سینه

 آن تعبیه شده بود.دوباره انرا برگرداند و روی آنرا با دقت

نگاه کرد.داخل سوراخ ریز وسط آن میکروفونی تعبیه شده 

 بود در اثر کشفی که کرده بود دست و پاهایش سست

شد.بیاد سواالت بظاهر ساده لوحانه ی الویرا میهان و ور 

ا آن سنجاق سینه افتاد.در واقع برای این رفتن دائمی او ب

 با

سنجاق سینه اش ور میرفت که میکرفون را بسمت صدای 

 افراد بگیرد تا بتواند بخوبی صدای آنان را ضبط کند.آن

چمدان محتوی دستگاه ضبط صوت گران قیمت و نوارها 

 در ویالی الویرا...الیزابت فهمید که باید قبل از هر کس

 .آنجا برساند دیگری خودش را به

 .زنگ را به صدا در آورد و ویکی را خبر کرد
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دقیقه بعد با نوارها و دستگاه ضبط صوتی که از 95

چمدان الویرا میهان و از البالی وسایلش برداشته بود به 

 والی

 .خود برگشت

ویکی دستپاچه و تا حدودی نگران بود.رو به الیزابت کرد و 

 به آنجا نشده گفت:امیدوارم هیچکس متوجه رفتن ما

 .باشد

الیزابت او را خاطر جمع کرد و گفت:خیالت راحت 

 باشد.همه چیز را به کالنتر الشورن تحویل خواهم داد.فقط

نمیخواهم اگر احیانا شوهر خانم میهان حرفی درباره ی 

آنها بزند کسی دیگری آنها را بردارد.الیزابت با خوردن 

 چای

ت سینی بدست برگشو ساندویچ موافق بود.موقعیکه ویکی 

 الیزابت را در حالی دید که هدفونی به گوش یادداشتی در

 .دامن و خودکاری در دست داشت و به نوارها گوش میداد

سکات الشورن دوست نداشت موضوع مرگ مشکوم سامی 
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 و حالت اغمای الویرا الینحل باقی بماند.دورا ساموئلز

ه درست قبل از مرگش دچار سکته ی مغزی شده بود.چ

 مدت قبل از مرگش؟الویرا میهان هم قطره خون روی

صورتش نشان دهنده ی تزریق بود.گزارش آزمایشگاه قند 

 خون او را بسیار پایین نشان داده بود و این افزایش

ناگهانی به احتمال قوی در اثر تزریق انسولین به وی 

بود.خوشبختانه سعی و تالش بارون زندگی او را از مرگ 

 نجات

 .دداده بو

صبح به وقت 9شوهر خانم میهان را نتوانستند تا ساعت 

نیویورک پیدا کنند.او یک هواپیمای اختصاصی اجاره کرد 

 و

صبح به وقت محلی به بیمارستان رسید.اسکات 1ساعت 

 .سر ظهر بیمارستان رفته بود تا با او صحبت کند

دیدن الویرا میهان با آن صورت رنگ پریده در حالیکه 

یکشید چندین و چند دستگاه به او وصل بسختی نفس م
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 بود

برای اسکات باورکردنی نبود.افرادی مانند خانم میهان 

هرگز نباید مریض شوند چون این دسته افراد معموال 

 بسیار

 .شاد و شنگول سرزنده و پر جنب و جوش هستند

مردی قوی هیکلی که پشتش به او بود بنظر میرسید 

 ه بود و در گوش الویرامتوجه حضور او نشده است.خم شد

 .میهان چیزی میگفت

اسکات دستش را روی شانه او گذاشت و گفت:آقای میهان 

 اسکات الشور هستم.کالنتر مونتری کانتی.بابت همسرتان

 .متاسفم

ویلی میهان با سر به سمت جایگاه پرستاران اشاره کرد و 

 گفت:میدانم آنان چه فکری راجع به وضعیت او میکنند.اما

شما میگویم او حالش خوب میشود.به او گفتم اگر  من به

بمیرد و مرا تنها بگذارد همه ی آن پولها را برمیدارم و 

 برای
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یک هرزه ی موبلوند خرج میکنم.الویرا نمیگذارد چنین 

 اتفاقی بیفتد میگذاری عزیزم؟

 .اشک از چشمانش سرازیر شد

 .آقای میهان باید چند دقیقه ای با شما صحبت کنم-

انست حرفهای ویلی را بشنود اما نمیتوانست میتو

کوچکترین واکنشی نشان دهد.الویرا هرگز در تمام عمرش 

 تا این

حد احساس ضعف نکرده بود.حتی نمیتوانست دستش را 

 .تکان دهد خیلی خسته بود

اما میبایست موضوعی را به آنان میگفت.حاال دیگر 

 .میدانست چه اتفاقی افتاده است

میبایست کاری میکرد که بتواند حرف  کامال واضح بود

 بزند.سعی کرد لبهایش را تکان دهد اما نتوانست.سعی کرد

انگشتانش را تکان دهد اما ویلی دستش را در دست گرفته 

 بود و او نمیتوانست قدرتش راجمع کند و کاری کند تا

 .ویلی متوجه شود او قصد دار چیزی بگوید

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 639



98 
اسکین

دهد و توجه او را اگر فقط میتوانست لبهایش را تکان 

بخودش جلب کند!ویلی درباره ی مسافرتهایی که قرار بود 

 با

هم بروند صحبت میکرد کمی از دستش عصبانی شد دلش 

 میخواست سرش داد بکشد و بگوید ساکت شو و به

حرفهای من گوش بده...اوه ویلی خواهش میکنم گوش 

 ...کن

خش بگفتگو در راهرو بیرون بخش مراقبتهای ویژه رضایت 

 .نبود

الویرا همانن یک اسب تندرست سالم بود.هرگز مریض 

 نمیشد.هیچ دارویی مصرف نمیکرد.اسکات دیگر حتی

بخودش زحمت نداد بپرسد که آیا امکان دارد الویرا از مواد 

 مخدر استفاده کرده باشد؟در حقیقت چنین احتمالی

وجود نداشت و او هم نمیخواست با سواالتش به این مرد 

 .ه بی احترامی و اهانت کنددلشکست

ویلی میهان دستش را روی در اتاق مراقبتهای ویژه 
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گذاشت و گفت:بی صبرانه د رانتظار این سفر بود.او حتی 

 مقاالتی

در مورد آمدنش به چشمه ی آب گرم برای مجله ی گلوب 

 مینوشت.میبایست موقعیکه به او طرز ضبط کردن

دید که تا چه مکالمات اشخاص را نشان میدادند می دی

 .حد هیجان زده شده

اسکات با تعجب گفت:مقاله مینوشت!صدای اشخاص را 

 ضبط میکرد؟

 .حرفش با ورود ناگهانی یک پرستار قطع شد

آقای میهان ممکن است بیایید داخل؟دوباره سعی دارد -

 .حرف بزند.میخواهیم شما با او صحبت کنید

ش اسکات با عجله پشت او داخل بخش شد.الویرا تال

 .میکرد لبهایش را تکان دهد

 ...حس...حس-

ویلی دستش را گرفت و گفت:من اینجا هستم عزیزم من 

 .اینجا هستم
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بیش از حد تقال کرده و خیلی خسته شده بود.میخواست 

بخوابد.اگر فقط میتوانست یک کلمه بگوید تا به آنان 

 هشدار

د ردهد.با تالش زیاد الویرا موفق شد آن کلمه را بر زبان آو

 .و بقدری آن را بلند گفت که حتی خودش هم شنید

 .گفت:صداها

اتاق کم کم تاریک میشد اما الیزابت بی اعتنا به گذشت 

 زمان به نوارهای الویرا میهان گوش میداد.گاهی نوار را نگه

میداشت و یک قسمت از آنرا به عقب برمیگرداند و بارها 

به آن گوش میداد.تمام سطور دفترچه اش با 

 ادداشتهایشی

 .پر شده بود

سواالتی که بنظر بسیار نسنجیده و پیش پا افتاده بنظر 

میرسید در واقع فوق العاده هوشمندانه بود.الیزابت بیاد 

 آورد

هنگامیکه سر میز کنتس نشسته بود چقدر دلش 
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میخواست میتوانست صحبتهایی را که سر میز میشد 

 بشنود.حاال

بسختی شنیده میشد اما میتوانست بعضی از حرفها را که 

نشان دهنده فشار روحی ناشی از طفره رفتن در 

 پاسخگویی

بود بشنود الیزابت مشغول تنظیم یادداشتها شد و مطالب 

 مربوط به تک تک افرادی را که سر میز حاضر بودند بطور

جداگانه روی ورق نوشت.زیر هر صفحه هم با عجله 

 ت.هنگامیکهسواالتی را که به مغزش خطور میکرد مینوش

سومین نوار تمام شد بنظرش رسید که فقط کوهی از 

 .جمالت ضد و نقیض و گیج کننده پیش رو دارد

لیال چقدر دلم میخواست اینجا بودی.درست است که 

 خیلی بدبین بودی اما اکثر اوقات درباره ی آدمها درست

قضاوت میکردی.میتوانستی از ورای ظاهرشان به کنه 

ک جای کار میلنگد و من نمیدانم وجودشان پی ببری.ی

 کجای
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 کار عیب دارد؟

انگار میتوانست جواب لیال را بشنود انگار او در اتاق حضور 

 .داشت

محض رضای خدا گنجشک کوچولو چشمانت را باز کن!آن 

 چیزی را که دیگران از تو میخواهند ببینی نبین.گوش

 ؟مبده.خودت فکر کن.مگر این موضوع را بارها بتو یاد نداد

درست زمانیکه میخواست آخرین نوار را از داخل سنجاق 

 سینه ی الویرا داخل ضبط بگذارد تلفن زنگ زد.هلموت

 .بود:برایم یادداشت گذاشته بودی

بله گذاشته بودم هلموت.چرا آن شب که لیال مرد به -

 آپارتمانش رفتی؟

 .الیزابت صدای نفس نفس او را شنید

شود همین االن بیایم الیزابت پشت تلفن حرف نزن.می-

 آنجا؟

زمانیکه منتظر آمدن او بود دستگاه ضبط صوت و دفترچه 

 یادداشت را پنهان کرد اصال نمیخواست هلموت از وجود
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 .نوارها آگاه شود

برای اولین بار از آن صورت جدی و سختگیر و نظامی 

 وارش خبری نبود.با شانه های افتاده درست مقابل الیزابت

م ولی شتاب زده بود.موقع صحبت نشست صدایش آرا

 لهجه ی آلمانی اش هر چه بیشتر مشخص میشد و همان

چیزهایی را گفت که قبال مین گفته بود.او فیلمنامه را 

نوشته بود.آنشب هم رفته بود از لیال خواهش کند در 

 تصمیمش

 .تجدید نظر کند

 پول را از حساب پس انداز مین در سوئیس برداشتی؟-

 .صدیق کردبا اشاره سر ت

 مینا بو برده فایده اش چیست؟-

آیا امکان دارد که او از این موضوع خبر داشته؟اینکه او -

 آن نامه ها را فرستاده چون میخواسته لیال را آنقدر ناراحت

کند که اجرایش خراب شود؟هیچکس بخوبی مین با 

 .حاالت روحی لیال آشنا نبود

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 645



98 
اسکین

 .چشمان بارون از تعجب گرد شد

شد چنین کاری فقط از مین بر می آید.پس  خیلی عالی-

احتماال او در تمام این مدت خبر داشته که هیچ پولی 

 باقی

 نمانده.پس فقط میخواسته مرا تنبیه کند؟

برای الیزابت مهم نبود که احساس تنفر و انزجار را در 

 .چهره اش ببیند

گفت:ولی اگر مین واقعا چنین کاری کرده باشد من اصال 

 .ا تحسین نمیکنمامثال تو ر

الیزابت بسمت میز رفت و یک دسته کاغذ سفید بیرون 

 اورد و گفت:تو صدای دعوای تد و لیال را شنیدی؟

 بله شنیدم؟-

کجا بودی؟چطور وارد آپارتمان شدی؟چه مدت آنجا -

 بودی؟دقیقا چه شنیدی؟

نوشتن جزییات و تمرکز روی آنها بسیار مهم بود.هلموت 

 را برای زنده ماندن شنیده اما سعیصدای التماسهای لیال 
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 .نکرده بود به او کمک کند

وقتی حرفهایش تمام شد گونه هایش از شدت عرق خیس 

 شده بود و برق میزد.با اینکه الیزابت خیلی دلش

میخواست او هر چه زودتر از جلوی چشمانش دور شود 

نتوانست جلوی خودش را بگیرد و گفت:تصور کن اگر 

 بجای

کنی بداخل آپارتمان لیال رفته بودی شاید االن اینکه فرار 

 لیال زنده بود.اگر تا این حد نگران جان خودت نبودی تد

هم مجبور نبود برای گرفتن تخفیف در جرم به جرمش 

 .اعتراف کند

چشمان بارون گرد شد و گفت:اینطور تصور نمیکنم 

الیزابت همه چیز در عرض چند ثانیه اتفاق افتاد در ضمن 

 مگر

ر را نشنیده ای؟هیچ تخفیفی در مجازات تد نمیدهند خب

اخبار بعدازظهر اعالم کرد یک شاهد عینی دیگر دیده که 

 تد
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قبل از اینکه لیال را پایین بیندازد او را باالی تراس نگه 

داشته.دادستان هم میخواهد او را به حبس ابد محکوم 

 .کند

 یینپس لیال با تقال و کشمکش از باالی نرده ها به پا

نیفتاده بود.تد او را نگه داشته و بعد عمدا به پایین پرت 

 کرده

بود.برای الیزابت بسیار دردناک بود که فهمید لیال چند 

ثانیه قبل از مرگش تقال کرده است.اینکه چند ثانیه ای 

 طول

کشیده تا لیال مرده است از نظر الیزابت حتی از عمیقترین 

 بود.در واقع لیال چندو شدیدترین هراسها هم وحشتناکتر 

 .ثانیه در حالتی بین مرگ و زندگی قرار داشته است

الیزابت با خود گفت خیلی خوشحالم که میخواهند او را به 

 اشد مجازات محکوم کنند و مسلما علیه او شهادت خواهم

 .داد

با اینکه دلش میخواست تنها باشد یک سوال دیگر از 
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 یهای آپارتمان لیالبارون داشت:آن شب ساشا را در نزدیک

 دیدی؟

آیا میتوانست به آن نگاه متعجب و بهت زده اطمینان 

 کند؟

 بارون قاطعانه گفت:نه ندیدم.او هم آنجا بوده؟

 .الیزابت با خود گفت همه چیز تمام شد

به اسکات الشورن تلفن کرد.کالنتر برای انجام کاری بیرون 

 رفته است.پرسید کس دیگری هست که بتواند به او

 .کمک کند؟پاسخ منفی بود

پیغامی برای اسکات گذاشت تا با او تماس بگیرد.دستگاه 

 ضبط صوت الویرا میهان را به او تحویل میداد و سوار

هواپیمای بعدی به مقصد نیویورک میشد.تعجبی نداشت 

که همه ی آنان از سواالت بی وقفه ی الویرا به شدت 

 عصبی

ی پنهان کاری و ناراحت میشدند.اکثرشان دلیلی برا

 .داشتند
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سنجاق سینه ی جواهر نشان میخواست آنرا با دستگاه 

ضبط صوت داخل ساک بگذارد اما بخاطر آورد آخرین نوار 

 را

گوش نکرده است.بیاد آورد الویرا سنجاق را در درمانگاه 

 نیز بهمراه داشته است...الیزابت موفق شد نوار را از داخل

 .ردجعبه ی بسیار کوچک بیرون بیاو

آیا ممکن است الویرا به دلیل اینکه حواسش به تزریقات 

 کالژن بوده فراموش کرده باشد در طول معالجه صداها را

 ضبط کند؟

ضبط کرده بود.الیزابت صدا را زیاد کرد و دستگاه ضبط 

 صوت را نزدیک گوشش نگه داشت.نوار با صحبتهای الویرا

 او قوت قلب و پرستار در اتاق معالجه شروع شد.پرستار به

 میداد و راجع به معالجه حرف میزد.صدای تق تق در

 ...تنفس یکنواخت الویرا دوباره صدای تق تق در

بارون با صدایی خفه و مبهم به الویرا قوت قلب داد و 

 شروع به تزریق کرد صدای تق در صدای نفس نفس الویرا
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 ...تالشش برای کمک طلبیدن

ای جنون آمیز دوباره به خر خر افتادن الویرا و تنفسه

 صدای در صدای شاد و سرحال پرستار:خوب ما اینجا

هستیم.خانم میهان.همه چیز برای زیبا شدن شما آماده 

 .است

و بعد صدای پرستار که با لحنی نگران و وحشتزده 

 ...میگفت:خانم میهان چه اتفاقی افتاده؟دکتر

بعد وقفه ای افتاد و سپس صدای هلموت که با فریاد 

ور صادر میکرد.آن ربدوشامبر را باز کنید دستگاه دست

 اکسیژن

 .را بیاورید

بعد صدای تاپ تاپ حتما موقع شوک دادن به قفسه ی 

 سینه الویرا بوده بعد هلموت سرنگی برای تزریق وریدی

خواست.الیزابت فکر کرد:در آن لحظه که سرنگ را خواست 

 هر من آنجا بودم.هلموت قصد داشته الویرا را بکشد و

 .چیزی را که به او تزریق کرده به منظور کشتن او بوده
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اشاره ی دائمی و مکرر الویرا به جمله ی پروانه ای شناور 

 بر روی ابر و اینکه دائم میگفت آن جمله او را بیاد چیزی

می اندازد و به او میگفت نویسنده ی بسیار باهوشی 

بازی  است...آیا هلموت احساس کرده بود الویرا او را به

 گرفته

است؟و هنوز امیدوار بود مین بنحوی متوجه حقیقت 

 فیلمنامه و حساب پس اندازش در سوئیس نشود؟

بارها و بارها به آخرین نوار گوش داد نکته ای وجود داشت 

 که برایش مبهم بود آن چه بود؟متوجه چه چیزی

نمیشد؟بدون اینکه خودش هم بداند دنبال چه چیزی 

 داشتهایی را که از حرفهای هلموت درباهمیگردد دوباره یاد

مرگ لیال نوشته بود خواند.نگاهش روی یک جمله 

 .میخکوب شد

 .با خود گفت نه این منطقی نیست

همانند کوهنورد از پا افتاده ای که فقط یک قدم پوشیده 

از یخ فاصله دارد دوباره یادداشتهایی را که از نوارهای 
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 الویرا

 ..و کلید معما را پیدا کردمیهان برداشته بود خواند

همیشه در یک قدمی منتظرش بود.آیا او متوجه شده بود 

 که الیزابت تا چه حد به حقیقت نزدیک شده است؟

 .بله فهمیده بود

الیزابت با یادآوری سواالت بظاهر بی غرضانه او و 

پاسخهایی که در اوج ناراحتی داده بود و اینکه تا چه اندازه 

 آن

 .میز محسوب میشد از ترس بر خود لرزیدجوابها تهدید آ

دستش با سرعت به سمت تلفن رفت.میبایست به اسکات 

 تلفن میکرد.ولی انگشتانش را از روی شماره گیر برداشت

میبایست به او چه میگفت؟حتی به اندازه سر سوزنی برای 

 اثبات آن مدرک نداشت و هرگز هم مدرکی وجود نخواهد

حوی او را وادار به اعتراف داشت.مگر اینکه خودش به ن

 .میکرد

اسکات تقریبا بیش از یکساعت به امید اینکه الویرا حرف 
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 دیگری بزند کنار تخت او نشست و و بعد دستش را روی

 .شانه ی ویلی میهان گذاشت و گفت:االن برمیگردم

دکتر جان ویتلی را در جایگاه پرستاران دید و با او به دفتر 

 .کارش رفت

 تازه ای که الزم باشد من بدانم نشده ای؟متوجه چیز -

 .نه-

 .دکتر عصبانی گیج و متعجب بنظر میرسید

اصال دوست ندارم موردی را که با آن سر و کار دارم -

تشخیص ندهم.قند خونش خیلی خیلی پایین بود و با 

 توجه به

اینکه سابقه ی افت قند نداشته به این مساله مشکوک 

 .نسولین تزریق کردهشده ایم که یک کسی به او ا

هنوز روی گونه اش همان جایی که لکه ی خون را دیدیم 

 اثر جراحت و خراش دیده میشود.اگر ون اسکرویبر ادعا

میکند اصال و ابدا چیزی به او تزریق نکرده پس حتما 

 .کاسه ای زیر نیم کاسه است
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 اسکات پرسید:چقدر شانس زنده ماندن دارد؟

گفت:نمیدانم.هنوز برای  جان شانه ای باال انداخت و

تشخیص اینکه آیا او دچار آسیب مغزی شده یا نه خیلی 

 زود

است.اگر نیروی اراده بتواند او را بزندگی برگرداند شوهرش 

 از عهده ی اینکار بر می آید و میتواند میل به زندگی را

در او تقویت کند.او همه ی کارها را درست انجام میدهد.با 

 هواپیمایی اختصاصی اجاره کرده و بهاو درباره ی اینکه 

اینجا آمده و هنگان بازگشت بخانه همه چیز مرتب و 

منظم خواهد بود صحبت میکند.اگر صدای شوهرش را 

 بشنود

 .میل به زندگی در او تقویت میشود و میخواهد زنده بماند

دفتر کار جان مشرف به باغ بود اسکات بطرف پنجره 

تنها باشد و بدقت در رفت.خیلی دلش میخواست مدتی 

 مورد

این مساله فکر کند.نمیتوانیم ثابت کنیم خانم میهان 
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قربانی سوء قصدی نافرجام شده.همچنین نمیتوانیم ثابت 

 کنیم

 .دوشیزه ساموئلز نیز قربانی سوء قصد شده

 مدرک کافی برای ربط دادن این دو قضیه بهم نداریم نه؟

م چه کسی پس معنی اش اینست که حتی اگر هم بفهمی-

 خواستار مرگ این دو زن بوده و آنقدر دل و جرات داشته

که هر دوی آنان را در جای یمثل چشمه ی اب گرم به 

 .قتل برساند شاید هنوز هم نتوانیم چیزی را ثابت کنیم

درست است که به علت شغلت بیش از من از مسایل سر -

 .در می اوری.اما با تو هم عقیده ام

 .نجا سوال دیگری مطرح کرداسکات هنگام ترک آ

خانم میهان خیلی سعی دارد حرف بزند.باالخره هم یک -

 لغت از دهانش خارج شد. صداها.آیا امکان دارد حرفهای

کسی را که در چنین شرایطی بسر میبرد معنی و مفهوم 

 داشته باشد؟

جان ویتلی شانه ای باال انداخت و گفت:به عقیده ی من 
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یقی بسر میبرد و مطمئنا هنوز در اغمای بسیار عم

 نمیتواند

چیزی را بخاطر بیاورد.شاید هم اشتباه میکنم چون اولین 

 .بارم نیست

اسکات دوباره در راهرو با آقای میهان صحبت کرد.الویرا 

 قصد داشت مجموعه ای مقاله بنویسد.سردبیر روزنامه ی

گلوب نیویورک به او گفته بود تا جایی که میتواند 

نه از محفل اشخاصی نامی و سرشناس اطالعات محرما

 .کسب کند

اسکات بیاد سواالت بیشمار الویرا در ان شبی افتاد که 

برای صرف شام به چشمه ی اب گرم رفته بود فکر کرد 

 شاید

 .الویرا بطور تصادفی از چیزی سر در آورده بود

دست کم حاال متوجه علت سوء قصد شده بود...البته اگر 

 د.حاال میفهمید چرا او در چمدانشسوء قصدی در کار بو

 .دستگاه ضبط صورت به آن گرانی داشت
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با شهردار کارمل قرار مالقات 5طبق برنامه ساعت 

داشت.از طریق بی سیم ماشینش متوجه شد الیزابت دو 

 بار به او

 .تلفن کرده و مساله بسیار اضطراری بوده است

 حسی درونی باعث شد برای دومین بار در عرض دو روز

 قرارش را با شهردار لغو کند و یکراست به چشمه ی آب

 .گرم رفت

از پشت پنجره ی بزرگ قدی الیزابت را دید که با تلفن 

 صحبت میکند صبر کرد او گوشی را بگذارد بعد در زد.در

همان وقفه ی سی ثانیه ای فرصت پیدا کرد او را ورانداز 

 پخش کند.انوار مایل نور خورشید عصر گاهی که در اتاق

شده بود طوری روی صورت او سایه انداخته بود که گونه 

های برجسته و لب و دهان خوش ترکیب و چشمان 

 براقش

 .را کامال مشخص میکرد

فکر کرد اگر مجسمه ساز بودم دلم میخواست او مدلم 
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باشد.وقار و ظرافتش ورای زیبایی است.سرانجام روزی از 

 لیال

 .جلو خواهد افتاد

ا را به او تحویل داد و یادداشتهایش را نیز به الیزابت نواره

 او نشان داد و گفت:یک لطفی در حقم بکن اسکات با

 .دقت به این نوارها گوش بده

نواری را که از داخل سنجاق سینه در آورده بود نشان داد 

 و گفت:این یکی حتما شوکه ات میکند.چندبار گوش

که کن.مطمئنم تو هم متوجه همان چیزی خواهی شد 

 .من شدم

لحن کالمش قاطعانه بود.از حالت چانه اش عزم و اراده 

 .میبارید و درخششی در چشمانش بود

 الیزابت منظورت چیست؟میخواهی چکار کنی؟

باید کاری بکنم...کاری که فقط خودم قادر به انجامش -

 .هستم

با اینکه اسکات خیلی اصرار کرد توضیح بیشتری بدهد 
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 زد اسکات بیاد آورد به الیزابتدیگر یک کلمه هم حرف ن

بگوید که الویرا موفق شده یک کلمه بر زبان آورد صداها 

 این کلمه چیزی را به ذهنت نمیرساند؟

الیزابت لبخندی مرموز بر لب آورد و خیلی جدی 

 .گفت:بدون شک میرساند

بود از محوطه ی 5تد از بعدازظهر تا حاال که ساعت 

 .تاکنون بازنگشته بود چشمه ی آب گرم غیبش زده بود و

بارتلت که به شدت برای بازگشت به نیویورک لحظه 

شماری میکرد گفت:مثال به اینجا آمده ایم تا دفاعیه ی تد 

 را

آماده کنیم.امیدوارم متوجه این موضوع شده باشد که 

روز دیگر شروع میشود.باید حتما او را ببینم 5محاکمه تا 

 چون

 .ی نمیتوانم صورت دهمبا بیکار نشستن هیچ کار مفید

 .تلفن زنگ زد کرگ از جا پرید و سریع گوشی را برداشت

الیزابت چه غافلگیری جالبی...بله حقیقت دارد با اینکه -

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 660



98 
اسکین

 میدانم چنین چیزی امکان ندارد گمان میکنم هنوز هم

میتوانیم دادستان را متقاعد کنیم که با تقاضای تجدید 

صحبتی نکرده ایم  نظر موافقت کند...هنوز راجع به شام

 ولی

مسلما از همراهی تو لذت خواهم برد..اوه آن موضوع 

 نمیدانم.فقط دیگر بنظرم عجیب و غریب نیست.البته آن

موضوع همیشه باعث عصبانیت تد میشد...باشه...سر شام 

 .میبینمت

اسکات در طی رانندگی بسمت خانه شیشه ی خودرو را 

 زیدی اقیانوس میوپایین کشید تا از نسیم خنکی که از سو

لذت ببرد.احساس خوبی داشت اما هر کاری میکرد 

نمیتوانست احساس نگرانی و دلهره ای را که بر او غالب 

 شده

بود از وجودش دور کند.الیزابت میخواست دست به کاری 

 بزند و حس درونی اش به او میگفت که قطعا کار

 .خطرناکی باید باشد
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 یک گراو میگذشت رفتهمه رقیقی که از کنار ساحل پاسیف

 رفته سنگین تر میشد.پیچ را رد کرد و وارد راه اتوموبیل

رودخانه ی کوچک و زیبایی شد که یک بلوک با اقیانوس 

 سالی بود به این مکان نیامده بود9فاصله داشت.با اینکه 

هنوز هم به آنجا تعلق خاطر داشت.فکر اینکه دیگر جینی 

 و بود.همیشه با او دربارهوجود ندارد که منتظرش باشد با ا

ی مسایل پیش آمده صحبت میکرد.امشب هم هر سوالی 

 که به ذهنش میرسید از او میکرد.میتوانی بگویی آیا

ارتباطی بین مرگ دورا ساموئلز و اغمای الویرا میهان 

 وجود دارد یا نه؟بعد ناگهانی سوالی دیگر به ذهنش

یال و مرگ لرسید.میتوانی بگویی ارتباطی بین این دو زن 

 وجود داشته است یا نه؟و سوال آخر الیزابت چه غلطی

 میخواهد بکند.؟

اسکات حمام کرد تا سرحال شود و بتواند افکارش را جمع 

 و جور کند.یک شلوار کهنه و پلیور پوشید قهوه درست

کرد و همبرگر را روی کباب پزگذاشت.موقعیکه شروع به 
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 .ضبط صوت گذاشتخوردن کرد اولین نوار الویرا را در 

بود که گوش دادن به نوارها شروع 5ساعت یک ربع به 

 دفترچه یادداشتش مانند دفترچه ی الیزابت9شد.ساعت 

 .پر از یادداشت بود

به نواری گوش داد که حمله ی 1ساعت یک ربع به 

 ناگهانی به الویرا را ثابت میکرد و زیر لب گفت:آن ون

تزریق کرده اما اسکرویبر حرومزاده! به او یک چیزی 

 چه؟فرض کنیم کار تزریق کالژن را شروع کرده و متوجه

شده که الویرا دچار حمله ناگهانی شده؟و بعد خیلی فوری 

 .با یک پرستار برگشته

اسکات دوباره نوار را به عقب برگرداند و برای سومین بار 

 به آن گوش داد و باالخره آنچه را که الیزابت میخواست

 .او بشنود شنید

نکته ای عجیب و غیر عادی در صدای بارون اولین باری 

که با خانم میهان حرف میزد وجود داشت.آن صدای 

 خشن و
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زخمت و از ته حلق بود و به طرزی عجیب با صدای چند 

لحظه بعد که با فریاد دستورهایی را به پرستار میداد 

 تفاوتی

 .آشکار داشت

 .را گرفت به بیمارستان تلفن کرد و سراغ دکتر ویتلی

گمان میکنی تزریقی که باعث خونریزی شده توسط یک -

 دکتر انجام گرفته؟

بارها دیده ام که حتی جراحان درجه یک هم تزریقات -

 سرسری انجام داده اند و البته اگر دکتری به قصد اسیب

رساندن به خانم میهان آن تزریق را انجام داده 

 .بوده باشد...میتوانم بگویم بشدت عصبی و نگران

 .متشکرم جان-

 .خواهش میکنم-

قهوه را گرم میکرد که زنگ خانه بصدا در آمد.با گامهایی 

 بلند بسوی در رفت و با عجله آنرا باز کرد ناگهان تد

 .وینترز را مقابل خود دید
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لبانش آویزان صورتش در اثر گرد و خاک کثیف و 

موهایش ژولیده بود.خراشهایی تازه روی دستها و پاهایش 

 دیده

 .میشد

بسمت جلو سکندری خورد و اگر اسکات او را نگرفته بود 

 .حتما نقش بر زمین میشد

اسکات تو باید کمکم کنی.یک نفر باید کمکم کند.تله -

 است قسم میخورم این یک دام است.اسکات ساعتها سعی

کردم ولی نتوانستم آنکار را بکنم هر کاری کردم نتوانستم 

 .ش بکنمخودم را وادار به انجام

اسکات دستش را دور کمر تد حلقه کرد و او را بسمت 

 .کاناپه برد و گفت:آرام باش...آرام باش.داری از حال میروی

مقداری زیادی براندی داخل لیوان ریخت و گفت:زود باش 

 .بخورش

تد بعد از نوشیدن چند جرعه دستش را سریع روی 

 صورتش گذاشت انگار سعی داشت وحشتی را آشکارا در
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وجودش بود محو کند.خیلی سعی کرد لبخند بزند اما 

 موفق نشد و از فرط خستگی خودش را روی کاناپه

انداخت.چنان جوان و آسیب پذیر و ضعیف بنظر میرسید 

 که انگار نه انگار رییس کار کشته و خبره ای با میلیاردها

سال پیش برگشت و 95دالر در آمد است.گویی زمان به 

 ساله ای را که1همان پسر بچه ی اسکات احساس کرد 

 .همیشه با او به ماهیگیری میرفت روبروی خود میبیند

 پرسید:امروز چیزی خورده ای؟

 .تا جایی که بیاد دارم نه-

پس آن براندی را آرام آرام بنوش تا برایت ساندویچ و -

 .قهوه بیاورم

اسکات منتظر شد تا تد ساندویچش را تمام کرد بعد 

حاال بهتر است تمام ماجرا را برایم گفت:بسیار خوب 

 تعریف

 .کنی

اسکات نمیدانم چه اتفاقی دارد می افتد اما چیزی که -
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میدانم اینست که ممکن نیست من لیال را آنطوری که 

 آنان

میگویند کشته باشم.اصال هم اهمیت نمیدهم سر و کله ی 

 .چند شاهد عینی پیدا شود...یک جای کار میلنگد

و با نگاهی ملتمسانه گفت:اسکات یادت  تد به جلو خم شد

 می آید مادرم چقدر از بلندی میترسید؟

 ...دلیل ترسش منطقی بود.آن پدر حرامزاده ی تو-

تد حرف او را قطع کرد و گفت:پدرم از اینکه میدید آن 

 ترس بیمارگونه در وجود منهم رشد کرده متنفر بود.یکروز

روی تراس پنت  ساله بودم مادرم را وادار کرد8موقعیکه 

 هاوس بایستد و پایین را نگاه کند.مادر شروع به گریستن

کرد و بمن گفت بیا برویم تدی و موقعیکه میخواستیم 

 بداخل خانه برویم پدرم محکم او را گرفت و بلند

کرد.حرامزاده او را از باالی نرده ها آویزان نگه داشت 

 وطبقه تا کف زمین فاصله داشت مادر جیغ میکشید 38

التماس میکرد و منهم به پای پدر چنگ میزدم ولی او تا 
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 زمانیکه مادر غش نکرد ولش نکرد.بعد او را کف تراس

انداخت و به من گفت که اگر یکدفعه دیگر ببیند منهم 

 .اینقدر از بلندی میترسم با منهم همین کار را میکند

تد آب دهانش را قورت داد و گفت:این یکی شاهد عینی 

نهم همین کار را را لیال کرده ام.امروز سعی میگوید م

 کردم

روی لبه ی صخره ی پنت سور راه بروم.هر کاری کردم 

 .نتوانستم حتی پاهایم یارای نزدیک شدن به آن را نداشت

آدمها زمانی که تحت فشار روحی قرار دارند قادرند دست -

 .به کارهایی فوق العاده عجیب و غریب بزنند

 را کشته باشم حتما به شیوه ای دیگر نه نه اگر من لیال-

اینکار را کرده ام.مطمئنم.مست یا هوشیار...نمیتوانستم او 

 را

از باالی نرده ها آویزان نگه دارم.ساشا قسم میخورد آنشب 

 به او گفته ام پدرم لیال را از باالی تراس هل داده

پایین.شاید او هم ماجرا را درباره ی پدرم میدانسته.شاید 
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 ارند بمن دروغ میگویند .اسکات من باید بخاطرهمه د

 .بیاورم آنشب دقیقا چه اتفاقی افتاد

اسکات نگاهی از سر دلسوزی به تد که از شدت ضعف 

 شانه هایش آویزان بود و خستگی از سر و رویش میبارید

انداخت.تمام بعدازظهر را راه رفته و سعی کرده بود در 

 یکرد لبه ی صخره ایحالیکه با روح شیطانی اش مبارزه م

 .بایستد و حقیقت را کشف کند

اسکات گفت:زمانیکه راجع به مرگ لیال از تو بازجویی 

 میکردند این مطلب را گفتی؟

بنظر مسخره و احمقانه می آمد.چون هتلهایی که -

میساختم روی بلندی بود و همگی تراس داشت.من 

 همیشه

م به نحوی توانسته ام بی آنکه آن موضوع را مهم جلوه بده

 .از رفتن به آن باال شانه خالی کنم

هوا رو به تاریکی شدن بود.قطرات عرق همانند قطرات 

 اشکی بی اختیار از روی گونه های تد جاری بود.اسکات
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چراغ را روشن کرد.با روشن شدن چراغ اسباب و اثاثیه 

 اتاق کوسنهایی که خود جینی گلدوزی کرده بود صندلی

و کتابخانه ی جنس چوب کاج جان  پشت بلند گهواره ای

 گرفتند.تد اصال متوجه روشن شدن چراغ نشد.در دنیایی

دیگر سیر میکرد.دنیایی که بر اثر شهادت دروغ دیگران در 

 سال زندانی شدن39الی 99آن بدام افتاده بود و با 

 .فاصله ای نداشت

اسکات فکر کرد حق با اوست تنها امیدواری تد تداعی 

 .بخاطر آوردن اتفاقات آنشب بود خاطرات آنشب و

رو به تد کرد و گفت:میخواهی هیپنوتیزم شوی یا آزمایش 

 سدیم پنتوتال را انجام بدهی؟

 .هیچکدام...هر دو...فرقی نمیکند-

اسکات بسمت تلفن رفت و دوباره به جان ویتلی در 

 بیمارستان تلفن کرد:ببینم تو هیچوقت بخانه نمیروی؟

سری میزنم.در واقع االن هم دارم  هر چند وقت یکبار یه-

 .میروم خانه
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متاسفانه نمیروی جان.یک مورد فوری دیگر داریم که 

 ...وضعیت بحرانی دارد

کرگ و بارتلت همراه یکدیگر بطرف عمارت اصلی براه 

 افتادند.آنان عمدا ساعت صرف کوکتل نیامده بودند و

 هنگامیکه رسیدند آخرین گروه مهمانانی را که با صدای

 آرام زنگ اعالم شام ایوان را ترک میکردند دیدند.نسیم

خنکی که از سمت اقیانوس میوزیئ باعث میشد دسته 

های گل سنگ آویزان از درختهای غول پیکیر کاج در 

 قسمت

شمالی ملک با حرکاتی موزون و با ابهت از طرفی به طرف 

 دیگر تاب بخورند و چراغهای رنگی پراکنده روی زمین

 .ا را مشخص تر کردحرکات آنه

بارتلت به کرگ گفت:اصال احساس خوبی نسبت به این 

قضیه ندارم.بنظرم خیلی عجیب و غریب می آید که 

 الیزابت

النگ خواسته با ما شام بخورد مطمئنم اگر به گوش 
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دادستان برسد که بهترین و مهمترین شاهد عینی اش با 

 دشمن

 .غذا میخورد اصال خوشش نمی اید

 .ی کرد:قبال بهترین شاهد عینی بودکرگ یادآور

هنوز هم بهترین است آن زنه راس که یک خل و چل -

 .بتمام معنی است و آن یکی هم که آفتابه دزد است

کرگ ایستاد بازوی او را گرفت و گفت:منظورت اینست که 

 گمان میکنی تد هنوز شانسی دارد؟

لعنتی!معلوم است که ندارد.او گناهکار است و آنقدر -

 .وغگوی خوبی نیست که بخودش کمک کنددر

در سرسرای عمارت پالکاردی وجود داشت مبنی بر اینکه 

 آنشب تک نوازی فلوت و چنگ اجرا خواهد شد.بارتلت

اسامی هنرمندان را خواند و گفت:همه ی آنان تراز اول 

هستند پارسال در کارنجی هال اجرای آنها را شنیدم تا 

 حاال به

 آنجا رفته ای؟
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 .بارچند -

 چه نوعی موسیقیی دوست داری؟-

فوگهای باخ را دوست دارم و خیال میکنم این باعث -

 .تعجبت بشود

بارتلت خیلی مختصر گفت:اگر راستش را بخواهی اصال 

 .توی این خطها نیستم

بارتلت فکر کرد خدای بزرگ چقدر خوشحال میشوم این 

 نداپرونده به پایان برسد و از شر موکلی گناهکار که نمید

چطور دروغ بگوید و جانشین او که از عقده ی حقارت رنج 

 .میبرد و هرگز هم نمیتواند بر آن غلبه کند خالص بشوم

مین بارون ساشا شریل و الیزابت همگی سر میز شام 

 بودند.در میان آنان فقط الیزابت بسیار آرام و راحت بنظر

میرسید و بجای مین نقش میزبان را بازی میکرد.صندلی 

 رف دیگرش خالی بود.هنگامیکه نزدیک شدن کرگ وط

بارتلت را دید دستش را بسمت آنان دراز کرد و خوشامد 

 .گفت:این صندلیها را مخصوص شما نگه داشتم
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بارتلت با کج خلقی از خود پرسید:معنی این کارها 

 چیست؟

الیزابت به پیشخدمت که لیوانهای آنان را از مشروب غیر 

 کرد و گفت:مین خیلی دلم میخواهد الکلی پر میکرد نگاه

بتو بگویم که بمحض رسیدن بخانه از خوردن شرابی قوی 

 .و عالی لذت میبرم

ساشا به او گفت:تو هم حتما مثل بقیه هستی ساک قفل 

 دارت کجاست؟

الیزابت گفت:محتویات داخل آن کمی جالب تر از لیکور 

 .است

ه فتهنگام صرف شام الیزابت رشته ی سخن را بدست گر

 بود و راجع به خاطرات خوش گذشته و زمانیکه همگی در

 .چشمه ی آب گرم جمع بودند صحبت میکرد

بمحض اینکه دسر داده شد بارتلت رو به او کرد و 

گفت:دوشیزه النگ حس درونی ام بمن میگوید شما 

 مشغول یک
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جور بازی هستید و من تا قوانین آن بازی را نفهمم در آن 

 .شرکت نمیکنم

ابت قاشق پر از تمشک را بطرف دهانش برد تمشکها را الیز

 خورد و بعد قاشق را پایین گذاشت و به او گفت:کامال

حق با شماست.البته منهم به دلیل بسیار خاصی خواستم 

 امشب با همگی تان باشیم.همگی تان باید بدانید که دیگر

 .معتقد نیستم تد مسئول مرگ خواهرم است

 .زده به او خیره شدند همگی با چهره هایی بهت

الیزابت گفت:بیایید راجع به آن بحث کنیم.کسی عمدا با 

 فرستادن آن نامه های بی امضا قصد نابود کردن لیال را

 .داشته.فرض میکنیم یا کار تو بوده یا کار تو

 .و د رهمین حال ابتدا به شریل و سپس به مین اشاره کرد

 .مین با عصبانیت گفت:کامال اشتباه میکنی

شریل با تندی گفت:منکه خودم بتو گفتم نامه های دیگر 

 .را پیدا کن و ردشان را بگیر

الیزابت به او گفت:حتما همینکار را خواهم کرد.آقای 
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بارتلت تد به شما گفته شبی که خواهرم مرد ساشا و 

 بارون هر

 دو نزدیک آپارتمان او بوده اند؟

ادامه داد:چیز  و در حالیکه از نگاه بهت زده او لذت میبرد

 تازه ای درباره ی مرگ خواهرم برمال شده که من و یکی

دو نفر از شما هم از آن خبر دارید میدانید احتمال وجود 

 فیلمنامه ی دیگری هست.ساشا و هلموت برای آن فیلم

سرمایه گزاری کرده بودند.ساشا میداسنت هلموت 

ه ب نویسنده ی فیلمنامه است و آنشب با یکدیگر رفتند تا

 لیال

التماس کنند تجدید نظر کند.اما یک چیزی غلط از آب در 

 آمد و لیال مرد و اگر آن زن قسم نمیخورد که تد را در

حال کشمکش با لیال دیده همه چیز تصادفی تلقی 

میشد.بهمین دلیل زمانیکه من شهادت دادم تد به 

 آپارتمان لیال

 .برگشته او گیر افتاد
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مین با اشاره ی دست او را  پیشخدمت منتظر دستور بود

 .مرخص کرد

بارتلت متوجه شد اشخاصی که سر میزهای اطراف نشسته 

 بودند به آنان نگاه میکنند و متوجه تنشی که میان آنان

 .وجود داشت شد

الیزابت گفت:تد اصال بخاطر نمی آورد که به آپارتمان لیال 

 برگشته باشد اما فرض کنیم برگشته و فرض کنیم فوری

ا را ترک کرده فرض کنیم یکی از شما بوده که با لیال آنج

 کشمکش میکرده.هیکلهای همه ی شما تقریبا شبیه بهم

هست.هوا هم بارانی بوده و شاید آن زنه داس لیال را در 

 حال تقال دیده و خیال کرده آن شخص تد است و شما دو

نفر با هم به توافق رسیدید که با سر هم کردن آن داستان 

 بقبوالنید او مسئول مرگ لیال است احتمالش هست به تد

 اینطور نیست؟

بارون بریده بریده گفت:مین این دختر دیوانه است.تو باید 

 ...بدانی که
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ساشا گفت:من کامال تکذیب میکند که آنشب در آن 

 .آپارتمان حضور داشتم

اما قبول داری که دنبال تد دویدی از کجا؟از داخل -

 ه او تو را در حال هل دادن لیال دیدهآپارتمان؟بدلیل اینک

بود؟خیلی شانس آوردی که ضربه روحی او بقدری بود که 

 دچار فراموشی موقت شد و اصال آنرا بخاطر نمی

آورد.بارون میگوید صدای دعوای تد و لیال را شنیده.منهم 

از پشت تلفن شنیدم اما آنچه او ادعا میکند شنیده من 

 اصال

 .نشنیدم

هایش را به میز تکیه داد و با دقت به تک تک الیزابت آرنج

 .چهره های خشمگین نگاه کرد

هنری بارتلت گفت:از دادن این اطالعات بسیار سپاسگزارم 

 اما مثل اینکه فراموش کرده ای شاهد عینی تازه ای

 .وجود دارد

الیزابت گفت:یک شاهد عینی بسیار مناسب امروز 
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شاهد عینی  بعدازظهر با دادستان صحبت کردم.ظاهرا

 خیلی هم

باهوش از اب در نیامده چون آنشبی که ادعا میکند در 

 آپارتمان بوده و تد را در حال پایین انداختن لیال از باالی

 .تراس دیده در زندان بوده

الیزابت از جایش بلند شد و گفت:کرگ مرا تا ویالیم 

همراهی میکنی؟باید چمدانم را ببندم.بعد هم میخواهم 

 شنا

اید دیگر سالهای سال به اینجا نیایم...شاید هم کنم.ش

 .هرگز

بیرون هوا کامال تاریک بود.دوباره ماه و ستارگان را مهی 

 غلیظ پوشانده بود فانوسهای ژاپنی میان درختان و بوته ها

 .همانن لکه های نورانی نامشخص بودند

کرگ بازوانش را دور شانه ی او حلقه کرد و گفت:اجرایت 

 .عالی بود

آن فقط در حد یک اجرا بود.چون نمیتوانم هیچ چیز را -
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 ثابت کنم.حتی اگر همه آن وقایع را بهم بچسبانیم باز هم

 .برای اثباتشان سر سوزنی مدرک وجود ندارد

 دیگر از ان نامه ها که بدست لیال میرسید پیدا نکرده ای؟-

 .نه بابا خالی بستم-

 .دآن خبرت درباره شاهد تازه تکان دهنده بو-

درباره ی آنهم خالی بستم.آن روز عصر در زندان بوده -

 از زندان ازاد شده.لیال ساعت نه و سی و یک8ولی ساعت 

دقیقه مرده.حداکثر کاری که میتوانند بکنند اینست که به 

 .صحت و درستی حرفهایش شک کنند

وقتی به ویال رسیدند الیزابت به او تکیه داد و گفت:اوه 

 احمقانه بنظر می اید مگر نه؟مثلکرگ همه چیز خیلی 

جویندگان طال در قدیم که زمین را میکندند و برای 

رسیدن به رگه ای از طال کلی جستجو میکردند منهم 

 برای کشف

رگه ای از حقیقت همینطور دارم جستجو میکنم...و چون 

 تنها مشکلم کمبود وقت است مجبور شدم آنطور به آنان
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ت که شاید یکی از انان را حمله کنم.کمترین حسنش اینس

 آنقدر تحت فشار قرار داده باشم که آن مرد یا زن

 .مرتکب اشتباهی بسیار کوچک بشود

 کرگ موهای او را صاف کرد و گفت:فردا برمیگردی؟

 بله تو چطور؟-

هنوز سر و کله ی تد پیدا نشده.شاید تا خرخره مشروب -

 رنکاخورده.نمیتونم بگویم او را سرزنش میکنم.گرچه ای

در شان او نیست...بدیهی است که منتظرش میمانیم.اما 

 وقتی این ماجراها تمام شد و تو از نظر روحی آمادگی پیدا

 .کردی قول بده بمن تلفن کنی

که صدای ضبط شده ات را که مثل نوکرهای ژاپنی است -

 از دستگاه پیغامگیر بشنوم؟اوه راستی فراموش کرده بودم

ده ای.چرا اینکار را کردی کرگ؟من که گفتی آنرا تغییر دا

 همیشه معتقد بودم آن صدا خلی جالب و خنده دار است

 .لیال هم همین عقیده را داشت

کرگ دستپاچه بنظر میرسید.الیزابت منتظر جواب او نماند 
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 و زیر لب گفت:اینجا همیشه جالب و پر از تفریح و

 .سرگرمی بود

ه ت کرد قبل از اینکاولین باری که لیال تو را به اینجا دعو-

 با تد آشنا بشود یادت می آید؟

 .البته که یادم می آید-

 .چطور با لیال آشنا شدی؟فراموش کردم-

لیال در بورلی وینترز اقامت داشت یک دسته گل به -

آپارتمانش فرستادم و او زنگ زد که از من تشکر کند و 

 بعد هم

ز من با هم لبی تر کردیم.میخواست به اینجا بیاید و ا

 ...دعوت کرد همراهش بیایم

الیزابت بوسه ای بر گونه ی او زد و گفت:و بعد با تد آشنا 

 شد...برای کارهایی که امشب کردم برایم دعا کن.اگر تد

بیگناه باشد منم درست به اندازه تو دلم میخواهد او از این 

 .مهلکه خالص شود

د میدانم خیلی دلت میخواهد او از این مهلکه خالص شو-
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 تو عاشق او هستی مگر نه؟

از همان روزی که که او را به لیال معرفی کردی عاشقش -

 .شدم

داخل ویال الیزابت لباس شنا و ربدوشامبرش را بتن کرد 

 سپس پشت میز نشست و نامه ای مفصل برای اسکات

الشورن نوشت.بعد زنگ مخصوص خدمتکار را بصدا در 

 که الیزابت قبال آورد دختری که آمد خدمتکاری جدید بود

هرگز او را ندیده بود اما نمیبایست فرصت را از دست 

میداد پاکت اسکات را داخل پاکتی دیگر گذاشت خیلی 

 سریع

یادداشتی کوتاه نوشت و به دخترک گوشزد کرد:این نامه 

 را صبح به ویکی بده.دست هیچکس دیگر نده متوجه

 شدی چه گفتم؟

 .تهدخترک که کمی رنجیده بود گفت:الب

 .متشکرم-

الیزابت همانطور که به رفتن دخترک نگاه میکرد فکر کرد 
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 اگر دخترک یادداشتی که او به ویکی نوشته بود بخواند

 .چه فکری خواهد کرد

مضمون نامه این بود:در صورت مرگ من فورا این نامه را 

 .به کالنتر الشورن برسان

 شب تد وارد اتاق خصوصی در بیمارستان مونتری8ساعت 

 پنین سوال شد.دکتر ویتلی روانپزشکی را که میبایست کار

تزریق را انجام میداد معرفی کرد.یک دوربین فیلمبرداری 

 ویدیویی در اتاق نصب شده بود.اسکان و معاونش در اتاق

بودند تا شاهد جمالتی که تد هنگام تزریق سدیم پنتوتال 

 .اظهار میکرد باشند

تقدم وکیلت هم باید در اسکات به او گفت:من هنوز هم مع

 .اینجا حضور داشته باشد

تد با چهره ای عبوس و جدی گفت:بارتلت تنها کسی بود 

 که همیشه بشدت با انجام گرفتن این ازمایش روی من

مخالفت میکرد.دیگر نمیخواهم بیشتر از این وقت را با 

 صحبت کردن درباره ای این موضوع تف کنیم بگذارید
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 .حقیقت اشکار شود

س کفشهایش را از پایش در آورد و لبه تخت دراز سپ

 .کشید

چند دقیقه ی بعد که آمپول اثر کرد شروع کرد به جواب 

 دادن سواالتی درباره ی آخرین ساعتی که با لیال گذرانده

بود:او همینطور بمن تهمت میزد که به او خیانت کرده 

 ام.میگفت عکس من را با زنهای دیگر دارد.عسکهای دسته

.به او گفتم آنها مربوط به کارم هستند.هلتها هرگز جمعی

 با زنی دیگر نبودم.سعی کردم برایش دلیل و برهان بیاورم

او تمام طول روز را مشروب خورده بود.منهم پا به پایش 

 خورده بودم.دیگر از او خسته و بیزار شده بودم.به او اخطار

م ردادم که باید بمن اعتماد کند نمیتوانستم بقیه ی عم

دائم با آن صحنه ها روبرو شوم.گفت میداند که من 

 میخواهم

تمام قول و قرارهایم را با او بهم بزنم.لیال لیال.از کوره در 

 رفته بود.سعی کردم ارامش کنم.به دستهایم چنگ
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انداخت.تلفن زنگ زد.الیزابت بود.لیال همینطور سر من داد 

 ینهم.در آمیکشید.به آپارتمان خودم در طبقه ی پایین رفت

بخودم نگاه کردم.خون روی گونه و دستهایم بود.سعی 

کردم به کرگ تلفن کنم.میدانستم دیگر نمیتوانم به آن 

 شیوه

زندگی کنم.همه چیز بین ما تمام شده بود.اما فکر کردم 

 شاید لیال بالیی سر خودش بیاورد.بنابراین بهتر دیدم تا

...خدایا مست زمانیکه الیزابت را پیدا کنم پیش او بمانم

مستم.آسانسور آپارتمان لیال.در باز است.صدای فریاد لیال 

 می

 .اید

اسکات مشتاقانه به جلو خم شد و گفت:لیال با فریاد چه 

 میگوید؟

تد د رحالیکه میلرزید و سرش را با شدت تکان میداد با 

 .چهره ای کامال بهت زده گفت:اینکار را نکن اینکار را نکن

 اتفاقی افتاده؟ تد چه میبینی؟چه-
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در را هل میدهم بازش میکنم.اتاق تاریک -

است.تراس.لیال.آویزان است.آویزان است.طاقت بیاور.خدایا 

 کمکش کن

 !بگیرش.نگذار بیفتد!نگذار مامان بیفتد

تد با صدای بلند شروع به گریستن میکند.صدایش چنان 

 بلند بود که تمام فضای اتاق را پر میکرد.بدنش از شدت

 .بی اختیار میلرزیدتشنج 

 تد چه کسی آنکار را با لیال کرد؟-

 .دستها فقط دستهایش را میبینم.لیال رفته.پدرم است-

 .جمالتش بریده بریده شد

 .لیال مرده پدرم او را هل داد پدرم او را کشت-

روانپزشک به اسکات نگاه کرد و گفت:فعال چیزی بیشتر 

 است که او دستگیرتان نخواهد شد شاید این تمام چیزی

میداند و هنوز نمیتواند به خودش بقبوالند که با حقیقت 

 .محض روبرو شود

اسکات زیر لب گفت:منهم از همین میترسم.چقدر طول 
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 میکشد از این حالت بیرون بیاید؟

 .خیلی زود بهتر است چند دقیقه ای استراحت کند-

جان ویتلی بلند شد و گفت:میروم سری به خانم میهان 

 .برمیگردم بزنم زود

فیلمبردار در حالیکه وسایلش را جمع میکرد گفت:منهم 

 .همراه شما می آیم

 .اسکات به او گفت:نوار را در دفتر کار من بگذار

و بعد بطرف معاونش برگشت و گفت:تو اینجا بمان و نگذار 

 .آقای وینترز خارج شود

سرپرستار بخش مراقبتهای ویژه هیجان زده شد:دکتر 

خواستیم خبرتان کنیم.بنظر میرسد خانم همین االن می

 میهان

 .کم کم از حالت اغما بیرون می آید

ویلی میهان با چهره ای سرحال و سرشار از امیدواری 

 گفت:دوباره کلمه ی صداها را گفت.خیلی واضح و مشخص

بود.نمیدانم منظورش چیست.اما میدانم که این کلمه را 

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 688



98 
اسکین

 .کامال هوشیارانه بیان میکند

ز دکتر ویتلی پرسید:معنی اش اینست که خطر اسکات ا

 رفع شده؟

جان ویتلی گزارش وضع بیمار را بررسی کرد نبض الویرا را 

 در دست گرفت و با صدایی بسیار اهسته بطوری که به

گوش ویلی میهان نرسد جواب داد:هنوز معلوم نیست.اما 

مطمئنا نشانه بدی نیست.هر دعایی بلدی همین االن 

 .بخون

پلکهایش را بر هم زد چشمانش را باز کرد.مستقیم  الویرا

 روبرو را نگاه میکرد تا اینکه نگاهش را چرخاند و ان را

روی اسکات متمرکز کرد.از حالت چهره اش کامال مشخص 

 بود سعی دارد مساله ی فوق العاده مهمی را به او

 .بگوید.زیر لب گفت:صداها او نبود

انم میهان متوجه اسکات باالی سر او هم شد و گفت:خ

 .منظورتان نمیشوم

در آن لحظه همان احساس به الویرا دست داد که زمان 
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تمیز کردن خانه ی خانم اسمایت پیر به او دست 

 میداد.خانم

اسمایت همیشه به او میگفت پیانو را جلو بکشد و گرد و 

 خاک پشت آن را تمیز کند.حاال هم احساس میکرد سعی

جلو بکشد اما این قضیه خیلی  دارد آن پیانوی سنگین را

 .مهمتر از آن بود

میخواست بگوید چه کسی به او اسیب رسانده اما حتی 

 نمیتوانست اسمش را بخاطر آورد.قیافه ی او کامال جلو

چشمش بود اما نمیتوانست اسمش را بخاطر آورد.بناچار 

 سعی کرد افکارش را به کالنتر منتقل کند.کار دکتر

د...کسی دیگر...و بعد چشمانش را بست نبود...صدای او نبو

 و احساس کرد به خواب میرود.ویلی میهان با خوشحالی

 .زیر لب گفت:او سعی دارد مطلبی را به شما بگوید

اسکات از خود پرسید:کار دکتر نبود...صدای او 

 نبود...منظورش چه بود؟

 .و با عجله به سمت اتاقی رفت که تد در آن منتظر بود
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ت بلند شد روی صندلی دسته دار کوچک تد از روی تخ

پالستیکی نشست و دستایش را جلویش حلقه رکد و با 

 لحنی

سرد گفت:من در را باز کردم.دستانی لیال را از باالی نرده 

 ها آویزان کرده بود فقط میتوانستم لباس ساتن سفید لیال

را که در هوا معلق بود ببینم و دستانش را که تکان 

 ...میداد

 چه کسی او را نگه داشته بود؟ ندیدی-

همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد سعی کردم فریاد بزنم -

 وکمک خبر کنم و بعد لیال پایین افتاد و آن شخص هم

 .ناپدید شد.حتما از راه تراس فرار کرده بود

 قد و قواره اش را بیاد می اوری؟-

نه انگار داشتم پدرم را نگاه میکردم که این بال را سر -

 .ادرم می آورد.حتی صورت پدرم را دیدمم

و به اسکات نگاه کرد و گفت:من نه تنها بتو بلکه به خودم 

 هم هیچ کمکی نکردم اینطور نیست؟
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اسکات رک و پوست کنده گفت:نه نکردی.حال میخواهیم 

 مفاهیم را در ذهنت بهم ارتباط دهی.صداها.اولین چیزی را

 که از این لغت به ذهنت میرسد بگو

 .یین هویتتع-

 .ادامه بده-

 .منحصر به فرد شخصی-

 .ادامه بده-

تد شانه اش را باال انداخت و گفت:خانم میهان بارها و 

بارها این بحث را پیش میکشید.ظاهرا قصد داشت کالس 

 فن

بیان تشکیل بدهد.و همه را وادار میکرد راجع به حرف 

 .زدن و صداها بحث کنند

ی الویرا افتاد کار دکتر اسکات بیاد نجوای بریده بریده 

نبود...صدای او نبود...و د رذهنش صبحتهایی را که الویرا 

 سر

 .شام ضبط کرده بود مرور کرد
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 .تعیین هویت منحصر به فرد شخصی

صدای بارون در آخرین نوار.اسکات نفسش را بطور ناگهانی 

 نگه داشت و گفت:یادت می آید خانم میهان چه

ا گفت؟مثال چیزی مثل چیزهای دیگری راجع به صداه

 اینکه کرگ صدای تو را تقلید میکرد؟

تد اخمهایش را درهم کشید و گفت:او از من درباره ی 

مقاله ای که سالها قبل در مجله ی پیبل خوانده بود سوال 

 کرد

درباره ی سالها قبل که من و کرگ مشترکا در یک خانه 

و زندگی میکردیم و او بجای من به تلفنها جواب میداد 

 اینکه

دخترها اصال نمیتوانستند تفاوت میان صدای او و من را 

تشخیص بدهند.به او گفتم این موضوع حقیقت دارد کرگ 

 با

 .تقلید صدا مدرسه را هم بهم میریخت

اسکات گفت:و الویرا خیلی به کرگ اصرار کرد تا تقلید 
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 .صدایش را به او هم نشان دهد اما قبول نکرد

و مبهوت تد که سرش را به  اسکات به قیافه ی مات

عالمت تصدیق تکان میداد نگاه کرد و گفت:مهم نیست 

 من

چقدر از قضایا خبر دارم اما این همان نکته ای است که 

 الیزابت از من خواسته بود با گوش دادن به آن نوارها

 .متوجهش بشوم

 .متوجه نمیشوم راجع به چه موضوعی صحبت میکنی-

پیله کرد که صدای تو را  خانم میهان بشدت به کرگ-

تقلید کند.متوجه نمیشوی؟کرگ نمیخواست هیچکس یاد 

 این

موضوع بیفتد که او مقلد بسیار خوبی است و درباره ی آن 

 فکر کند.شهادت الیزابت علیه تو صرفا بر اساس شنیدن

صدای توست.الیزابت به او ظنین شد ولی اگر دست خود 

 .میکردرا رو میکرد حتما کرگ او را تعقیب 

اسکات گویی تازه به بحرانی بودن اوضاع پی برده باشد 
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 ناگهان بازوی تد را محکم گرفت و فریاد زد:زودباش!باید

 .هر چه زودتر به چشمه ی اب گرم برویم

در حالیکه خارج میشد با فریاد دستورهایی به معاونش 

 .داد

به الیزابت النگ در چشمه ی اب گرم محله ی سرو تلفن -

 و بگو در ویالیش بماند و در را قفل کند.ماشینکن.به ا

 .دیگری هم به آنجا بفرست

اسکات سریع به طرف سرسرا دوید.تد هم پابه پای او 

 میدوید سوار اتوموبیل که شدند اسکات آژیر را روشن

کرد.در حالیکه چهره ی قاتل را جلوی چشمانش مجسم 

 تمیکرد فکر کرد دیگر خیلی دیر شده حتی کشتن الیزاب

 ...هم بتو کمکی نخواهد کرد

ماشین با سرعت از بزرگراه بین سالیناس و پیل بیج عبور 

 کرد اسکات از طریق بیسیم خودرو دستورهایی صادر

کرد.تد د رحالیکه گوش میداد در اثر آنچه میشنید کم کم 

 چیزهایی را بخاطر می آورد آن دستانی که لیال را از باالی
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یل به هیکلی کامل شد که تراس آویزان کرده بود تبد

بنظرش بسیار آشنا بود و درست به اندازه ی هیکل خود 

 آنرا

میشناخت.و با پی برند به اینکه الیزابت بشدت در معرض 

 خطر است پاهایش را طوری کف ماشین فشار داد مثل

اینکه پدال گاز زیر پای خودش است.میخواست با فشار 

 .دادن آن هر چه زودتر به مقصد برسد

یا او را به بازی گرفته بود؟البته.او هم مثل دیگران دست آ

 او را دست کم میگرفت و میبایست به سزای عملش

میرسید.با آرامشی بخصوص لباسهایش را در آورد و در 

 چمدانش را باز کرد.ماسک اکسیژن روی لباس غواصی و

مخزن اکسیژن بود.از بخاطر آوردن لحظه ی آخری که 

 پشت ماسک دیده و او را شناختهسامی چشمانش را از 

 .بود.لبخندی زهر آگین زد

موقعیکه که صدای تد را تقلید کرده و او را صدا زده بود او 

 بطرفش دویده بود.سامی با وجود تمام مدارک و شواهدی

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 696



98 
اسکین

که علیه تد وجود داشت هرگز رفتارش با او بد نشده 

 وبود.الیزابت هم حاال با وجود تمام مدارک و شوهاد قوی 

مستدلی که با نقشه های بسیار حساب شده ی او به 

بوجود آمده بود و حتی با پیدا شدن سر و کله ی یک 

 شاهد عینی

 .دیگر متقاعد نشده بود

لباس غواصی خیلی دست و پاگیر و سنگین بود.بعد از 

 خاتمه دادن به این ماجرا میبایست خودش را از شر این

رگ الیزابت از او تجهیزات خالص میکرد.چناچه بعد از م

بازجویی میکردند عاقالنه نبود این وسایل جلوی چشم 

 باشد

و احیانا با دیدن آنها بیاد بیاورند او غواصی بسیار ماهری 

بوده است.تد حتما یادش می افتاد هر چند که در تمام 

 این

ماهها به ذهنش خطور نکرده بود که او توانایی بسیار 

د چقدر احمق و ساده لوح خاصی در تقلید صدای او دارد.ت
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 .بود

سعی کردم بتو تلفن کنم تمام جزییات آن را بخاطر -

 .دارم

همین حرف تد مدرکی مستدل برای اثبات غیبت او از 

محل وقوع جرم شده بود تا اینکه آن ماده سگ فضول 

 الویرا

 .میهان موی دماغش شد

خیلی دلم میخواهد صدای تد را تقلید کنی تا منهم -

 .یک دفعه خواهش میکنم.یک چیزی بگو بشنوم.فقط

دلش میخواست خفه اش کند اما تا دیروز مجبور شده بود 

 صبر کند قبل از او به سالن زیبایی و در مان ج رفته و در

حالیکه سرنگ مخصوص تزریق زیر جلدی در دستش بود 

 در کمد منتظر او شده بود.چقدر بد شد که الویرا به

صدا پی نبرده و خیال کرده بود استعداد ذاتی او در تقلید 

 .بارون است که با او صحبت میکند

لباس غواصی را بتن کرد و مخزن اکسیژن را محکم به 
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پشتش بست.چراغها را خاموش کرد و منتظر شد.هنوز هم 

 با

بخاطر آوردن اینکه شب قبل نزدیک بود در را باز کند و 

 فتاد.تدتد او را با آن لباسها ببیند لرزه بر اندامش می ا

میخواست راجع به خیلی چیزهای حرف بزند گفته بود تو 

 .تنها دوست واقعی من هستی

الی در را باز کرد و با دقت گوش داد.هیچکس دیده 

نمیشد و هیچ صدای پایی نمی آمد.مه همینطور غلیظ تر 

 میشد

بنابراین میتوانست خیلی راحت یواشکی از میان درختان 

 ت قبل از او به آنجا میرسید وبه سمت استخر برود.میبایس

زیر آب منتظر میشد تا به محض اینکه او شنا کنان از 

 کنارش رد میشد قبل از اینکه بتواند آن سوت را بصدا در

 .بیاورد آن را از گردنش میکشید

با قدم بسیار آهسته از راه میان بر جایی که در معرض نور 

 ودانسته بفانوسها قرار نگیرد به سمت استخر رفت اگر تو
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کار را همان دوشنبه شب تمام کند...ولی تد نزدیک استخر 

 .ایستاده بود و به الیزابت نگاه میکرد

تد همیشه مزاحم بود.همیشه با پول و قیافه اش دخترها را 

 دور خودش جمع میکرد.و او هم سعی کرده بود این

موضوع را بپذیرد و اول در دانشکده و بعد در شرکت که 

 دستیار سختکوش او شد کارهای مفیدی برایش پادو و بعد

انجام بدهد و د رعین حال سعی کرده بود خودش را باال 

 بکشد.تا اینکه هواپیما سقوط کرد و مدیران اجرایی شرکت

کشته شدند و بعد از ان حادثه بود که یار معتمد تد شد.و 

 بعد از اینکه کتی و تدی کوچولو از بین رفتند او توانست

 ...م امور شرکت را به دست بگیردتمام زما

 .تا زمان لیال

با بخاطر آوردن لیال پهلوهایش تیر کشید و بیاد احساسی 

 افتاد که زمان عشق ورزی با او داشت.تا اینکه او را با

خودش به اینجا آورد و وقتی او با تد آشنا شد رابطه اش را 

 با او قطع کرد و مثل آشغال دورش انداخت.هر بار که
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را در کنار همدیگر میدید از طرز رفتار و حرکات او  آندو

نسبت به تد دچار خشم میشد و برای اینکه صحنه ی با 

 هم

بودن آنان را نبیند از آنجا دور میشد و نقشه ی انتقام را 

 .در سر میپروراند و همواره منتظر فرصتی مناسب بود

و موقعیکه لیال آن نقش را قبول کرد زمان مناسب را برای 

 انتقام پیدا کرد.میبایست بنحوی به تد ثابت میکرد سرمایه

گزاری در آن فیلم اشتباه محض است.متوجه شده بود که 

 تد میخواهد به ارامی و بدون سر و صدا او را از کار عزل

کند.او با آن نقش به فرصتی برای نابودی لیال دست 

 یافت.وقتی میدید با فرستادن آن نامه لیال از درون از هم

 میپاشد

غرق در لذت میشد.لیال به محض اینکه نامه بدستش 

میرسید آنها را به او نشان میداد.او هم به لیال اخطار 

 میکرد آنها

 .بسوزاند و به هیچ وجه به الیزابت و تد نشان ندهد
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تد که از حسادتهای تو جانش به لبش رسیده و اگر به -

مگینی الیزابت بگویی و او بفهمد تو چقدر ناراحت و غ

 حتما

دست از بازی میکشید تا با تو باشد و همین امر به کارش 

 .لطمه میزند

لیال از تذکر او تشکر کرده بود و حرف او را پذیرفته بود و 

 بعد با اصرار از او پرسیده بود:یعنی حقیقت دارد

 بولداگ؟یعنی پای کس دیگری در میان است؟

نوشته بود  جمالت مبالغه آمیزی که درباره ی تد در نامه

 موثر واقع شده و لیال کامال مضمون نامه را باور کرده بود.او

نگران آن دو نامه ی آخری نبود.چون یکی اش را که 

شریل سوزانده بود.و آن یکی را هم که خودش از داخل 

 ژاکت

سامی برداشته بود.همه چیز به نفع او پیشرفته بود و 

س جلسه و اوضاع کامال بر وفق مراد او بود شنبه ریی

 رییس کل
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 .تشکیالت وینترز میشد

 .کنار استخر بود

خیلی آرام به داخل اب تیره رنگ رفت و بطرف قسما کم 

 عمق شنا کرد.الیزابت همیشه داخل عمیترین قسمت

شیرجه میزد.آن شب در النز فرصت مناسب را برای کشتن 

 لیال پیدا کرده بود.همه خیال میکردند او خودکشی کرده

یکی از سوئیتهای مخصوص مهمان در طبقه است.داخل 

 باالی آپارتمان دوبلکس لیال شده و به جر و بحث تد و لیال

گوش داده بود.زمانیکه تد با عصبانیت بیرون رفت به 

 ذهنش رسید صدای تد را تقلید کند که الیزابت خیال کند

 .درست قبل از مرگ لیال تد نزد او بوده است

الیزابت بود که می  صدای قدمهایی به گوشش خورد

آمد.بزودی خالص میشد.تا چند هفته بعد از مرگ لیال 

 خیال

میکرد شکست خورده است.تد از هم نپاشیده و به الیزابت 

 روی آورده بود و مرگ لیال هم فقط یک حادثه تلقی شده
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بود.تا اینکه ناگهان شانس به او رو کرده و آن زن دیوانه پا 

 را در حال کشمکش با پیش گذاشت و گفته بود که تد

لیال دیده است.بعد الیزابت شاهد اصلی شده بود.انگار مقدر 

 شده بود اوضاع بدین طریق پیش برود.حاال بارون و ساشا

هم دو شاهد عینی اصلی علیه تد بودند.بارون نمیتوانست 

 انکار کند صدای تد را در حال دعوا با لیال شنیده است و

ده بود.حتی اگر خود تد هم او ساشا هم تد را در خیابان دی

 و لیال را روی تراس دیده بود چون مست بوده و هوا هم

کامال تاریک حتما خیال کرده کار پدرش است و خاطره 

 .آن واقعه در ذهنش زنده شده

با نزدیک شدن صدای پا آرام آرام به زیر آب رفت و کف 

 استخر نشست.الیزابت خیلی بخودش مطمئن بود خیلی

بود.با اینکه دلهره داشت هر لحظه به او حمله  هم باهوش

 کند منتظر او میماند چون میدانست در شنا به پای او

نمیرسد سریع او را جا میگذاشت و سوت را بصدا در می 

 آورد و تقاضای کمک میکرد مسلما فرصت را از دست
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 .نمیداد

بود و چشمه ی اب گرم حال و هوایی دیگر 99ساعت 

الها خاموش بود.الیزابت در این فکر داشت.چراغ اکثر وی

 بود

که چند عمال تسویه حساب کرده و رفته اند.مجری میز 

 گرد تلویزیونی رفته بود کنتس و دوستانش قاعدتا بایستی

قبل از شام آنجا را ترک کرده باشند قهرمان تنیس و 

 .دوست دخترش هم در سالن غذاخوری نبودند

رفته بود.حتی مه شامگاهی غلیظی همه جا را فرا گ

فانوسهای ژاپنی کنار مسیر هم در هاله ای از مه فرو رفته 

 .بود

ربدوشامبرش را در آورد و کنار استخر انداخت و با دقت 

 داخل استخر را نگاه کرد.آب آرام و ساکن بود.هنوز

هیچکس نیامده بود.سوتی را که دور گردنش بود در دست 

 د و در آنگرفت.فقط کافی بود آنرا در دهانش بگذار

بدمد.صدای ناهنجار این سوت باعث میشد کسی به 
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کمکش بشتابد بداخل استرخ شیرجه زد و بنظرش آب 

 لزج و

چسبناکتر از هر شب بود.شاید هم از ترس چنین تصوری 

 میکرد؟با این جمله بخودش دلداری داد:من میتوانم

سریعتر از هر کسی شنا کنم.میبایست از این فرصت 

تنها راهش همین بود.آیا میتوانم طعمه را  استفاده میکردم

 به

 تله بیندازم؟

صداها الویرا میهان خیلی روی این موضوع سماجت کرده 

بود.همین سماجت بود که چه بسا به قیمت زندگی اش 

 تمام

شده بود.الویرا سعی داشت این موضوع را به آنان بفهماند 

 .او فهمیده بود که آن صدا صدای هلموت نبوده

مت شمالی استخر رسید برگشت و شروع به شنای به قس

کرال از پشت کرد.صداها.شناسایی صدای تد باعث شده 

 بود

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 706



98 
اسکین

خیال کند تد چند دقیقه قبل از مرگ لیال در آپارتمان 

بوده است.کرگ ادعا کرده بود شبی که لیال کرد و موقعی 

 که

تد سعی داشته به او تلفن کند د رآپارتمانش مشغول 

 تلویزیونی بوده است.هیچکس از کرگ دیدن یک نمایش

بازجویی نکرد که آیا واقعا در خانه بوده است یانه.در واقع 

 خود تد شاهدی برای اثبات غیبت او از محل وقوع جرم

 .شده بود.صداها

کرگ میخواست تد مجرم شناخته شود تد درصدد بود 

 .زمام کل امور تشکیالت وینترز را به او بسپارد

از کرگ که چرا صدای نوار پیغامگیر تلفن  آیا این سوال او

 را عوض کرده بود باعث میشد به اندازه ی کافی بترسد و

 علنا به او حمله کند؟

الیزابت شروع به شنای کرال سینه کرده بود و از زیر آب 

 دستانی به دورش حلقه شد و دستان خودش محکم به

پهلوهایش چسبید.در اثر ترس نفسی کشید که باعث شد 
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 قلپ آب قورت بدهد نفسش بشدت بند آمد.احساس یک

میکرد به کف استخر کشیده میشود.با پاشنه شروع به لگد 

 زدن کرد اما پاهایش روی لباس غواصی پالستیکی

مهاجمش لیز میخورد.تا آنجایی که قدرت داشت 

آرنجهایش را در دنده های مهاجمش فرو کرد.برای یک 

 لحظه

وانست به سطح آب دستهای او شل شد و الیزابت ت

بیاید.بمحض اینکه سرش از آب بیرون آمد نفسی عمیق 

 کشید و

همانطور که با دستپاچگی بدنبال سوتش میگشت دوباره 

 دستها دورش حلقه شد و او را به زیر آب تیره ی استخر

 .فرو برد

 .بعد از مرگ کتی و تدی از پا در آمدم-

زد نه تد طوری صحبت میکرد که انگار با خودش حرف می

 با اسکات.اتوموبیل بی آنکه از سرعتش کم شود از دروازه

ی پیل بیچ گذشت.صدای آزیر خودرو آرامش محیط را بر 
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 همز ده بود چراغهای جلوی خودرو در آن مه غلیظ فقط

 .چند قدم جلوتر را روشن میکرد

کرگ تمام کارها و مسئولیتها را به عهده گرفت.از این کار -

 پاسخگوی تلفن بود و خودش راخوشش می آمد.بارها 

بجای من معرفی میکرد.صدای مرا تقلید میکرد.باالخره به 

 او گفتم دست از اینکارها بردارد .او اول با لیال اشنا شد

ولی من باعث دور شدن لیال از او شدم.دلیل اینکه چند 

 ماه قبل از مرگ لیال بشدت سرم شلوغ بود این بود که

م سر و سامان بدهم.قصد داشتم میخواستم ازنو به کارهای

 بخشی از مسئولیتها را از او بگیرم و بین دو نفر دیگر

تقسیم کنم.او هم علت همه ی این وقایع را میدانست.او 

 کارآگاه خصوصی استخدام کرد تا آن شاهد عینی اولی را

سایه به سایه تعقیب کند و پیدا شاهد عینی دوم هم در 

 .واقع زیر سر او بود

ه ی چشمه ی اب گرم بودند اسکات از کنار در محوط

زمین چمن رد شد و جلوی ویالی الیزابت ایستاد.تد 
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 محکم به

در کوبید.خدمتکار به عجله از جایش بلند شد و در را باز 

 کرد.تد گفت:الیزابت کجاست؟

خدمتکار با صدای لرزانی گفت:نمیدانم فقط یک نامه بمن 

 .داد ولی نگفت بیرون میرود

 .را بده ببینم آن نامه-

 ...گمان نمیکنم-

 .گفتم نامه را بده-

اسکات یادداشتی را که الیزابت برای ویکی نوشته بود 

خواند بعد سر پاکت را پاره کرد و شروع به خواندن نامه 

 ای

 .کرد که برای او نوشته شده بود

 تد پرسید:کجا رفته؟

اسکات با عصبانیت گفت:اوه خداوندا این دخترک دیوانه 

 .استخر استخر...

اتوموبیل به پرچینها و باغچه برخورد کرد و با سرعت هر 
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 .چه تمامتر به سوی قسمت شمالی ملک میرفت

 .چراغ ویالها روشن بود

به سنگفرش فرش حیاط رسیدند.سپر اتوموبیل به لبه ی 

 میز سایبان دار خورد و آن را واژگون کرد.اتوموبیل لبه ی

لو را روشن گذاشت تا استخر ایستاد اسکات چراغهای ج

 سطح اب را روشن کند.ذرات رو به افزایش مه در اثر نور

میدرخشیدند.با دقت به داخل استخر چشم دوختند 

 .اسکات گفت:هیچکس اینجا نیست

و ترس و نگرانی شدیدی سراپای وجود ش را فرا 

 گرفت.خیلی دیر کرده بودند؟

د و تد به حبابهایی که در سطح آب شناور بود اشاره کر

 .گفت:الیزابت آنجا زیر آب است

به سرعت کفشهایش را در آورد و داخل استخر شیرجه 

زد.به کف استخر دست کشید باال آمد و فریاد زد:بیا 

 !کمک

 .و دوباره به زیر آب رفت
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اسکات کورمال کورمال در داشبورد اتوموبیل به دنبال 

 چراغ قوه گشت آنرا برداشت و روشن کرد و یک نفر را دید

که با لباس غواصی و ماسک اکسیژن از نردبان استخر باال 

 می آید هفت تیرش را کشید و با عجله به سمت نردبان

 .دوید

غواص با حرکتی تند و ناگهانی به او یورش برد و با ضربه 

 ی به سر او را هل داد هنگامیکه اسکات از پشت روی

 .حیاط سنگفرش پرت شد هفت تیرش ازدستش افتاد

اب آمد و در حالیکه هیکلی را میان بازوانش نگه تد روی 

 داشته بود شناکنان بطرف نردبان استخر رفت.و درست

زمانیکه اسکات توانست خودش را جمع و جور کند و 

بنشیند غواض خودش را روی تد انداخت و او را کشید 

 الیزابت

دوباره بزیر اب رفت.اسکات در حالیکه نفس نفس میزد 

 ا دستپاچگی بدنبال چیزیدست دراز کرد و ب

گشت.انگشتان کرخ و بی حسش را دور هفت تیرش حلقه 
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 کرد آنرا بطرف باال گرفت و دو گلوله شلیک

کرد.باالفاصله صدای آژیر یکنواختی که با سرعت به آنان 

 .نزدیک میشد شنیده شد

تد نومیدانه سعی میکرد با یک دست با آن مهاجم مبارزه 

 ابت را نگه دارد.اما ششهایشکند و با دست دیگرش الیز

پر از اب شده بود.هنوز بر اثر تزریق سدیم پنتوتال بی حال 

 .و سست بود و حس میکرد عنقریب بیهوش خواهد شد

بهیوده تالش میکرد چون تنها به لباس ضخیم و 

پالستیکی مشت میکوبید و ضرباتش بدون وارد کردن 

 هیچ آسیبی به

 .ی آمدروی سینه ای سخت و سنگین فرود م

میبایست ماسک اکسیژن را از روی صورت او 

میکشید.الیزابت را رها کرد و سعی کرد با تمام قدرت او را 

 روی آب

هل دهد اما در یک لحظه فشار دست حریف کم شد و 

 دستی از کنارش گذشت تا الیزابت را بگیرد و پایین
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بکشد.ولی قبل از اینکه بتواند الیزابت را پایین بکشد تد 

 .او را هل داد که تلو تلو خوران به عقب رفت چنان

الیزابت نفسش را نگه داشته بود سعی میکرد نفس 

نکشد.کامال خودش را شل کرده بود.به هیچ وجه 

 نمیتوانست از

دست او فرار کند.تنها امیدش این بود که او خیال کند 

 .الیزابت بیهوش است تا رهایش کند

ه این مهاجم غواص حتی از فشار بازوانش فهمیده بود ک

 کرگ است .در حقیقت الیزابت او را به تله کشانده بود اما

 .دوباره قصد فرار داشت

کم کم داشت بیهوش میشد با خود گفت مقاومت کن 

 .طاقت بیاور

اما نه این لیال بود که به او میگفت مقاومت کن گنجشک 

 کوچولو بتو میگویم طاقت بیاور.مرا ناامید نکن.او خیال

حاال دیگر در امان است.تو میتوانی گنجشک  میکند

 .کوچولو
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احساس کرد فشار دستان او کم میشود الیزابت همینطور 

 به زیر آب کشیده میشد سعی کرد در برابر ضربات

 .مقاومت کند و خودش را به سطح اب برساند

صبر کن گنجشک کوچولو صبر کن.نگذار بفهمد هنوز 

 .بهوش هستی

محکم او را باال کشید آن دستها و بعد احساس کرد دستی 

 متعلق به فردی دیگر بود دستانی که او را محکم گرفته و

 .بغل کرده بود.او تد بود

الیزابت هوای شامگاهی را روی صورتش حس کرد میلرزید 

 و نفسش به شماره افتاده بود.تد دستانش را دور گردن

الیزابت حلقه کرده بود و او را بطرف باالی استخر 

د.صدای تنفسش از شدت خستگی چنان بلند شود میکشی

 که

 .صدای الیزابت را تحت الشعاع قرار داده بود

الیزابت نزدیک شدن آن هیکل سنگین را حس کرد و قبل 

 از اینکه دوباره سرش آب فرو رود موفق شد با تفسی
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بسیار عمیق هوا را در سینه اش حبس کند.تد بازوانش را 

 .محکمتر دور او حلقه کرد

لیزابت هجوم وحشیانه او را احساس میکرد کرگ ا

میخواست هر دوی آنان را بکشد در این لحظه هیچ چیز 

 جز

 .نابودی آن دو برایش مهم نبود

آب به پرده های گوش الیزابت فشار می آورد تد بقدری او 

 را محکم گرفته بود که نمیتوانست تکان بخورد سعی

زمانی که حس میکرد او را با شدت به روی آب هل دهد 

 کرد کرگ مچ پایش را گرفته است سعی کرد با لگد دست

 .او را جدا کند

روی آب که رسید توانست نور خودروهایی را که ایستاده 

 .بودند ببیند و صدای داد و فریادها را بشنود

الیزابت نه یکبار بلکه دوبار نفسی بسیار عمیق کشید و 

 یر آب رفت بجاییششهایش را از هوا پر کرد و دوباره به ز

 .که تد برای حفظ زندگی اش در حال نبرد بود
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الیزابت میدانست کرگ کجاست زاویه حمله اش درست 

 باالی سر او بود.با انواری که روی سطح اب میدرخشیدند

الیزابت توانست سایه ی دستان کرگ و تقالی شدید تد را 

 .ببیند.تنها یک شانس برای او وجود داشت

با حرکاتی تند و تیز با پاهایش شروع به حاال وقتش بود 

لگد زدن کرد.درست باالی سر کرگ بود و با حمله ای 

 شدید

 .موفق شد ماسک صورت کرگ را بگیرد

کرگ سعی کرد او را به عقب هل دهد.الیزابت جا خالی 

 داد ولی ماسک را رها نکرد و آنقدر آنرا نگه داشت تا

را از روی صورت باالخره توانست با تقالی فراوان ماسک 

 .کرگ بردارد

الیزابت در تمام مدتی که او بدنبال ماسک میگشت و 

بازوانش را دور او حلقه کرده بود و سعی میکرد آنرا از 

 دستش

بگیرد تا زمانیکه حس کرد او را از کرگ دور میکند و نیز 

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 717



98 
اسکین

 تا هنگام پر شدن ششهایش از اب ماسک را همچنان در

یکه هنوز در چنگ کرگ بود دستش نگه داشته بود.در حال

 .احساس کرد نیرویی او را به روی آب میکشد

باالخره توانست نفس بکشد و زمانیکه دید عاقبت تد دست 

 از کرگ کشید و او را به مقامات پلیس که در اطراف

استخر بودند تسلیم کرد از شدت بغض نفسش بند آمد.بعد 

 از آن او و تد همچون آهنربا بسوی یکدیگر جذب

دند و در حالیکه یکدیگر را در آغوش میگرفتند.بطرف ش

 ...نردبانی که در انتهای استخر بود رفتند

 جمعه

 چهارم سپتامبر

 :نقل قولی برای امروز

 برای عشق و زیبایی و سعادت

 .نه نابودی وجود دارد نه تباهی و نه تغییر و تحول

 . مهمانان عزیز چشمه ی اب گرم

رک میکنید.بخاطر داشته باشید بعضی از شما امروز ما را ت
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 تنها مساله ی مورد توجه ما خوشی شما سالمت شما و

 .زیبایی شما بوده است

از صمیم قلب آرزوی بازگشت شما را داریم.شما بزندگی 

روزمره تان بازمیگردید اما بدانید در اینجا دوستتان 

 داشتند

 .و برایتان ارزش خاصی قائل بودند

ام روی که بسیار فوق العاده و بزودی عمارت با شکوه حم

بی نظیر است تکمیل خواهد شد و ساعتهایی جداگانه 

 برای

استفاده ی خانمها و اقایان وجود خواهد داشت.البته فقط 

 است که حمام به شیوه ی اروپایی9تا 4بین ساعات 

همزمان در اختیار خانمها و آقایان قرار خواهد گرفت که 

 .شتآن لذت خاص خودش را خواهد دا

انشاهلل بزودی برای تمدد اعصاب استراحت و آگاهی از 

وضع سالمت خود به محیط آرام و دلپذیر چشمه ی اب 

 گرم
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 .محله ی سرو بازمیگردید

 بارون و بارونس ون اسکرویبر

صبحی صاف با آفتابی دل انگیز آغاز شده بود.مه 

صبحگاهی در اثر گرمای نور خورشید از بین رفته 

 بود.مرغان

ی و توکاهای سیاه با سرعت روی سطح اب پرواز دریای

میکردند و بطرف جایگاهشان روی تپه های شنی و صخره 

 ها

 .بازمیگشتند

در چشمه ی اب گرم محله ی سرو بقیه ی مهمانان برنامه 

 .ی روزانه را انجام میدادند

کالسهای آبی در استخر المپیک انجام میشد ماساژورها 

د و الیه های چربی را با ضربات ماهیچه ها را ماساژ میدادن

 از

بین میبردند و با بدنهایی که د رمالفه های خوشبو و 

معطر گیاهی پیچیده شده بودند با مالیمت رفتار 
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 میکردند.تمام

 .کارهای مربوط به زیبایی و آسایش مهمانان انجام میشد

اسکات از مین هلموت ساشا شریل الیزابت و تد خواسته 

 مالقات کنند.همگی در سالن موزیکبا او 99بود ساعت 

جمع شدند و در را بستند تا از دید سایر مهمانان و 

 .کارکنان کنجکاو دور باشند و کسی صدایشان را نشنود

الیزابت از اتفاقات شب گذشته چیزهایی مبهم بیاد می 

 آورد.تد او را گرفته بود...کسی دورش هوله پیچیده

 .به رختخواب برودبود...دکتر ویتلی دستور داده بود 

ضربه ای به در ویالی او زد و 99تد ساعت ده دقیقه به 

 سپس هر دست در دست یکدیگربی آنکه نیاز به بیان

کوچکترین کالمی که نشان دهنده ی احساسات درونشان 

 .باشد قدم زنان در راه اصلی براه افتادند

مین و بارون کنار هم نشستند.بنظر الیزابت خستگی از 

ین میبارید اما در عین حال ارامش بیشتری در چهره ی م

 آن
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دیده میشد.در چشمان نافذ مین سالخورده همان اراده ی 

پوالدین سالهای قبل دیده میشد.بارون مثل همیشه از 

 فرق

سر تا نوک پا بی نقص بود پیراهن اسپورت و ربدوشامبری 

 از جنس قاقم بتن داشت.حالت درونگرا و اعتماد بنفس

بازیافته بود آنشب برای او هم شب خالصی از همیشگی را 

 .شر شیاطین بود

شریل با بی قراری نگاهش را بسوی تد چرخاند و با دیدن 

 چهره ی او چشمانش را تنگ کرد و مانند گربه ای که در

کمین ظرف خامه ای است که حق خوردنش را ندارد 

زبانش را روی لبهایش کشید.ساشا در کنار او لم 

 داد.چیزی که

دیگر در ظاهرش بچشم نمیخورد آن حالت عدم اطمینان 

 به موفقیت بود.تد کنار الیزابت نشست و دستش را پشت

صندلی او انداخت.رفتارش چنان گوش بزنگ و مراقب بود 

 .که انگار میترسید هر آن الیزابت از دستش برود
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اسکات با صدایی خسته که حاکی از بیخوابی شب گذشته 

 به آخر خط رسیده ایم.کرگ حق بود گفت:گمان میکنم

الوکاله ی هنری بارتلت را از پیش پرداخته و به او اصرار 

 کرده بود هیچ دفاعیه ای تنظیم نکند.البته زمانیکه نامه ی

الیزابت را برای بارتلت خواندم خودش بهمه چیز اعتراف 

 .کرد.اجازه بدهید آن نامه را برای شما هم بخوانم

 .ش بیرون آوردو نامه را از داخل جیب

 اسکات عزیز

تنها یک راه برای اثبات چیزی که به آن بدگمانم وجود 

 دارد و هم اکنون درصدد اقدام هستم.شاید به نتیجه نرسم

اما هر اتفاقی که برای من بیفتد گمان میکنم به این دلیل 

 است که کرگ متوجه شده من خیلی خیلی به حقیقت

و ساشا را مسبب نزدیک شده ام.امشب من عمال بارون 

 مرگ لیال و گناهکار معرفی کردم.امیدوارم این کارم دامی

مناسب برای کرگ باشد و به اندازه ی کافی او را تحریک 

 کند که احساس کند تنها راه نجاتش نابودی من
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است.اطمیناند ارم این اتفاق در استخر خواهد افتاد گمان 

 نم به ایمیکنم چند شب پیش هم او آنجا بود.فقط میتوان

مساله تکیه کنم که سرعت شنای من از بقیه بیشتر 

است.هر کسی که سعی کند بمن حمله کند راز جنایتش 

 بر مال

 .خواهد شد

اما اگر او موفق شد تعقیبش کنید برای خاطر من و برای 

خاطر لیال.حتما تاحاال به آن نوارها گوش داده ای آیا 

 متوجه

سوال پیچ میکرد چقدر شدی زمانیکه الویرا میهان او را 

نگران و معذب بود؟موقعیکه تد گفت کرگ میتواند با 

 تقلید

صدای او دیگران را فریب دهد سعی کرد حرف تد را قطع 

 .کند

خیال میکردم صدای تد را شنیده ام که سر لیال داد میزد 

گوشی تلفن را قطع کند.بنظرم رسید که لیال گفت تو 
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 شاهین

رد و همین باعث شد مرتکب نیستی.اما لیال هق هق میک

 .اشتباه شوم و جمله ی او را درست متوجه نشوم

هلموت که فاصله ی کمی با آنان داشت شنیده بود که 

لیال گفته تو که شاهین نیستی.و او درست شنیده بود نه 

 .من

با دقت به آن نوار اتاق معاینه گوش بده.آن صدای اولی 

 راد دارد و منعین صدای بارون است ولی یک جای کار ای

گمان میکنم کرگ بوده که صدای بارون را تقلید کرده 

 .است

اسکات هیچ مدرکی برای اثبات موضوع وجود ندارد.فقط 

 در صورتی میتوانیم مدرم بدست بیاوریم که کرگ وجود

مرا خطرناک تشخیص دهد.باید ببینیم چه اتفاقی خواهد 

 بم به آنافتاد.اما چیزی که میدانم و همیشه در اعماق قل

ایمان داشته ام اینست که تد هرگز نمیتواند دست به 

جنایت بزند و اصال هم به این موضوع اهمیت نمیدادم که 

ماري هیگینز کالرك :بانوي من گریه نکن به نام خدا

Skins98.iRاسکین 98 725



98 
اسکین

 چند

شاهد عینی پا پیش گذاشته و ادعا میکنند دیده اند که او 

 .لیال را کشته است

اسکات نامه را روی میز گذاشت و نگاهی غضب آلود به 

 اش بمن هم اعتماد میکردیالیزابت انداخت و گفت:ای ک

 .نزدیک بود جانت را از دست بدهی

الیزابت گفت:تنها راه باقی مانده همین بود.اما او چه بالیی 

 سر خانم میهان آورده بود؟

انسولین به او تزریق کرده بود.همانطور که میدانی کرگ -

 زمان دانشکده تابستانها در بیمارستانی در هانور کار

سالها معلومات پزشکی بسیاری  میکرد و د رعرض آن

کسب کرده بود.اما از همان ابتدا قصد نداشته به الویرا 

 میهان

 .انسولین تزریق کند

اسکات به الیزابت چشم دوخت و گفت:کرگ اطمینان 

 حاصل کرده بود که وجود تو بسیار خطرناک است و قصد
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داشت ظرف همین هفته قبل از محاکمه راهی پیدا کند و 

 م زیر اب کند.اما زمانیکه تد تصمیم گرفت بهسر تو را ه

اینجا بیاید او مین را راضی کرد تو را هم دعوت کند.او را 

 متقاعد کرد شاید اگر تد را ببینی علیه او شهادت ندهی.در

واقع چیزی که میخواست به چنگ آوردن موقعیتی برای 

 تدارک یک حادثه بود.الویرا میهان تهدیدی برای او

بنابراین وسیله ی خالص شدن از شر او را محسوب میشد 

 .هم پیدا کرد

 .اسکات بلند شد و گفت:حاال دیگر میخواهم به خانه بروم

به درگاه که رسید مکثی کرد و گفت:فقط یک مساله مانده 

 که دلم میخواهد مطرحش کنم .تد بارون و تو ساشا وقتی

گمان کردید تد گناهکار است سعی کردید مانع اجرای 

بشوید و قانون را بازیچه ی خودتان قرار دادید .اما  عدالت

 با

اینکار نه تنها کمکی در حق تد نکردید بلکه غیر مستقیم 

 مسئول مرگ سامی و سوء قصد بجان الویرا میهان هم
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 .شدید

مین از جا پرید و گفت:آنان پارسال پا پیش گذاشتند تد 

کامال متقاعد شد و به جرم خود اعتراف کرد تد باید 

 ممنون

 .و سپاسگزار آنان باشد

شریل پرسید:تو خوشحال نیستی مین؟متوجه شدم بارون 

 آن فیلمنامه را نوشته.تو نه فطق با یک دکتر اشراف زاده و

طراح ساختمان بلکه با یک نویسنده ازدواج کرده ای حتما 

 .هیجان زده هستی...و ورشکسته

 مین به او گفت:من با یک مرد رنسانسی ازدواج کرده

ام.بارون دوباره برنامه ی جراحی هایش را در درمانگاه از 

 سر

خواهد گرفت.تد قول وامی را به او داده است همه چیز 

 .درست میشود

هلموت دست او را بوسید.الیزابت دوباره در ذهنش 

پسربچه ای را دید که به مادرش لبخند میزند.فکر کرد 
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 حاال مین

بدون مین از  به شخصیت اصلی او پی برده است.هلموت

 دست میرفت.فهمیدن این موضوع یک میلیون دالر برای

مین خرج برداشته بود.اما احتماال مین متقاعد شده بود که 

 .درک این موضوع ارزش این خرج را داشته است

اسکات اضافه کرد:راستی حال خانم میهان رو به بهبود 

است.بنابراین باید از دکتر ون اسکرویبر بابت معالجات 

 وریف

 .و حیات بخشش تشکر کنیم

تد و الیزابت همراه او بیرون رفتند.اسکان به آنان 

 گفت:سعی کنید حوادث تلخ گذشته را بدست فراموشی

بسپارید.احساس میکند بعد از این اوضاع برای شما دو نفر 

 .خیلی بهتر خواهد بود

 تد با لحنی جدی گفت:از همین حاال وضعمان بهتر شده

ید درست وسط اسمان بود.نسیمی هنگام ظهر خورش

مالیم از سوی اقیانوس میوزید و رایحه ی دریا را با خود 
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 بهمراه

می آورد.حتی گلهایی آزالیایی که در اثر عبور اتوموبیلهای 

 گشت له شده بودند تالش میکردند دوباره به حالت اول

بازگردند.درختان سروی که در شب زشت و کریه بنظر می 

 نور خورشید بسیار باشکوه و آرامشآمدند زیر تابش 

 .بخش بودند

الیزابت و تد همراه یکدیگر به دور شدن اتوموبیل اسکات 

 خیره شدند بعد بسوی یکدگیر چرخیدند و رودرروی هم

ایستادند تد گفت:واقعا همه چیز تمام شد.الیزابت تازه این 

 موضوع را فهمیده ام.میتوانم دوباره نفس بکشم.دیگر

خواب نمیپرم و راجع به زندگی در یک سلول نیمه شب از 

 و از دست دادن چیزهایی که در زندگی برایم ارزش دارد

فکر نمیکنم.میخواهم همه چیز را از نو شروع 

 ...کنم.میخواهم

 .و بازوانش را دور الیزابت حلقه کرد و گفت:تو را میخواهم

برو جلو گنجشک کوچولو.این دفعه کامال درست 
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نکن.همان کاری را که من میگویم است.دیگر تردید 

 بکن.شما دو

 .نفر برای یکدیگر ساخته شده اید

الیزابت سرش را باال گرفت لبخندی زد دستانش را روی 

 صورت تد گذاشت و خیره در چشمان او نگریست.الیزابت

میتوانست آهنگی را که لیال سالها قبل زمزمه میکرد 

 .بشنود

 ....بانوی من دیگر گریه نکن

 پایان

براي دانلود رمان هاي بیشتر بر روي لینک زیر کلیک کنید
دانلود رمان عاشقانه

دانلود رمان طنز و کل کلی
دانلود رمان جدید

سایت اسکین 98 همراه همیشگی شما عزیزان

Www.Skins98.iR
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