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 :گفت بود معبد هاي سرستون به نگاهش که راهنما
 بسیار نمونه و رم تاریخی آثار از یکی است، »پانتئون« معبد اینجا -

 که نیست دیگرکسی امروز. عصر آن در رم معماري از است باشکوهی
 بنائی چنین ،وسایل نبودن با زمان آن در. بیاورد وجود به شاهکاري چنین
 قدیم رم تاریخی بناهاي تمام. است نظیر بی خود نوع در که شد ساخته

 که بود معبد همین در معماري، فن در است شاهکاري خود نوبه به هرکدام
 ...افتاد اتفاق تاریخی واقعه آن

 گوش او سخنان به که مردي و کرد، زن مکث کمی اینجا در راهنما
 .بودند سخنانش بقیه شنیدن منتظر صبري بی با دادند می

 شب یک در: داد ادامه طور این خود گیراي و گرم بیان همان با مرد
 خود زیباي معشوقه »بئاتریسکا« بود رم فرمانداران از که »آدریان« ظلمانی

 و بود کرده خیانت او به »بئاتریسکا. «رسانید قتل به ستون همین کنار را
 چون. برد بیرون معبد از خود با را جسدش کشت را او وقتی »آدریان«

 ... شب آن فرداي. داشت می دوست را او هنوز
 .کنید صبر -

 هاي حرف به گوش که جهانگردي مرد و زن. کرد قطع را کالمش راهنما
 و مبود ایستاده ها آن از دورتر قدم چند که من. برگشتند دادند می او

 .دوختند من به چشم سه هر. رفتم جلو بود راهنما هاي حرف به گوشم
 :پرسید راهنما

- 3 - 
 



 امیر عشیري

 سینیور؟ دارید، کار چه -
 :گفتم

 او است، درست »هادریان« و نیست »آدریان. «میگویید دروغ دارید شما -
. نکشت هم را اش معشوقه. بود رم امپراتوران از یکی بلکه نبود فرماندار

 را قدیم رم تاریخ تمام من. نشد داشت می دوستش که زنی قتل مرتکب اصالً
 حادثه خواهید می چرا. نشده اشاره تاریخ در اي واقعه چنین به ،ام خوانده
 .دانید نمی چیزي معبد این تاریخچه از شما ؟کنید تراشی

 .انداختند راهنما مرد به آمیزي استفهام نگاه خارجی زن و مرد
 :گفت ناراحتی با راهنما

 هستید خارجی که شما از بهتر را وطنم تاریخ هستم ایتالیائی من سینیور، -
 .میدانم
 :گفتم

 هرکس. دارد تعلق کشورها همه به. نیست انحصاري ملتی هر تاریخ -
 .کند قضاوت و بخواند تواند می
 و ها آن به کردم رو من. بودند فرورفته سکوت در جهانگرد مرد و زن

 :گفتم
 دروغ زد رم امپراتور »هادریان« معشوقه به راجع آقا این که ییها حرف -

 از قبل 27 سال در درآمده کلیسا صورت به امروز که معبد این...  است
 رم فرمانروایان از یکی »اگریپا ماتیوس ویپ مارکوس« دستور به میالد

 خداي( مارس و رم قیصران نیاکان بخصوص و المپ خدایان به شد، ساخته
 .داشت اختصاص) عشق الهه( ونوس و) جنگ

 :گفت بود همراهش که جوانی زن به کرد رو جهانگرد مرد
 .است جالب خیلی -

 :گفتم
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 دستور به که است ساختمانی تجدید نتیجه ساختمان جدید ظاهر و -
 به میالدي 609 سال در و گرفت صورت میالدي 130 سال در ،»هادریان«

 .درآمد کلیسا صورت به و شد داده اختصاص مسیحی شهداي و عذرا مریم
 :پرسید جوان دختر

 .بدهید ادامه شد، چه بعد -
 از را کلیسا »هفتم الکساندر« و شد تعمیر» پنجم مارتینوس« وسیله به -

 تعمیرات ایتالیا دولت 1870 سال بعد و کرد مجزا اطرافش هاي ساختمان
 .داد انجام آن را دیگر

 :گفت و کرد دراز طرفم به را دستش بود مسن نسبتاً که خارجی مرد
 از همچنین متشکرم، دادید تاریخی بناي این درباره که اطالعاتی از -

 آشنایی افتخار بدانم دارم میل خیلی...  است »جرالد« من اسم. شما با آشنایی
 .دارم را کسی چه با
 .هستم ایران اهل ،»کاوه« من -
 :گفت و کرد جوان زن به اشاره »جرالد«
 .شوید آشنا »الینور« دخترم با - 

 :گفت او دادیم دست باهم »الینور« و من
 .است جالب بسیار قدیم رم درباره شما اطالعات

 :گفتم
 .دارد الزم مطالعه باشد، داشته را اطالعات این تواند می هرکسی -
 در دشمنی اینکه مثل درست گرفته، عجیبی قیافه دیدم. کردم نگاه راهنما به

 صورتش رنگ. کرد می حمله من به نگاهش با. است ایستاده مقابلش
 کوتاهی فرصت که همین. بود نرفته رو از حال بااین بود، شده برافروخته

 :گفت افتاد دستش به
 ... »هادریان« شب آن فرداي بله - 
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 :گفت مؤدبانه خیلی. دهد ادامه حرفش به او نگذاشت »جرالد«
 !ست کافی: آقـا متشکرم

 موقع آن در اگر که راهنما. کرد مرخصش و داد را اش الزحمه حق بعد
 :گفت و انداخت من به تندي نگاه آمد درنمی خونش زدند می را رگش

 ...داد خواهد شرح شما براي سینیور این...  بله -
 :گفتم او به
 جهانگرد یک منهم. بگیرم دستتان از را شما کار که نبود این منظورم -

 مجدداً است خوب. کردید می حوادث جعل که کنید قبول ولی هستم
 خودتان براي. کنید مطالعه است خودتان به مربوط که را قدیم رم تاریخ

 با باید خوبی ارمغان آییم می شما کشور به که جهانگردان ما میگویم،
 .بود اساس بی کامالً که گفتید می مطالبی شما. ببریم خودمان

 از سرعت با و گرداند من از را رویش عصبانیت با بزند حرفی آنکه بی مرد
 و »جرالد« خنده صداي. بود او دنبال به نگاهم. رفت پائین معبد هاي پله

 :گفت جرالد. کرد ها آن متوجه مرا دخترش
 .بود سوادي بی راهنماي عجب -

 :گفتم
 .نداشت شما جیب کردن خالی جز منظوري -
 :گفت الینور و
 .کنیم استفاده باید کاوه آقاي اطالعات از! اید ایستاده اینجا چرا حاال -

 :گفتم
 .کنیم تماشا را کلیسا تا معبد داخل برویم بفرمائید -
. رفتیم می هم شانه به شانه »جرالد« و من. رفت می جلو »الینور. «افتادیم راه به
 یک قیافه و دار استخوان و زنده ولی ساله پنجاه تقریباً بود مردي او

 .گفت خودش از راه بین. داشت را جهانگرد
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 »الینور« دخترش...  دارد فروشی عتیقه مغازه یک آنجا در و است ایرلند اهل 
 آبی چشمان با بود بلندقد پدرش مثل هم او نداشت سال وشش بیست از بیش

 اش چهره در خاص جذابیتی نداشت چندانی زیبایی بااینکه. طالئی موهاي و
 .شد می احساس

 :گفت »جرالد«
 .باشد زیاد باید قدیم رم درباره شما اطالعات کاوه آقاي -

 :گفتم
 از بخواهم که را تاریخی بناي هر دانید می. ام کرده مطالعه اي اندازه تا -

 .خوانم می را اش تاریخچه قبالً ببینم نزدیک
 :گفت »الینور«
 دهند می راهنماها که شرحی. نداریم را تاریخ خواندن حوصله ما ولی -

 .ست کافی ما براي
 :گفتم خنده با
 !باشد؟ دروغ ولو -
 :گفت »جرالد« 

 .بکند مطالعه باید او است، »الینور« تقصیر این -
 :گفت »جرالد« آمدیم که بیرون کردیم تماشا دقت به را معبد داخل

 حاال شناختید، بود الزم که آنجا تا را دخترم و من کاوه، آقاي خوب -
 .بگوئید خودتان از هم اي چندکلمه

 :گفت »الینور«
 .هستند ایرانی که گفتند کاوه آقاي -
 :گفت »جرالد«
 ولی است باستانی کشور کی هم آنجا. شناسم می خوب را شما کشور -

 .بکنم آنجا به سفري که ام نکرده پیدا را این فرصت هنوز متأسفانه
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 از است، واقع »مینروا« میدان معبد، جلوي. آمدیم پائین معبد هاي پله از
 جلب آن وسط در سنگی ستونی که آبی حوض کنار گذشتیم، میدان وسط
 ... ایستادیم کرد می نظر

 :پرسید »جرالد«
 هستید؟ ایران عازم کی شما -

 :گفتم
 گردش یک براي بیاید بیرون هتل از نتوانست امروز که دوستم و من -

 حرکت ایرانسوي  هب زودي به کنم می فکر. ایم آمده اروپا به چندماهه
 ...کنیم

 :پرسید خنده با »جرالد«
 هستید؟ فروش عتیقه من مثل هم شما -

 :گفتم
 .است خشکبار صدور ما کار. داریم آزاد شغل دوستم و من نه -
 :گفت »الینور«
 در گردش تازه اول. گردید بر ایران به اید گرفته تصمیم زود خیلی شما -

 .اروپاست
 :گفتم

 بدبختانه ولى برویم آفریقا به ازاینجا داشتیم تصمیم دوستم و من البته. بله -
 ... ایم داده ازدست را فرصت این

 :گفت خوشحالی با »الینور«
 .برویم افریقا به داریم تصمیم ماهم! خوبی تصادف چه -
 :گفت »جرالد«
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 دو »کازابالنکا« در ،کنیم می حرکت آینده هفته در ما. است طور همین -
 چطور...  شد خواهند ملحق ما به هستند جا همان اهل که دوستانم از نفر

 .بیایید ما با هم دوستتان و شما است
 .نیست مقدور ما براي نه -
 .بود خواهد جالب خیلی آفریقا در سیاحت من نظر به چرا؟ -
 :گفت بود آورده لبانش روي لبخندي که درحالی »الینور«
 کاوه؟ آقاي نیست طور این... است آمده پیش مالی اشکال کنم می فکر -

 :گفتم
 ... زدید حدس درست مادمازل، است طور همین تقریباً -
 :گفت و شد خیره من به »جرالد«
 دوستتان و شما مخارج نیست، مهم اینکه...  است؟ همین فقط کار اشکال -
 ...من با
 را همدیگر ما که نیست ساعت یک هنوز ،»جرالد« آقاي آخر ولی -

 .شناسیم می
 احتیاج شما مثل مطلعی و باتجربه سفران هم به من نکنید هم را فکرش -

 .دارم
 اطالعات زیادي آفریقا درباره گفتم که من ،فهمم نمی را منظورتان -

 .ندارم
 :گفت »جرالد«
 همین هم شما است، سیاحت یک. دارم زیادي اطالعات من عوض در ولی -
 ... کنید ضرر کنم نمی فکر ،خواهید می را
 :گفت و دوید پدرش حرف میان به »الینور«
 .است فرصت بهترین این ،گذرد می خوش شما به -

 :گفتم
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 .کنیم می صحبت بعد -
 :پرسید »الینور«
 ؟دانید نمی چیزي سنگی ستون این به راجع کاوه آقاي شما -

 :گفتم
 »جرالد« آقاي چطور شما...  باشد شده ساخته 1870 سال از بعد باید این -

 ندارید؟ اطالعاتی
 :گفت و کرد کوتاهی خنده او
 برایتان بپرسید چه هر آنجا به راجع. آفریقاست متوجه فکرم تمام من -

 .میگویم
 :گفتم

 .برویم بفرمائید -
 ابهت آن، سنگی هاي ستون. کردم نگاه »پانتئون« معبد به برگشتم بعد

 »چستاري« خیابان داخل ازآنجا .بود داده تاریخی بناي این به عظیمی
 :پرسید »الینور«. شدیم

 کاوه؟ آقاي دارید منزل کجا شما -
 کجا؟ شما ،99 شماره نا، سیستی خیابان »دالویله« هتل در دوستم و من -
 ... »الکساندرا« هتل در ما -
 بروید؟ آفریقا به دارید قصد که نیست خود بی پس -
 مگر؟ چطور -

 :گفتم
 از »ویتوریوونتو« خیابان... اید کرده انتخاب را یک درجه هتل یک شما -

 ... رم هاي خیابان ترین قشنگ
 :گفت »الینور. «خندیدند دختر و پدر

 بخورید؟ ما با را ناهار است چطور...  کنید فرض طور این شما -
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 .بزنم سري دوستم به باید قبالً ولی میل، باکمال -
 :گفت

 سعی. هستیم منتظرتان »کامپانا دال« رستوران در پدرم و من. ندارد مانعی -
 .بیاورید راهم دوستتان کنید

 .نبود خوب زیاد حالش صبح امروز چون. بیاید بتواند او کنم نمی فکر -
 بلدید؟ که را »کامپانا دال« نشانی -
 ... شماره نام، همین به خیابانی توي بله -
 ؟اید کرده فراموش را اش شماره فقط پس... هیجده -
 .کردم می پیدا باالخره نبود، مهم -
 کشیده دراز تخت روي رضا. برگشتم »دالویله« هتل به. شدم جدا ها آن از

 تعریف برایش بیاید، من با توانست نمی ولى بود شده بهتر حالش کمی بود،
 .ام شده آشنا کسانی با چه »پانتئون« معبد در که کردم
 :گفت

 بخوري؟ ناهار او با رفتی می تو بود، تنها »جرالد« آقاي اگر ببینم -
 .رفتم نمی است، مسلم اینکه خوب -

 :گفت
 را او نیست چندساعتی هنوز که تو... نگیر گرم زیاد »الینور« با خالصه -

 ؟اند کاره چه پدرش و او دانیم میما چه ... شناسی می
 :گفتم

 به خواهند می. دارند مفصلی هاي برنامه ها آن. کنی می فکر را کجاها تو -
 ... برویم که اند کرده دعوت هم وتو من از. بروند آفریقا

 :گفت تعجب با رضا
 پول؟ کدام با...  برویم آفریقا به -

 :گفتم و خندیدم
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 برایت بعد. کنیم صحبت باهم موضوع این به راجع ندارم وقت حاال -
 .است قرار چه از وضع که میگویم

 .نفهمیدم چیزي تو هاي حرف از که من ولی -
 .فهمی می باالخره. نیست که ریاضی مسئله -
 .برگرد زود پس خوب، خیلی -
 .کنم می سعی -
 وارد. بود گذشته بعدازظهر یک ساعت از کمی. آمدم بیرون هتل از

 ... بودند منتظرم دخترش و »جرالد«. شدم »دالکامپانا« رستوران
 :پرسید »الینور«
 نیامد؟ چرا دوستتان پس -

 :گفتم
 .کرد می استراحت بود بهتر -
 :گفت »جرالد«
 .بینم می هم را او باالخره -

 :پرسید »الینور« ناهار صرف موقع
 ؟آیید می ما با. گرفتید تصمیم چه -

 :گفتم تعجب با ،بود دیگر جاي حواسم که من
 کجا؟ -
 :گفت و خندید »الینور«
 ...آفریقا است، معلوم خوب رفت؟ یادتان زودي این به کاوه آقاي -

 :گفتم
  بیاییم شما با توانیم نمی دوستم و من متأسفانه نه ... شدم متوجه حاال بله - 

 آخر ...
 :گفت جرالد
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 کردید؟ صحبت دوستتان با چه؟ آخر - 
 براي بگویم، کنده وپوست صاف ،»جرالد« آقاي ببینید. نبود فرصت نه -

 .نداریم ما و است الزم زیادي پول آفریقا به رفتن
 گفتم. نخواستم پول شما از من هستید، اي دنده یک آدم عجب شما !... پول -

. است خوبی فرصت این است من عهده به دوستتان و شما مخارج که
 .کشد می طول ماه سه حداکثر

 من دید وقتی است، دوخته من دهان به چشم دیدم کردم، نگاه الینور به 
 :گفت ام کرده سکوت

 .کنید قبول را پدرم پیشنهاد -
 :گفتم 
 ؟خواهید می طور این شما - 
 در کنید باور. دارد شما مثل اي باتجربه دوست یک به احتیاج پدرم البته، - 

 ما. است اسرارآمیز قاره آفریقا یک. بینید می چیزها خیلی مسافرت این
 .ایم کرده فراهم هم را جهانگردي این وسایل. هستیم مجهز کامالً

 :پرسیدم
 ندارید؟ معینی هدف هنوز یا ایست برنامه روي شما سیاحت این -
 :گفت »جرالد«
 .ست »کازابالنکا« در کار وسایل و شده تهیه اش برنامه -
 :گفت و کرد بلند را مشروبش گیالس ،»الینور«
 .کاوه آقاي جدیدمان، سفر هم سالمتی به -
 گیالسم هم من. نوشید من سالمتی به و کرد بلند را گیالسش نیز »جرالد«

 .نوشیدم ها آن سالمتی به را
 :گفت »جرالد« 

 .کنید عوض را خود تصمیم توانید نمی دیگر. بود قرارداد عقد منزله به این -
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 :گفتم
 تصمیم باید که نیستم من تنها میدانید خودتان ولى ندارم حرفی من -

 .بکند اظهارنظر دارد حق هم دوستم بگیرم،
 :گفت و کرد بلند را مشروبش گیالس دومین »الینور«
 درستش پدرم و من. کنید معرفی ما به را او شما، دوست براي هم این -

 ...حاال ولی نبودید موافق اول هم شما ،کنیم می
 :گفتم و کردم قطع را حرفش

 .باشم موافق که نیست معلوم هنوز -
 :گفت و خندید »جرالد«
 شما و من به ها آن نترسید،. دارید وحشت آفریقا خورهاي آدم از شاید -

 !مندند عالقه »الینور« مثل ییها سفیدپوست به ندارند، کاري
 .گرفت مان خنده الینور و من او شوخی این از 

 .آمدیم بیرون رستوران از که بود بعدازظهر نیم و دو ساعت در حدود
 :گفت »جرالد«
 .برویم »نزو لور  سنت« کلیساي به خواهیم می ما -

 :گفتم
 !نیست یکشنبه که امروز ولی -

 :گفت
 .آنجاست دیدن منظورمان -
 کنار در »نزو لور  سنت« کلیساي .رفتم ها آن با هم من »الینور« اصرار به 

 پنج ساعت نزدیک تا ازآنجا ما بازدید. دارد قرار »کامپوورانو« گورستان
 .کشید طول بعدازظهر
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 »الینور« ولی. کند دیدن دیگر تاریخی بناي یک از داشت تصمیم »جرالد«
 هتل طرف به سه هر و کرد منصرف را او رسید می نظر به خسته که

 .کردیم حرکت »الکساندرا«
 :گفت من به »الینور. «شدیم پیاده تاکسی از هتل مقابل

 ؟بیایید من عقب شب هشت ساعت است ممکن -
 :گفت »جرالد« 
 با توانید می شما. دارم احتیاج استراحت به من کاوه، آقاي کنید قبول - 
 گردش شام از بعد دارد قصد او بخورید، هتل از خارج در را شام »الینور«

 .نباشد تنها که بهتر چه بکند
 :گفتم

 .کنم می تلفن بیایم نتوانستم اگر ،کنیم می کار یک پس - 
 :گفت »الینور« 
 .هستم منتظر هرحال به - 

 رضا. رفتم هتل به. بودم خسته هم خودم راستش کردم، خداحافظی ها آن از
 اتاقم به من. بزند قدمی رفته است و شده خوب حالش شد معلوم. نبود

 در را دخترش و »جرالد« هاي حرف. کشیدم دراز تختخواب روي. برگشتم
 :کردم مرور ذهنم

 خواهند می ها آن چه براي آوردم نمی سردر...  »الینور«! »جرالد! «آفریقا
 .بپردازند را رضا و من مخارج

 حضور در که بود »الینور« خوردن مشروب بود جالب برایم که موضوعی
. خورد می وآن این سالمتی به و کرد می پر را گیالسش درپی پی پدرش

 .بود شده معما برایم همه ها این
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 و نوشتم برایش یادداشت یک بعد. نیامد شدم، رضا منتظر نیم و هفت ساعت تا
 خارج هتل از خواستم می که موقعی. گذاشتم تختخوابش کنار میز روي
 :پرسیدم هتل دفتردار از بشوم

  ؟است رفته کجا رضا دانید می آیا -
 .کرد اطالعی بی اظهار او
 که همین. کرد باز برویم را در »الینور«. رفتم »الکساندرا« هتل به تاکسی با

 :گفت و گذاشت ام سینه به را دستش بشوم اتاق داخل خواستم
 .نشویم مزاحمش است بهتر ،کند می مطالعه دارد پدرم -
 از شدیم خارج آسانسور از که وقتی. بست را در آهسته و آمد بیرون اتاق از
 :پرسیدم او
 است؟ بهتر رستوران کدام غذاي شما نظر به -

 :گفت سپس و کرد فکر کمی
 .رویم می »آلفردو« رستوران به -
 است واقع آنجا در »آلفردو« رستوران که »اوگوستو« میدان به تاکسی با

 :پرسیدم و کردم باز را صحبت سر من بخوریم شام آنکه از قبل. رفتیم
 کند؟ استخدام را دوستم و من خواهد می شما پدر -
 :گفت» الینور«
 دوست یک عنوان به را شما او ؟کنید می که است فکري چه این نه -

 .ببرد همراه خواهد می مطلع و باتجربه
 :گفتم

 و ندارم آفریقا درباره اي مطالعه و تجربه بینم می کنم می فکر چه هر من -
 .هستم تعجب در شما پدر محبت و لطف همه این از
 .ندارد تعجب -
 .باشد داشته علتی باید آخر ـ
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 :گفت و زد آتش سیگاري »الینور«
 بازهم...  بیایی ما با تو خواهد می دلم من: بگویم کنده وپوست صاف بگذار -

 ؟پرسی می
 :کرد اضافه بعد

 ...من... کن خطاب »تو« مرا پس ازاین -
 :گفتم کردم قطع را حرفش

 ؟بگویی خواستی می چه -
 :گفت

 ؟رقصی نمی...  بعد براي باشد -
 .میل باکمال -
 .شو بلند پس -

 :گفتم او به رقص خالل در. رفتیم رقص صحنه به باهم
 برنامه یک روي باید افریقا در شما سیاحت برنامه است معلوم که طور این -

 باشد؟ اي شده حساب
 :گفت

 .یدآ درمی جور دارد، پدرم که باکاري. است طور همین -
 .نفهمیدم را منظورت -
 .است فروش عتیقه که گفت تو به پدرم نفهمیدي؟ چطور -
 برود؟ آفریقا به عتیقه اشیاء کردن پیدا دنبال به خواهد می او پس -
 :گفت و زد لبخندي »الینور«
 این. است وارد خیلی خودش کار در او نداند، را ها آن محل که کجا از -

 .برود آفریقا به خواهد می او که ایست دفعه دومین
 دارد؟ دوستم و من حال به منفعتی چه خوب -
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 دل از و بودن سیاهان قبائل بین آفریقا، در گردش ندارد منفعتی چطور -
 که است خوبی موفقیت این. ندارد نفعی میگویی تازه گذشتن، ها جنگل
 .بیاید پیش کسی براي است ممکن کمتر
 :گفتم

 ندارد؟ وجود عتیقه اشیاء افریقا در آخر، ولی -
 :گفت

 آمدي ما با که وقتی بگویم، برایت را چیز همه توانم نمی االن که من -
 .شوي می آشنا کار جزئیات به کم کم

 بیرون رستوران از بعد دقیقه چند برگشتیم، میزمان بسر ،شده تمام رقص
 و خودش از بود، من دست در »الینور« دست رفتیم، پیاده مسافتی آمدیم
 داده ازدست پیش سال چند را مادرش که کرد تعریف. گفت برایم پدرش

 .ندارد  دیگري فرزند او جز پدرش و است
 پیداکرده من به توجهی که کردم احساس طور این من. زدیم حرف خیلی
 که آوردم نمی سردر او هاي حرف از. بود همراه تردید با احساس این. است

: گفتم خودم با بود، شده بیدار من کنجکاوي حس. دارد اي نقشه چه پدرش
 گوید می »الینور« که ها سادگی این به آفریقا به دختر و پدر این رفتن
 وقتش هنوز یا. بگوید خواهد نمی او که است چیزها خیلی مسلماً. نیست

 .است نرسیده
 ؟کنی می فکر چیز چه به کجاست؟ حواست کاوه، -
 .پدرت پیشنهاد و تو هاي حرف به -
 :گفت و فشرد را دستم »الینور«
 بدهی؟ انجام اي لیره میلیون چند معامله یک خواهی می کنی می خیال تو -

 .باشد مهم تو براي قدر این موضوع این کنم نمی فکر
 نیست؟ طور این است، ساده خیلی تو نظر به -
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 .است ساده که البته -
 نیست ساعت 24 هنوز شدیم، آشنا باهم صبح امروز ما ،»الینور« آخر ولی -

 خوب را همدیگر ما ،کردي می فکر طور همین بودي من بجاي اگر هم تو
 .شناسیم نمی

 :گفت
 .نزنی هم را حرفش است بهتر .نیست مهم ها این -
 .رفتیم می راه همچنان ما و بود شب نیمه به نزدیک کردم، نگاه ساعتم به
 :گفت »الینور«
 خسته هم تو اینکه مثل ،رویم می راه داریم است وقت خیلی. برگردیم -

 .اي شده
 :گفتم

 .بزن حرف خودت به راجع -
 .اي خسته خیلی که پیداست ات قیافه از بزنی، گول را خودت نکن سعی -

 داشت اصرار ،»الینور. «برگشتیم »الکساندرا« هتل به و شدیم تاکسی سوار
 .ببرم اتاقش تاتوي را او باید که گفتم من ولی شوم جدا او از جا همان که

 :گفت رسیدیم که اتاق در پشت. فتیمر باال  آسانسور با
 .کن تلفن من به صبح ،برو تو خوب -

 :گفتم
 .ام گرفته تصمیمی چه که بگویم و ببینیم را »جرالد« آقاي خواهم می -

 :گفت و خندید
 .میگویم او به خودم -

 :شد شنیده اتاق توي از ضعیفی ناله صداي. کرد باز را اتاق در بعد
 کاوه؟ شنیدي -
 هست؟ هم دیگري کسی پدرت جز به آره، -
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 افتاده؟ اتفاقی چه من خداي...  نه -
 وسط هردو ناگهان. رفتم دنبالش به هم من. دوید اتاق داخل به شتاب با

 از رنگ. کرد نگاه من به »الینور«. بود زده خشکمان. ایستادیم اتاق
 اغما حال به اتاق کف که جرالد بروي را خودش بعد. بود پریده صورتش

 جاري خون اش پیشانی از کرد می ناله آهسته »جرالد. «انداخت بود افتاده
 .بود

 بزن؟ حرف شده؟ چه... پدر...  پدر -
 آهسته و خواباندم تختخواب روي را او و کردم بلند را »جرالد« فوراً من
 :گفتم »الینور« به... زدم صورتش به
 .کن خبر را دکتر فوراً -
 :گفت و کرد پاك را اشکش دستمال گوشه با
 .بیاید بهوش کن سعی نه -

 :گفتم
 .بدهیم اطالع پلیس به باید شده؟ اتاق وارد کسی چه ما غیبت در -
 :گفت و گرفت را دستم »الینور«
 .بزند حرف خودش بگذار نکن، عجله -
 ؟شناسد می را شما کی اینجا در -
 .کن کمک من، خداي ،کس هیچ -
 .کرد باز را هایش چشم. آمد بهوش اندکی »جرالد«
 ؟است خوب حالت! پدر! پدر -
 :گفت و داد حرکت را لبانش سختی به »جرالد«
 ؟... هستی...  تو -
 .بزنید حرف کنم می خواهش. »الینور«... من بله -
 :گفتم »الینور« به
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 اگر. آمده بهوش که بینی می. بگذار راحتش بزن ... حرف کمتر تو -
 مسلماً و شده حمله او به. آید می حرف به زودتر کنی خبر را دکتر

 .اند کرده ناراحتش
 نه کنم می خبر را دکتر نه من نزند، حرف درست خودش تا...  کاوه نه -
 .است افتاده برایش اتفاقی چه بفهمیم باید. دهم می اطالع پلیس به
 .شود نمی که طور این آخر، ولى -
 ...نکن اصرار -
 .کنم می تلفن من پس -
 :گفت و گرفت را دستم »الینور«
 .برود بیرون اتاق این توي از نباید موضوع این ،فهمی نمی چرا -

. بدهیم اطالع پلیس به یا کنیم خبر دکتر خواهد نمی چرا کردم تعجب
 من قیافه اینکه مثل دوخت، من به را نگاهش. داد حرکت را دستش »جرالد«

 رنگ بی لبخندي بعد و زد هم به را هایش پلک بار چند. ناآشناست برایش
 :گفت آهسته و پوشاند را لبانش

 هستی؟... اینجا...  هم تو...  کاوه -
 ؟...افتاده برایتان اتفاقی چه ؟»جرالد« آقاي است خوب شما حال -
 .شدند ...اتاق وارد...  نفر دو...  نفر دو -
 ؟شناسید می را ها آن -
 ... بله -
 الینور به رو. بود جزئی خراش. کرد پاك را پدرش پیشانی خون ،»الینور«

 :گفتم و کردم
 .شناسد می را هردو پدرت. اند بوده نفر دو ها آن شنیدي، -
 .شناسیم نمی را دیگر تو کسی جز اینجا در ما ولی -
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 وارد پدرت هاي پول ربودن براي ها آن است ممکن ،شود نمی دلیل اینکه -
 .اند شده اینجا

 ...است غیرممکن این ولی -
 .کرد خواهد تعریف را ماجرا خودش حال بهر -

 توانست و گشود کامالً را هایش چشم. شد بهتر جرالد، آقاي حال رفته رفته
ه ب بود گرفته دستش توي را او دست که درحالی »الینور«. بزند حرف

 :گفت وي
 .آمدید بهوش که خوشحالم پدر، -

 :گفتم من
 بدهم؟ اطالع پلیس به دهید می اجازه -
 :گفت و کشید بلندي نفس ،»جرالد«
 .نبود مهمی چیز. نیست احتیاج پلیس به. متشکرم نه -
 .خواستند می چه شما از ها آن بگوئید خوب -

 :گفت و زد لبخندي
. بروید توانید می شما. دارم احتیاج استراحت به. میگویم برایتان بعد -

 .هستم منتظرتان صبح...  کاوه آقاي متشکرم
 :گفتم

 .مانم می جا همین باشید خواسته اگر هستم، شما اختیار در من -
 :گفت »الینور«
 به اگر هستم، من... کنی استراحت بروي است بهتر ،اي خسته هم تو -

 .کنم می تلفن کردم، پیدا احتیاج کمک
 من با اتاق در دم تا »الینور«... فشرد را دستم. کردم خداحافظی »جرالد« از

 :گفت آهسته و کرد نگاه چشمانم توي بکنم خداحافظی خواستم وقتی. آمد
 .متشکرم... هستی خوبی دوست تو -
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 ... »الینور« خیر به شب -
 .خیر به شب -
... بود دخترش و »جرالد« پیش فکرم تمام. آمدم بیرون »الکساندرا« هتل از
... بودند خواسته چیزي چه »جرالد« از مرد دو آن پرسیدم می خودم از

 ؟...دیگر چیز یا... پول
 پلیس به من گذاشت نمی »الینور« چرا... بود شده معمائی خودش هم این 

 .دارد وجود میانه این در رازي البد بدهم؟ اطالع
 رفتم می آسانسور طرف به داشتم وقتی. رفتم »دالویله« هتل به تاکسی با

 از که دیدم را مردي برگشتم، عقب به. کند می صدا اسم به مرا کسی شنیدم
 به را دستش و برداشته را کالهش رسید که تر نزدیک. بود تر مسن خودم
 :گفت و کرد دراز طرفم

 !خوشوقتم شما دیدن از -
 :گفتم 
 جنابعالی؟ -

 :گفت
 نیست؟ طور این. هستید کاوه آقاي شما باشم، نکرده اشتباه اگر -
 .هستم خودم بله -
 او با شناسد می اسم به مرا که کیست این: پرسیدم می خودم از که درحالی و

 .دادم دست
 : گفت مرد

 .باشید خونسرد کنم می خواهش کاوه آقاي خوب-
 :پرسیدم

 معرفی را خودتان نیست بهتر. شناسم نمی شما را من! چیز؟ چهه ب راجع -
 کنید؟
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 :گفت و کرد کوتاهی خنده
 هم من. باشد کافی شما براي همین کنم می فکر. است »لوئیجی« من اسم -

 .داد من به را شما نشانی...  رضا آقاي شما دوست. شناختم نمی را شما قبالً
 ؟شناسید می کجا از را او !؟رضا -
 .شدم آشنا او با پیش ساعت دو یکی -
 است؟ افتاده برایش اتفاقی کجاست؟ االن او کجا؟ -
 .نیست مهم. کاوه آقاي باشید آرام -
 :گفتم ناراحتی و حوصلگی بی با
 افتاده؟ اتفاقی چه. آورم درنمی سر شما هاي حرف از من »لوئیجی« آقاي -

 ؟گویید نمی را موضوع اصل چرا شده، طوري یک رضا حتماً
 .میگویم باشید، داشته صبر کمی اگر -

 :کرد اضافه و گرفت را دستم بعد
 گوش را هایم حرف خونسردي با که بدهید قول اگر. بنشینید بفرمائید -

 .بگویم را موضوع حاضرم کنید
 :گفتم و نشستم من 

 .بفرمائید حـاال دهم می قول. خوب خیلی -
 :گفت و نشست روبرویم او
 .کرده تصادف اتومبیل با...» رضا« آقاي شما دوست -

 :گفتم و پریدم جا از ناگهان من
 !مرد؟! ... تصادف؟ -

 :گفت و نشاند مرا دومرتبه
 هم حالش .است »اتا سانتاماریادالیاپی« بیمارستان در االن است زنده. نه -

 .برداشته خراشی جزئی کنند مرخصش فردا شاید است خوب
 :مگفت ناراحتی و اضطراب با
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 است؟ زنده او بگوئید راست ،»لوئیجی« آقاي خدا به را شما -
... گفتم که من. نشوید ناراحت که ندادید قول مگر. است زنده که البته -

 داد من به او را شما نشانی که است این هم دلیلش است خوب حالش رضا
 کردید؟ باور حاال

 پیش مرا کنم می خواهش ؟اید نشسته چرا خوب. باشد طور همین باید. بله -
 .ببرید او
 :گفت »لوئیجی« 

 اید داده قول که نکنید فراموش ولی ام آمده شما بردن براي هم من ـ
 .ندهید دست از را خود خونسردي

 کرد؟ تصادف کجا او: پرسیدم
 تصادف آنجا که است خوشوقتی جاي هم باز. »ماریا سنت« میدان نزدیک -

 .بود نزدیکش بیمارستان. کرد
 گرفتند؟ را راننده -
 راه وقتی. بود خودش تقصیر. کرد تصادف من اتومبیل با او! ... بگویم چه -

 توجه راهنما چراغ به بدون اینکه شما دوست شد، بسته روها پیاده عبور
 سرعت. کردم حرکت موقع همان در. شد میخکوب داخل باشد داشته

 .کنم ترمز توانستم زود خیلی و بود کم اتومبیل
 .باشد نشده ناقص کند خدا. است شکسته بدنش از یکجایی حتماً -
 .بود برداشته کوچکی شکاف سرش فقط. نیست مهمی چیز. نه -
 :گفتم 

 راه بین را هایمان حرف و رفتیم می زودتر بود بهتر برویم، خوب -
 .زدیم می

 حاال کنم برطرف جا همین را شما ناراحتی خواستم می من آخر ولی -
 ...است ایستاده هتل مقابل من اتومبیل برویم بفرمائید. حاضرم
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 :پرسید هتل دفتردار برویم، بیرون هتل از خواستیم می که موقعی 
 شده؟ طوري برنگشته شما دوست کاوه؟ آقاي کجا -

 :گفتم
 .بیمارستان به روم می دارم کرده، تصادف -
 ...اینجا به کنم می خواهش پس. متأسفم -

. گذاشت تمام نیمه را حرفش او. زد زنگ میزش روي تلفن موقع این در
 کردم ... خداحافظی او از دست دادن تکان با من

 :گفت» لوئیجی«
 .یدیبگو اوه ب نداشت لزومی -

 :گفتم
 .نیست مهم -
 بود کرده توقف باالتر کمی که اتومبیلش به او. آمدیم بیرون هتل از

 :گفت و کرد اشاره
 از که بود این. بنشینم فرمان پشت توانم نمی دیگر دیدم تصادف، از پس -

 .کند کمک من به را امشب یک کردم خواهش »روبرتو« شریکم
 اول بود، نشسته فرمان پشت لوئیجی هیکل هم مردي. رسیدیم او اتومبیل به

 راه اتومبیل آنکه از قبل. آمد باال لوئیجی بعد و شدم اتومبیل داخل من
 :گفت رفیقش به او بیفتد،

 ناراحت را ایشان قضیه این. شو آشنا رضا آقاي دوست کاوه آقاي با -
 .است کرده

 :گفت و انداخت من به نگاهی. گرداند عقب به را سرش »روبرتو« 
 .بود کوچک تصادف یک. نیست مهمی چیز. کاوه آقاي خوشوقتم-

 :گفتم
 .باشد طور این کند خدا -
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 تمام. کردم می نگاه را بیرون ناراحتی فرط از من. کرد حرکت اتومبیل
 .بود رضا پیش حواسم

 .کنیم مطرح را قضیه اصل است چطور کاوه، آقاي خوب -
 :گفتم بود خیابان به نگاهم که طور همین من

 !هست هم دیگري چیز مگر -
 :گفت و زد ام شانه به آهسته لوئیجی

 !البته -
 دستش در شدم متوجه ناگهان. بگوید خواهد می چه ببینم شدم او متوجه

 خوردم یکه...  است گرفته من طرف به را آن لوله و دارد قرار تیر هفت
 :گفتم و کردم نگاهش

 چیست؟ دیگر این -
 :داد جواب خونسردي با او
 .آدمکشی براي ایست وسیله -
 .دارد بیمارستان به ما رفتن با ارتباطی چه این ولی میدانم -
 .نیست هم ارتباط بی -

 :گفتم
 خوشم هیچ هم ها شوخی این از و آورم نمی سردر شما هاي حرف از -

 .آید نمی
 :گفت لوئیجی

 هتل از ترا خواستیم می ما. بود ساختگی همه تصادف و بیمارستان قضیه -
 .ییبگو میدانی، دخترش و جرالد آقاي به راجع چه هر که بکشیم بیرون

 :داد ادامه را او حرف دنباله روبرتو
 .بگو را موضوع اصل. نکن معطلش لوئیجی -

 :گفتم من
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 بکشید؟ مرا خواهید می شما پس -
 :گفت لوئیجی

. زدیم را حرف همین هم رضا به. زودي این به نه ولی زدي حدس درست -
 .بگوید بما که دانست نمی چیزي. ماست پیش او

 :گفتم
 چیز یک! همین. الینور دخترش و جرالد آقاي. دانم نمی چیزي هم من -

 .دارند اقامت الکساندرا هتل در ها آن میدانم هم دیگر
 :گفت روبرتو

 .گذارد می ما سر سربه دارد. کن اش خفه را پسره این -
 دست پشت با ،کرد می نگاه من هاي چشم توي که طور همین »لوئیجی«

 :گفت و زد صورتم به محکم راستش
 .بود همین منتظر -

 :گفتم
 ؟خواهید می چه من از شما -
 درست يشد آشنا دخترش و »جرالد« با »پانتئون« معبد در صبح امروز -

 است؟
 .نیست چیزي که این ولى -
 .هست چیزها خیلی که فهمی می حاال ولی -
 !مقصود؟ -
 شام دخترش با هم شب و بودي ها آن با را روز تمام که است این مقصودم -

 .خوردي
 :گفتم

 دختر نفر دو شما یکی از حتماً! چیست؟ شما منظور. است درست هم این -
 .دارد دوست را جرالد
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 :گفت شمرده و آهسته لوئیجی
 و تو خواهد نمی دلم. اروپاست اینجا و هستی ایرانی تو. کاوه کن گوش -

 گذرد می روز یک ها آن با آشنایی از که دخترش و جرالد خاطر به رفیقت
 .بفهمی کن سعی. بده گوش هایم حرفه ب خوب. شوید کشته
 :گفتم

 ؟زنی نمی را آخر حرف چرا -
 :گفت مالیمت با او
 ؟دانی می  هم را این بروند، افریقا به خواهند می دخترش و جرالد -
 .میدانم بله -
 چیست؟ افریقا به رفتن از جرالد منظور ییبگو توانی می پس - 

 .برود افریقا به خواهد می عتیقه اشیاء دنبال به او دارم اطالع که آنجا تا -
 :گفت روبرتو

 .بودیم نکرده اشتباه دیدي لوئیجی، -
 .بگوید را اش بقیه کاوه بگذار حاال آره، -

 :گفتم
 .ندارد دیگر اي بقیه -

 :گفت لوئیجی
 .است گفته ما به چیزها خیلی رضا، ولی -
 چیزي او که گفتید پیش دقیقه دو یکی. کردید فراموش زود چه -

 .دانست نمی
 :گفت روبرتو

 .کند می جروبحث ما با دارد او ؟کنی می کار چه لوئیجی -
 :گفت او جواب در لوئیجی

 .آوریم می حرفش به باالخره باش داشته صبر -
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 :گفتم من
 این با من چون بگیرید تر طرف آن را تیر هفت لوله کنم می خواهش -

 .ندارم خوبی میانه چیزها
 :گفت تمسخرآمیزي خونسردي با
 .کنی می عادت کم کم ندارد اشکالی -
 :گفت عصبانیت با روبرتو 

 من به آیی برنمی پسش از اگر. کن خالصش. نرو حاشیه قدر این لوئیجی -
 .کن واگذار

 لوله به و آورد بیرون کوتاه لوله یک. برد کتش بغل جیب به دست لوئیجی 
 :گفت من به و کرد سوار تیرش هفت

 را خودت خود بی. بشنود تواند نمی هم روبرتو حتی را گلوله صداي حاال - 
 برگردید هتل به توانید می او و تو وقتی. ایم گفته هم رضا به نکن، معطل

 .کن شروع. بدهید شرح ما براي را »جرالد« نقشه که
 :گفتم

 کنید می خیال شما ،دانم نمی چیزي جرالد نقشه از. گفتم دانستم می چه هر -
 .است کرده تعریف من براي را اش زندگی اسرار تمام او
 .خواهیم می را ها همان هم ما اي فهمیده چیزهایی یک باالخره -

 .بدهم او به که نداشتم جوابی چون. کردم سکوت من
 :گفت روبرتو 

 .لوئیجی بیار حرفش به شد؟ خفه چرا -
 از را کتم یقه نکرد، اکتفا هم این به. زد صورتم به را سیلی دومین لوئیجی 

 گردنم روي را پایش یک انداخت، اتومبیل کف مرا. گرفت گردنم عقب
 :گفت داد می فشار که درحالی و گذاشت

 نه؟ یا گویی می باالخره - 
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 وارد ام سینهقفسه  به که فشاري با و بود گرفته درد گردنم هاي استخوان
 :گفت لوئیجی. بکشم نفس توانستم می سختی به ،آمد می

 .کشمت می طوري همین واال بده جواب شدي؟ خفه چرا -
 :گفتم اي خفه صداي با 

 چرا. است خودش پیش هست چه هر ندارم اطالع جرالد نقشه از من -
 .بپرسید خودش از روید نمی

 :گفت که شنیدم را روبرتو صداي
 .باش مواظب پلیس، اتومبیل لوئیجی -
 :گفت و برداشت گردنم روي از را پایش او 

 .بنشین شو بلند -
 به روبرتو. کرد می درد گردنم. بود پیچیده ام سینه توي نفس. شدم بلند من

 :گفت لوئیجی
 .کردي می را کار همین باید اول از -
 :گفتم 

 جرالد خصوصی زندگی از من که کنید قبول خواهید نمی چرا آخر -
 رفتن تازه. برود افریقا به خواهد می او که میدانم فقط من. دانم نمی چیزي

. ندارد الزم را بازي آرتیست این که گشتن عتیقه اشیاء دنبال و افریقا به
 :گفت لوئیجی

 بازي حقه داري تو و است گفته تو براي را چیز همه الینور. ندارد فایده - 
 .کنی می

 به چطوري دانستم نمی. آمد برنمی دستم از هم کاري و بود درآمده کفرم
 ترس هم طرف ازیک. دانم نمی چیزي جرالد نقشه از که فروکنم ها آن سر
 من کشتن و شود نمی سرشان چیز هیچ که دیدم می چون. بود گرفته مرا
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 با. رسید می نظر به تر خشن لوئیجی از »روبرتو. «ندارد اهمیت برایشان
 :گفتم خودم

 اي نقشه باید او. بودند زده کتک طور آن را جرالد که هست چیزي یک پس
 چه ها این ولی. برود افریقا به خواهد می که باشد داشته خود همراه

 تهدید را ها آن که خطري از دخترش و »جرالد« آیا! دارند؟ منظوري
 دارند؟ اطالع کند می

 داد تغییر را کالمش لحن ،گیرد نمی اي نتیجه من از دید لوئیجی، که وقتی
 :گفت و
 ؟بیاییم کنار باهم است چطور کاوه کن گوش -
 :کرد قطع را او کالم عصبانیت با روبرتو 

 که آنجا به چه؟ یعنی بیاییم کنار باهم شدي؟ تسلیم زودي این به -
 حرفش به چطور بینی می وقت آن من، دست به بده را او تو رسیدیم

 کاوه براي را چیز همه »الینور« گفت؟ چه »آلفردو« نشنیدي مگر. آورم می
 .است کرده تعریف

 :پرسیدم 
 شما براي که هایی همان جز نگفت من به چیزي الینور کیست؟ آلفردو -

 .گفتم
 :گفت لوئیجی

 مورد در ؟کنی می قبول را پیشنهادم ؟دهی می جواب چه کاوه خوب، -
 .دخترش و جرالد

 !میدانید من از بیشتر شما البد -
. بگیریم کمک هم تو از خواهیم می حاال. است طور همین کن خیال -

 موافقی؟
 بکنم؟ باید کار چه -
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 .کنیم می صحبت باهم بعد موافقی، که بگو تو -
 :گفتم

 .کردم قبول را پیشنهادت که کنیم فرض -
 خوب خیلی ،اي شده آشنا پدرش و »الینور« با که تو. است ساده خیلی - 

. دارد افریقا به خود مسافرت براي اي نقشه چه »جرالد« که بفهمی توانی می
 .آید می تو گیر هم چیزي یک. ندارد ضرر
 :گفتم و کردم فکر کمی. خواندم را او دست لحظه همان من

. نیست ساخته ما از کارها این. بگیري قلم را رفیقم و من دور است بهتر -
 .رویم می ایتالیا از ما هم دیگر هفته دو یکی

 :گفت روبرتو
 تو که اینطور. کنی می خسته را خودت داري بیخود تو لوئیجی -

 باید کند می اغفال را ما دارد. فهمید شود نمی چیزي او از ،اي گرفته پیش
 .ترسد نمی هم اسلحه از. باشد زرنگی آدم خیلی

 :گفت لوئیجی
 ما براي رفیقش و او کشتن که داند می خودش کاوه. نیست هم طورها این -

 .داند نمی چیزي واقعاً هم شاید. ندارد اهمیتی
 :گفت روبرتو

 کنی؟ می فکر طور این تو -
 :گفتم من

 و »جرالد« درباره من اطالعات کنید باور. لوئیجی آقاي است درست -
 توانم می باشید، خواسته اگر ولی. شنیدید که است قدر همان دخترش

 .بیاورم دست به شما براي بیشتري اطالعات
 بکنی؟ را کار این حاضري تو پس -
 .کنید آزاد را رفیقم و من اگر البته -
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 را خودش فقط ما اما ؛آمد کنار ما با کاوه باالخره روبرتو شنیدي -
 .کنیم آزاد توانیم می

 :گفت روبرتو
 قبول و بیاید کنار ما با که نکردي پیشنهاد او به قبل دقیقه چند مگر -

 .نیستم موافق من نه! داده؟ عقیده تغییر که شد چطور حاال...  نکرد؟
 :گفتم

 نیستید؟ موافق چرا -
 :داد جواب خشونت با
 را اتومبیل سر االن همین خواهی می البد. ایم خوانده راو ت دست ما -

 فکري بد شود آزاد رفیقت هم بعد. کنیم پیاده هتل جلوى ترا و برگردانم
 دیگر دقیقه چند تا. بیاورد حرف به ترا باید چطور داند نمی لوئیجی! نیست

 .دهم می نشان او به
 دارند کجا به مرا ها آن دانستم نمی که بودم خودم فکر در قدر آن من
 و ترس. ایم شده خارجرم  از که شدم متوجه کردم، نگاه بیرون به. برند می

 کردم ها آن به که بود پیشنهادي نجات راه تنها. بود گرفته مرا اضطراب
 را رضا خواستند می. شوند اغفال که نبودند کسی روبرتو و لوئیجی ولی
 مسافرت اسرار که داشتند انتظار من از وقت آن و نگهدارند خودشان پیش

 .بگذارم اختیارشان در را جرالد
 نجات ها آن چنگ از توانیم نمی رضا و من که بود روشن روز مثل برایم
 بود این مسلم قدر. دانستم نمی بودند، کرده اي معامله چه او با. کنیم پیدا
 دیده هتل دفتردار فقط .آنجاست در هم رضا که برند می محلی به مرا که
 که را مرد آن اسم نه او. ام شده خارج هتل از مردي اتفاق به من که بود

 او. داشت خبر بعدي اتفاقات از اینکه نه و دانست می بود، »لوئیجی« همان
 .هیچ بدهد؟ اطالع پلیس به توانست می را چیز چه
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 را رضا و من دخترش و جرالد با آشنایی که دانستم می اگر: گفتم خودم با
 ها آن از همیشه براي »پانتئون« معبد جلوي جا همان ،اندازد می دردسر به

 »جرالد« مسافرت علت. بود شده روشن برایم چیز همه تقریباً... شدم  می جدا
 مسافرت علت خواستند می که رفیقش و »لوئیجی« منظور و افریقا به
 و جرالد خود فقط که داشت وجود رازي میان این در. بدانند را »جرالد«

 .دانستند می دخترش
 کمی و پیچید فرعی جاده یک داخل به »روبرتو. «بودیم شده خارج رم از ما

 قدیمی خانه یک آنجا که زدم حدس باغ سردر دیوار از. شد باغی وارد بعد
 .نبود بزرگی باغ. باشد باید

 :گفت و رفت پائین فوراً »روبرتو« ایستاد ساختمان مقابل اتومبیل
 ... لوئیجی کن عجله -

. کرد شلیک گلوله یک او آمدیم، بیرون اتومبیل از لوئیجی و من که وقتی
 خوب را آن معنی که انداخت من به نگاهی. رسید بگوش خفیفی صداي
 در دوطبقه هاي اتاق ولى. بود روشن ساختمان راهرو چراغ...  فهمیدم
 .بود فرورفته تاریکی
 :گفت لوئیجی

 .نیامده هنوز ارباب اینکه مثل - 
 .شود می پیدایش باالخره گفت روبرتو - 
 هم لوئیجی. او سر پشت من و رفت می جلو روبرتو. بردند باال ها پله از مرا 

 رفیقش بلند صداي با روبرتو رسیدیم، که راهرو توي. آمد می من دنبال به
 :کرد صدا را
 ؟دهی نمی جواب چرا اي مرده مگر... آلفردو...  آلفردو - 
 قرار راهرو چپ سمت که را اتاقی در. کرد تند را هایش قدم کمی روبرتو 

 :زد فریاد ناگهان .رفت داخل به و گشود بود، روشن هم چراغش و داشت
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 .کرده فرار رضا لوئیجی - 
 اتاق داخل به مرا لوئیجی. بودیم رسیده اتاق در جلوي ما، موقع این در 

 کنارش در هم تیري هفت. بود افتاده اتاق کف بر مردي اتاق وسط. داد هل
 پشت به بود، آلفردو نامش که را مرد آن فوراً روبرتو،. شد می دیده

 ...آلفردو... آلفردو: کرد صدایش و زد صورتش به دست با و خواباند
 راهنمایی همان او که آمد یادم ناگهان. کردم نگاه آلفردو صورت به من

 از من. بودم دیده دخترش و جرالد با »پانتئون« معبد در که است
 نجات به توانستم می او کردن فرار با چون. آمد خوشم رضا شست ضرب
 دست از او فرار داشتم، سراغ رضا در که زرنگی همه با. باشم امیدوار خودم

 »روبرتو« بلکه من، فقط نه. بود کرده متحیر مرا بود، هم مسلح که محافظش
 فرود سرشان بر اي صاعقه اینکه مثل. بودند حیرت غرق هم »لوئیجی« و

 .بود برده بهتشان باشد، آمده
 به عصبانیت با ،آمد درنمی خونش ،زدند می کاردش اگر که لوئیجی 

 :گفت روبرتو
 نه؟ یا است زنده بینب اول -
 و برداشت سر بعد لحظه چند. گذاشت آلفردو قلب به را گوشش روبرتو 

 :گفت
 اي اسلحه حتماً کرده؟ فرار آلفردو دست از چطوري پسره آن. است زنده -
 .کند غافلگیر را او توانسته که داشته خودش با

 :گفت لوئیجی
 باالخره. نداشت اسلحه. بودم کرده وارسی را او هاي جیب من احمق، -

 .شده طوري یک
 رضا، فرار. کردم می نگاه صحنه این به و بودم ایستاده اتاق در نزدیک من 

 .بود درآمده معمائی صورت به
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 :گفت روبرتو 
 .بخواه کمک او از و کن تلفن ارباب به فوراً -
 :گفت بود شده گیج جریان این از که لوئیجی 

 چه ببینم اول بگذار. بزنیم بکاري دست نباید نیاید، بهوش آلفردو تا -
 .شویم بکار دست بعد است افتاده اتفاقی

 نقش هوش بی همچنان بود، ها آن خود سال و سن هم مردي که آلفردو
 نباید آلفردو که زدم حدس طور این من. کرد نمی حرکتی. بود زمین

 نام آلفردو هم شاید و است انگلیسی که بود پیدا اش قیافه از. باشد ایتالیائی
 تالفی زدم می حرف کلمه یک اگر چون کردم سکوت من. بود او مستعار

 ...رفت اتاق هاي پنجره طرف به لوئیجی. آوردند درمی من سر را رضا
 :گفت و برگشت. کرد امتحان نزدیک از را ها آن

  .است بسته هم ها پنجره -
 :گفت بود آلفردو جان نیمه جسم به نگاهش که درحالی بعد

 !؟شده غافلگیر چطور احمق این -
 :گفت روبرتو

 به برو تو. است شده هوش بی طور این که خورده سرش به اي ضربه حتماً -
 . کن تلفن ارباب

 اینجا به را پلیس او است ممکن. شود می تمام گران ما براي رضا فرار
 رفیقش حرف بار زیر خواست نمی و بود اي دنده یک آدم لوئیجی .بیاورد
 در. بودم خودم نجات فکر در باریک و خطرناك لحظات این در من. برود
 و ماجراجو هاي آدم که ها آن ولی. کنم فرار توانستم می و بود باز اتاق

 توانستند می زود خیلی ،دادند نمی اهمیتی من کشتن به و بودند تبهکاري
 چنگ از را خودم شده طور هر گرفتم تصمیم. دهند قرار هدف گلوله با مرا
 موقع این در .کردم می عمل درست بایست می اما بدهم نجات ها آن
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 روي او طرف آن روبرتو. بود بسته هایش چشم ولی کرد اي ناله »آلفردو«
 بلندي نفس آلفردو وقتی. زد می او صورت به آهسته و بود نشسته دوپا

 و گذاشت جیبش توي را تیرش هفت لوئیجی داد، حرکت را سرش و کشید
 .نشست دوپا روي او کنار

 این. بود آلفردو به حواسشان و توجه تمام ها آن. کشیدم را فرارم نقشه من
 را خودم تصمیم. بدهم نجات را خودم که بود من براي فرصت بهترین
 آمدم بیرون اتاق در ازعقب  عقب بود، ها آن به نگاهم که درحالی و گرفتم

 باز را دري. رفتم راهرو انتهاي به بروم، خروجی در طرف به اینکه عوض به
 که گذاشتم باز نیمه را در و شدم مخفی در پشت. بود دستشویی آنجا. کردم
 که طور آن اگر و بود درست ام نقشه خودم نظر به. باشم بیرون مراقب

 اطمینان .یافتم می نجات ازآنجا گرفت، می صورت بودم کرده بینی پیش
 یک مرا ازآنجاکه و شد خواهند فرار من متوجه زودي به ها آن که داشتم

 من که بود خواهند مطمئن درصد صد ،دانند می خودشان سواي و ناشی آدم
 اطمینان و فکر این روي ام شده خارج ساختمان از دستپاچگی و شتاب با

 غافلگیرم و بگردند من دنبال به ساختمان خارج در کرد خواهند سعی
 .کنند

 :گفت که شنیدم را روبرتو صداي موقع این در
 کرد؟ فرار هم یکی این کجاست؟ کاوه - 

 :گفت لوئیجی راهرو توي. دویدند بیرون اتاق از دو هر آن دنبال به
 .هستیم طرف ترسویی و ناشی هاي آدم با کردیم می خیال که ببین را ما -

 :گفت او جواب در روبرتو
 باشد هرکجا کند فرار ما چنگ از تواند نمی او. باشد راحت خیالت -

 .هست راه خیلی »رم« تا ازاینجا. کنم می پیدایش
 :گفت لوئیجی
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 ؟کنی می تماشا مرا داري و اي ایستاده چرا پس -
 که شنیدم را لوئیجی صداي... رفتند خروجی در طرف به شتاب با دو هر
 .کرد می صدا مرا

 بتوانی تو که نیست جایی اینجا. جلو بیا هستی هرکجا...  کاوه...  کاوه -
 .کنی فرار
 ،زدند می حرف هم با که را دو آن صداي. شد برقرار سکوت لحظه چند
. بودم نکرده پیدا را فرار فرصت هنوز. فهمیدم نمی چیزي ولی. شنیدم می

 .بکشم خارج به را خودم آن از توانستم نمی و بود باریک دستشویی پنجره
 از یکی پاي صداي. کردند صدا مرا دیگر بار یک. بودند احمقی هاي آدم
 خواهد می او که زدم حدس. شنیدم ،رفت می پائین ها پله از که را ها آن

 لوئیجی. بردم بیرون دستشویی از را سرم آهسته. بگردد را ساختمان اطراف
 .بود ایستاده پله روي

 به دستشویی پنجره زیر است، روبرتو مال داشتم اطمینان که پائی صداي
 .زد می دور را ساختمان داشت او. خورد گوشم

 خاطرم به فکري. افتاد راهرو گوشه میز روي گلدان به چشمم در الي از
 و مرگ مسئله. زد می شدت به قلبم. آمدم بیرون دستشویی از آهسته. رسید

در  مرا ها آن از هرکدام اگر که دانستم می هم را این. بود میان در زندگی
 به را خودم خیز یک با. کند می شلیک طرفم به درنگ بی ببیند، اي فاصله هر

 داشت بریدگی راهرو انتهاي خوشبختانه .برداشتم را آن و رساندم گلدان
 پشتش لوئیجی دیدم کشیدم، سرك. کنم مخفی را خودم توانستم می من و
 از مرحله دومین در. برگشتم ییدستشوه ب نشدم معطل. است ساختمان به

 باز...  کردم می پیدا فرار فرصت ،گرفت می انجام درست اگر ام، نقشه
 :پیچید راهرو در دو آن صداي

 نکردي؟ پیدا را ردپایش -

- 39 - 
 



 امیر عشیري

 .فرورفته زمین به و شده آب اینکه مثل نه -
...  ام شده مخفی کجا من که بودند متحیر دو هر. بود برگشته روبرتو
 .باشد رسانده جاده به را خودش او است ممکن: گفت لوئیجی

 متوجه ما که نشد هم دقیقه یک. است غیرممکن این نه: گفت »روبرتو«
 اغفال را ما بچه تا دو. هستیم احمقی هاي آدم ما که راستی...  شدیم فرارش
 .توست تقصیر تمام. است مسخره که واقعاً. اند کرده

 نباید ما. هستیم ناشی خود کار در گویی نمی چرا: گفت جوابش در لوئیجی
 هیچ بدرد که احمق آلفردو این. گذاشتیم می خودش خیال به را کاوه

 .است انداخته دردسر به را ما ،خورد نمی کاري
 داخل به را ها آن شده، طور هر که بود این من نقشه قسمت آخرین

 چنین در. کنم دورشان راهم ازسر دقیقه دو یکی براي و بکشم ساختمان
 حساب چون. برسانم اتومبیلشان به را خودم توانستم می مناسبی فرصت
 خطر به را جانم رفتن پیاده و هست راه خیلی شهر تا که بودم کرده

 جایشان سر روبرتو و لوئیجی بردم، بیرون دستشویی از را سرم. اندازد می
 باید کار چه که بودند درمانده. کردند می نگاه را بیرون و بودند ایستاده
 به زدن کلک وقت...  بود کرده عصبانی و گیج را ها آن من فرار. بکنند

. بودم برداشته منظور همین براي هم را چینی گلدان. بود رسیده ها آن
 گلدان. کردم پرتاب خروجی در طرف به را گلدان. نشدم معطل
 طبقه به که ییها پله روي درست یعنی خواستم می من که افتادجایی  همان

 داخل به را خودم من. خورد هم به ناگهان ساختمان سکوت. رفت می باال
 .کشیدم دستشویی

 !باال طبقه ،کرده انتخاب را  ییجا عجب: گفت که شنیدم را لوئیجی صداي 
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 نیست زرنگ کردیم می خیال ما که قدرها آن او گفتم دیدي: گفت روبرتو
 از را خودش اینکه مگر برود؟ خواهد می کجا ازآنجا. افتاد دام به باالخره
 برده؟ ماتت چرا خوب. بیندازد پائین به پنجره

 .اندازد می راه سروصدا بازهم ببینم بگذار: گفت لوئیجی 
 ها پله پائین دو هر دیدم. کشیدم سرك بااحتیاط و زدم دریا به دل من 

 طبقه به ها آن اگر گفتم خودم با کنند می نگاه را باال دارند و اند ایستاده
 را پایش روبرتو دیدم که بودم فکر این توي شد؟ خواهد چه نروند باال

 را راستش دست که درحالی هم لوئیجی او دنبال به. .. گذاشت ها پله روي
 .رفت باال بااحتیاط و آهسته بود، مسلح چپش دست و کشید می نرده روي

 خیال و بود گرفته من حقه. باالبود متوجه دانگ شش ها آن حواس
 از شدند دور من ازنظر که همین. ام شده مخفی دوم طبقه در من کردند می

 نزدیک به رفتم می جلو پاورچین و بود دیوار به پشتم. آمدم بیرون مخفیگاه
 و رساندم خروجی در به را خودم خیز یک با رسیدم، که دوم طبقه هاي پله
 فرار ازآنجا سالمت به بتوانم که نبودم امیدوار هنوز. شدم خارج ساختمان از

 .کنم
 در. نکردم مکث هم لحظه یک حتی. رفتم پائین یکی پله دو شتاب با 

 فکرم. شد کنده جا از اتومبیل. نشستم فرمان پشت و کردم باز را اتومبیل
 .بود نشده رفع خطر هنوز چون. بود ناراحت
 فرار ما اتومبیل با او. کن عجله لوئیجی: گفت که شنیدم را روبرتو صداي

 .کرد
 ولی. باالبود طبقه پنجره از کنم می فکر. شد شلیک گلوله یک آن دنبال به 

 دیوار لبه به راست سمت چراغ بودم شده نزدیک باغ بزرگ در به من
. پیچیدم چپ دست به آمدم بیرون ازآنجا سرعت با من. شکست و گرفت
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 که وقتی داشتم خاطر به خوب خیلی ،رفت می رم سمت به که را اي جاده
 .کشیدم یراحت نفس  تازه کردم، طی را مسافتی و شدم اصلی جاده وارد
 فکر خودم جز کس هیچ به و چیز هیچ به بودم شده دور خطر منطقه از چون
 که ندارند اتومبیلی ها آن که بود راحت خیالم سر پشت از. کردم نمی

 تلفن وسیله به ها آن که داشت وجود خطر این فقط. کنند تعقیب مرا بتوانند
. کنند غافلگیر مرا روبرو از ها آن و بدهند اطالع رم در همکارانشان به

 را اتومبیل رسیدم که »اتریوپیا« خیابان اول به. کردم هم را یکی این فکر
 فرعی خیابان یک داخل به سرعت با و شدم پیاده و داشتم نگاه خیابان کنار
 بعد سه حدود در ساعت. کنم پیدا تاکسی یک آنجا توانستم اواسط در. رفتم

 میزش پشت هتل دفتردار. رسیدم »دالویله« هتل به من که بود شب نیمه از
 هنوز رضا که فهمیدم بود آویزان مخصوص ویترین در من اتاق کلید. نبود

 از بعد بود ممکن اینکه فکر. رفتم باال یکسر و برداشتم را کلید. برنگشته
 او قاعدتاً. بود کرده ناراحتم باشد، افتاده برایش اتفاقی ویال آن از فرار
 .باشد برگشته هتل به من از زودتر باید
 امید این به کنم صبر یا بگیرم، کمک پلیس از... بکنم باید چه دانستم نمی
 بود سؤالی این باشد؟ رفته توانست می کجا رضا. برگردد خودش شاید که
 و »لوئیجی« گرفتار مجدداً راه بین آیا .کردم می خودم از درپی پی که

 ... شده؟ همکارانش
 فرار ویال آن از رضا که موقعی همان در چون. بود اي احمقانه فکر این

 همکاران ها آن اگر و بودند من با »روبرتو« و »لوئیجی« بود کرده
 حدس. بگذارند تنها رضا با را آلفردو نبود ممکن ،داشتند می هم دیگري

 تصادف اتومبیل با واقعاً یا ،آمده پیش اي تازه گرفتاري رضا براي که زدم
 .است کرده
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 که رسید فکرم به ناگهان. بودم شده گیج. داشتم عجیبی زدگی شتاب
 چه که بدهم اطالع ها ه آنب و بگیرم تماس »الینور« و »جرالد« با تلفنی

 ... کند می تهدید را خودشان و من خطري
 :برداشتم را تلفن گوشی

 .بگیر من براي را »الکساندرا« هتل لطفاً...  تلفنچی الو، -
 کنید؟ صحبت خواهید می باکی ببخشید، - 
 .جرالد آقاي با - 
 است شده بیدار خواب از بود معلوم که را »الینور« صداي بعد ثانیه چند 

 .شناختم
 ...الو... الو -
 که درحالی بزنم، حرفی آنکه بی و شدم منصرف او با کردن صحبت از

 آهسته شنیدم، می »...الو... الو« گفت می سرهم پشت که را »الینور« صداي
 به کردن تلفن که بودم رسیده نتیجه این به. گذاشتم تلفن روي را گوشی

 که تلفن با گذشته آن از ،شب نیمه از بعد سه هم آن است مورد بی او
 .کنم تعریف او براى را شب آن ماجراي تمام توانستم نمی

 بابت از. بودم گریبان به دست عجیبی ناراحتی با. رفتم نمی بیرون رضا فکر از
. بودند شناخته مرا همکارانش و» لوئیجی« چون. داشتم نگرانی هم خودم

. باشند اتاقم در پشت رفقایش از یکی یا او، خود موقع آن در که نبود بعید
 .بودم کرده قفل را در

 اینکه به علم با رضا است ممکن که رسید اینجا به فکرم آخر دست 
 اتفاق به تا کرده مراجعه پلیس به است، انداخته دام به هم مرا »لوئیجی«

 ... بدهد نجات مرا و برود ویال همانه ب ها آن
 تلفن متوجه دانگ شش حواسم. بودم فرورفته چرمی دار دسته صندلی توي

 ساعتم به. بود کشنده و آور اضطراب اتاق یکنواخت سکوت. بود اتاق در و
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 چند موقع همین در. بود گذشته شب نیمه نیم و سه از دقیقه چند کردم نگاه
 از یکی حتماً گفتم خودم با. پریدم جا از من. خورد اتاق در به ضربه

 .هاست آن
 :پرسیدم و رفتم در پشت به آهسته

 هستی؟ کی -
 .رضا هستم، من -

 :گفتم و کردم باز را در
 بودي؟ کجا رضا، هستی فکري بی آدم عجب -
 بودي؟ رفته کجا که بکنم تو از باید را سؤال همین منهم ـ 

 نیفتاده؟ برایت که اتفاقی: پرسیدم
 این. زیاد خیلی. چرا: گفت و انداخت دار دسته صندلی توي را خودش
 .بفرستد دنیا آن به مرا بود مانده کم دخترش، و »جرالد« با تو آشنایی

 که بود بعید تو از. آمد خوشم بودي، کرده که زرنگی از ولى: گفتم
 .ببري بدر سالم جان »آلفردو« دست از بتوانی

 بودند؟ برده آنجا به هم ترا ببینم! آلفردو؟ گفتی، چه -
 بودي؟ نداده ها به آن مرا نشانی تو مگر -
 .ببرند ویال همانه ب هم ترا کردم نمی فکر هیچ ولی. چرا -
 چیزي دخترش و »جرالد« از که تو واال. بودم من ها آن اصلی هدف -

 .دانستی نمی
 تصادف لوئیجی آقاي اتومبیل با هردومان دیشب پس: گفت و خندید
 بعد و تو اول! بود برده »سانتاماریا« بیمارستان به را ما او و بودیم کرده

 .هستند بازي حقه و زرنگ هاي آدم واقعاً من،
 .هست هم تر زرنگ ها آن از: گفتم

 کی؟: پرسید تعجب با
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 .کردیم فرار چنگشان از که تو و من -
 اتفاق باید اي معجزه یک البد بگو خودت به راجع. نزن حرف من از -

 .کنی فرار ویال آن از اي توانسته که باشد افتاده
 ...گرفت صورت خودم دست به معجزه این: گفتم

 حاال خوب: پرسیدم پایان در. کردم تعریف برایش کامل طور به را ماجرا و
 .بگو تو

 .بودم انداخته حال آن به من را »آلفردو« که اي کرده فکر حتماً: گفت رضا
 است؟ غیرازاین مگر. اند کرده را فکر همین هم ها آن -
 پس از توانستم می چطور اسلحه داشتن بدون و تنهائی به من...  البته -
. بکند شلیک طرفم به او و بکنم اشتباه یک که بود کافی! بربیایم »آلفردو«

 .بود من به رو درست او تیر هفت لوله. رسید نمی نظرم به نجاتی راه هیچ
 ...روي می حاشیه قدر این چرا افتاده؟ اتفاقی چه پس - 

 .دادند نجات مرا ،شناختم نمی و بودم ندیده را ها آن اصالً که مرد نفر دو -
 !اي انداخته دست مرا چرا! ناشناس؟ مرد نفر دو ۔ 

 رفتن از پس ساعت نیم تقریباً میگویم که است طور همین کن باور -
 ... دانم نمی را اسمش که دیگر یکی آن و لوئیجی

 روبرتو - 
 .روبرتو. آمد یادم حاال. آره - 

 شد؟ چه بعد -
 تو راستی. بودند رفته تو دنبال به ها آن که دانستم می من: گفت رضا - 

 ؟اند شناخته را ما کجا از ها آن میدانی
 .بگو را اش بقیه. میگویم برایت بعد: گفتم

 ،کردم می فکر ها آن و تو و خودم درباره داشتم که موقعی همان درست - 
 .خورد پنجره شیشه به بیرون از چیزي دفعه یک
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 !باشد شکسته شیشه که رسید نمی نظر به ولی: گفتم
. رفت پنجره طرف به آلفردو. بشکند شیشه که نبود طوري. میدانم ،آره .

 توي گلوله یک بخوري، تکان جایت از اگر: گفت و کرد من به نگاهی
 …کنم می خالی مغزت

 :داد ادامه دوباره و کرد مکثی رضا 
 به نگاهی و کرد باز را پنجره آهسته باالخره. کند کار چه بود مردد او -

 مسلح مرد دو و شد باز شدت به اتاق در موقع همین در. انداخت بیرون
. کند استفاده اش اسلحه از که نکرد پیدا را این فرصت آلفردو و شدند وارد
 بسر اي ضربه چنان کوچکی جسم با دو، آن از یکی شد، غافلگیر زود خیلی

 با و بودم مانده وواج هاج من... افتاد اتاق کف مرده مثل که زد »آلفردو«
 رسیده نفر دو این به نوبت حاال البد هستند؟ کی دیگر ها این: گفتم خودم

 .بپرسند دخترش و »جرالد« به راجع من از که
 دادند؟ نجات ترا ها آن: پرسیدم 
 من به ها آن از یکی افتاد، اتاق کف هوش بی »آلفردو« که وقتی آره، - 

 خارج که ساختمان از. آمدم بیرون اتاق از دنبالشان به »بیا ما همراه« گفت
. بود نشسته فرمان پشت هم نفر یک بود، ایستاده اتومبیلی ها پله پائین شدم،
 آن وسط من »باال برو« گفت من به و کرد باز را عقب در دو آن از یکی

 .کرد حرکت تومبیلا و نشستم نفر دو
 !سادگی؟ همین به: گفتم من 

 براي ها آن که بود »کوانتین سنت« زندان آنجا کنی می خیال. آره -
 ها آن که بودم متحیر خودم! ... بجنگند نگهبان هنگ یک با من نجات
 چاله از که زدم حدس. بگویم چه دانستم نمی. برند می کجا به مرا دارند

 .ام افتاده چاه به و ام درآمده
 !کنم نمی باور که من: گفتم 
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 و شکستم را سکوتم من باالخره. است جالب خیلی. کن گوش را اش بقیه -
 من راست سمت که مردي »برید؟ می دارید کجا به مرا« پرسیدم ها آن از

 در »کنی؟ پیدا نجات ها آن دست از خواستی نمی مگر« گفت بود نشسته
 »نپرس دیگر را یکی این« گفت او »هستید؟ کی شما ولی چرا« گفتم جوابش

 … برند می کجا به مرا باالخره ببینم کردم سکوت ناچار من
 :داد ادامه دوباره و کرد درنگ اي لحظه رضا اینجا در 

 ساختمان جلوي و گذشت خیابان تا چند از اتومبیل رسیدیم، که شهر به -
 دوم طبقه در. ساختمان توي بردند و کردند پیاده مرا. ایستاد بزرگی
. زد در به ضربه چند. ایستاد اتاقی در دم ،رفت می من از جلوتر که مردي
 و داد زن آن نشان مرا مرد آن. کرد باز را در زیبا و جوان زنی بعد کمی
 در مرد »کشتید؟ را مراقبش: «پرسید او از زن »است سالم و صحیح«: گفت

 .»باشد زنده باید. درآمد پا از ضربه یک با فقط نه«: گفت او جواب
 :گفتم و کردم قطع را رضا حرف من

 !بوده جالب خیلی تو فرار پس- 
 .بودم شده گیج. آوردم نمی سردر جریان این از هم خودم است طور همین -

 شما دیدن از« گفت و کرد دراز را دستش او. بود زیبا و جوان زن به نگاهم
 شنیدم او زبان از را خودم اسم وقتی ».تو بفرمائید. رضا آقاي خوشوقتم

 .کردم تعجب بیشتر
 کجا از ترا نپرسیدي زن آن از: گفتم و کردم قطع را او حرف من
 ؟شناسد می

 را جوابم او که آید نمی یادم ولی. باشم پرسیده هم شاید. نیست یادم درست
 طرفم به را دستش جوان زن وقتی. کن گوش را اش بقیه حاال. باشد داده
 توي مرا دست همانطورکه او بردم، جلو را دستم اراده بی من کرد دراز

 :گفت بود، گرفته دستش
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 »؟اید ایستاده چرا« -
 .»بروید توانید می شما: «گفت و کرد رو مرد دو آن به بعد

: پرسیدم من. بست هم را در و برد اتاق توي خودش با مرا وقت آن 
 است؟ کاره چه زن آن نفهمیدي

 .باش داشته صبر کمی
. بود زیبا و اندام خوش. کرد معرفی »گرتا« را خودش زن: داد ادامه و

 از. رسید می نظر به ساله وپنج سی .بود سیاه سرش موهاي مثل هم هایش چشم
 .است توداري آدم بود معلوم هایش نگاه

 :گفتم من 
 بودي؟ او پیش حال تابه پس -
 .قبل ساعت یک تا البته. است درست -
 ؟چیست تو دادن نجات از منظورش نپرسیدي -
 :گفت فقط. نداد درستی جواب او ولی. چرا -
 .»بود شما دادن نجات فقط منظورم« -
 از را  آن تو و دارد وجود رازي یک حتماً است غیرممکن این آخر ولی -

 ؟کنی می پنهان من
 چیز هیچ حال تابه ما کاوه، ببین نداري؟ اطمینان من هاي حرف به مگر -
 که من .بگویم دروغ تو به که ندارد دلیل. ایم نکرده پنهان همدیگر از را

 تعریف برایت دارم افتاده اتفاق هرچه. بگذارم کاله ترا سر خواهم نمی
 .کنم می

 :گرفت را سخنانش دنباله او... بگو را اش بقیه...  خوب خیلی -
 .نشست پهلویم هم خودش و آورد مشروب برایم گرتا -

 نجات مرا علت چه به پرسیدم او از دومرتبه من. بود گیرا و گرم صدایش
 - :گفت و کرد اي خنده »گرتا« باشد؟ داشته دلیلی باید حتماً دادید؟
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 مگر. شد تصفیه حاال که داشتم ها آن با اي خرده حساب یک. ندارد دلیلی«
 »؟باشد بین در چیزي باید

 :گفتم او به 
 »؟شناسید می مرا از کجا شما« -
 :گفت جوابم در او 

 بدکاري شما نظر به نکنید هم را فکرش اصالً. فهمید می بعداً را یکی این -
 معما حالت از موضوع این خواست می دلم خیلی ولی نه: گفتم ام؟ کرده

 .بیاید بودنش بیرون
 :کردم قطع را رضا سخنان باز

 بود؟ ایتالیائی گرتا - 
 .باشد سوئد اهل باید که پیداست اسمش از. کجاست اهل نفهمیدم - 

 گرتا از چرا داشت، خواهم ترا سرنوشت منهم دانستی می که تو خوب، -
 ...بدهد؟ نجات هم مرا خود افراد با که نکردي تقاضا
 او داد؟ من به جوابی چه میدانی ولی گفتم ه اوب را موضوع این :گفت رضا

 :گفت
 اگر و بدهم نجات را شما خواستم فقط. ندارم کاري شما دوست به من« -

 .»برگردي ویال بهمان توانی می ناراحتی،
 شد؟ چه بعد: پرسیدم

 که است زرنگی زن قدر آن که داد نشان »گرتا« بشود؟ چه خواستی می -
 که زد می حرف طوري او پرسیدم می کارش و خودش به راجع موقع هر

 از بیش توانستم نمی و بودم نشده قانع اما بودم گرفته را جوابم من ظاهراً
 و خوردي مشروب گیالس سه دو او با فقط: گفتم. کنم کنجکاوي آن

 ؟کنم نمی باور که من زدید؟ حرف باهم
 :گفت عصبانیت با رضا 
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 که موقعی فقط. گفتم برایت را حقیقت من ؟کنی نمی باور چطور آخر -
 مرا توانی می«: گفت و آورد را صورتش کنم، خداحافظی او از خواستم می

 .بوسیدم را لبانش هم من »ببوسی
. بود جالب رضا یافتن نجات ماجراي شد، برقرار سکوت ما بین ثانیه چند
 معماي یک به. بودم نفهمیده آن از چیزي من چون خودش براي البته

 و من بین سکوت رضا. اتفاق یک تا بود نزدیک بیشتر بغرنج و پیچیده
 :گفت و شکست را خودش

 ؟کنی می فکر چه زن این به راجع تو -
 یک دست از ترا ،کلفت گردن نفر سه با زن، یک. است عجیب خیلی: گفتم
 بدون داده، نجات هستند ردیف یک در دودسته هر شک بدون که اي عده

 !باشد داشته منظوري اینکه
 یا کند، تصفیه »لوئیجی« با را حسابش خرده بود خواسته فقط »گرتا: «گفت
 حرف این چرا تو: گفتم و کردم نگاهش. باشد داده نشان او به شستی ضرب

 ها آن با هم دیگري طور توانست می گرتا …! ؟اي کرده باور را
 او حرف اینکه فرض به گذاشت تو روي انگشت فقط چرا. کند حساب تصفیه

 ...!؟شناخته می ترا کجا از او که آید می پیش سؤال این کنم، قبول را
 است مهم ها این. بود برداشته ویال آن تا ترا پاي رد که شده چطور

 داده نجات ترا ،شده حساب نقشه یک روي »گرتا« میگویی تو که طور این
 .دارد منظورى چه که فهمی می زودي به. است

 :گفت
 اي؟ زده حدس تو که باشد طور همین هم شاید -

 :گفتم
 کلفت گردن مرد نفر سه که زیبایی و جوان زن یک داري؟ تردید هنوز -
 ؟کنی می تصور عادي زن یک را او تو باشد، داشته اختیار در مسلح و
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 چیزي او از گفتم، که من نه: گفت و انداخت باال را هایش شانه رضا
 .رسد می نظر به پیچیده کمی جریان این نفهمیدم

 دسته دارو هدف که هستم مطمئن من …! ؟کمی یک میگویی تازه: گفتم
 یکی این و شده گود وارد زورش با یکی آن است یکی »گرتا« و لوئیجی

: گفت ،آورد درمی تنش از را کتش که درحالی و شد بلند رضا. زیبایش با
 .توست تقصیر تمام

 !من؟ تقصیر -
 خطر به را ما که است دخترش و »جرالد« با تو آشنایی منظورم. آره -

 که اي فهمیده هیچ تو. نیایند ما سراغ به هم باز که کجا از انداخته،
 افریقا به خواهند می هدفی چه براي و اند کاره چه دخترش و »جرالد«

 بروند؟
 است این خالصه. آمد پیش قضیه آن که کنم صحبت تو با بودم آمده: گفتم

 ببرند، افریقا به خودشان با ترا و من دارند اصرار دخترش و جرالد که
 .است عتیقه اشیاء کردن پیدا براي منظورشان میگویند ها آن که طور آن

 کردي؟ باور توهم و -
 .نکنم باور که ندارد دلیلی -
 اي؟ گرفته تصمیم چه تو خوب،: گفت او
. کنم قبول را پیشنهادشان دارم تصمیم من رسیده، اینجا به کار که حاال -

 آن به وقت آن بگیرم هم را تو نظر بودم منتظر. ام نداده رد جواب البته
 خودت. ندارم زیادي جان من چون نپرس، چیزي من از. بدهم جواب
 ... گردم برمی ایران به هم من بیفتی، راه ها آن با تو که وقتی... میدانی

 .شد بستر داخل داد پایان را اش جمله وقتی رضا
 اسرار جریان این در رضا، کن گوش: گفتم و ایستادم تختخوابش کنار

 و دار و »لوئیجی« طرف ازیک دخترش و »جرالد. «دارد وجود زیادي
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 ارتباط بی قضیه این با شک بدون هم »گرتا. «دیگر طرف از هم اش دسته
 دست ،دانیم نمی چیزي آن از تو و من فقط که رازي این در همه. نیست
 .بیاید گیرمان هم چیزي یک شاید. شده کشیده بمیان ماهم پاي. دارند

 :گفت و گرداند من طرف به را رویش و خورد غلتی رضا
 تو و من از ها آن. نیستم موافق تو با من. نه بیاید؟ گیرمان چیز چه مثالً -

 هم ها سادگی این به. بکنند باید کار چه که دانند می. هستند تر زرنگ خیلی
 من از. اي کرده هنر نشوي، کشته اگر. نیست اي، کرده خیال تو که
 را دخترش و جرالد برویم »جنوا« به قطار با صبح امروز همین بیا ،شنوي می
 است؟ قشنگ خیلی. گیرکرده »الینور« پیش گلویت نکند ببینم،... کن ول

 و هاست آن پیش دانگ شش حواسم نیستم او قشنگی و زشتی فکر در: گفتم
 دخترش و جرالد با اول از نباید من. شود می شروع دارد که ماجرایی این

 طوري همین نباید رسیده، اینجا به کار که حاال گرفتم، می گرم
 .کنم خداحافظی

 اگر. اي خورده ها آن با شام یا و ناهار یک شده؟ طوري کنی می خیال -
 »جرالد« آقاي با خواهی می گفتی و آمدي که بود ظهر دیروز باشد، یادت

 یادت...» نگیر گرم زیاد دخترش با« گفتم من و بخوري ناهار دخترش و
 چه ما. بشناسد را مردم اول جلسه همان در تواند نمی که آدم آخر هست؟
 حاال... فروش عتیقه واقعاً یا است باز حقه. است آدمی جور چه جرالد میدانیم

 که فهمی می وقت آن. بکن را هایت فکر بعد... اي خسته خیلی. بخواب بگیر
 .ام گفته درست من

 را خودم و مالیدم را هایم چشم. شدم بیدار خواب از تلفن، زنگ صداي با
 کوچک میز یک روي رضا و من تختخواب بین تلفن. کشیدم تلفن طرف به

 ...الو: برداشتم را گوشی. زد می زنگ سرهم پشت بود
 کاوه؟ هستی تو ...الو -
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 الینور خیر به صبح -
 بودي خواب -
 است؟ چطور پدرت خوب، خوب،. خوابیدم دیر دیشب آره -
 .است خوب حالش -

 ؟کنی می تلفن کجا از: پرسیدم و نشستم. شدم بلند من
 مگر؟ چطور. الکساندرا هتل از - 

 .اي آمده بیرون هتل از کردم خیال هیچ، -
 ببینم؟ را تو توانم می دیگر ساعت یک تا ببینم -
 .اینجا بیایی تو است چطور. حتماً -
 به پائین از بیایی باال نخواستی هم اگر. هستم منتظرت جا همین من نه -

 .کن تلفن من
 افتاده؟ اي تازه اتفاق -
 فعالً. کردم تلفن من نشد، خبري دیدم که وقتی. بودم تو منتظر نه -

 .خداحافظ
 .خداحافظ -

. بود خواب هنوز رضا. آمدم پائین تختخواب از و گذاشتم را گوشی
 :گفت و کرد باز را چشمانش. کردم بیدارش

 .بخوابم بگذار. ندارم کاري من -
 وقتش حاال. بیایی من با باید توهم. است من منتظر الینور. شو بلند: گفتم

 .کنم آشنا باهم را نفر دو شما که رسیده
 که هایی حرف نظرم به. بگیر قلم را یکی من دور: گفت و خورد غلتی رضا

 .شوم آشنا دخترش یا »جرالد« با ندارم میل من. رفته یادت زدم، دیشب
. نداشتم را او با زدن سروکله وقت چون. گذاشتم خودش حال به او را
 .بود کشیده دراز تختخواب روي هنوز رضا ولى. پوشیدم راهم لباسم
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 داري؟ قرار الینور با کاوه؟ کجا، -
 .کرد بیدارم خواب از او تلفن زنگ. آره -
 ؟بینیم نمی را همدیگر ما امروز پس -
 بروي؟ خواهی نمی ییجا تو: پرسیدم 

 .روم می بیرون به شده که هم خوردن ناهار براي ولی. ندارم کاري -
 .باش منتظرم »چیسترنا« رستوران. بخوریم باهم را ناهار کنم می سعی: گفتم

 رد جواب الینور به که کن حاضر را خودت هست طوري هر ولی. باشد -
 .بدهی

 .باشی موافق من با که کن سعی توهم - 
 از من که بود نشده قطع اش خنده صداي هنوز... خندید بلند صداي با رضا 

 و خوردم صبحانه بود، هتل نزدیک که کافه اولین در. شدم خارج اتاق
 ،رفتم می »الکساندرا« هتل طرف به که راه بین... افتادم راه به دومرتبه

 خیلی بود، افتاده اتفاق رضا و من اي بر که گذشته شب ماجراي درباره
 جرالد آیا که کردم می سنگین و سبک جهت ازاین را موضوع کردم، فکر

...  نزنم حرف هم کلمه یک اصالً یا بگذارم، جریان در راهم دخترش و
 خودم پیش بگذارم، مسکوت را گذشته شب جریان گرفتم تصمیم باالخره

 پاکشی زیر الینور از که بود این من هدف باشیم، تودار هم ما بگذار گفتم
 پدرش مثل هم »الینور« اینکه گو. دربیاورم او از اي تازه مطالب بلکه. کنم

 من باره در ازآنچه بیش او گذاشتم می نباید حال بااین. بود تودار و زرنگ
 …بداند ،داند می دوستم و
 به پائین از... رسیدم »الکساندرا« هتل به که بود صبح نه به نزدیک ساعت 

 اگر که گفتم او به. برداشت را گوشی الینور. کردم تلفن »جرالد« اتاق
 .بروم اتاقش به من ،است گرفتار

 آیم ... می پائین االن. ندارم کاري اینجا من نه: گفت الینور
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 من به چشمش که همین. آمد بیرون آسانسور از الینور بعد دقیقه دو یکی
 بغلم زیر را دستش رسید، که نزدیک گرفت نقش لبش روي لبخندي افتاد،

 است؟ خوب حالت تو: گفت و برد
 .بهترم دیروز از: گفتم

 .امروز از بهتر فردا و: گفت و خندید
 :پرسیدم
 .دیدم می را او خواست می دلم خیلی کجاست؟ پدرت

 .ماست منتظر نشسته، هتل کافه در او برویم، بیا پس -
 نزدي؟ حرفی تلفن پشت تو ولی -
 ببینیم را همدیگر خوردن ناهار موقع که بودیم گذاشته قرار پدر و من -

 .است منتظر او حاال و خورد هم به قرار این ولی تو با البته
 هاي روزنامه داشت و بود نشسته تنها جرالد. رفتیم هتل کافه به »الینور« با

 .کرد می مطالعه را رم صبح
 .جرالد آقاي خیر به صبح -

 کاوه؟ آقاي. هستید کجا: گفت و کرد بلند روزنامه روي از را سرش
 دارید؟ میل قهوه. بنشینید بفرمائید

 .آید نمی بدم -
 .دارم عالقه قهوه به هم من -

 اتفاقی گذشته شب که انگار نشسته آرام و خونسرد خیلی او دیدم من
 .است نیفتاده برایش
 نظر ... کردید صحبت دوستتان با: گفت و گذاشت کنار را روزنامه جرالد

 چیست؟ او
 .است موافق هم او شک بدون: گفت و دوید پدرش حرف میان به الینور
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... بیاید ما با که کنم می اش راضی نباشد، موافق هم اگر. بله: گفتم من
 به را شما و شدند شما اتاق وارد دیشب که را نفر دو آن جرالد آقاي راستی

 شناختید؟ می انداختند، حال آن
 و شما آمدن از قبل ساعت یک تقریباً. بودم ندیده اصالً را ها آن. نه: گفت
 اسلحه با نفر دو کردم، باز که را در. خورد اتاق در به ضربه چند الینور
 .کردند ناراحتم بشدت و شدند اتاق وارد

 خواستند؟ می شما از چیزي بود؟ چه منظورشان: پرسیدم
 پیدا براي هم خودم که چیزي همان: گفت و زد داري معنی لبخند جرالد

 .بروم افریقا به خواهم می کردنش
 .باشد قیمت گران و کمیاب خیلی باید چیز آن البد: گفتم

 :داد پاسخ پدرش بجاي الینور
 .برود افریقا به خواهد می عاج کردن پیدا براي پدرم -

 مهم قدرها آن افریقا در عاج کردن پیدا: گفتم خودم با و کردم تعجب من
 در اي عده نرسیده، افریقا خاك به دخترش و جرالد پاي هنوز که نیست
 پاي که هست دختر و پدر این توي کلکی یک حتماً نه. هستند او تعقیب

 این در دیگر، طرف از هم »گرتا« و طرف ازیک اش دسته و دار با »لوئیجی«
 .است بازشده آرام، ظاهر به ماجراي

 تهدید، با نفر دو آن کاوه؟ آقاي کنید می فکر چرا: گفت جرالد
 .افریقاست کجاي در ها فیل گورستان بپرسند من از خواستند می

 !؟ها فیل گورستان -
 ،فرارسیده مرگش کرد احساس که همین فیل! دانید؟ نمی شما مگر. بله -
 دارم، اطالع که آنجا تا. رود می خودشان مخصوص گورستان طرف به

 به بشر پاي که افتاده اتفاق کمتر و است جنگل اعماق در ها آن گورستان
 .برسد آنجا
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 دادید؟ جواب چه ها آن به شما خوب -
 را ها فیل گورستان توانند می باشند داشته را وجرئتش دل اگر گفتم. هیچ -

 .کنند پیدا
 لوئیجی با که کسی همان یعنی ،روبرتو که شدم متوجه من موقع این در
 وانمود طور این و نشسته تنها میز یک پشت بودند، انداخته دام به مرا
 و بود ما پیش حواسش تمام ولی. خواند می روزنامه دارد که کند می

 .پائید می را ما زیرچشمی
 .است انداخته خطر به هم مرا شما با آشنایی: گفتم جرالد به 
 :گفت الینور. خوردند یکه حرف این شنیدن با دختر و پدر 

 کرده؟ تهدیدت کسی -
 :گفتم 

 تعقیبم دالویله هتل نزدیک تا مرد نفر دو شدم، جدا تو از که دیشب. نه -
 به اینجا تا نفر دو همان آمدم، بیرون هتل از که هم صبح امروز کردند
 بدانم خواهم می ولی. ندارم وحشتی و ترسی ها آن از راستش آمدند دنبالم

 وارد دیشب که باشند نفر دو همان هم شاید خواهند؟ می چه و هستند کی
 چیزهایی یک هم من که اند کرده احساس طور این حال بهر. شدند شما اتاق

 .میدانم
 ببینیم؟ را ها آن برویم است چطور: گفت الینور 

 مواظب خیلی باید. است مهم خیلی موضوع این. بنشین بگیر: گفت جرالد
 کی میگویید شما که نفر دو این و تا دو آن دانم نمی خودم. باشیم خودمان

 دارند؟ هدفی چه و هستند
 ها فیل گورستان بدانند خواهند می ها آن .است معلوم که هدفشان: گفتم
 .است کجا

 ؟داند می را موضوع این هم شما دوست: پرسید جرالد 
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 به پایم هنوز که است همین افریقا، به من رفتن با او مخالفت علت. بله -
: گفت و زد آتش سیگاري جرالد. ام افتاده دردسر توي نرسیده، افریقا خاك
 من براي دوستتان و شما وضع اگر. کنیم حرکت زودتر باید ما پس

 ما. است شنبه امروز. اندازم می جلو را حرکت تاریخ من شود، روشن
 موافقید؟ است، چطور .کنیم می حرکت شنبه سه

 اشکال ولی. بیفتید راه صبح فردا اگر حتی کند، نمی فرقی من ازنظر: گفتم 
 .است من دوست سر بر

 پرواز کازابالنکا به هواپیما با شنبه سه روز ما هرحال به: گفت جرالد
 هستند، آنجا در که دوستانم براي تلگراف یک من امروز همین... کنیم می

 آن تا هم شما. دهم می اطالع ها آن به را حرکت تاریخ و کنم می مخابره
 .بدهید را خودتان کار ترتیب روز

 شما را کاوه، آقاي: گفت و شد نزدیک ما میز به پیشخدمت موقع این در 
 .خواهند می تلفن پاي

 .اینجا بیاید بگو اوه ب است؟ رضا حتماً: گفت »الینور«
 که آمده پیش برایش اي تازه گرفتاري است ممکن. باشد خودش باید: گفتم

 بیرون هتل از من که نیست ساعت یک چون کرده، تلفن عجله این با
 .ام آمده

 به تلفنی را خودش موافقت خواهد می شاید. ندارد اهمیتی: گفت »جرالد«
 .بدهد اطالع شما

 چیز؟ چهه ب راجع! موافقتش؟: گفتم تعجب با
 منظورم. نیست اینجا شما حواس اینکه مثل: گفت و کرد کوتاهی خنده
 .آفریقاست به رفتن

 .ام نشده خارج رم از که من کند، صبر توانست مى ولى بله -
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 هم بما را خبر این است خواسته هستید، ما با شما داند می چون خوب، -
 .باشد گفته
 سرجایش او که دیدم افتاد »روبرتو« میز به نگاهم. بروم که شدم بلند

 هتل بیرون باید که زدم حدس. بود رفته او. کردم نگاه را دوروبرم .نیست
: گفتم خودم با راه بین. آمدم بیرون رستوران از. باشد من خروج منتظر

 او با هستم؟ »الکساندرا« هتل در ساعت این تا من که داند می کجا از رضا
 تلفن اینجاه ب که افتاده برایش اتفاقی چه. بودم نگذاشته قراري چنین
 ...اند شده مزاحمش ها آن باز نکند است؟ کرده

 من به راه بین خواهند می تلفن پاي مرا بود داده اطالع که پیشخدمتی
 :گفت و برخورد

 را تلفن گوشی. رفت جلوتر و اینجاست تلفن کاوه، آقاي بفرمائید - 
 .داد دستم به و برداشت

 ؟... الو -
 ... کاوه آقاي -
 جنابعالی؟ بفرمائید. بله -
 .»روبرتو« بنده -

 !روبرتو؟: گفتم متعجبانه باحالتی
 .است زرنگی جور یک این هم خوب کردي فراموش مرا اسم زود چه -
 داري؟ کار چه خوب. شناختم حاال -
 .بودم نشسته تر طرف آن میز چند که دیدي مرا رستوران توي البد -
 ؟داري برنمی دست چرا منظورت؟. دیدم بله -
 ...زرنگی خیلی که اي کرده خیال کاوه، کن گوش - 
 :گفتم عصبانیت با
 .بزن را حرفت. دارد خودش به مخصوص زرنگی یک کس هر باالخره -
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 :گفت خونسردانه خیلی روبرتو 
 را او باید هستم الینور و تو منتظر »فالمینیو« پل روي امشب یازده ساعت - 
 بردار دست. نفهمیدیم چیزي که رفیقت و تو از. بیاوري آنجا به خودت با

 .داند می چیزها خیلی الینور. نیستیم هم
 و در این بیخود هم رفقایت و تو نیست ساخته من از کار این خوشبختانه - 

 .کنید گم را گورتان است بهتر. زنید می در آن
 کار این به ترا توانیم می آسان خیلی رفقایم و من. روي می تند خیلی -

 طرف باکی که باشی فهمیده خودت شاید کردم فکر منتها. کنیم وادار
 ترا که شود نمی دلیل ،کنی فرار ما چنگ از توانستی دیشب اگر. هستی
 .بگذاریم راحت

 خواهید؟ می چیز چه »الینور« از آخر - 
 .دانی نمی که گفتی یا ،دانستی نمی تو که چیزي همان - 
 مسافرت براي خاصی نقشه »جرالد« که دهم می اطمینان شما به من ولی - 

 به خواهد می ها فیل گورستان کردن پیدا قصد به فقط او. ندارد خودش
 …برود افریقا

 :گفت آن دنبال به و شد بلند »روبرتو« خنده صداي 
 از »جرالد« نبودي احمق اگر. کرد شود می چه خوب،. هستی احمقی آدم -

 .بروي افریقا به او با که کرد نمی دعوت تو
 .کنید می اشتباه دارید شما آخر ولی -
 ما امشب یازده ساعت گفتم، که طور همان. ندارم کار ها حرف این به -

 توصیه ضمناً. بلدي که هم را »فالمینیو« پل. هستیم »الینور« و تو منتظر
 پیش برایشان گرفتاري تا که ؛نکنی رفتار ساده، مردم همه مثل کنم می
 »الینور« و تو حال به اي نتیجه چون. شوند می پلیس دامان به دست آید، می

 .ایم کرده را جا همه حساب ما. ندارد
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 آهسته کردم می سعی بودند ایستاده زن نفر چند دوروبرم حال این در
 .کنم صحبت

 :گفتم »روبرتو« به
 .بپرسید من از خواهید می هرچه باشید نداشته کاري »الینور« به -
 حال تابه دیشب از شاید. گفتی خودت دانی نمی چیزى که تو آخر-

 اطالعات که همین باشد، راحت خیالت »الینور« بابت از .اي فهمیده چیزهایی
 تو مگر. دهیم می تحویلش سالم و صحیح گذاشت ما اختیار در را خودش

 !...ییآ نمی او با
 ... ولى چرا، -
 .نزن حرف این از بیش خوب -
 ... روبرتو آقاي کنید گوش -

 جا همان و گذاشتم تلفن روي را گوشی آهسته هم من. کرد قطع را تلفن
 نیستند؟ کن ول ها آن چرا. بودم قرارگرفته خطرناکی وضع در. ایستادم

 رسید نتیجه این به فکرم مدتی از بعد کردم، خودم از که بود سؤالی این
 »جرالد« که فهمیدم می داشتم کم کم. نیست ساده فریقاا به »جرالد« رفتن که
 کردن پیدا و کند دنبال را آمیزي اسرار نقشه خواهد می افریقا در

 چیزها خیلی اش دسته و دار و »لوئیجی. «است قضیه ظاهر ها فیل گورستان
 کشتن و گرفتن از و اند زده فعالیت به دست طور این که دانند می
 ها آن تحویل را »الینور« که نبود ممکن من براي آخر ولی ترسند نمی

 در دخترش و »جرالد« با را موضوع دانستم نمی بودم شده مستأصل بدهم
 ؟نه یا ،بگذارم میان

 به و نزنم حرفی گرفتم تصمیم شدم می نزدیک ها آن میز به که درحالی
 گذاشت میز روي را اش قهوه فنجان »الینور... « شوم جدا ها آن از اي بهانه

 :پرسید و
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 اینجا؟ بیاید گفتی رضا به -
 ... بیاید تواند نمی متأسفانه نه -
 نیست؟ خوب حالش -
 از. پیداکرده پول به فوري احتیاج االن ،کرد می تلفن هتل بیرون از نه -

 .بروم سراغش به زود که خواسته من
 :گفت بود روزنامه به نگاهش که درحالی »جرالد«
 .اینجا برگردید نبود پس نیست مهم -

 مایل »الینور« و شما اگر ولی. برگردم زود خیلی بتوانم کنم نمی فکر: گفتم
 »چیسترنا« رستوران در را »رضا« و من بعدازظهر یک توانید می باشید،
 .هستم شما منتظر آنجا در. ببینید

 .آیم می تو با منهم: گفت »الینور«
 ... بمانی پدرت پیش تو است بهتر. نه -

 :گفت و شد بلند
 .برود بیرون هتل از که ندارد قصد هم پدرم. ندارم کاري من -

. نشد ممکن نیاید، من با که کنم متقاعد را »الینور« که کردم سعی هرقدر
 ... زد نمی حرفی هم »جرالد«

 من از او، کنیم، خداحافظی »جرالد« از »الینور« و من که این از قبل
 دارید؟ اسلحه خودتان با شما: پرسید
 !باشم داشته اسلحه که ندارد دلیلی … نه: گفتم

 .باشید داشته اسلحه باید هستید خودمان از دیگر شما -
 دیگر دقیقه چند و رفت او ... گردم برمی االن گفت و شد بلند بعد 

 به باشد، چیزي آن الي رسید می نظر به که اي تاشده روزنامه. برگشت
 :گفت و داد من دست

 …داشتم اضافه کمري اسلحه یک من -
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 متوجه کسی که طوري به و گرفتم بود پوشانده روزنامه با که را اسلحه 
 و من... گذاشتم کتم جیب توي آوردم بیرون را کمري اسلحه نشود،
 :پرسید او. آمدیم بیرون هتل از و کردیم خداحافظی »جرالد« با الینور

 بده نشانش است؟ کجا ،کند می تعقیب ترا گفتی می که کسی آن راستی -
 .ببینم

 :گفتم و کردم نگاه را اطرافم
 .است رفته اینکه مثل -
 :پرسید 

 ؟ ...توست منتظر کجا رضا خوب، -
 بعد. کرد تکرار را سؤالش الینور. بگویم چه دانستم نمی. ندادم جواب 

 :گفت
 خیلی که پیداست ات قیافه از. بگو است، بین در دیگري موضوع اگر -

 .هستی نگران
 :گفتم 

 .است خودم به مربوط. نیست چیزي نه -
 :گفت و داد فشار را بازویم آهسته

 بابت از تو نزن هم سروته بی هاي حرف. بزنی گول مرا نکن سعی -
 سعی خواهی می که پیداست ات قیافه از و زدن حرف از. ناراحتی چیزي یک

 خواستن پول و رضا موضوع. کنی پنهان من از را خودت اضطراب کنی
 شد باعث که گفت چه! کرد تلفن بود کی بگو. است ساختگی همه او،
. نیستی تلفن، مکالمه از قبل کاوه آن تو بشود؟ عوض تو حال قدر این

 همین براي. ناراحتی خیلی که کردم حس من ما، پیش برگشتی که وقتی
 .بزن حرف حاال آمدم، تو با که بود

 است؟ طبیعی تو کنجکاوي این: گفتم
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 .ام پیداکرده تو به که ایست عالقه خاطر به نه - 
 پس: گفت و کشید بازویم از را دستش. ایستاد او. کردم سکوت من 

 .خداحافظ
 .باشم کرده ناراحت هم را تـــو خواهم نمی آخر. کن صبر گفتم 
 .نباش من فکر: گفت جدي باحالتی 
 راه به مجدداً. بخوریم قهوه فنجان یک برویم بیا: گفتم و گرفتم را دستش 

 بودیم ننشسته هنوز. شدیم داخل رسیدیم که راه سر کافه اولین به. افتادیم
 .نک تعریف: گفت او که

 .نگفت را اسمش کرد تلفن که کسی :گفتم
 کرد؟ ت تهدید بود؟ چه منظورش - 

 پل روي به خودم با ترا من که گذاشت قرار را امشب یازده ساعت آره -
 بازهم یا شدي راحت حاال. بدهم رفقایش و او تحویل و ببرم »فالمینیو«

 بپرسی؟ که داري چیزي
 الینور... گذاشت میز روي قهوه فنجان دو پیشخدمت موقع این در 

 دادي؟ جواب چه تو -: پرسید
 .نیست ساخته من از کار این گفتم! بگویم؟ خواستی می چه -
 نزد؟ دیگري حرف او -
 .است فایده بی چون. نگیریم کمک پلیس از که کرد توصیه...  چرا - 

 ساخته کاري پلیس از. زنند می را حرف همین همیشه ها آدم جور این -
 !شود می تمام گران برایتان !نیست

 را ام قهوه فنجان من .است شده ناراحت که بود معلوم... فرورفت فکر به بعد
 :گفتم و برداشتم

 دانستم می بگویم، تو به را موضوع خواستم نمی چرا فهمی می حاال -
 .کنم می ناراحتت
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 لبه به را اش سبابه انگشت که درحالی و برد فنجان طرف به را دستش آهسته
 :گفت کشید می فنجان

 .باشد مهم اندازه این تا افریقا به پدرم و من مسافرت کردم نمی فکر هیچ -
 خیال البد! ؟شناسند می را ما کجا از ؟خواهند می چه هستند؟ کی ها آن

 .رویم می گنج دنبال به ما که اند کرده
 موضوع پدرت بیایید ایتالیا به اینکه از قبل ببینم. است مهم ها همین: گفتم

 خواهد می کار چه که بود داده شرح دوستانش براي را خودش مسافرت
 بکند؟

 :گفت و انداخت باال را هایش شانه »الینور«
 خارج انگلستان از گردش عنوان به ما. نه دارم، اطالع من که آنجا تا -

 شب که است دونفري آن از یکی کرده، تلفن تو به که کسی حتماً. شدیم
 .بودند شده هتل در ما اتاق وارد پیش
 .باشد طور همین باید: گفتم

 بکنیم؟ باید کار چه تو نظر به -
 باش، واو خودت مراقب و پدرت پیش هتل به برگرد االن همین تو هیچ -

 .نگو او به هم را موضوع
 ؟کنی می کار چه تو -
 یازده ساعت تا. کنم می فکري یک باالخره. دانم نمی هم خودم من...  من -

 .داریم وقت خیلی شب
 بدهیم اطالع پلیس به اگر کنی می فکر: گفت و خورد قهوه کمی الینور
 ؟شود می تمام قضیه
 باید بگیري کمک پلیس از که داري تصمیم اگر. نپرس چیزي من از: گفتم
 .بگیرد تصمیم باید او .بگذاري میان در پدرت با را موضوع قبالً

 .گذارم نمی تنها ترا من ولی -
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 کنی؟ کار چه خواهی می -
 بگیري باشی خواسته تو که تصمیمی هر. هستیم باهم شب یازده ساعت تا -

 .میدانم سهیم آن در را خودم هم من
 به که کنم اش راضی توانم نمی و است فایده بی او با کردن جروبحث دیدم
 :گفتم او به. بود ظهر نزدیک .کردم نگاه ساعتم به... برگردد هتل

 دردسر به را رضا و من باالخره تو پدر دعوت این...  برویم شو بلند حاال -
 .اندازد می

. کردیم حرکت» چیسترنا« رستوران طرف به پیاده. آمدیم بیرون کافه از 
 :گفتم »الینور« به
 در را ناهار که ایم گذاشته قرار. است منتظر رضا بعدازظهر یک ساعت -
 .بخوریم »چیسترنا«
 .هستیم مسلح هردو تو هم و من هم. بترسیم کسی از نباید ما -

 دستمان از کاري چه توداریم و من که اي اسلحه با: گفتم و خندیدم
 گیر غافل را ما طوري. هستند ماجراجوئی هاي آدم ها آن ؟آید برمی

. کنیم استفاده آن از نتوانیم باشیم داشته هم دستی مسلسل اگر که کنند می
 گرفت می تصمیم پدرت کاش اي. نیستیم ها آن ردیف در که ما وانگهی

 .کرد می حرکت امروز همین
 .نمانده بیشتر روز دو یکی: گفت خونسردي با »الینور«

 به من بیافتد اتفاق است ممکن چیزها خیلى روز دو یکی همین در: گفتم
 با رضا که ندارم هم اطمینان تازه. نیستم بین خوش زیاد خودمان وضع

 پدرت دعوت ناچارم هم من نشود راضی او اگر. کند موافقت من پیشنهاد
 .نکنم قبول را
 دادى؟ قول او به تو ولی -
 !بگذارم تنها را رضا توانم می چطور اما ؛است درست -
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 چیست؟ نظرش ببینم ندیدمش که هنوز. کنم می اش راضی من: گفت 
 ... رود نمی بار زیر وجه هیچ به بداند، مرا تهدید موضوع اگر -
 »چیسترنا« رستوران داخل که بود مانده بعدازظهر یک به دقیقه چند تقریباً 

 با است ممکن که زدم حدس .نشسته تنها رضا دیدم کردم نگاه .شدیم
 .نداشتم خودم حدس براي دلیلی البته. باشد »گرتا«

 آمده؟ رضا ببین کن نگاه: گفت الینور
 .است منتظر آره،: گفتم

. شد بلند جایش از او. شدیم نزدیک بود، نشسته آن کنار رضا که میزي به
 که آمیزي تعجب حالت از. کردم معرفی دیگر هم به را »الینور« و او من
 نداشته آنجا در را »الینور« دیدن انتظار که فهمیدم گرفت خودش به رضا
 :گفت خودمان زبان به او گرفتیم، قرار میز پشت که وقتی... است

 آوردي؟ خودت با را او دیگر چرا -
 دردسر توي هردو او و من. شده ناجور کمی وضع نداشتم، اي چاره: گفتم
 پدرش و او به چیزي من. نزن حرفی پیش شب جریان به راجع. ایم افتاده
 .ام نگفته

 .اي خواسته خودت که است چیزي این خوب -
 کردي؟ کار چه تو -
 .کن صحبت او با. بعد براي باشد -
 .بگذاریم میان در رضا با را موضوع باشی مایل اگر: گفتم الینور به 

 افتاده اتفاقی چه تو براي بداند باید توست دوست او باالخره: داد پاسخ او
 .است

 :پرسید و کرد رضا به رو بعد 
 چطور؟ شما. آید می افریقا به ما با کاوه گرفتید؟ تصمیم چه شما باالخره -
 :گفت و داد تکان را سرش آهسته رضا 
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 دوست باهم هستیم ایرانی اینکه بر عالوه کاوه و من که میدانید شما -
 او با ناچارم هم من بیاید، افریقا به شما با دارد قصد او که حاال و هستیم

 .باشم
 :پرسیدم او از تعجب با من 

 مخالفت سخت صبح امروز تا! دادي؟ عقیده تغییر دفعه یک شد چطور -
 !کردي می

 :گفت و خندید 
 فکر غیرازاین تو مگر. بگذارم تنها را تو توانم نمی دیدم دیگه، خوب -

 ؟کنی می
 .بگیري تصمیم زودي این به که نداشتم هم انتظار ولی. نه - 
 خیلی موضوع این درباره رفتی تو که ساعتی از. نیست زود هم قدرها آن - 

 .گرفتم را خودم تصمیم باالخره و ام کرده فکر
 :گفت من به الینور

 :پرسید رضا. شود می راضی شما دوست نگفتم -
 چیست؟ تازه دردسر خوب، -

 این که بودم منتظر. کردم تعریف برایش را »روبرتو« کردن تلفن جریان
 زبان به و خونسردي با او اما ؛شود تصمیمش شدن عوض باعث موضوع
 :گفت خودمان

 انگلیسی به بعد. نیستند بردار دست ها آن که دانستیم می باید تو و من -
 :گفت

 سراغشان به اگر بدان هم را این ضمناً بکنی؟ خواهی می کار چه حاال -
 شدیدتر العملشان عکس شک بدون. کنند می رفتار دیگري طور نرویم،
 .دارند نترسی سر که باشند ماجراجوئی هاي آدم باید. شد خواهد

 :گفت »الینور« 
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 .خواهند می چه ببینم بکنم، صحبت ها آن با و بروم شخصاً دارم تصمیم من -
 جهانگرد پدرم و من. ندارد خاصی نقشه من پدر که بفهمانم ها آن به باید

 این با دانستیم می اگر ولی. برویم افریقا به داریم قصد حاال و هستیم
 .آمدیم نمی بیرون انگلستان از هرگز شویم می روبرو مشکالت

 ؟اند گرفته عوضی را پدرتان و شما شاید: گفت رضا
 تکیه خیلی الینور اسم روي کرد، تلفن من به که مردي نه: گفتم من
 .کرد می

 .کنیم می صحبت مفصالً ناهار از بعد: گفت رضا
 .باشیم »جرالد« آقاي منتظر باید: گفتم من

 .نشوید منتظرش ... بیاید او کنم نمی فکر: گفت تندي به »الینور«
 :پرسید من از رضا خوردیم می ناهار داشتیم که موقعی

 اي؟ گفته الینور پدر به را موضوع این -
 :گفتم

 راحتم اش کنجکاوي ولی بگویم خواستم نمی هم الینور به حتی. نه -
 .گذاشت نمی
 :گفت و کرد »الینور« به رو رضا

 فکر اگر. خواهد می پول شما از کرده تلفن کاوه به که کسی آن شاید -
 پیش ما براي فکر این وقت آن ندارند منظوري چنین همکارانش و او کنیم

. اند فهمیده چیزي یک افریقا به پدرتان و شما مسافرت از ها آن که آید می
 عاج شما بقول و برویم آنجا به خواهیم می ما که محلی اند کرده خیال مثالً
 .دارد را طال حکم عاج، که میدانید هم خودتان...  است مشخص کنیم پیدا

 نظر در را مخصوصی محل پدرم که دارم اطمینان من ولی. بله: گفت الینور
 موفق هم شاید رفت خواهیم نقطه چند به دارد که اي مطالعه روي. ندارد
 .نشویم
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 :گفت و برخاست جایش از سپس
 ... گردم برمی االن .کنم تلفن پدرم به روم می -
 :پرسیدم رضا از رفت، که او 

 نکرد؟ تلفن تو به گرتا -
 ناهار ما با که کردم اصرار هرقدر بودیم هم با قبل ساعت یک تا. چرا -

 .نکرد قبول بخورد
 و »جرالد« بنام شخصی با خواهیم می ما که اي گفته او به البد پس خوب، -

 .برویم افریقا به »الینور« دخترش
 بهتر را او امروز. ام نزده او به حرفی موضوع این به راجع هنوز. نه -

 پدرش. است فلورانس اهل که کرد تعریف: گفت برایم خودش از. شناختم
 فلورانس از »لوئیجی« و او اختالف موضوع و دارد زیادي امالك آنجا در

 .گیرد می سرچشمه
 .باشد پولدار خیلی باید پس -
 از گذشته سال گفت می خودش که طور آن .پیداست کردنش زندگی از -

 .است بیوه فعالً و گرفته طالق شوهرش
 .رضا شده نصیبت خوبی شکار -

 :گفت و خندید
 .نیست خبري که هنوز -

 :گفت و نشست. برگشت الینور
 .نباشد من منتظر که گفتم او به. بود خوابیده پدرم -

 که گیریم می تصمیم بعد »دالویله« هتل به برویم شویم بلند: گفت رضا
 .بکنیم باید چه یازده ساعت

 که بودم »الینور« و خودم نگران من. آمدیم بیرون »چیسترنا« رستوران از
 پل به نفر دو ما از یکی اگر که دانستم می هم را این. شود می چه باالخره
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 بود ممکن حتی. داد خواهند نشان شدید العمل عکس ها آن نرود، »فالمینیو«
 او با که بود راحت خیالش رضا. بدهند قرار گلوله هدف را »الینور« یا من

 ... بودیم الینور و من اصلی هدف. ندارند کاري
 رفتیم باال آسانسور با و گرفت را اتاق کلید رضا. رسیدیم »دالویله« هتل به

 :گفتم رضا به... 
 باشد؟ شده مخفی اتاق توي ها آن از یکی است ممکن باش مواظب -
 :گفت خونسردي با 

 حرف ها آن. افتد نمی اتفاقی هیچ یازده ساعت تا که دارم اطمینان من ولى -
 .کنید می کار چه الینور و تو ببینند منتظرند حاال و اند زده را خودشان

 ناراحتی و اضطراب آثار که اي گرفته قیافه با »الینور« ... شدیم اتاق داخل
 باید من نظر به: گفت رضا. نشست راحتی صندلی روي بود بسته نقش آن در

. بدهید اطالع پلیس به را موضوع و بگذارید جریان در راهم جرالد آقاي
 کار این در پلیس اگر: گفت الینور. ندارد دیگري راه این جز چون

 .شود می بیشتر دردسرمان. میافتد عقب ما مسافرت کند، دخالت
 بفهمد؟ پدرتان خواهید نمی چرا: گفتم

 خواهم نمی من. نشده برطرف او پیش شب ناراحتی هنوز: گفت دلسوزي با
 .شود ناراحت این از بیش پدرم

 براي باالخره کردیم صحبت خیلی موضوع این اطراف در نفر سه ما 
 اندازه چه تا. کشیدیم اي نقشه همکارانش و »لوئیجی« با شدن روبرو

 که بود یافته تنظیم طوري ما نقشه ولی. نبود معلوم شویم موفق توانستیم می
 .ببرند خودشان با را »الینور« نتوانند ها آن

 »روبرتو« صداي. برداشتم را گوشی من. زد زنگ تلفن شب نیم و ده ساعت
 :شناختم را
 .هستم الینور و تو منتظر دیگر ساعت نیم... الو -
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 .ندارید کاري او با که بدهید قول باید -
 .دارد تعلق شما به او. کاوه آقاي البته -

 از پر دقایق .گذاشتم سرجایش را گوشی هم من .کرد قطع را تلفن
 بعد دقیقه دو یکی. بود فرما حکم ما بر سنگینی سکوت. گذشت می اضطرابی

 .کنیم حرکت که رسیده شا موقع حاال: گفت رضا
 .رویم می بیرون ازاینجا یازده ساعت سر درست: گفتم 
 داشت هم حق. مارسید نظر به مضطرب. بود فرورفته سکوت در »الینور«

 بکندي دقایق...  او به رسد چه ،ترسیدم می نبودم ها آن هدف که من زیرا
 را گوشی من...  زد زنگ تلفن یازده، ساعت به دقیقه دو گذشت می

 :گفت الینور .برنداشتم
 .کیست ببین بردار -
 .نیستیم هتل توي ما که شود مطمئن بگذار. اوست خود: گفتم 

 ایستاده اتاق وسط »الینور« و رضا. شد قطع بعد و زد زنگ بار چند تلفن
 .آمدیم بیرون اتاق از سه هر یازده ساعت سر. بودند

 کمک هم »گرتا« تو دوست از بود خوب: گفتم رضا به هتل راهروهاي در
 .گرفتیم می
 ما جز به که نباشد مایل »الینور« شاید اما ؛بود یادم هم من خود: گفت او

 .شود وارد کار این توي دیگري شخص
 .توست با حق: گفتم

 تو. رفتم من: گفت و رفت تاکسی یک طرف به رضا شدیم خارج که هتل از
 .کنید حرکت من سر پشت هم الینور و

 »فالمینیو« پل طرف به و شدیم تاکسی سوار الینور و من بعد دقیقه یک
. کنیم مالقات را ها آن الینور و من که بود این ما نقشه. کردیم حرکت

 طور این و بگذارد ها آن اختیار در ساختگی اطالعات رشته یک الینور
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. پدرش مسافرت نقشه به است مربوط اطالعات آن تمام که کند وانمود
 سمت از »پائولوورونه« خیابان چهارراه اولین در که بود این رضا با ما قرار

 قرار »فالمینیو« پل امتداد در درست »پائولو« خیابان. باشیم منتظرش پل
 .دارد

 دقیقه بیست و یازده. کرد می حرکت سرعت با تاکسی و بود خلوت خیابان 
 یک فقط رضا با ما اختالف. رسیدیم »پائولو« خیابان چهارراه به ما که بود

 تاکسی کنار او تاکسی بعد دقیقه چند. شدیم منتظرش جا همان ... بود دقیقه
 .کرد توقف ما
 قدم چند و رفتیم پائین هم الینور و من. پرید پائین باعجله رضا 

 :گفت رضا. ایستادیم تر طرف آن
 .باشید تاکسی هاي راننده مواظب -
 .بزن را حرفت باش نداشته کار ها به آن: گفتم -
 :گفت اي آهسته صداي با
 .است ایستاده خیابان همین جهت در رنگ سیاه اتومبیل یک پل، وسط - 
 هستند؟ آن توي نفر چند - 

 .نفر دو آره...  نفر دو کنم می فکر -
 :گفت الینور 

 .بکنند توانند نمی کاري که است راحت خیالمان باشند، نفر دو اگر -
 .نباشند هم بیشتر تا دو از که نیست هم معلوم: گفتم

 ها ه آنب خواهید می که ساختگی اطالعات با هستید؟ چه معطل: گفت رضا 
 دارید؟ کار چه تعدادشان به بدهید
 .میدانی را کارت برنامه توهم. پل طرف به رویم می ما خوب، خیلی: گفتم

 پل به نزدیک. کردیم حرکت پل طرف به و شدیم تاکسی سوار الینور با
 رنگی سیاه اتومبیل .افتادیم راه به پیاده ازآنجا و پرداختیم را تاکسی کرایه
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 محکم مرا بازوي الینور .کرد می نظر جلب پل اواسط در بود دیده رضا که
 :گفتم او به. بود زده وحشت خیلی. بود گرفته

 ؟کنی می کار چه شدیم افریقا هاي جنگل وارد که فردا -
 .هاست آن پیش حواسم. نزن حرف من با حاال - 
 به من بااینکه. شدیم می نزدیک اتومبیل به آهسته و سنگین هاي قدم با ما 

 اشخاصی مالقات به. نداشتم او از کمی دست خودم ،دادم می دلداري الینور
 حاال و بودم کرده فرار ها آن چنگ از زحمت به من پیش شب که رفتیم می

 .شدم می نزدیک ها ه آنب خودم پاي با
 :گفت الینور 

 یا گذارند می راحت را ما بدهیم ها آن که اطالعاتی با کنی می فکر تو-
 ؟اند دیده تهیه ما براي دامی
 :گفتم

 هم هایشان به حرف نیست حرفی هستند ماجراجوئی هاي آدم اینکه از-
 .کرد اعتماد شود نمی

 آوردي؟ خودت با مرا چرا پس: گفت و ایستاد 
 هدف را ما بکنیم ها ه آنب پشت اگر برگردیم شود نمی دیگر حاال: گفتم 

 محکم ها آن با کن سعی باش داشته اطمینان خودت به. دهند می قرار گلوله
 هم رضا. دارد حقیقت میگویی چه هر که کن وانمود طوري. بزنی حرف

 .کنند آزاد ترا و من اینکه جز ندارند اي چاره ها آن. ماست مراقب
 !چه؟ وقت آن برگردانند را اتومبیل سر ها آن اگر: گفت الینور 

 هم او. کند می تعقیب را ها آن داشته نگه خود پیش که تاکسی با رضا: گفتم
 .است زرنگ خودش نوبه به
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 ها آن از یکی البد کردیم فکر. ایستادیم رسیدیم که اتومبیل قدمی چند به
. رسیدیم که اتومبیل کنار...  رفتیم جلو نشد، خبري اما ؛شود می پیاده

 .نشسته فرمان پشت هم آن و است اتومبیل توي نفر یک فقط شدیم متوجه
 !بود دیده را نفر دو رضا ولی: گفت الینور
 .کرده مخفی را خودش یکی آن البد: گفتم
 هم کسی آن بلکه نشد، خبري دوم نفر از فقط نه. ایستادیم جا همان لحظه چند
 شیشه. زدیم دور را اتومبیل. کرد نمی حرکتی بود نشسته فرمان پشت که

 دهانم که همین و زدم اش شانه به آهسته دست با من. بود پائین راننده سمت
 از مرد. ماند باز نیمه دهانم حیرت و تعجب از بزنم حرفی که کردم باز را

 ... شد خم تشک بروي فرمان پشت
 جیب از را دستمالم فوراً من. کشید عقب را خودش ترس از الینور،

 مردي. کردم باز را در و گرفتم را اتومبیل در دستگیره آن با. درآوردم
 سختی به و خورده اش شقیقه به گلوله. بود »روبرتو« بود شده کشته که

 شیارهاي از. شد می دیده زیادي خون تشک و فرمان روي. شد می شناخته
 قبل دقیقه چند که بود معلوم آمد می پائین گلوله اصابت محل از که خون

 .اند کشته را او
. ببینم بهتر را روبرتو جسد خواستم می بردم، اتومبیل داخل به را سرم من

 خیلی را او که بود معلوم. بود شده متالشی سروصورتش چپ سمت از قسمتی
 :گفتم بود جسد به نگاهم که درحالی. اند کرده غافلگیر سریع

 .اند کشته را او که نیست وقتی قدر این -
 :گفت و کشید را دستم الینور

 ما و برسد سر پلیس خواهی می. ندارد تماشا که مرده آدم. برویم بیا حاال-
 .ترسم می خیلی من کند؟ دستگیر او کشتن جرم به را
 :گفتم و بستم را اتومبیل در. کشیدم بیرون را سرم 
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 را قتل جریان که شود پیدا باید کسی. آید نمی پلیس زودي این به -
 .بدهد اطالع

 شب .کن عجله...  نکنند؟ را کار این قاتلین یا قاتل که کجا از - 
 .است وحشتناکی

 از داده من به جرالد که را اي اسلحه. برگشتیم بودیم آمده که راهی از
 قتل محل از که کمی. بود باخته کامالً را خودش الینور. درآوردم جیبم
 :گفت مضطربانه شدیم دور

 .دهد می دستمان کار تو اثرانگشت کردي می باز را اتومبیل در نباید -
 گرفته دستمال با را دستگیره ندیدي مگر. ندادم دست از را احتیاط: گفتم

 بودم؟
 اي دفعه اولین این. نیست سرجایش حواسم کن باور آمد یادم حاال. آره -

 .اند کشته را او رحمانه بی. افتاد جسد یک به چشمم که بود
 محل با اي فاصله چندان که درصورتی. نشنیدیم را گلوله صداى ما ولی -

 .نداشتیم قتل
 .بپرسم خواستم می را همین منهم -

 .باشند کشته صدا بی اسلحه با را او است ممکن: گفتم
 را او که طور همان است ممکن. باش مواظب کاوه ترسم می: گفت الینور

 شک بدون. بدهند قرار هدف نزدیک فاصله از هم را ما کردند غافلگیر
 .باشند باید ما نزدیکی همین

 »فالمینیو« پل روي. بود گذشته شب نیمه از دقیقه چند. کردم نگاه ساعتم به
 ... زد می هم به را آنجا آرامش و سکوت ما پاي صداي. شد نمی دیده کسی

 را نفر دو رضا رفت؟ کجا یکی آن که است این از من تعجب: گفت الینور 
 .بود دیده اتومبیل آن توي
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 کرده فرار و شده زخمی یکی آن شاید. هستم فکر همین توي هم من: گفتم
 .است

 .بدهد نجات را خودش توانسته چطور او -
 ایستاده آنجا رضا کن نگاه. نزنی حرفی است بهتر. رسیم می داریم: گفتم
 .است

 .برگشتید زود خیلی: آمد جلو قدمی چند دید را ما رضا که همین
 با و کرد نگاه الینور و من صورت به او رسیدیم، که برق چراغ نور زیر

 :گفت تعجب
 افتاده؟ اتفاقی پریده؟ هردوتان رنگ چرا کاوه؟ شده چه -
 .اند کشته را او. بود نفر یک اتومبیل توي آره، -
 ؟اند کشته را او ؟میگویی داري چه -
 .بزن حرف آهسته نشنیدي؟ مگر آره -
 ندیدید؟ هم را یکی آن! چطور؟ آخر -
 :گفت »الینور«
 .بود رسیده قتل به فرمان پشت. بود اتومبیل توي نفر یک فقط نه -
 :گفت »رضا«
 .بودم دیده هم پهلوى را هردوشان برگشتم شما پیش من وقتی ولی -

 الینور به و کردم حرکت آن طرف به. بود ایستاده تر پائین کمی تاکسی
 :گفتم

 .نزن حرف ما با تاکسی توي -
 برویم؟ باید کجا: پرسید من از فارسی زبان به رضا. شدیم تاکسی سوار
 .نباشد دور زیاد که بگیر نظر در را یکجایی خودت: گفتم

 سینیور؟ بروید خواهید می کجا. پرسید تاکسی راننده موقع همین در
 .»پیا تار روب« کاباره: گفت رضا
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 ندیدي؟ را یکی آن: گفت و کرد من به رو بعد
 یک فقط. اند نبوده نفر دو اتومبیل آن توي باشی کرده اشتباه باید تو: گفتم

 اش شانه به دست من که همین و بودند کشته فرمان پشت هم را او بود نفر
 .افتاد تشک بروي سر با و خورد هم به تعادلش زدم
 :گفت و گرفت ه خودب آمیزي تعجب حالت رضا

 بیشتر نفر یک میگویی تو و بودم دیده را نفر دو من آورم. نمی سردر -
 با بودند نشسته جلو تا دو هر. ام نکرده اشتباه من کن باور ولى نبوده
 چطور دومی پس شده کشته ها آن از یکی اگر. دیدم خودم هاي چشم

 .کرده فرار بگوئی خواهی می البد است؟ داده نجات را خودش
 .ماست مواظب تاکسی راننده کن نگاه -
 ...داند نمی که را ما زبان ولی -
 .فهمیده چیزهایی یک باالخره -

 گذاشت می نباید شده که هم خودش هویت حفظ براي قاتل: گفت رضا
 .کند فرار دومی
 بگوییم چه هر تو و من نکنی؟ بحث موضوع این به راجع توانی می: گفتم

 .کند روشن را قتل مسئله باید خودش پلیس است، بیخود بزنیم حدسی هر و
 ؟کند می فکر چه الینور: پرسید او 

 جسد با که وقتی. آورد نمی سردر جریان این از. تو و من مثل هم او: گفتم
. ندارد وحسابی درست حال هم هنوز. کند سکته بود مانده کم شد رو روبه

 وقتی که هست هم دیگر موضوع یک .برنگشته صورتش رنگ. کن نگاهش
 .میگویم برایت برگشتیم هتل به
 است؟ مهم -
 .نزنی حرف بهتراست حاال ...تقریباً -
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 به دقیقه چند .بود مضطرب هنوز او کردم نگاه »الینور« به...  کرد سکوت
 تاکسی از »پیا تار روب« کاباره جلوي که بود مانده شب نیمه از بعد یا ساعت
 جا همان. نکردیم حرکت ما اما ؛داد را تاکسی کرایه رضا. شدیم پیاده

 کرده سکوت موقع آن تا که »الینور« وقت آن. شد دور تاکسی تا ایستادیم
 :گفت بود

 .رفتیم نمی اول از کاش اي -
 شود منتشر ها روزنامه در قتل خبر وقتی. ترسم می پلیس از من: گفت رضا

 خبر این خواندن با بودند برده آنجا به را ما که تاکسی دو آن راننده
 .گذارند می پلیس اختیار در را خود اطالعات و رود می ما به ظنشان

 دهند می اطالع پلیس به شدیم تاکسی سوار ما که را محلی ها آن: گفتم من
 .»دالویله« هتل

 جا همان را ما ردپاي کند می سعی پلیس ،جاست همین بدبختی: گفت الینور
 داخل به ما کردن پیدا براي را راننده دو آن است ممکن حتی. کند پیدا
 .بیاورند هتل
 الکساندرا هتل به باید را »الینور« ؟ایم ایستاده اینجا چرا حاال: گفت رضا

 .شود می چه ببینیم تا هتل به برگردیم خودمان و برسانیم
 او رضا و من اما ؛کنیم خداحافظی او از جا همان که داشت اصرار »الینور« 

 با من و نشست انتظار سالن توي پائین رضا. بردیم »الکساندرا« هتل به را
 :گفت و کرد باز را در او رسیدیم که اتاقش در جلوي. رفتم باال »الینور«
 .بروي توانی می تو. کاوه متشکرم -

 .بود آمیخته باهم تمایل و ترس آن در که کرد من به داري معنی نگاه بعد
 .دارم دوستت -
 .طور همین هم من -

 :پرسیدم بعد
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 ؟کنی می تعریف پدرت براي را امشب ماجراي راستی-
 :گفت و کرد نگاه هایم چشم توي -
 خوش خیلی ما به ،»پیا تار روب« کاباره در که بداند باید فقط او. نه -

 .بودیم آنجا را شب تمام باشد یادت... بوده ما با هم رضا و گذشته
 :گفتم و دادم تکان را سرم آهسته

 باقی آثارش هم هنوز و بودم دیده تو در که وحشتی و ترس همه باآن -
 .باشی مسلط خود بر اندازه این تا کردم نمی فکر هیچ است

 :گفت دلسوزانه او
  .برو حاال... کنم ناراحت را پدرم نباید. نیست اي چاره -
 وقتی رضا. بازگشتم پائین به من بست را در که وقتی رفت اتاقش داخل به

 :گفت دید مرا
 برگردي؟ خواستی نمی اینکه مثل -

 .دادم می خبر تو به کرد می دعوتم اگر: گفتم
 .است نمانده صبح به چیزي. برویم بیا حاال خوب، -
 .باشیم خودمان مواظب خیلی باید آره، -
. شد نمی پیدا تاکسی و بود خلوت خیابان. آمدیم بیرون »الکساندرا« هتل از

 شب نیمه از بعد دو به نزدیک. کنیم پیدا تاکسی توانستیم رفتیم که مسافتی
. بود فرورفته آرامش و سکوت در هتل. رسیدیم »دالویله« هتل به که بود
 که وقتی. رفتیم باال و برداشت مخصوصش جاي از را اتاقمان کلید رضا
 چرا دانم نمی: گفت و من به کرد رو کند باز را اتاق در خواست می
 .ترسم می

 :گفتم 
 در. باشد منتظرمان اتاق توي ها آن از یکی است ممکن کنی می فکر البد -

 :گفت جوابم
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 .ماست پیش کلید چون. کنم نمی را اتاق توي فکر نه - 
 :گفتم و کردم قطع را حرفش

 .ندارد کاري که کلید همین نظیر کلید یک ساختن -
 :گفت و کشید را دستش ناگهان 

 .بازکن را در بگیر خودت بیا انداختی تردید و شک به مرا توست با حق -
 دادم جا مشتم توي را تیرم هفت. کردم باز را اتاق در و گرفتم او از را کلید

 آمد نمی جلو و بود ایستاده راهرو توي رضا. شدم اتاق داخل بااحتیاط و
 سمت از بودم منتظر زدم که را چراغ کلید. بودم ترسیده هم خودم راستش

 .شوم غافلگیر راست یا چپ
 دیدي؟ را جا همه -
 بروي؟ افریقا به خواهی می طوري این. آره -
 دستم در اسلحه که طور همان من. بست را در و شد اتاق داخل سرم پشت او

 رضا کردم باز را حمام در پا با و رفتم حمام طرف به آهسته هاي قدم با بود
 راحت به نفسی بعد و گشت را ها تختخواب زیر و شد زیاد جرئتش و دل

 :گفت. کشید
 راستی به. بودي شده روبرو جسد با چون بترسی باید من از بیشتر تو -

 نشناختی؟ را مقتول
 .بود »روبرتو« چرا، -
 ؟اند مانده آلفردو و لوئیجی حاال پس! روبرتو -

 .بودم دیده قبالً را آلفردو: گفتم
 :گفت تعجب با
 چیست؟ حرف این از منظورت کجا؟! بودي؟ دیده را آلفردو نفهمیدم، -

 :گفتم
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 کسی همان او شناختمش فوراً دیدم اغماء حال به ویال آن در را او وقتی -
 مشت یک داشت و بود دخترش و جرالد راهنماي پانتئون معبد در که بود

 .نگذاشتم من که داد می ها آن تحویل دروغ هاي حرف
 .خورد می آب کجا از ما گرفتاري بگو پس -
 :گفتم خونسردي با
 .گذشته سرمان از آب. نکن هم را فکرش -
 باشی؟ گرفته اشتباه راهنما آن بجاي را آلفردو کنی نمی فکر -
 لوئیجی که شد خبردار شستم موقع همان. بود خودش نه -
 که حاال کنند می تعقیب را الینور و »جرالد« است وقت خیلی همکارانش و

 به برفتنش راجع جرالد که اند کرده خیال ایم شده آشنا ها آن با ما بینند می
 .است زده ما به هایی حرف افریقا

 :گفت بود آمیخته شوخی با که لحنی با او
 .توست سر زیر ماجراها این همه خالصه -

 پیش دارد دیگري از بعد یکی که ماجراهایی نخواهی خواهی: گفتم من
 احساس را خطر باوجوداینکه من. کشد می خودش دنبال به هم را ما آید می
 و »جرالد« دنبال به باید شده که هم کنجکاویم حس اقناع خاطر به کنم می

 .موافقی که توهم. بروم افریقا به دخترش
 .باشم راه نیمه رفیق توانم نمی دیدم کردم فکر چه هر کارکنم چه... آره -
 !باشد؟ کار در دیگري انگیزه نکند: گفتم شوخی با

 :گفت و درآورد را کتش
 قتل سروصداي که صبح فردا براي بماند اش بقیه بخوابیم شو بلند حاال -

 سرت زیر را تیرت هفت نره یادت ضمناً. شود می بلند ها روزنامه در روبرتو
 .بگذار

 :گفتم و ایستادم روبرویش
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 .نشده تمام حرفم هنوز. کن صبر -
 :گفت و کرد نگاهم

 رسیده؟ فکرت به چه دیگر باز -
 بگوئی؟ را راستش که دهی می قول -
 .بزن را حرفت آره -
 نگرفتی؟ تماس »گرتا« با دیدي را الینور و من که ساعتی از ببینم -
 !ببینم؟ را »گرتا« توانستم می چطور. بودیم باهم ما. بگو تر واضح -

 :گفتم
 ؟اي نکرده تلفن او به تو. نگویی دروغ اي داده قول -
 ؟زنی نمی را آخر حرف چرا. بودم تو با من رفتی می هرکجا تو. نه -
 ...شده کشته گرتا دست به »روبرتو« ام فهمیده که آنجا تا: گفتم 

 کجا از او. است غیرممکن این نه است؟ کشته را او گرتا! گفتی؟ چه -
 تماسی او با که منهم. اند کرده تهدید را »الینور« و تو ها آن که دانسته می

 .بودم نگرفته
 »گرتا« تو. دادند نجات ویال آن از ترا او افراد وقتی مگر کن، گوش -

 ؟شناختی می را نامی
 دارد؟ روبرتو قتل با ارتباطی چه این ولی - 

 »روبرتو« کشتن با است خواسته او. است »گرتا« کار. نکن دفاع خود بی -
 .بکند حساب تصفیه ها آن با وحسابی درست

 :گفت و انداخت باال را هایش شانه 
 .ام شده گیج یکی من. است ممکن -
 تاریک نقطه یک فقط. است روشن روز مثل برایم چیز همه ... نه من ولی -

 نقطه آن دنبال به باید پس .افریقاست در »جرالد« هدف هم آن و مانده باقی
 .درمیایی آب از پلیس پا یک داري کم کم تو برویم، تاریک
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 .فهمیم می دیگر چیزهاي خیلی باشی من با توهم اگر -
 .شود می چه ببینیم تا خوب خیلی -
 

 
*** 

 
 

 آماده را خودمان و بودیم برخاسته خواب از رضا و من. بود شب آن صبح 
 جلوتر من. برویم هتل سالن به صبحانه صرف براي که بودیم کرده

 که خوردم مردي سینه به سینه کردم باز را اتاق در که همین. کردم حرکت
 معرفی را خودش یا بگیرد اجازه آنکه بی او. بودمش ندیده لحظه آن تا

 به هم خودش و برد داخل به مرا و گذاشت من سینه به را دستش کند
 .بست را در و آمد درون

 :پرسید خودمان زبان به و تعجب با رضا
 ؟شناسی می را او! کیست؟ دیگر یکی این - 

 :گفتم بود مرد آن به نگاهم که درحالی
 ؟خواهد می چه ببینم بگذار... شناسمش نمی نه - 
 هاي چشم باالآمده هاي گونه باریک گردن بود، الغراندام مردي او 

 بروي که بود این مثل درست باریکش و دراز هاي انگشت با نافذ و فرورفته
 وشلوار کت. باشند کرده تنش لباس و کشیده پوست از اي پرده اسکلت یک

 :گفت و برداشت آهسته را کالهش داشت، بتن رنگی تیره
 که بخشید می مرا البته .بزنم حرف دوستانه کلمه چند شما با ام آمده -

 که است من همیشگی عادت این ولی...  شدم شما اتاق داخل اجازه بدون
 ... شوم می اشخاص اتاق داخل سرزده
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 .داد ادامه و کرد داري معنی خنده لحظه این در 
 .است بهتر طور این کنم می فکر خودم-
 هستید؟ کی شما: پرسیدم من 
 به هم شما. کنند می صدا اسکلت مرا ها بچه کاردارید؟ چه من اسم با - 

 نیست؟ طور این. هستم الغر خیلی. بشناسید نام همین
 .نشد من جواب این ولی بله - 
 بفرمائید اید ایستاده چرا حاال. است اسکلت من اسم گفتم که دفعه یک - 

 .بنشیند بگوئید هم ه دوستتانب. بنشینید
 چرمی هاي صندلی طرف به خودش با مرا و گذاشت من پشت به را دستش 

 هنوز رضا دید وقتی. نشست خودش بعد و نشاند مرا اول. برد دار دسته
 اشاره ها صندلی از بیکی دست با کند می نگاهش دارد و ایستاده سرجایش

 :گفت و کرد
 .بشنوید باید هم شما...  بیایید نزدیک نیست خوب آنجا - 
 بنامیم اسکلت را او است بهتر که مرد و رفت اتاق در طرف به ناگهان رضا 
 :گفت و کرد رضا به رو خونسردي با
 ازاینجا مرا که کنید کاري دارید قصد البد بروید؟ خواهید می کجا - 

 چون. نکنید باز را اتاق در کنم می توصیه شما به ولی. کنند بیرون
 .بروید بیرون هم شما گذارند نمی

 :گفت عصبانیت با رضا 
 ؟خواهی می چه. هستی کی بگو. بردار بازي مسخره این از دست - 

 سیلی مقدمه بدون و رفت رضا طرف به و شد بلند جایش از آهسته مرد
. داد دست از را تعادلش اندکی رضا که طوري به. زد او صورت به محکمی

 برد حمله او طرف به بود شده ناراحت خیلی که رضا .بودم شده مبهوت من
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 و آورد بیرون کمري اسلحه کتش زیر از و کشید کنار را خودش مرد
 :گفت و گرفت رضا طرف به
 .کنیم صحبت توانیم می بهتر طوري این - 
 :گفتم رضا به 

 .دیگر هاي آن مثل هم یکی این. بنشین بیا نکن بچگی -
 من. گرفت قرار خودش جاي در مرد. نشست من نزدیک و آمد پیش رضا 

 :گفتم
 .ببرید اسلحه به دست اینجا در که کنید می جرئت چطور شما - 
 در را اش اسلحه که درحالی و پوشاند خشکی لبخند را رنگش کبود لبان 

 :گفت گذاشت می خودش جاي
 وجرئت دل بسته در اتاق توي هم آن هتل دریک کشیدن اسلحه - 

 از و بکشم جا همین رانفر  دو شما سهولت به توانم می حتی من... خواهد نمی
 دارد؟ کاري آدمکشی. کنید می خیال کاوه آقاي شما. بروم بیرون اتاق
 بله ... شما براي البته

 :گفتم 
 .بزنید را حرفتان خوب آدمکش یک... هستیم طرف باکی فهمیدم حاال -
 حرفی باشید خواسته شما اگر ولی نیستم آدمکش من. نکنید اشتباه - 

 .ندارم
 بزنید؟ حرف خودتان از اید آمده شما پس -
 و زد آن به پک دو یکی کرد روشن. درآورد جیبش از برگی سیگار 

 :گفت سپس
. شده کشته فالمینیو پل روى من افراد از یکی دیشب که خبردارید البد - 

 میدانم چون. نه! ؟اید کشته را او شما بگویم ام آمده که نکنید فکر وقت یک
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 به را کسی اینکه به رسد چه. بکشید توانید نمی هم را تیر هفت ماشه حتی شما
 .برسانید قتل
 :گفتم من

 مقصود؟ -
 او. میگویم را »روبرتو. «شناختید می را مقتول شما که است این مقصودم -

 توي را پایش کی دانم نمی. بود و جرئت بادل و زرنگ هاي بچه از یکی
 که بگویم را این. بدهند نشان را شستش ضربه توانسته که کرده من کفش

 مربوط خودم به این چون. نه یا شناسید می را قاتل بپرسم شما از خواهم نمی
 ... کنم می پیدایش باالخره و است
 :گفتم حوصلگی باکم من

 ؟خواهید می چه ما از خوب - 
 ؟دیدید را »روبرتو« جسد شما ببینم بگوئید اول -
 .بود خورده اش شقیقه به گلوله. بله -

 ؟اید کرده پلیسی بازرسی یک پس: گفت و خندید
 .باشم دیده بهتر را او خواستم می: گفتم

 :گفت و گرفت من جلوي را دودستش هر هاي پنجه »اسکلت«
 حکومت اشخاص خیلی و جا خیلی بر بینید، می را الغر هاي پنجه این -

 شود کشته کسی که است کافی ها انگشت از یکی حرکت. کند می
 دو شما به که ام آمده منظور همین براي. ندارد اهمیت من براي آدمکشی...

 نقشه آن و خواهم می شما از چیز یک فقط من بعد به ساعت این از بگویم نفر
 فردا یا امروز که ندارم هم اي عجله ... دارد خودش با »جرالد« که ایست

. راه بین یا »کازابالنکا« در. دارید فرصت خیلی. بدهید من به را نقشه آن
 افراد از نفر دو یکی. است خطرناك هاي جنگل میان در راهپیمایی منظورم

 .کنند می تعقیب هستید آن جزو هم شما که را »جرالد« کاروان من
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 :گفت و دوید او حرف میان به رضا
 .است خارج ما عهده از کار این -

 :گفت اسکلت
 آن و نفر دو شما امروز همین مثالً. بکنم توانم می کارها خیلی من ولی -

 خودتان. بدهم پلیس تحویل است »الینور« اسمش که را قشنگ دخترخانم
 را نفر سه شما پلیس. است ساده خیلی. چیست تهدید این از منظورم میدانید

 افریقا به رفتن عوض به وقت آن و کند می توقیف »روبرتو« قتل جرم به
 من هاي بچه از تا چند. نیست هم بدى جاي. روید می زندان به یکسر
 نگذرد بد شما به که کنم می ها آن به را سفارشتان. هستند آنجا االن همین

 آقاي چیست شما نظر بروید، زندان به که شوید نمی راضی شما ولی ...
 ؟کاوه
 .فهمم نمی چیزي شما هاي حرف از من: گفتم

 من براي که کاري برابر در. نیست که ریاضی مسئله !؟فهمید نمی چطور -
 این بود شما بجاي هم من اگر. گیرید می زیادي پول دهید می انجام

 .کردم می قبول را پیشنهاد
 دارد اي نقشه آیا دانیم نمی که را »جرالد« نقشه ما اینکه! را؟ پیشنهاد کدام -
 که شما. بگیریم پول آن درازاي و بگذاریم شما اختیار در و بدزدیم نه یا

 وارد شخصاً چرا دارید نیرومند و قوي هاي پنجه و هستید قدرت صاحب
 ... الکساندرا هتل میدانید که را »جرالد« محل! ؟شوید نمی کار

 :گفت و گرفت دندانش ردیف دو میان را برگ سیگار اسکلت
 که ندارد دلیل داد انجام شود می خونریزي و اسلحه بدون که کاري -

 اطمینان شما به دخترش و »جرالد... « بکنیم نفله گلوله تا چند جهت بی
 طوري وضع اگر البته. کنید تأمین مرا منظور توانید می آسانی به و دارند

 کار وارد خودم وقت آن نیست، ساخته کاري هم شما دست از دیدم که شد
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. ندارم اي چاره. کنم می نفله نفر دو شما براي هم گلوله تا دو که شوم می
 موافقید؟ خوب. ندارد اهمیتی برایم کشتن آدم گفتم شما به که من
 تنهائی به رضا یا من بااینکه و نیست او با جروبحث جاي فعالً دیدم من
 چون. بود احمقانه کار این بربیاییم او پس از اسلحه بدون البته توانستیم می

 خیلی و ایست پیشه جنایت و ماجراجو مرد که کرد می حکم او ظاهر اوالً
 که بودم ده ز حدس گذشته آن از و کند غافلگیر را ما تواند می سریع

 خودش با را زیردستانش از نفر دو یکی حتماً و نیامده ما مالقات به تنها
 که بود این. است گذاشته ما اتاق در پشت راهرو توي را ها آن و آورده

 بدهم ... او به جوابی چه کردم فکر کمی
 لبش دو میان از را برگ سیگار ام کرده سکوت من دید وقتی اسکلت 

 :گفت و کشید بیرون
 .بودم زده حدس خودم موافقید؟ پس -
 :گفت رضا 
 .است خارج ما عهده از کار این که گفتیم دفعه یک - 
 :گفتم رضا به من 

 .بزنم حرف من بگذار -
 :گفت اسکلت 

 .آمد کنار شود می بهتر شما با کاوه آقاي -
 :گفتم 

 فکر کمی شما پیشنهاد به راجع بدهید اجازه متشکرم، شما ظن حسن از -
 .کنیم

 :گفت و خندید 
 .تاست چهار تا دودو حساب و است معامله یک ندارد مطالعه و فکر -
 .شود می سرمان چیزي یک ماهم باالخره ولی. است درست بله - 
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 که است کسانی جستجوي در پلیس که نرود یادتان ولی ندارد اشکالی - 
 .اند کشته »فالمینیو« پل روي را »روبرتو«
 :گفتم 

 باقی آنجا در اثري ما از که بدانید هم شما نیست بد. میدانیم هم را این -
 .شود ظنین ما به نسبت پلیس که نمانده

 :گفت و برخاست جایش از اسکلت 
 و تو قیافه. هستند اي زنده شاهد. اند نمرده که تاکسی دو آن راننده -

 راننده دو آن...  دارند خاطر به خوب خیلی را »الینور« دخترِه آن و رفیقت
 پلیس اختیار در را خودشان اطالعات اشاره یک با هستند من مشت توي

 جواب گرفتن براي حاال. باشم نکرده ناراحتتان امیدوارم...  گذارند می
 باشید؟ کرده را فکرهایتان شما که بیایم وقت چه

 :گفتم
 .شب فردا هشت ساعت -
 .است دیر خیلی -
 .نیست دیر زیاد نه -
 هم ساعت این از. بدهید رد جواب من به که نکنید سعی ولی خوب خیلی -

 هم پلیس بابت از. هست دستم کار هواي ولی. شد نخواهد شما مزاحم کسی
 .باشد راحت خیالتان

 :گفت و زد او شانه به آهسته. رفت رضا طرف به بعد
 .خداحافظ فعالً. کنم می تالفی شویم می رفیق باهم بعد -

 :گفت و برگشت. ایستاد رسید که در نزدیک
 چنگ از توانید می کنید فکر که نباشید پلیس فکر به رفت، یادم راستی -

 .بگویم خواستم می هم را این. شوید خالص من
 ... رفت بیرون و کرد باز را اتاق در
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 هم رضا نداشتم شوم بلند جایم از اینکه حسی باشم شده کرخت اینکه مثل من
 سایه ما بر سنگینی سکوت. بود افتاده صندلی روي حرکت بی من مثل

 بود اسکلت هاي حرف آن و کردیم می فکر چیز یک به هردو. بود انداخته
 پایان ما سکوت به تلفن زنگ صداي. داشت طنین هایمان گوش توي که
 جا از من باالخره. زد می زنگ درپی پی تلفن...  بودیم نشسته هردو... داد

 را شماره که کسی شدم متوجه برداشتم، را گوشی که همین اما برخاستم
 شماره کسی چه که پرسیدم هتل تلفنچی از. بود کرده قطع بود، گرفته

 بود؟ گرفته را ما اتاق
 :گفت تلفنچی 

 .نگفت را اسمش والی خانم، یک -
 ... ؟کند می تلفن کجا از نفهمیدي -
 ... کاوه آقاي نه خیر -
 :گفتم تلفنچی به
 .بگیر را »الکساندرا« هتل -
 کنید؟ صحبت خواهید می باکی -
 .جرالد آقاي با -

 :داد جواب بعد ثانیه چند
 .دهد نمی جواب »جرالد« آقاي تلفن -
 .باشند برگشته شاید بگیر دیگر دقیقه چند. خوب خیلی -
 :پرسید بود نشسته صندلی روي که طور همین رضا 

 داري؟ کار چه الینور با -
 :گفتم

 شود نمی داده جواب تلفنش به است دیده وقتی. بود کرده تلفن او البد -
 .است کرده قطع را تلفن
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 :گفت و خندید 
 کرده تلفن »گرتا« نظرم به -
 ...گرتا؟ -
 .کند تلفن من به صبح امروز بود قرار. آره -
 برداري؟ را گوشی نشدي بلند چرا دانستی می که تو -
 :گفت حوصلگی بی با
 خودت تو ایران به گردم برمی من چیه میدانی اصالً. کاوه کن ولم -

 .میدانی
 .بگذار کنار را حماقت -
 بکشتن را خودمان چه براي آخر! ؟ات کله به زده تو راستی راست -

 »جرالد« همه. شویم می روبرو تیرکش هفت یا با هرروز و ساعت هر بدهیم؟
 ما دیوار از دیواري اینکه مثل. آیند می ما سراغ و اند گذاشته را دخترش و

 »جرالد« با که است عمر یک ما کنند می خیال. اند نکرده پیدا تر کوتاه
 .ایم خورده ونمک نان

 :گفتم
 .کنم کار چه دانم نمی هم خودم واهللا -
. شویم خارج رم از امروز همین و ببندیم را ها چمدان شنوي می من از -

 ندارند حرفی دیگر رویم می خودمان کار پی داریم ما ببینند وقتی ها آن
 .بزنند

 خالص توانید نمی من چنگ از گفت می اسکلت که نشنیدي مگر ولی -
 .شوید

 به نگذارد و بگیرد را ما جلوى تواند نمی دیگر که او ولی شنیدم آره -
 .برویم کشورمان

 :گفتم
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 فکري یک بعد. ام گرسنه خیلی من. بخوریم صبحانه برویم شو بلند حاال -
 .کنیم می
 که بودیم صبحانه خوردن مشغول. رفتیم پائین و شدیم خارج اتاق از

 و کردیم یکدیگر به نگاهی او و من. داد رضا دست به یادداشتی پیشخدمت
 :گفت رضا. گرفت مان خنده

 .شده اي مسخره وضع چه ببین خدا به ترا. نیستند بردار دست. نخیر -
 :گفتم

 ما به دیگرکسی گفت می که اسکلت. نوشته چه ببینیم کن بازش حاال -
 .ندارد کاري

 :گفت و خندید رضا
 را جرالد نقشه هم ها آن حتماً و اند پیداشده دیگري دسته یک البد -

 همه این که شده اسرارآمیزي و مرموز آدم عجب »جرالد« این. خواهند می
 تو و من دوروبر همه بگیرند را خودش یقه اینکه عوض و هستند دنبالش به

 .چرخند می
 .بازکنم من بده: گفتم

 :گفت و داد من دست به بعد ... خواند و کرد باز را یادداشت
 .آشناست...  بخوان بگیر -

 :بود نوشته یادداشت در
 .بیار خود با هم را رفیقت...  توست منتظر هتل بیرون من اتومبیل -

 :گفتم
 .ندارد خطري یکی این ؟کنی می کار چه خوب -
 .رویم می بدیدنش باشی موافق تو اگر. میدانم آره -

 :گفتم رضا به و رسید خاطرم به فکري ناگهان
 .شود می باز »گرتا« دست به گره این. بخور را ات صبحانه باش زود -
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 :گفت
 ؟اي کشیده اي نقشه چه باز -

 :گفتم
 .است »گرتا« بکند کمک بما جریان این در تواند می که کسی تنها -
 :گفت او
 بکند؟ قبول او کنی می فکر تو -
 ماجراجوئی زن باید او که کنم می احساس طور این چون. ندارم تردیدي -

 من حدس هم شاید. داشته دخالت گذشته روز چند حوادث در و باشد
 .بکند تواند می کارها خیلی دارد او که افرادي با ولی. نباشد درست

 همین که بکنیم را کاري همان باید ما وقت آن نکرد، قبول او اگر و -
 .باشیم فکرش در بایست می حاال

 دارد؟ لوئیجی با خرده حساب یک که بود نگفته تو به »گرتا« مگر - 
 خودش. کرده تصفیه را اش خرده حساب آن من دادن نجات با اما چرا - 

 .گفت من به
 :گفتم

 او هاي ه حرفب که هستی اي ساده آدم تو. نشده تصفیه هنوز من نظر به - 
 ضربه تا دو یکی این با باشد بین در اي خرده حساب اگر. اي کرده اطمینان

 .نیست شدنی تصفیه
 دارد؟ ادامه هنوز پس -
 .باشد ها آن مبارزه مقدمه باید روبرتو شدن کشته چون البته - 

 :گفت و شد جابجا خود جاي در رضا
 داشته؟ دست روبرتو قتل در گرتا کنی می گمان تو ببینم - 
 :گفتم 

 ... است؟ قاتل کسی چه تو نظر به باشد نکشته را روبرتو او اگر -
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 :گفت و کرد کوتاهی خنده
 .میدانم چه من. بپرسی پلیس از باید را این -
 :گفتم و زدم آتش سیگاري 
 را اش دسته و دار و لوئیجی فقط ما حاضر حال در. رضا کن گوش - 

 وانمود طور این هم گرتا ظاهراً. هستند جرالد تعقیب در که شناسیم می
 را اش خرده حساب است خواسته خودش بقول و داند نمی چیز هیچ که کرده

 از خواهد می که است کسی دومین گرتا حقیقت در اما ؛بکند تصفیه او با
 دارد قصد روبرتو کشتن و تو دادن فرار با او. بیاورد سردر جرالد نقشه

 در وقت آن. بگذارد کنار را او خودش حساب به و بکند مستأصل را لوئیجی
 .شود می تاز یکه ماجراي این
 :گفت رضا

 کارها این توي که اسکلت و لوئیجی ولی ؟اي فهمیده را این تو چطور -
 هنوز ندارند قبول هم خودشان بشاگردي را ما و دارند زیادي تجربه

 قاتل را ما بااینکه اسکلت حتی. کنند پیدا را گرتا ردپاي اند نتوانسته
 .نزد حرفی گرتا به راجع داند نمی روبرتو

 :گفتم
 اسکلت داشتی توقع تو. کن قبول هستی اي ساده آدم تو میگویم وقتی - 

 حرفی بما او است معلوم اینکه خوب. کند فاش ما براي را اش دسته اسرار
 را طرف هنوز البد. بکنند باید کار چه دانند می خودشان. زد نخواهد
 ردپایش ها آسانی این به بتوانند ها آن که نیست کسی هم گرتا. اند نشناخته

 بدهد نجات ویال آن از ترا که مسلح مرد نفر سه با زن یک. کنند پیدا را
 .باشد کارکشته و زرنگ خیلی خود کار در باید
 :گفت و داد تکان را سرش آهسته رضا

 .نیست شکی است اسرارآمیزي زن او اینکه در آره -
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 :گفتم
 که است چیزي همان جستجوي در گرتا که ام فهمیده طور این من -

 .کند می فعالیت آوردنش دست به براي لوئیجی
 :گفت و کرد قطع را حرفم او 

 .است جرالد پیش باشد باارزش خیلی باید که چیز آن و -
 :گفتم

 بودند شناخته را گرتا حال تابه اسکلت یا لوئیجی اگر. است طور همین -
 کرده بهانه را آن گرتا که خرده حساب موضوع. کندند می را کلکش

 کنند می نرم وپنجه دست دیگر باهم دارند دودسته هر. است قضیه ظاهر
 .شناسد نمی را دیگري ها آن از یکی منتها

 :گفت و خندید رضا 
 برویم شو بلند حاال هستی پلیس اینکه مثل زنی می حرف داري طوري تو -

 .منتظرند ها آن
 که وقتی. آمد می روبرو از اندام باریک زنی...  آمدیم بیرون رستوران از

 کف بود، بغلش زیر که مجله و روزنامه مقداري ناگهان رسید، ما نزدیک
. دادم دستش به و کردم جمع را ها آن و شدم خم فوراً من...  ریخت سالن

 هشت ساعت. سینیور متشکرم: گفت و کرد نگاه عمیقاً هایم چشم توي او
 .است منتظر اسکلت. نرود یادتان امشب

 .رفتم بود من از جلوتر قدم سه دو که رضا دنبال به بزنم حرفی آنکه بی
 :پرسید رضا 

 بود؟ حال اهل ؟شناختیش می -
 یادمان امشب هشت ساعته که باشد کرده یادآوري خواست می. نه: گفتم
 .نرود

 نرود؟ یادمان چی -

- ۹٦ - 
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 ؟کنی می شوخی -
 حرف داري چیز چه به راجع تو دانم نمی من. میگویم جدي کن باور -

 .نیست یادم چیزي که من. زنی می
 !نیست؟ یادت هم اسکلت قیافه بگوئی خواهی می یعنی -
 هم به حالم. آید می بدم ریختش از افتاد یادم حاال. اسکلت این از...  آه -

 زن آن خوب. افتاده آدمی چه دست ما سرنوشت ببین خدا به ترا. خورد می
 ؟گفت می چی

 .نرود یادمان امشب هشت ساعات. گفتم که دفعه یک -
 به جا همه ،اش قیافه و ریخت آن با اسکلت، این پس: گفت و ایستاد رضا

 .ماست دنبال
 :گفتم

 کمک ما به گرتا اگر کنیم حاضر را خودمان باید. است طور این که فعالً -
 .کنیم قبول را اسکلت پیشنهاد ناچاریم نکند،

. نیستم اهلش یکی من زنی می حرف خودت به راجع داري تو اما...  !البته -
 بشود؟ چه که بکنیم حاضر را خودمان

 :گفتم
 !نباشی؟ راه نیمه رفیق نبود قرار مگر. کردي شروع باز -
 است مثلی. آید درنمی جور بینم می کنم می را حسابش چه هر ولی چرا، -

 احمقی هاي آدم ما واقعاً .بندند نمی دستمال ،کند نمی درد که سري: معروف
 به کی، براي چه، براي آخر. ایم انداخته دردسر توي را خودمان که هستیم
 براي خواهد می او دروغ، یا راست حاال برویم؟ افریقا به »جرالد« دنبال
...  اند کشیده ونشان خط برایش هم اي عده. برود عاج تا چند کردن پیدا
 کاسه، کنم می فکر هستیم کاره چه تو و من ،ها این وسط نیست معلوم هیچ
 .بخورند ها آن را ماستش و بشکند ما سر
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 .گذارد نمی راحتم و شده تحریک کنجکاویم حس اینکه راستش: گفتم 
 .رسد می نتیجه به کنجکاوي این باالخره

 ها آن کار از سر خواهی می که اي گرفته پولی قبالً یا پلیسی، تو مگر -
 خداحافظی گرتا از امروز همین من. برویم بیا کن ول! ؟دربیاوري

 .روم می رم از هواپیما با یا قطار با یا شوم نمی هم تو منتظر .کنم می
 براي دلیلی آنکه بی ما. گفت می راست شد می رضا به مربوط که آنجا تا

 بودیم شده خطرناکی ماجراي وارد باشیم، داشته خودمان کنجکاوي این
 .دانستیم نمی آن از چیزي که

 ایم؟ ایستاده اینجا چرا حاال: گفتم
 .بزنیم را هایمان حرف که شد نمی ازاینجا بهتر -
 بود قرار که کسی خواستیم می ایستادیم در مقابل در و آمدیم بیرون هتل از

 ... بدهد نشان ما به را خودش و بیاید جلو ببرد، »گرتا« پیش مارا
 :گفت که شنیدم سر پشت از را مردي صداي موقع این در
 .بیایید من همراه سینیور -

 همین در اما ؛بشناسیم را صدا  صاحب که برگشتیم عقب به رضا و من
 بتن اي تیره خاکستري وشلوار کت. بود شده دور ما از قدم سه دو لحظه یک

 کنار او. افتادیم راه به او دنبال به. داشت بسر سفیدي حصیري کاله و
 :گفت رضا. ایستاد رنگی سیاه اتومبیل

 .است خودش -
 .شناسی می را او کی؟ -
 .بردند خودشان با ویال آن از مرا که است دونفري همان از یکی. آره - 
 جلو در ،کنیم می نگاهش داریم ما شد متوجه که همین حصیري، کاله مرد 

 .نشستیم عقب هم رضا و من. رفت اتومبیل داخل به و کرد باز را اتومبیل
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 که بودیم نشده خارج »نا سیستی« خیابان از هنوز. افتاد راه به اتومبیل 
 عقب شیشه از و برگشت او. گفت حصیري کاله مرد به چیزي آهسته راننده

 و قرارداد مخاطب را رضا و من بعد. گرفت نظر زیر را سر پشت اتومبیل
 :گفت

 .باشید خونسرد. کنند می تعقیب دارند را ما -
 :پرسید خودمان زبان به و کرد نگاه من به مضطربانه رضا

 جدید؟ دسته یک البد. هستند کی دیگر ها آن -
 :گفتم

 ما دوروبر صبح امروز از که باشند »لوئیجی« و »اسکلت« هاي آدم باید نه -
 نفر دو این اینکه دانستن. بردارند را ما پاي رد خواهند می حاال. چرخند می
 اگر. است مهم خیلی ها آن براي برند، می دارند کجا را ما و هستند کی

 .شود می روشن برایشان چیز همه شوند، موفق
 :گفت حصیري کاله مرد 

 .بکشید پائین را خودتان شما -
 :پرسیدم

 هستند؟ نفر چند ها آن -
 :داد جواب او
 ها آن. نشوید ناراحت. نیست تنها راننده، ولی. دید شود نمی ازاینجاکه -

 .بشناسند را رفیقم و من خواهند می
 :گفتم

 .شناسند می را ما که است وقت خیلی چون. است معلوم اینکه -
 :گفت و خندید مرد

 باکی که دانند نمی هنوز اما ؛آیند می دارند درست خودشان حساب به -
 .اند طرف
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 :گفت رضا
 .کنند گم را ما ها آن تا بگردیم باید را رم هاي خیابان تمام البد -

 :گفت مرد
 شما شده، طور هر ولی. بکنیم را کار این رفیقم و من است ممکن رضا آقا -
 خوب... بردارند را شما رد ها آن گذاریم نمی و کنیم می پیاده را رفیقتان و

...  15 شماره اتاق »میلتون« پانسیون ،»چیانا پین پرتا« خیابان. کنید گوش
 در باهم را شما شود نمی وضع این با چون باشد، یادتان دو هر را نشانی این
 را جریان. برساند آنجا به را خودش تنها باید کدام هر. کنیم پیاده نقطه یک
 .بگوئید گرتا به هم
 :گفتم من

 .شویم موفق کنم نمی فکر دارند، ما با ها آن که کمی بافاصله -
 :گفت مرد

. رسیم می چهارراه به دیگر دقیقه دو یکی تا باشید چابک کمی باید -
 با. پیچیم می راست دست خیابان اولین داخل به با سرعت شدیم رد ازآنجاکه

 که دیگر جاي یک را دومی بعد. بپرد پائین باید شما از یکی ترمز نیش یک
 فکر. بود خواهد ما با ها آن سروکار وقت آن. کنیم می پیاده باشد، مناسب

 .نباشید ما
 
 

*** 

 
 

 خودم با بودم، ایستاده »میلتون« پانسیون 15 شماره اتاق در روبروي وقتی
 :گفتم
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... زدم اتاق بدر ضربه چند .است رسیده اینجا به من از زودتر رضاحتماً  -
 کوتاه آستین بلوز او. کرد باز برویم را در زیبا و جوان زنی بعد، کمی

 .بود پوشیده خاکستري دامن با رنگی لیموئی
 گرتا؟ خانم -
 شما؟...  هستم خودم بله -
 .رضا دوست کاوه، من - 
 است؟ کجا خودش پس. خوشوقتم - 

 .میگویم برایتان تو بیایم که بفرمائید اجازه اگر -
 .بفرمائید - 
 :گفت و بست را در »گرتا« شدم اتاق داخل 

 .بگوئید کاوه آقاي خوب، -
 .دادم شرح برایش را جریان 
 :گفت و برداشت را کیفش کرده، خاموش را سیگارش فوراً »گرتا«
 .بیایید من با -

 :پرسیدم
 کجا؟ -
 :گفت 

 .بیایند اینجا به دیگر دقیقه چند تا ها آن است ممکن. کنید عجله -
 با مرا خواهد می کردم فکر. آمدم بیرون 15 شماره اتاق از او دنبال به 

 درست که را 16 شماره اتاق در اما ببرد دیگر جاي به پانسیون از خودش
 :گفت و کرد باز بود، 15 شماره اتاق روبري

 .تو بیایید -
 :کرد اضافه و بست را در 

 .بود خطرناك آنجا کنیم، صحبت باهم توانیم می حاال -
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 :گفتم 
 هستید؟ اینجا شما که بفهمند توانند می کجا از ها آن -

 :گفت و خندید
 که کسی دانند نمی حتی. شناسند نمی مرا هنوز ها آن که نکنید فراموش -
 شود پیدایشان ها طرف این هم اگر. مرد یا ،است زن کرده کفششان توي پا

 .بوده رضا و شما منتظر که است کسی شناختن براي فقط
 .نبود من سؤال جواب این ولی -
 اتاق و پانسیون نشانی است ممکن کجا از ها آن بفهمید خواهید می شما - 

 .داند می که رضا. است ساده خیلی بدانند را 15 شماره
 دارد؟ ها آن با ارتباطی چه این ولی. البته -
 بود درست من حدس اگر. دهم می را شما جواب دیگر دقیقه چند تا -

 دارید؟ میل مشروب. شود می بیشتر من به نسبت شما اطمینان وقت آن
 :گفتم

 .بیاید رضا تا کنیم می صبر -
 :گفت و داد دستم به ریخته، شراب گیالس یک

 دیر خیلی. آید نمی دیگر رضا همدیگر، سالمتی به خوریم می. بفرمائید -
 .شدم ناراحت من کرده

 :پرسیدم 
 .است غیرممکن این ؟اند گرفته را او بگوئید خواهید می یعنی -
 .کنند نمی کاریش. کاوه آقاي نباشید ناراحت -
 .شود می زیاد خودتان زحمت باشد، درست شما حدس اگر -
 را رضا دیدید که هم دفعه آن. آید برنمی دستم از کاري دیگر متأسفانه -

 .کنم تصفیه »لوئیجی« با را ام خرده حساب خواستم می دادم، نجاتش
 باشد؟ بین در دیگري موضوع کنید نمی فکر: گفتم
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 !موضوعی؟ چه مثالً - 
 هستید؟ »جرالد« تعقیب در هم شما ببینم - 
 :گفت خونسردي با »گرتا« 

 کنید؟ کمکم خواهید می. باشد درست شما حدس کنیم فرض -
 :گفتم 

 .دارم احتیاج شما کمک به من -
 من؟ کمک به -
 .شما بله -
 بکنم؟ باید کار چه خوب -
 ؟شناسید می را اسکلت -
 مسخره اسم این به را کسی! است؟ اسمی جور چه دیگه این !؟اسکلت -

 ؟شناسی می را او است وقت چند. شناسم نمی
 طور این هایش حرف از. کردم پیدا را او با آشنایی افتخار صبح امروز -

 .است لوئیجی دسته رئیس که فهمیدم
 :گفت و آورد جلو را سرش گرتا

 ؟میگویی را »چیگو... « لوئیجی دسته رئیس -
 .داشت هم اسکلت قیافه. کرد معرفی اسکلت را خودش او: گفتم

 :گفت و خندید بلند صداي با
 ببینم،. است »چیگو« اسمش شناختمش حاال آره...  اسکلت!... اسمی عجب -

 ؟خواست می چی بود؟ آمده تنها خودش
 و بکنیم کار او براي اینکه یعنی ؛خواهد می لوئیجی که چیزي همان -

 .بگذاریم اختیارش در را جرالد نقشه
 افتاده کسی بد با سروکارت خالصه. هستی تنها خودت دیگر حاال -
 .است تر آسان خوردن، آب از برایش کشتن آدم که کسی »چیگو«
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 نفر چند پاي صداي...  کنم سکوت کرد اشاره او اما بگویم چیزي خواستم
 .اند ایستاده ما اتاق در پشت که بود این مثل. شد شنیده راهرو توي

 آهسته و شد بلند بعد کمی. گذاشت کلید سوراخ به را چشمش »گرتا«
 :گفت

 ؟شناسی می را لوئیجی -
 .بله: گفتم

 .است خودش. کن نگاه بیا -
 که دیدم را »آلفردو« و »لوئیجی: «کردم نگاه را بیرون کلید سوراخ از -

 .شوم بلند که زد ام شانه به گرتا. اند ایستاده 15 شماره اتاق در جلوي
 ؟شناسی می هم را یکی آن -
 .است آلفردو -
 درست من حدس که فهمیدي حاال خوب،. بودم شنیده رضا از را اسمش -

 بود؟
 .دارید تجربه خیلی کارها این توي شما. بله -
 رضا و تو براي که خطرناکی وضع با. کردي می را فکر همین باید توهم -

 پس آوري، شانس خیلی .رسیدي می اینجا به نباید هم تو بود، آمده پیش
 شد؟ راحت رضا جانب از خیالت حاال

 ما. بود درست او هاي حرف که فهمم می حاال. است من ناراحتی اول تازه -
 .کردیم می ماجرا این وارد را خودمان نباید

 فکر طور این من البته. ندارند کاري رضا با ها آن. نباش چیزها این فکر -
 .کنم می

 :گفتم و آوردم بیرون را ام اسلحه
 .رسم می را هردوشان حساب االن -

 :گفت و گرفت را دستم مچ
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 حاال. نیست کشیدن تیر هفت جاي اینجا. جیبت توي بگذار را اسلحه -
 .بکشی را تیر هفت ماشه بتوانی تا مانده خیلی

. بودم رضا وضع نگران من... گذاشت کلید سوراخ به را چشمش دوباره
 :گفت و شد بلند گرتا کرد؟ خواهند کار چه او با که کردم می فکر

 نیست، اتاق تو کسی ببینند وقتی. کن نگاه بیا. کردند باز را اتاق در -
 .اند شده طرف تر زرنگ خودشان از با فهمند می تازه

 .کنند می ناراحتش و روند می رضا سراغ به وقت آن: گفتم
 .باشند نداشته کاري او به که دهم می قول من -

 نگاه را بیرون کلید سوراخ از» گرتا. «شد شنیده اتاق در شدن بسته صداي
 را سرش بود، شده خم که طور همان او. بودم ایستاده سرش پشت من...  کرد

 و شد بلند ... ببینم را ها آن که کرد اشاره دست با و گرداند من جانب به
 :گفت

 .روند می دارند -
 بدهند؟ نجات را رضا اند نتوانسته چطور شما دوستان: گفتم

 هم همکارانش و »لوئیجی« خوب هستیم زرنگ ما فقط کنی می خیال تو -
 گیالس. نکن هم را فکرش بیا. نیستند که مجسمه. دارند هایی زرنگی یک

 .است نصفه هنوز شرابت
 :گفتم 

 .خواهد می حوصله هم خوردن مشروب -
 ،رود می سراغش به مواقع قبیل این در آدم که چیزي تنها برعکس -

 .است مشروب
 را گیالس و خوردم کمی او اصرار به. داد دستم به را مشروب گیالس

 خورد ریخته، خودش براي را گیالس دومین »گرتا... « گذاشتم میز روي
 :گفت و
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 موافقی؟. کنیم می کار باهم حاال -
 :گفتم

 هتل به امشب هشت ساعت »وگچی« تو بقول یا اسکلت. بکنیم باید کار چه -
 :گفت و نشست مبل روي او .بگیرد را پیشنهادش جواب تا آید می

 پیش رضا چون. داد خواهی مثبت جواب تو که دارد اطمینان حاال چیگو -
 .کنی قبول ،گوید می او هرچه ناچاري تو و اوست
 :داد ادامه و خورد شراب کمی

 بست بن به که جا هر. شناسم می خوب خیلی من را چیگو کاوه، میدانی -
 ظاهراً. برد می لذت کار این از کند می حل کشتن با را مشکلش خورد می

 با تواند نمی کسی. است کرده مرعوب را همه اما ؛دارد مانند اسکلت اي جثه
 لوله خالصه. میزند کاري بهر دست مطالعه بدون. بکند مخالفت هایش نقشه

 ،شده حساب هاي نقشه و فکر با من اما ؛است گرم همیشه اش کمري اسلحه
 .گیرم می هم نتیجه و کنم می شروع را کارم
 .کنم می اشتباه دارم هم حاال. کردم اشتباه اول از: گفتم

 و کرد نگاه هایم چشم توي بود، هویدا آن از کامالً خونسردي که باحالتی
 :گفت

 شب و خوردي ناهار دخترش و »جرالد« با که بود موقع توهمان اشتباه -
 بین در اشتباه موضوع دیگر حاال من نظر به و...  رفتی بیرون الینور با را

 او. دارد برنمی دست تو از چیگو نکن خسته را خودت هم بیخود .نیست
 خودش وقت آن و بیاورد دست به را جرالد نقشه تو وسیله به خواهد می

 داستان اگر من. خوابیده کار این توى زیادي پول میدانی،. باشد تاز یکه
 همیشه که کوچک تصادف. کنی نمی باور کنم، تعریف برایت را ام زندگی

 ماجراجو زنی حاال. انداخت کار این توي مرا دارد، وجود آدم زندگی در
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 خواهم برایت روز یک. کند می درد ماجراها قبیل این براي سرم که هستم
 .گرفت قرار حوادث مسیر در ام زندگی شد چطور که گفت
 کار باید »جرالد« براي یا چیگو براي تو، براي. دانم نمی هم خودم: گفتم
 به را دودستش هر مقدمه بدون گرتا .دانم نمی چیز هیچ که درحالی. بکنم

 ادامه را حرفم نگذاشت. گذاشت لبانم روي را لبانش و کرد حلقه گردنم
 :گفت بدهم

 بدرد او. شناختمش اول شب همان. ندارد ترا زرنگی رضا دانستم می اول از -
 گردنم دور از را هایش دست. هستی دیگر چیز یک تو. خورد نمی کار این

 :گفتم و آوردم پائین
 .بروم بیرون اتاق این از توانم می کی - 

 با توانی می هم جا همین از الینور؟ پیش یا هتل، بروي؟ خواهی می کجا -
 .بزنی حرف جونت، الینور

 .گرفت را الکساندرا هتل و رفت تلفن طرف به بعد
 .کنم صحبت خواستم می جرالد آقاي با الو، -

 :گفت و کرد من به رو سپس
 .بزن حرف بیا برده؟ ماتت چرا کاوه -
 دستش از را تلفـن گوشی و رفتم جلو ،کردم می نگاهش که طور همین 

 .گرفتم
 ...جرالد آقاي الو، -
 تلفن شما هتل به بار چند الینور حال تابه صبح از کاوه؟ آقاي هستید کجا -

 هستید؟ کجا االن. کرد
 دارید؟ کاري - 

 .ببیند را شما خواست می او -

- 107 - 
 



 امیر عشیري

 نه ساعت از قبل تا کنم نمی فکر. هستم دوستانم از نفر چند با امروز من - 
 کنم؟ صحبت توانم می »الینور« با. ببینم را شما بتوانم شب،

 دارد شده تمام کارش اینکه مثل کنید، صبر. است حمام توي او متأسفانه -
 .آید می

 .خورد گوشم به الینور صداي بعد کمی
 هستی؟ کجا تو هست معلوم هیچ کاوه، -
 آمدند هتل به ایرانیم دوستان از نفر چند که بود زود صبح .نشو ناراحت -
 باهم را شام. باشیم ها آن با را امروز که بردند خودشان با را رضا و من و

 موافقی؟. خوریم می
 ؟بینم می ترا کی بکنم؟ توانم می کار چه نباشم، موافق اگر -
 .شب نه -
 .بیایی زودتر کن سعی ولی. خوب خیلی -
 .کنم می تلفن تو به شدم، جدا ها آن از موقع هر -

 :گفت گرتا... گذاشتم سرجایش را گوشی
 نکرده اشتباه تو مورد در که فهمم می حـاال. بکنی سرهم بلدي خوب -

 .هستی من پیش شب هفت ساعت تا و خوریم می باهم را ناهار پس. بودم
 ؟اي خواسته طور این تو -
 .بکنیم کار باهم باید باالخره -
 چه رضا مورد در تو راستی. هستند هم دیگر نفر دو که نکن فراموش -

 ؟کنی می فکر
 :گفت و انداخت باال را هایش شانه

 جز. کند می آزاد را رضا او طبعاً بدهی، مثبت جواب چیگو به تو وقتی -
 .نیست دیگري چیز این

 :کرد اضافه و دررفت طرف به 
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 .گردم برمی االن -
 درست. گرفتم نظر در را خودم وضع. نشستم دار دسته چرمی صندلی روي
 دارد آب خطرناك و سریع جریان و ام افتاده سیالب در که بود این مثل
 ولى داشت طنین گوشم توي رضا هاي حرف. نبود معلوم کجا؟. برد می مرا

 برگشت گرتا بعد دقیقه چند... بود گذشته ازسرم آب بود شده دیر دیگر
 :گفت و
 .بزنیم باهم باید که هست ها حرف خیلی. خوریم می جا همین را ناهار -
 :گفت او ناهار از بعد... شد صرف ناهار 

 نخواهیم را همدیگر ما دیگر بروي، بیرون ازاینجا که شب هفت ساعت -
 .دید

 :گفتم
 ؟اي شده منصرف پس -

 از توانم می چطور اي شناخته خوب حاال مرا که تو نه: گفت و خندید
 بپوشم؟ چشم پول همه آن

 کاري چه توي بدانم باید هم من آخر! چیست؟ موضوع پول؟ گفتی - 
 .هستم

 که داري سهمی هم تو البته. میگویم برایت موقع به. نرسیده وقتش هنوز - 
 .گیري می خودم از
 ببینیم؟ را همدیگر باید کجا پس خوب، - 
 .کازابالنکا - 
 :داد ادامه و زد سیگارش به پکى 

 به راهم اتاق شماره. کن صبر کمی...  رویال آرمه خیابان »مرحبا« هتل -
 .دهم می تو
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 باز را آن و آورد بیرون اي دفترچه کیفش توي از و برخاست جایش از 
 :گفت و درآورد آن الي از کارتی. کرد

 .نکنی فراموش 76 شماره اتاق - 
 یادم بپرسی وقت هر 76 شماره اتاق رویال، آرمه خیابان مرحبا، هتل نه -

 .هست
 با. باش نداشته اي عجله ولی. ببینی مرا توانی می هستم، آنجا من -

 که بفهمند نباید هم الینور و جرالد. بکنی کار باید اعتنائی بی و خونسردي
 خبر چیز هیچ از که اي ساده آدم همان ترا ها آن بگذار. اي شده عوض تو

 .ایم دیده را همدیگر تو و من که انگار انگارنه. بدانند ندارد،
 :کرد اضافه بعد

 مانندش اسکلت جثه به و است خطرناکی آدم او نرفته، یادت که چیگو -
 فقط. من با اش بقیه. کن قبول گفت هرچه. است رحمی بی آدم. نکن نگاه
 ظنین تو به ها آن که کنی کاري یا بدهی، راه خودت به را ترس اگر

 فرق چیگو یا جرالد ؟فهمی می را منظورم اي باخته را زندگی شوند،
 کن خیال نده، دست از را احتیاط خالصه. کنند می را کلکت فوراً کند نمی
 .دانی نمی چیز هیچ

 .روبرتو مثل. بکنی را کلکم است ممکن توهم حتی: گفتم 
 :گفت و کرد نگاه هایم چشم توي 

 ؟اي فهمیده طور این تو -
 ؟است این از غیر مگر -
 .بود نشده خارج من تیز هفت از کشت، را او که اي گلوله اما ؛نه -
 ... تو ولی -

 :گفت و کرد قطع را حرفم
 .کنیم صحبت موضوع این به راجع بعداً است چطور -
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 :گفت و کشید بیرون بود، دستم توي که را دستش سپس
 .دیدار امید به -
 
 

*** 

 
 
 به بود، برخورده من به هتل توي روز آن صبح که زنی همان با »چیگو«

 :پرسید چیگو که بودند ننشسته هنوز. آمدند اتاقم
 کردید؟ قبول را پیشنهادم کاوه آقاي خوب -

 :گفتم
 .بگویم چه دانم نمی -
 .دهید می را جوابم دیگر دقیقه دو یکی تا ندارد اشکالی -

 :گفت چیگو بروم، تلفن طرف به خواستم. زد زنگ تلفن موقع این در
 کاردارند من با -
 !شما؟ با -
 .بله -

 :گفت داده من به را گوشی کوتاه مکالمه یک از پس و برداشت را گوشی
 باید ماهم چون. خودتان زبان به نه اما ؛کنید صحبت توانید می حاال - 

 .میگویید دارید چه شما بفهمیم
 ... الو -
 درست خودت و من براي دردسري چه بینی می. هستم رضا من کاوه، -

 هرچه. میدانی خودت. هاست این دست کف من سر خالصه اي؟ کرده
 .کن قبول میگویند
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 ؟اند نکرده که اذیتت -
 حرکت دخترش و جرالد با تو اینکه محض به اند داده قول. نه کهفعالً  -

 خودت که بود کاري این. کنم می خواهش تو از. کنند آزاد مرا بکنی،
 ... ببینیم را همدیگر مانتوانیم شاید. کنی تمامش باید حاال و کردي شروع

 :گفت و کرد قطع را تلفن »چیگو«
 شنیدید؟ -

 :گفتم و گذاشتم سرجایش آهسته را گوشی
 را پیشنهادتان که کنید مجبور مرا خواهید می رضا، گرفتن با شما. بله -

 .کنم قبول
 راحت خیالتان دوستتان بابت از. نبود اي چاره: گفت و کرد زشتی خنده
 حرکت کازابالنکا طرف به دخترش و جرالد با شما که روزي همان. باشد

 بیفتند؟ راه است قرار کی خوب،. شود می آزاد او بکنید،
 .شنبه سه -
 .کنیم می حرکت روز همان هم ما...  دیگر روز دو -

 کردي؟ قبول را چیگو پیشنهاد پس: گفت زن
 .ندارم اي چاره: گفتم

 :گفت و خندید چیگو
. کرد را معامله همین باید تو مثل هایی آدم با. کنی می قبول دانستم می -

. کند اطاعت میگویم هرچه که کنم می وادارش یا کشم، می را طرف یا من
 بازکن را هایت گوش خوب. نکردي شقی کله که آوردي شانس تو حاال
 .خواهم می چیز یک فقط تو از. میگویم چه ببین
 :پرسیدم خونسردي با فوراً

 باشد؟ چه چیز یک آن -
 :گفت جدي خیلی
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 روز تا بتوانی اگر. دارد خودش پیش اي نقشه »جرالد« میدانی هم خودت -
 هرکجا آزادي، ندارم، کاري دیگر تو با برسانی، من به را آن شنبه سه

 من به. کنی نمی دل »الینور« آن از تو. بروي توانی می باشی، خواسته
 نه. دارم الزم را »جرالد« نقشه فقط من. نه یا داري دوستش که نیست مربوط

 اي عجله من. بکنی را کار این باید هستی، رم در که وقتی تا کنی خیال
 را این. بکنی روشن را خودت وضع کازابالنکا در ناچاري باالخره ندارم

 من به که را نقشه. ام گذاشته کنار برایت حسابی پول یک که بگویم هم
 .روي می کارت پی و گیري می را حقت برسانی

 :پرسیدم 
 شود؟ می چه رفیقم تکلیف -
 حرکت تو که ساعتی هر نباش ناراحت او بابت از. پرسیدي شد خوب - 

 .کنم می آزاد را او بعد ساعت یک بکنی،
 شدي موفق حرکت از قبل تا اگر: کرد اضافه و داد من به تلفنی شماره بعد
 اغفال فکر وقت یک بدانی باید هم دیگر چیز یک. کن تلفن شماره این به

 توهم. آید نمی خوشم ها شوخی این از من چون. نزند سرت به من کردن
 .باشی باید عاقلی آدم
 چون. دارد دوست را جانش کاوه: گفت و کرد داري معنی خنده زن
 نیست؟ طور این. شود کشته غریب کشور یک توي خواهد نمی

 .گردد می شما دنبال به پلیس وقت آن. بله: گفتم
 آدم تو سر موهاي اندازه به من پسر: گفت و خندید بلند صداي با چیگو 

 مرا داري حاال احمق تو .ام نداده پلیس دست به مدرك وقت هیچ اما ؛ام کشته
 .رفته یادت »روبرتو« قتل نظرم به! کنی می تهدید

 روبرتو قتل موضوع .بخوان بگیر بیا: گفت و درآورد جیبش از اي روزنامه
 میدانی که هم خودت. است قاتل جستجوي در پلیس و رسیده ها نامهروز  به
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 ها آن که است کافی من اشاره یک فقط. دانند می چیزها خیلی راننده دو آن
. بدهند پلیس به را الینور دختره آن و رفیقت و تو مشخصات و اینجا نشانی

 »جرالد« آقاي و من وضع اما ؛خواند باید را نفر سه شما فاتحه وقت آن
 که رفته یادت البد .نزنی حرف و بشوي خفه است بهتر. شود می ناجور
 .است من پیش رفیقت

 ...برویم بیا: گفت و گرفت را زن آن دست بعد
 :گفت من به و ایستاد »چیگو« رسیدند که اتاق در دم...  شدند بلند جا از
 .دانم نمی چیزي من که نکنی خیال وقت یک -

 چیست؟ منظورت: گفتم
 کجا صبح امروز تو که چه من به. نزنم هم را حرفش اصالً است چطور -

 من براي »جرالد« نقشه. کنی مالقات خواهی می را کسی چه و بودي رفته
 .خیر به شب. است تر مهم دیگر چیز هر از

 ...کردم می نگاهش فقط. بزنم نداشتم حرفی من
 منتظرم گفتم او به و کردم تلفن الینور به ،ها آن رفتن از پس دقیقه چند
 ...رفت خواهم نزدش به دیگر دقیقه چند تا باشد

 .بودند منتظرم »الینور« و »جرالد. «رفتم الکساندرا هتل به شتاب با
 .بودم شما نگران من: گفت جرالد

 :دادم جواب خونسردي با
 .بود نیفتاده اتفاقی من براي ولی -
 .اید شده منصرف آمدن از شاید کردم فکر. میدانم -
 منتها. گرفتم را خودم تصمیم کردید، پیشنهاد شما که روز همان نه -

 .نیاید ما با هم شاید و است مردد رضا دوستم
 چرا؟ آخر: گفت الینور
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 آدم رضا دانی، می. بود فایده بی کردم، صحبت او با چه هر دانم نمی: گفتم
 و ماجرا از من مثل هم او اگر دارم اطمینان من است، محتاطی و مالیم

 .کرد می قبول شک بدون آمد، می خوشش حوادث
 روز ما گفتیم، که طور همان نکنید، اصرار زیاد. نیست مهم: گفت جرالد 

 .کنیم می پرواز هواپیما با شنبه سه
 ساعتی؟ چه -
 تعیین خودمان را ساعتش ،شده روشن شما دوست وضع که حاال - 

 است؟ چطور صبح هفت ساعات. کنیم می
 .کند نمی فرق من براي -
. بدهید را خودتان رفتن کارهاي ترتیب کنید، می که کاري فقط شما -

 .من با اش بقیه
 رفت؟ خواهیم کجا به کازابالنکا از: پرسیدم 

 .فهمید می شدیم خارج که رم از -
 شب یازده ساعت. خوردم ها آن با را شام. نکردم دنبال را موضوع من دیگر 

 .برگشتم »دالویله« هتل به که بود
 
 

*** 

 
 
 
 را هتل حساب کردم ... آماده را چمدانم شش ساعت ،شنبه سه روز صبح 

 و... گردد برمی فردا یا امروز من دوست که گفتم هتل دفتردار به و دادم
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 و جرالد. رفتم الکساندرا هتل به بود، رضا پیش حواسم تمام که درحالی
 .بودند حرکت آماده الینور
 پرواز کازابالنکا سوي به رم فرودگاه از هواپیما دقیقه ده و هفت ساعت
 که زدم حدس. نبودند هواپیما مسافرین جزو »لوئیجی« با »چیگو... «کرد

 کسان است ممکن اینکه یا کرد، خواهند پرواز بعدي هواپیماي با ها آن یا
 .باشند فرستاده ما تعقیب به شناسم نمی من که را دیگري

 هم لحظه یک حتی که داشت خود با کوچکی رنگ اي قهوه کیف »جرالد«
 باید چیگو موردنظر نقشه گفتم خودم پیش. کرد نمی دور خودش از را آن

 ...باشد کیف همان توي
 پس. نشست کازابالنکا فرودگاه باند روي هواپیما پرواز ساعت چند از بعد
 مربوط که درآورد جیبش از اي دفترچه جرالد گمرکی تشریفات انجام از
 .بود مسافرین راهنماي و کازابالنکا شهر به
. کرد انتخاب را 12 شماره لدرورولن خیابان در واقع »آسترید« هتل او

 .رفتیم آنجا به تاکسی با .بود کازابالنکا اول درجه هاي هتل از هتل این
 اتاق روبروي درست که گرفت نظر در اي جداگانه اتاق من، براي جرالد

 ...بود ها آن
 :گفت و آمد اتاقم به الینور که بود بعدازظهر چهار

 .دارد کار تو با پدرم -
 .رفتم جرالد پیش او اتفاق به بکنم، سؤالی اینکه بدون من

 را قهوه فنجان او. نشستم روبرویش من. بود قهوه نوشیدن مشغول جرالد
 :گفت و گذاشت میز روي بود، دستش در که

 ببینیم، اینجا در را همدیگر بود قرار که دوستم با پیش، دقیقه چند -
. ماست منتظر »المنصف« کافه در بعدازظهر شش ساعت او. کردم صحبت

 .بیا من با توهم
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 .بودید گذاشته قرار نفر دو با شما اینکه مثل: گفتم 
 هست، هرکه. کند معرفی باید »راجر« را یکی آن ولی. است طور همین - 

 به. داند می را چیز همه »راجر« هرحال به. داشت خواهد را راهنما یک عنوان
 .کنیم می فراهم را حرکت وسایل او کمک
 !رفت؟ خواهیم کجا به ازاینجا نگفتید باالخره: گفتم

 هم را اش بقیه شده پوشیده جنگل از که اي جزیره یک به: گفت و خندید 
 .میگویم برایت بعداً

 »استرید« هتل از »جرالد« و من که بود مانده 6 ساعت به دقیقه بیست 
 کازابالنکا جنوب در تقریباً که »المنصف« کافه به تاکسی با و آمدیم بیرون

 رفتیم ... داشت قرار
 خیلی شرقی هاي کافه از: گفت جرالد نشستیم، کناري کافه درون وقتی 

 .است جالب چیزش همه. آید می خوشم
 بیشتر که بودم دیده پلیسى هاي فیلم در را ها کافه قبیل این من: گفتم من

 نگاه را گنده شکم پیشخدمت آن مثالً... میافتد اتفاق افریقا در آن حوادث
 .دارد مرموزي قیافه جه کنید،

 یک با خوب،. شوي می باریک اشخاص قیافه در خیلی تو: گفت و خندید 
 چطوري؟ قهوه فنجان
 .موافقم: گفتم

 خاورمیانه در که موقعی. بکشم پیچ قلیان ام کرده هوس من ولی: گفت او
 .آید نمی بدم .شد پیدا من در میل این بار چند بودم،

 جلو پیشخدمت وقتی... کرد اشاره گنده شکم مت پیشخد همان به دست با و 
 ساعتش به بعد داد سفارش پیچ قلیان یک و قهوه فنجان یک »جرالد« آمد،
 .کرده دیر »راجر: «گفت و کرد نگاه

 ...آمده پیش برایش اي گرفتاري البد: گفتم

- 117 - 
 



 امیر عشیري

 .گذاشت میز روي را قهوه فنجان یک و قلیان پیشخدمت
 او به شوخی به 0 گرفت اش سرفه ... زد قلیان به پک دو یکی »جرالد« 

 .نیست سازگار شما مزاج با چیزها این -: گفتم
 ما میز به کسی که شدم متوجه من. کرد می سرفه او که موقع این در

 و صافم موهاي ،خورده آفتاب صورت با قدبلند، مردي. است شده نزدیک
 .بود رنگ خرمائی

 خفه گلویش در سرفه بود شده قرمز صورتش رنگ که درحالی »جرالد«
 :گفت و آورد لبانش روي لبخندي زحمت به. کرد نگاه او به شد، می

 !...کردي دیر خیلی - 
 .بود »راجر« همان مرد این. کرد معرفی همدیگر به را مرد آن و من بعد

 .بودم تو کار دنبال: گفت راجر 
 کجاست؟ یکی آن پس آمدي؟ تنها چرا... پرسید جرالد

 ساحل کنار باید را او: گفت و کشید خودش طرف به را پیچ قلیان »راجر«
 امشب براي من اما ؛باشی خواسته که موقع هر شب ... فردا امشب. ببینیم

 .است »قارص« اسمش ام گذاشته قرار او با
 .کرد تکرار لب زیر را »قارص« اسم بار دو یکی جرالد،

 داشته احتیاج ما که نفري هرچند. است واردي آدم او: داد ادامه »راجر«
 سواحل تمام به. است جهانگردان راهنمایی کارش. دارد اختیار در باشیم،
 کنار او با بتوانیم کنم می فکر. است آشنا آن، اطراف جزایر و افریقا غربی
 .بیاییم

 است مطمئنی آدم ،شناسی می و دیده را او تو که قارص این: گفت جرالد 
 نه؟ یا

 .هستند پول نوکر او امثال و او: گفت خنده با راجر
 کاوه؟ آقاي نیست طور این: پرسید و کرد من طرف به را رویش بعد 
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 .ندارد دیگري منظور واال. آید می ما دنبال به پول براي او البته: گفتم 
 ببینیم؟ را قارص باید کی خوب خیلی: پرسید جرالد 

 من. روید می دهم می که نشانی به امشب یازده ساعت: گفت جوابش در راجر
بیاوري  خودت با توانی می هم را کاوه آقاي. روم می آنجا به شما از زودتر

... 
 از و گذاشت جرالد اختیار در را قارص با مالقات محل نشانی سپس راجر 

 .کرد خداحافظی ما
 ترسم می ولی. نشد بد اینجا تا: گفت من به جرالد »راجر« رفتن از بعد 

 .کند مطالبه زیاد پول قارص
. ندارید اي چاره. بکنید قبول باید کرد، پیشنهاد او که مبلغی هر: گفتم 

 شما این و ندارم خبر شما کار و جیب از من چون. است من نظر این البته
 .بگیرید تصمیم باید که هستید

 مبلغی چه ببینیم که ایم ندیده را قارص ما هنوز. برویم شو بلند حاال ـ 
 .کند می پیشنهاد

 برگشتیم ... آسترید هتل به یکسر و آمدیم بیرون المنصف کافه از 
 نیست الینور: گفت و شد اتاقم وارد باعجله جرالد ناگهان. رفتم اتاقم به من
 رفته؟ کجا او دانی نمی تو

 باهم و رفتیم باهم ما! ؟کنید می من از که است سؤالی چه این: گفتم 
 !رفته کجا او میدانم چه من...  برگشتیم

 شهر این وارد تازه  ما که کند نمی فکر هیچ احمق دختره: گفت ناراحتی با
 .ایم شده

 شما. باشد شده دور حدود این از کنم نمی فکر. است عاقلی دختر او: گفتم
 رفته هتل رستوران به شاید. زنم می پائین به سري من. اتاقتان به برگردید

 ... باشد
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 رفتم رستوران به اول. آمدم پائین من و رفت اتاقش به ناراحتی با جرالد
 آنجا به خنک مشروب یک خوردن براي »الینور« است ممکن کردم فکر
 .باشد رفته

 شدم می مأیوس داشتم. کردم نگاه دقت به بودند، آنجا در که را اشخاصی 
 جوانی مرد با سالن گوشه در دیدم و افتاد »الینور« به چشمم ناگهان که

 ندیده که رم در. کیست دیگر این گفتم خودم با و خوردم یکه. است نشسته
 دسته رئیس نکند. بود نزده من به او به راجع حرفی هم الینور بودمش

 .است انداخته دام به را الینور و شده گود وارد تازه که است جدید
 الینور به توانستم می چطور آخر اما ؛شد می تحریک سوءظنم داشت کم کم 

 از تنها را الینور و بزنم کلکی یک که افتادم فکر این به! کنم؟ تردید
 برایش که بود این رسید، نظرم به که راهی تنها. بکشم بیرون رستوران

 .بفرستم پیغام
 گفتم و دادم نشانش را الینور. آمد جلو. کردم صدا را ها پیشخدمت از یکی 

 .گردد می دنبالش به دارد پدرش که بدهید اطالع خانم آن به لطفاً -
 هم اي روزنامه. ایستادم هتل دفتردار میز نزدیک و آمدم بیرون خودم 

 بعد، دقیقه سه دو. بودم رستوران در مراقب ولی. گرفتم صورتم جلوي
 که همین... آمد بیرون رستوران از زدگی شتاب با که دیدم را الینور

 گرفتم را بازویش و رساندم او به را خودم برود، باال خواست
 ...کجا؟ ـ 
 ... ؟هستی تو ـ 
 است؟ کاره چه و کی مرد آن هستم من که بینی می آره، ـ 

 !است؟ کاره چه کی،: گفت و شد مضطرب الینور
 نشسته میز یک سر او با رستوران توي که کسی همان: گفتم

 .بودید صحبت گرم و بودي
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 ... کاوه کنم می خواهش -
 است؟ کاره چه مرد آن پرسیدم. ندادي را جوابم ـ 

 ؟زنی می حرف داري کسی چه به راجع دانم نمی -
 :گفتم بودم، گرفته را بازویش که طور همان

 را هردوتان خودم. کنی گم را موضوع احمقانه هاي جواب با نکن سعی -
 هیچ کنی؟ می انکار هم باز. فرستادم برایت من هم را پیغام آن. دیدم

. آید می پیش وضعی چه بگویم، پدرت به را موضوع این اگر دانی می
 ...پدرت اطالع بدون بیگانه، مرد یک با تو دوستی
 :گفت عصبانیت با و انداخت من به تندي نگاه الینور

 .نیست من پدر او -
 نیست؟ تو پدر... جرالد. نفهمیدم ـ 
 .گفتم که دفعه یک. نه ـ 

 هستی؟ زنش داري؟ نسبتی چه او با پس -
 .نیستیم شوهر و زن ما خوشبختانه ـ 

 :گفتم و دادم فشار را بازویش
 که هست جرالد و تو بین روابطی یک باالخره هستی؟ اش رفیقه چه؟ پس -

 .هستید هم با همیشه
 :گفت عصبانیت با
 بدم او از من اما دارد، دوستم. هستم او منشی من. کنی فکر طور هر -

 من به جرالد .هستم تنها ندارم، اي چاره. آید می بدم فهمی؟ می. آید می
 که اوست هاي محبت خاطر به داد نجاتم بدبختی از. کرد محبت خیلی

 .کند می معرفی خودش دختر مرا جا همه در او و باشم همراهش ام حاضرشده
 ؟نیست مسخره این: داد ادامه و زد پوزخندي

 .کنند پیدا تردید که ندارد دلیلی من امثال براي اما ؛شاید تو براي: گفتم
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 .گیرد می ام خنده ،کند می معرفی خودش دختر مرا او وقت هر آره، -
. حرفی یک کرد، می معرفی خودش زن ترا او اگر حاال! چه؟ براي آخر -

 .بود آور تعجب واقعاً وقت آن
 من هستیم، تنها او و من وقتی: گفت و کرد نگاه چشمانم توي الینور 

 گیرد می آغوش در مرا. آیم درمی اش رفیقه صورت به. نیستم او دختر دیگر
 او به نسبت موقع همان. است آور چندش هایش بوسه .بوسد می دیوانگی با و

 .گفتم می تو براي را ها حرف این نباید. کنم می نفرت احساس
 .است جالب: گفتم و کشیدم بازویش از را دستم
 است علت این به است، عجیب خیلی تو ازنظر اگر. است اي ساده چیز: گفت

 .است من پدر او کردي می خیال حاال تا که
 اینجا! است؟ کاره چه مرد آن نگفتی باالخره گذشته، ها این از: گفتم

 کردي؟ پیدایش
 از. بکند ازدواج من با خواهد می. دارد دوستم. شدیم آشنا هم با رم در. نه -

 .آمد دنبالم به اینجا تا رم
 داري؟ دوستش هم تو -
 .است معلوم خوب، -
 .»دارم دوستت« زدي می را حرف همین هم من به -
 .کنم می خواهش کاوه اوه، -

 جرالد. بروي او با توانی می هم االن همین: گفتم و کردم قطع را حرفش
 بکند؟ تواند می کار چه

 دو هر او و من: گفت ،شد می احساس آن در ناامیدي و یاس که لحنی با
 پول برگردیم لندن به که وقتی داده قول جرالد. داریم پول به احتیاج
 من بود، نیفتاده اتفاق این اگر. بگذارد آزادم و بدهد من به خوبی

 .زدم نمی حرفی تو به جرالد و خودم به راجع وقت هیچ
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 .بگوئی چیزي که نداشت هم دلیلی بله -
 .فهمیدي را چیز همه حاال و -
 .است نگران خیلی تو بابت از او. برویم بیا خوب...  تقریباً -
 نیست؟ طور این. اي ندیده چیزي تو پس: گفت کنایه طور به

 جرالد دختر هنوز هم تو !دانم نمی چیز هیچ من. البته: گفتم و زدم لبخندي
 .هستی

 .کنی کمکم باید. کاوه متشکرم -
 !است؟ ساخته کاري چه من دست از! من؟

 احتیاج تو به ولی. بکنی من به توانی می کمکی چه دانم نمی هم خودم -
 ... دارم
 میدانی؟ چیزي جرالد نقشه از تو: پرسیدم او از آسانسور توي

 مگر؟ چطور. دانی می تو که اندازه همان: داد جواب
 .پرسیدم فقط هیچ، -
 که وقتی. زد می قدم اتاق توي ناراحتی با جرالد، رسیدیم ... جرالد اتاق به

 بدون که احمقی قدر این تو یعنی: گفت عصبانیت با افتاد، الینور به چشمش
 ؟روي می بیرون هتل از خبر

 مغازه یک توي...  بود نرفته جایی: گفتم من. کرد نگاه من به الینور
 .کردم پیدایش فروشی عروسک

 .زدم می قدم هتل هاي نزدیکی همین: گفت و کشید راحتی به نفسی الینور 
 هتل رستوران به شام صرف براي نه ساعت... نزد حرفی دیگر جرالد 

 :گفت الینور به جرالد بازگشت، هنگام... رفتیم
 کلمه چند خواهم می رویم می اتاقش به کاوه و من کن، استراحت برو تو -
 بزنم ... حرف او با
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 را کتم داشتم هم من بود، نشسته تازه »جرالد« بستم، را اتاق در من 
 صدایی گوئی. شد شنیده بیرون از کوتاهی جیغ ناگهان که آوردم درمی

 .شد قطع زود خیلی. کنند خاموشش خواستند می که بود
 .افتاده برایش اتفاقی حتماً. بود الینور صداي اینکه مثل: گفت جرالد

 و خورد میز پایه به پایم بروم، آمدم تا من. دوید بیرون اتاق از شتاب با
 جلوي. کشید طول ثانیه چند رفتم بیرون و شدم بلند تا. افتادم مبل بروي

 بود، بیرون به پشتش که درحالی مردي دیدم رسیدم که ها آن اتاق
 به را آن لوله و کشیدم را تپانچه. نشدم معطل شود می خارج دارد بااحتیاط

 :گفتم و گذاشتم مرد آن پشت
 .اتاق توي بینداز را ات اسلحه و جلو برو -

 .ایستاد حرکت بی و خورد تکانی مرد
 .اتاق توي برو نشنیدي؟ مگر: گفتم 

 و الینور ببینم و اتاق توي ببرم را او که بود این منظورم. رفت جلو او
 را ها آن از یکی یا ،ها آن او بود ممکن چون هستند وضعی چه در جرالد
 در وسط من ،در انداخت نزدیک اتاق، کف را اش اسلحه مرد. باشد کشته

 بدر محکمی ضربه پا با ناگهان. ایستاد مجدداً مرد. بودم قرارگرفته
 این از مرد. شدم رانده عقب به و خورد سرم به در که طوري به. کوبید
 باال را اش شده گره مشت و برگشت عقب به سرعت با. کرد استفاده فرصت

 به اي ضربه راست پاي با و دادم تشخیص را خودم وضع سریع خیلی. برد
. کوبیدم اش سینه به سر با بیاید، پائین او دست اینکه از قبل. زدم پایش ساق

 موقع همان در. رفت عقب عقب مرد. خورد سرم پشت به او مشت حال بااین
 به و چرخاند خودش دور به را او گرفت را کتش یقه سر پشت از »جرالد«

 .داد هل جلو
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 الینور دیدم و شدم متوجه. افتاد اتاق کف صورت با و رفت قدمی چند مرد 
 را ام تپانچه لوله رفتم جلو. نبود صورتش به رنگ .است ایستاده اتاق باالي

 :گفتم و گرفتم مرد روبروي
 .شو بلند - 

 سپر را او و رسانید الینور به را خودش خیز یک با و شد بلند آهسته مرد
 تیغه و کشید بیرون جیبش از کاردي زدن برهم چشم یک در. قرار داد خود
 .نیایید جلو: گفت تهدیدآمیزي لحن با گذاشته، الینور گلوي زیر را آن

 کدام هیچ جرالد نه و من نه. بود شده گرد هایش چشم وحشت از الینور 
 به الینور جان زدیم می که کاري به هر دست. بکنیم باید کار چه دانستیم نمی

 .کرد می سنگینی هردومان دست در اسلحه. افتاد می خطر
 جرالد هم بعد و من. بیندازید را تان اسلحه: گفت لحن همان با مرد 

 .انداختیم اتاق کف را مان اسلحه
 :گفت ،لرزید می اضطراب از که لحنی با الینور

 .کند فرار بگذارید -
 :گفتم من

 .بروي توانی می حاال -
 .کرد رها را او
 :گفت مرد 

 خودش با را الینور بعد. برم نمی خودم با را او نترس. زنی می حرف زیاد -
 و من به نگاهش که درحالی. شد خم رسید، که در دم. برد اتاق در طرف به

 الینور شقیقه به را آن لوله و برداشت اتاق کف از را تیرش هفت بود، جرالد
 طرف به خواست می اینکه مثل جرالد .آورد پائین را کارد و گذاشت

 .شد خم جلو به کمی برود، اش اسلحه
 .کشم می را ماشه واال نخور تکان جایت از: گفت مرد 
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 .نکن دیوانگی :گفتم و گرفتم را جرالد دست من 
 .اتاق باالي بروید، شما هردوي حاال: کرد اضافه مرد 
 .بود ایستاده جرالد. افتادم راه به من 

 :گفت لرزانی صداي با الینور
 بینی؟ نمی مگر. کن گوش گوید می او چه هر اي؟ ایستاده چرا پدر، -
 اتاق در. برد عقب راکمی الینور و خودش مرد. آمد من دنبال به هم جرالد 

 اتاق از سرعت با خودش و داد هل جلو به را الینور آنگاه و کرد باز را
 شتاب با جرالد. افتاد اتاق کف و داد دست از را تعادلش الینور. شد خارج

 :گفتم و گرفتم را دستش رفتم دنبالش به. دوید اسلحه دنبال به
 !بکنی؟ خواهی می کار چه - 

 از کاري. است درست: گفت و ایستاد باشد، شده متوجه تازه اینکه مثل
 .نیست ساخته دستمان

 راحتی صندلی روي و کردم بلند زمین از را او رفتم الینور سراغ به بعد 
 :گفت الینور. نشاندم

 و کرد حمله من به او شدم، اتاق وارد وقتی بود، وحشتناك خیلی -
 .کرد می ام خفه داشت... گرفت را گلویم کشیدم، جیغ که همین

 نپرسید؟ چیزي تو از: پرسیدم
 .کرد می بازرسی را ها چمدان نظرم به اما ؛نه - 
 .کند فرار آسانی این به او گذاشتم می نباید: گفت جرالد 
 حتی بکنیم توانستیم نمی دیگر کاري شود، کشته الینور اینکه جز: گفتم 

 .شدید غافلگیر هم شما خوب،. بکند شلیک هم ما طرف به بود ممکن
 از سریع خیلی او شدم اتاق وارد که اي عجله و شتاب آن با. آره: گفت او 

 داشت و انداخت اتاق کف مرا ضربه اولین با و کرد غافلگیرم سر پشت
 .کردي غافلگیرش تو که کرد می فرار
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 بود؟ آمده اینجا به چیزي چه دنبال به او کنید می فکر: گفتم
 .دربیاورد من کار از سر بود، آمده البد: گفت 
 .دهی می کشتن به را خودت هم و من هم باالخره پدر،: گفت الینور 

 تالش دارند خود بی هستند که هر ها آن: گفت و کرد اي خنده جرالد
 .شود نمی عایدشان چیزي. کنند می

 .نمانده چیزي یازده ساعت به: گفتم و کردم نگاه ساعتم به من 
 را ساعتش فوراً خورد، تکانی باشد آمده یادش به تازه اینکه مثل جرالد 

 کنیم؟ کار چه را الینور: گفت و کرد نگاه
 .مانم می او پیش من: گفتم 

 .بروم تنها من که نیست عاقالنه این. بیایی من با باید حتماً تو نه -
 .برگردید شهر به توانید می او با. آنجاست هم راجر: گفتم
 ما تا بندد می را اتاق در الینور. رویم می باهم نه: گفت بعد و کرد فکر کمی

 الینور؟ موافقی. برگردیم
 .نیست اي چاره: گفت و داد تکان را سرش آهسته الینور

 کن خیال. نکنی باز برویش را در زد، در کس هر اینکه شرط به: گفتم من
 .نیستی اتاق این توي اصالً یا هستی، خواب

 اتاق، در جلوي کردم ... حرکت پوشیدم را کتم. برگشتم اتاقم به فوراً من
 .خوردم جرالد سینه به سینه
 من است خوب دارد، وحشت تنهائی از الینور کنی می فکر اگر: گفتم
 .بمانم جا همین

 .کرد قفل هم را اتاق در. است بهتر حالش نه - 
 ... شدیم تاکسی سوار هتل جلوي. آمدیم پائین هم اتفاق به 

 چهار در تقریباً بکنیم، مالقات را »قارص« آنجا در بایست می که محلی
 ... ندارم خاطر به درست را محل آن نام. بود بندر غربی ساحل کیلومتري
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 .کنیم صحبت هم با توانیم می حاال: گفتم جرالد به راه بین
 بگوئید؟ من به خواستید می را موضوعی چه خوب - 

 تو اتاق به برگشتیم، که وقتی. نیست اش موقع حاال: گفت متفکرانه او
 .باشیم خودمان مراقب باید فعالً. زنیم می حرف باهم مفصالً و رویم می
 بود گذشته شب یازده ساعت از دقیقه چند ... نکردم دنبال را موضوع من
. کرد روانه را تاکسی و داد را کرایه »جرالد. «رسیدیم مالقات محل به که

 جرالد. خورد نمی چشم به هم ضعیفی روشنایی حتی. دیدیم نمی را کس هیچ
 :گفت

 نیست؟ کسی که اینجا -
 .هستم فکر همین توي هم من: گفتم

 را آنجا سکوت آمد، می ما طرف به که نفر یک پاي صداي موقع این در 
 .شکست
 .نده دست از را احتیاط: گفت جرالد
 ... شد تر نزدیک پا صداي

 ... جرالد - 
 ...راجر؟ ،هستی تو - 
 .کردي دیر خیلی: گفت و آمد جلو »راجر«
 .است منتظر خودش کشتی توي او. بیا من همراه -
 سمت که را کوچکی کشتی راجر رسیدیم کوچکی اسکله به. افتادیم راه به

 .اینجاست او: گفت و داد نشان بود پهلوگرفته اسکله راست
 کشتی کابین داخل به »راجر« ه راهنماییب و پریدیم کشتی بروي سه هر

 سیگاري و داشت بتن رکابی پیراهن که چهره سیاه و تنومند مردي رفتیم
 ... بود نشسته چوبی چهارپایه یک روي ،کرد می دود انگشتش دو میان

 .کرد معرفی کشتی همان صاحب »قارص« ما، به را مرد آن »راجر«
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 گردنش دور دستمال با که درحالی و زد برگش سیگار به پکی »قارص«
 :گفت و دوخت »جرالد« به را نگاهش کرد می پاك را صورتش عرق

 .بنشین بیا هستی؟ تو جرالد، - 
 و کردم تعجب برخورد، اولین در او زننده و تند لحن از من

 .باشد باید خطرناکی آدم گفتم خودم با
 .باشیم خوبی دوستان امیدوارم: گفت و داد دست او با رفته جلو »جرالد«
 نشسته دستش بغل که مردي سینه به محکم و خندید بلند صداي با »قارص«

 :گفت و د ز بود،
 هیچ من سراي به که بگو او به. باشیم خوبی دوستان گوید می شنیدي؟ -

 .نیست پول از تر مطمئن دوستی
 .ام آمده اینجا به موضوع همین براي منهم: گفت جرالد

 :گفت و گرفت را »جرالد« دست و شد بلند جایش از »قارص«
 .بزن آنجا داري حرفی هر بیرون، برویم بیا است گرم خیلی اینجا -

 :گفتم من...  رفتند بیرون کابین از ها آن
 .است عجیبی آدم -

 .ندارد توجه چیز هیچ به پول، جز به. است خطرناك هم خیلی گفت راجر
 .آمد کنار شود نمی آدم این با: گفتم

 .فهمد می جرالد فقط را او زبان: گفت و خندید
 اطراف جزایر و افریقا غربی سواحل تمام به که کسی تنها: کرد اضافه بعد
 خیلی هستم، اینجا من که مدت این در. است قارص همین است، آشنا آن

 کرد شود می چه. کردند معرفی را قارص همه پرسیدم، هرکسی از ... گشتم
 .کنیم اش راضی باید نداریم اي چاره

 بیرون که شدم بلند. بودم شده ناراحت کابین خفه و گرم هواي از من
 به. بود نشسته کابین گوشه در مجسمه مثل که مردي همان ناگهان. بروم
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 که کرد اشاره دست با و ایستاد در جلوي رسانیده، من به را خود خیز یک
 .برگردم خود جاي به
 و انداخت باال را هایش شانه او. گوید می چه او ببینم کردم، نگاه راجر به

 :گفت
 بنشین بیا. برویم بیرون ازاینجا توانیم نمی ما نداده، اجازه اربابش وقتی تا -
 .برگردند ها آن تا

 .است گرم خیلی اینجا ولى :گفتم
 .است تر گرم آنجا هواي. بکنی عادت کم کم باید -
 ... کجا؟ -
 !برویم؟ باید کجا به ما که بود نگفته تو به جرالد مگر -
 .نزده من به حرفی او. نه -
 .فهمی می باالخره. نیست مهم -

 کابین به وقتی. کشید طول ساعت نیم به نزدیک قارص و جرالد مذاکره
 .رسید می نظر به راضی و خوشحال »جرالد« برگشتند،

 شدي؟ موفق: پرسید »راجر«
 .شناسی می خوب مرا کـــه تو: گفت و داد تکان را سرش آهسته جرالد
 او معاون باید که رسید می نظر به و بود کابین توي که مردي با قارص
 و کرد ما به رو بعد. زد حرف خودشان بومی زبان به اي چندکلمه باشد،
 ...برد می شهر به را شما شخص این گفت

 مرد همان که اسقاط و کهنه وانت یک با و آمدیم بیرون قارص کشتی از
 به: گفتم جرالد به راه بین...  کردیم حرکت شهر طرف به بود، اش راننده

 .است خطرناکی آدم قارص من نظر
 .کرد رام شود می پول با را او مثل هایی آدم: گفت جوابم در

 بکنیم؟ حرکت باید کی: پرسید »راجر«
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 .شب نیمه از بعد البته. شب فردا: گفت جرالد
 .آمدید کنار او با زود خیلی :گفتم من

 او شد قرار. آمدیم راه هم با باالخره پائین، و باال کمی یک: گفت و خندید
 ما براي باشند، داشته را اثاثیه حمل و راهپیمایی تحمل که کارگر تا چند
 وضع به باید حاال .باشد راحت خیالش که دادم او به هم مبلغی. بکند اجیر

 .بدهیم سروصورتی خودمان
 را الزم وسایل تمام. باشیم داشته کم چیزي کنم نمی فکر من: گفت راجر
 .ام کرده تهیه

 :گفت جرالد
 ما همراه که افرادي تعداد. داریم احتیاج آذوقه به ،چیز ازهر پیش -

 .بگیریم نظر در باید آمد، خواهند
 ما از جا همان راجر. رسیدیم »آسترید« هتل به که بود شب نیمه از بعد یک 

 تابلوي از را اتاقم کلید من. شدیم هتل داخل جرالد و من. شد جدا
 ... رفتیم باال هم اتفاق به و برداشتم کلیدها مخصوص

. آیم می تو اتاق به هم من: گفت »جرالد« رسیدیم، که من اتاق نزدیک
 :گفتم. بزنم حرف تو با کلمه چند خواهم می

 .باشد راحت خیالمان »الینور« جانب از باید اول -
 .بزنیم او به سري است چطور

 :گفت خونسردي با -
 .خوابیده. نباش او فکر -
 اي زده حدس البد بنشین بیا: گفت و بست را در »جرالد. «رفتیم من اتاق به

 .بزنم حرف خواهم می چیز چه به راجع که
 !تقریباً: گفتم

 :گفت و زد آتش سیگاري
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 آن اسم. رویم می است، »کاناري« جزایر نزدیکی در که اي جزیره به ما -
 از که ایست جزیره. دانم می خوب خیلی را محلش ولی. دانم نمی را جزیره
 رفتم، آنجا به بار اولین براي که پیش سال یک تا و شده پوشیده جنگل
 .بکند زندگی آنجا در انسانی کنم نمی فکر. بود سکنه از خالی

 آنجا در انسان از اثري که اید کرده گردش را جزیره تمام شما: پرسیدم
 ؟کنید می فکر یا اید، ندیده

 پاي جاي و گشتم خود همراهان با را جزیره از نیمی از بیش تقریباً - 
 .ندیدم را انسان

 دارید تصمیم هم حاال که بودید رفته آنجا به چیز چه دنبال به :پرسیدم 
 بروید؟ دوباره

 گفته تو به باشد، یادت اگر: گفت و داد باال تعجب با را خود ابروهاي 
 هاي جنگل به ها فیل گورستان کردن پیدا دنبال به خواهم می که بودم

 .بروم آفریقا خطرناك
 .هست یادم بله -
 دیگري چیز من منظور بگویم باید ،ایم شده خارج رم از که حاال ولی -

 .است
 .اید پیداکرده گنج یک جزیره آن در حتماً -

 طور همین: گفت و آورد لبانش روي لبخندي. داد تکان را سرش آهسته
 .رسد می تو به آن از هم کوچکی سهم که گنج یک. است
 باز را آن. درآورد شلوارش عقب جیب از را اش برنزي سیگار قوطی بعد

 :گفت من به سپس و ریخت بیرون را قوطی توي سیگارهاي و کرد
 .کن نگاه را اینجا - 

- ۱۳۲ - 
 



 معبد عاج

 از قسمتی و موردنظر جزیره نقشه. کردم نگاه سیگار قوطی داخل به 
. بود شده حک قوطی کف آتالنتیک، اقیانوس و مراکش غربی سواحل
 .بود مشخص هم آن دریایی خطوط

 گنج آن: گفت و گذاشت جزیره نقشه روي را اش سبابه انگشت »جرالد« 
 آنجا به بعد ساعت وچهار بیست بکنیم، حرکت ازاینجاکه ،جاست همین در
 .رسیم می

 !است جالبی نقشه: گفتم
 .رسد نمی هم تو فکر به حتی. است مطمئن هم جایش: گفت و خندید

 .باشد کار در اي نقشه باید که بودم زده حدس -
 .بدهم نشانت من که بودي منتظر و -
 و شد سر بلند پشت از بود، آشنا من بگوش که مردي صداي ناگهان 

 .بودم منتظرش منهم: گفت
 بیرون را اسلحه که بردم جیبم به را دستم و برگشتم عقب به فوراً من 

 و ایستاده اتاق گوشه دست به اسلحه که افتاد »چیگو« به چشمم. بکشم
 .است بسته نقش لبانش بروي کریهی لبخند

 هردوتان که نکن مجبورم. است ماشه روي انگشتم. کاوه نکن حرکت - 
 .بکشم را
 هستی؟ کی تو -
 :گفت و زد پشتم به لگدي آمد، جلو. خندید چیگو -
 از »جرالد« خواهی نمی فهمیدم، حاال! هستم؟ کی من پرسی می تازه -

 .بفهمد چیزي تو و من آشنایی
 .شناسم نمی را تو من: گفتم 
 جرالد؟ آقاي نیست طور این شناسد، نمی مرا هم جرالد: گفت خونسردي با
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 چیگو طرف به را سرش آهسته و فروخورد را دهانش آب جرالد 
 .ام ندیده را شما من: گفت برگردانده،

 را دستش او. بگیرد جرالد از را سیگار قوطی که کرد دراز دست »چیگو« 
 :گفت و گذاشت جرالد شقیقه به را تیرش هفت لوله چیگو. کشید عقب

 من براي کشتن آدم. آشناست من اخالق به کاوه. است فایده بی مقاومت - 
 باخته را خودش او. شد جرالد متوجه نگاهم. است تر آسان خوردن آب از

 ،داد می چیگو به را سیگار قوطی که درحالی. نداشت صورت به رنگ و بود
 :گفت

 ...ام پیداکرده من را گنج آن ولى -
 روي از را خودم ناگهان من گرفت، را سیگار قوطی چیگو که همین

 چیگو پاهاي دور به را دستم دو هر سریع، خیلی و انداختم پایین صندلی
 از را تعادلش اندکی چیگو کشیدم ... خودم طرف به را او و کردم حلقه
 و نداد مهلتش »جرالد« کرد، من متوجه را تیرش هفت که همین و داد دست

 چیگو سر پشت به کشیده، را اش اسلحه و پرید صندلی روي از چاالکی با
 :گفت و گذاشت

 .بینداز را ات اسلحه -
 و کردم ول را او پاي دو هر من. انداخت میز روي را تیرش هفت چیگو

 :گفتم و کوبیدم اش سینه به محکمی مشت و شدم بلند
 به تو گرمی پشت تمام مغروري، خودت به خیلی ،مردنی بدبخت - 

 کشتن آدم از دم هم باز. بزن حرف حاال. خود داري همراه که ایست اسلحه
 !؟اي شده خفه یا زنی می

 مسلم و مفت که... خوب: گفت و داد هل اتاق گوشه به را او جرالد
 !شوي صاحب را گنج آن خواستی می
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 بدم اش قیافه و ریخت از و بودم گرفته بدل را او کینه رم در که من
 دیوار به را او بار چند گرفته، را سفیدش کت یقه عصبانیت با آمد می

 :گفتم و کوبیدم
 تصفیه تو با را حسابم خواستم می که بود وقت خیلی اي؟ شده الل چرا -

 دست به را تیرکشت هفت هاي آدم آن و تو که رسیده وقتش حاال. بکنم
 .بدهم پلیس

 .بکن تلفن پلیس به فوراً اي؟ ایستاده چرا: گفتم و کردم جرالد به رو بعد
 را او جا همان و کوبیده دیوار به را چیگو من .رفت تلفن طرف به جرالد

 و کرد داري معنی خنده چیگو. برداشت را تلفن گوشی جرالد .نگهداشتم
 :گفت

 دارید هم دوتا شما .شده قطع تلفن سیم. جرالد آقاي متأسفم خیلی -
 چیگو همان من .نشده کم چیزي من از. کنید می خسته را خودتان
 هم شما تیر هفت از. ام کرده تعقیب را شما اینجا تا رم از که هستم آدمکش
 بکشید، من بروي را تیر هفت ماشه اینکه جرئت دانم می چون ندارم وحشتی
 نیست ممکن هستم، اتاق این توي وقتی تا که بگویم راهم این ضمناً. ندارید

 بدهید را تیرم هفت و سیگار قوطی است بهتر حاال. برسد اینجا به پلیس پاي
 رفتم، بیرون اینجا از وقتی دهم می قول شویم، جدا همدیگر از دوستانه و

 .باشم نداشته شما به کاري
 شد؟ تمام هایت حرف: گفتم من
 .کاوه آقاي بله: گفت و گرداند من به رو

 .بگیر پس: گفتم
 هم دیگري چیز اگر: کردم اضافه و زدم صورتش به محکمی سیلی

 .نترس. بگو خواهی، می
 :گفت داد می مالش دستش با را سیلی جاي که درحالی او
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 ممنون خیلی ،بیایی من با هم تو اگر کاوه. خواهم نمی اي اضافه چیز نه -
 میدانی هیچ. آید می خوشم تو، مثل جرئتی و دل با آدم از چون .شوم می
 بکند؟ بلند من بروي را دستش نشده پیدا کسی حال تابه

 غرور هم آن. بشکند ترا غرور که پیداشده من مثل نفر یک حاال پس: گفتم
 .است بسته آدمکش تا چند و تیر هفت به فقط که اي احمقانه

 خیلی بکنم، خودم معاون ا تر توانستم می اگر: گفت آمیزي کنایه لحن با
 ها آسانی این به و هستی »جرالد« دختر پایبند تو ولی. دادم می انجام کارها

 :کرد قطع را او حرف »جرالد... «کنی نمی دل
 پلیس به خودم اتاق از من تا نگهدار را او تو. میزند حرف دارد زیاد او -

 .بدهم خبر
 :گفت خونسردي همان با چیگو،

 حرف زیاد من اگر. دارید عجله خیلی شما. جرالد آقاي کنید صبر -
 یا بدهم، بکشتن را تا دو شما جهت بی خواهم نمی که است این براي زنم، می

 تیرم هفت و سیگار قوطی. بشنوید مرا حرف. بخورد هم به ما دوستی اینکه
 قبول مرا حرف اگر. نباشید پلیس کردن خبر فکر در هم زیاد. بدهید را

 .بیندازید را تان اسلحه شوید می مجبور وقت آن. بازکنید را اتاق در ندارید
 تنها حتماً .است امیدوار خودش به خیلی مردنی دراز این: گفت جرالد 

 .نیست
 :گفتم من 

 .بکند مرعوب را ما خواهد می او -
 :گفت چیگو 

 .نیستم تنها من اید زده حدس درست. هستید کاوه از تر عاقل جرالد، شما -
 االن همین. بیایم شما مثل دوستانی بدیدن شوم نمی بلند تنها وقت هیچ اصوالً

 من طرف به را تیر هفت لوله هردوتان و زنم می حرف شما با دارم که

- ۱۳٦ - 
 



 معبد عاج

 توي دیگري و ایستاده اتاق همین در پشت من افراد از یکی اید، گرفته
 قبل ساعت دو از هم اتاق دو هر تلفن سیم. است الینور مراقب شما اتاق
 که کاري بهر دست. بزنم آب به گدار بی که نیستم کسی من. شده قطع
 ؟کنید می کار چه خوب. کنم می را حسابش قبالً بزنم،

 لحظات آن در .چیست من نظر ببیند، خواست می. کرد نگاه من به جرالد 
 دارم که کردم می حس من ،کرد می تهدید را ما خالی دست با چیگو که

 وجود به من در غرور، شدن شکسته از ناشی ضعف نوعی. بازم می را بازي
 روي همه کارهایش بود، سرسختی آدم. گفت نمی دروغ او. بود آمده

 دیده او در نگرانی یا ضعف کمترین بود، شده غافلگیر بااینکه. بود حساب
 :گفتم جرالد به. کرد کاري بایست می همه بااین. شد نمی

 .نده گوش او هاي حرف به. بازکن را در. نترس - 
 و بست را آن زود خیلی و... کرد باز را اتاق در باالخره بود مردد جرالد 

 :گفت من به
 .است درخطر هم »الینور« جان .گوید می درست چیگو - 

 انداخت میز روي را آن و آورد بیرون جیبش توي از را سیگار قوطی بعد
 :گفت من به و
 .برود بگذار. کن ولش -

 :گفت و کرد نگاهم خونسردي با چیگو. کشیدم عقب را خودم من
 .دهد می باد به را سرت باالخره تو شقی کله -
 را تیرش هفت و سیگار قوطی. شد نزدیک میز به شمرده هاي قدم با او

 موقعی و گذاشت جیبش در را آن بعد. کرد نگاه را قوطی داخل. برداشت
 :گفت و کرد ما به رو بکند باز را اتاق در خواست می که

 .بینیم می را همدیگر باز رسیدیم، جزیره به که وقتی - 
 :گفتم ،شد می احساس کینه و خشم آن در که تند لحنی با من
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 .کنم می تصفیه تو با را حسابم وقت آن -
 :گفت و زد لبخندي

 خوب خیلی. پلیس نه و هست تلفنی نه آنجا در چون! بهتر این از چه -
 سعی راستی،...  خیر به شب. بکنیم پذیرائی همدیگر از گلوله با توانیم می

 من افراد از یکی دیگر دقیقه پنج تا چون. بیایید بیرون اتاق از فوراً نکنید
 .است ایستاده اتاق در پشت

. انداخت صندلی بروي را خودش جرالد .رفت بیرون و کرد باز را در او
 ...فرورفت فکر به و داد تکیه صندلی پشت به را سرش

 گفتم خودم با. کردم می فکر خودم و او به بودم، ایستاده که جا همان من
 .شد برنده چیگو باالخره

 نشد؟ تمام دقیقه 5 :گفت و شکست را خودش و من بین سکوت جرالد
 به شب سر از طفلک. است حال چه در الینور ببینیم برویم شو بلند: گفتم
 .ترسیده خیلی ،طرف این
. بردم بیرون را سرم. نبود در پشت کسی کردم باز را اتاق در. رفتم جلو من

 :گفتم جرالد به برگشتم. شد نمی دیده راهرو توي کس هیچ
 .نیست کسی -

 او. بود بسته جرالد اتاق در. آمد دنبالم به جرالد. رفتم بیرون اتاق از خودم
 :گفت

 ؟کنی نمی باز را در چرا -
 .است بسته -
 ؟گفت می دروغ چیگو پس -

 .خوردیم دست رو آره،: گفتم
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. کرد باز را در الینور بعد دقیقه دو یکی. دادم فشار را در زنگ دکمه
 او از جرالد. رفتیم اتاق داخل به »جرالد« و من. بود آلود خواب هایش چشم

 :پرسید
 نبود؟ اینجا کسی پیش دقیقه چند -

 :گفت و مالید را هایش چشم الینور،
 !مگر؟ چطور. بودم خوابیده نه -

 .پرسیدم فقط هیچ،: گفت جرالد
 ؟گویی نمی را حقیقت چرا: گفتم من

 .بگوئید راست افتاده؟ اتفاقی: گفت الینور
 .کند تعریف او براي را پیش دقیقه چند ماجراي شد مجبور جرالد

 از را چیزمان همه پس من، خداي اي: گفت و کشید سردي آه الینور 
 .دادیم دست

 ها آن از زودتر ما. داند می را نقشه جزئیات جرالد. نباش ناراحت: گفتم من
 .کرد خواهیم حرکت

 .است وحشتناك ،ها آن با شدن روبرو: گفت الینور
 :گفت من به و برد تختخوابش طرف به را او جرالد

 .کنیم می صحبت هم با صبح. بکن استراحت برو کاوه، - 
 دور گنج جزیره اطراف در فکرم تمام که درحالی و برگشتم اتاقم به 

 .رفتم رختخواب به زد می
 
 

*** 
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 تماس »گرتا« با تلفنی خواستم می. رفتم بیرون اتاقم از صبح هشت ساعت 
 استفاده هتل دفتردار تلفن از ناچار. بود شده قطع اتاقم تلفن سیم. بگیرم
 ممکن چطور گفتم خودم با. نبود مرحبا، هتل در نامی »گرتا« ولی. کردم

 من به را مرحبا هتل نشانی خودش! باشد؟ نیامده »کازابالنکا« به او است
 ناراحت. دادند من به را جواب همان هم باز کردم، تلفن دیگر بار... داد

 و او منتظر پائین گفتم و کردم تلفن جرالد، اتاق به جا همان از. شدم
 ...هستم »الینور«

 ،بعد به حاال از. ترسم می خیلی من: گفت »الینور« صبحانه میز سر
 که رسد می نظر به بعید و است آدمکش و دزد عده یک با سروکارمان

 .ندارم اطمینان هم خودم جان به من حتی. شویم موفق بتوانیم
 .شد نخواهد ما مزاحم کسی که هستم مطمئن من ولی: گفت جرالد 

 با چیگو باالخره. نیست ،کنید می خیال شما که هم طورها این: گفتم من
 بایست می ما که رود می اي جزیره همان به دارد، دست در که اي نقشه

 ما که نیستند هایی آدم هم ها آن. شد خواهیم روبرو او با شک بدون و برویم
 .بگذارند راحت را

 نگذار، تنها را الینور تو: گفت من به و خورد را اش صبحانه باعجله جرالد
 به است، کرده تهیه که لوازمی او کمک به تا »راجر« پیش روم می من

 .کنید فراموش هم را دیشب جریان و چیگو. کنیم حمل قارص کشتی
 .رفت و شد بلند او

 ؟کنی می فکر چه تو: پرسید من از الینور
 پیش بیشتر من حواس. شود می طوري یک باالخره. ندارد کردن فکر: گفتم

 .توست
 !من؟ پیش -
 .شوي جدا او از باید چون. آره -
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 .اي کرده فراموش را موضوع آن کردم می فکر: گفت و زد لبخندي 
 خوب،. است مهم خیلی من ازنظر. بکنم فراموشش که نبود چیزي :گفتم
 دیدي؟ را او هم دیشب ببینم بگو

 .نرفتیم بیرون هتل از اما ؛آره: گفت و داد تکان را سرش آهسته
 ؟گردد برمی رم به یا ماند، می جا همین او ما، مراجعت تا: پرسیدم

 فایده بی اینجا او ماندن نباشم، من که وقتی. برگردد رم به است ممکن -
 .نزنی جرالد به حرفی او به راجع که دادي قول من به تو ضمناً. است

 برویم شو بلند حاال کنم می کمکت بتوانم، که آنجا تا. باشد راحت خیالت -
 ...بگردیم کمی

 جرالد برگشتیم هتل به که هنگامی. کردیم گردش شهر در ظهر نزدیک تا
 به بار سومین براي و شدم جدا الینور از اي بهانه به من. بود نیامده هنوز
 او که زدم حدس. نبود خبري »گرتا« از ولی. کردم تلفن »مرحبا« هتل

 ...است نشده خارج رم از هنوز
 را ناهار الینور و من. نشد خبري او از. شدیم جرالد منتظر بعدازظهر یک تا

 بودم کشیده دراز تختخواب روي من. رفتیم اتاقمان به هرکدام و خوردیم
 فکر بود، پیش در که خطرناکی مسافرت و خودم وضع به داشتم و

 الینور است ممکن که کردم فکر. شد بلند در زنگ صداي که کردم می
 .باشد

 :بازماند دهانم تعجب از کردم، باز که را اتاق در لیکن
 !؟بینم می خواب دارم یا... هستی تو رضا، -
 .هستم خودم -
 !کنی می کار چه اینجا -

 ترا توانم نمی دیدم کردم، را حسابش چه هر: گفت و شد اتاق داخل رضا
 تو دنبال به دارم که است ساعت چهار الی سه درست االن. بگذارم تنها
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 دخترش و جرالد خوب،. کنم پیدا ترا شدم موفق باالخره تا. گردم می
 هستند؟ کجا
 .خوابیده اتاقش توي هم الینور و رفته بیرون جـرالد گفتم
 که نیست کردنی باور من براي گفتم... بودم شگفت در او دیدن از هنوز

 که رسید نمی فکرم به اصالً زدي، می که هائی حرف آن با. ببینم اینجا ترا
 دردسر به را خودش و بیاید کازابالنکا به رم از شود بلند تو مثل آدمی

 .بیندازد
 کنم نمی فکر هستم، تو پیش که وقتی: گفت آمیز محبت لحنی با او

 »جرالد. «باشد هردومان براي بگذار هست هم اگر. دارد وجود دردسري
 بکند؟ حرکت خواهد می کی

 کوچک کشتی یک با است قرار امشب دوازده ساعت. آمدي موقع به: گفتم
 .بکنیم حرکت

 هر. بدهم »الینور« به را رضا ورود خبر که کردم تلفن جرالد اتاق به بعد
 به باز الینور: گفتم خودم با. برنداشت را گوشی کسی ،نگ زدز تلفن چه

 .هستند صحبت گرم دوتایی هتل، رستوران توي االن و رفته عشقش سراغ
 :گفتم و گذاشتم سرجایش را گوشی

 :گفت رضا. رفته بیرون حتماً نیست، الینور -
 نمیائی؟ من با تو. بیاورم را چمدانم بروم باید من خوب، -
 ...برگردد ظهر از قبل تا بود قرار. هستم جرالد منتظر. نه -

 از که شدم خوشحال اندازه همان رضا دیدن از... گذاشت تنها مرا رضا
 .کردم تعجب کازابالنکا در آمدنش

 :برداشتم را گوشی زد زنگ تلفن موقع این در
 ...الو -
 نیامده؟ هنوز جرالد هستم؟ او با من. کاوه کن گوش -
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 اتاقت؟ توي هستی؟ کجا تو. نه -
 .هتل از بیرون نه -
 برگردي؟ خواهی می کی خوب، -
 جوابش خودت گرفت، را من سراغ و برگشت جرالد اگر. نیست معلوم -
 .خداحافظ. بده را
 .آمده اینجا به من دوست همان رضا. کن گوش - 

 ... کنیم می صحبت باهم بعد. خوشحالم -
 و بود اش موردعالقه مرد با بازي عشق سرگرم »الینور«. بود جالبی داستان 

 که بود بعدازظهر چهار ساعت تقریباً. کنم کمکش که خواست می من از
 .بود »جرالد« دفعه این زد زنگ تلفن دومرتبه

 جرالد؟ آقاي هستید، کجا - 
 به هستم، منتظرت رویال هتل 35 شماره اتاق در من. کاوه کن گوش - 

 .کن عجله. نزن حرفی الینور
 هم او البد! است داستانی چه دیگر این گفتم خودم با... گذاشت را گوشی 
 را کتم باعجله است، داده تغییري اش برنامه در یا کرده، خلوت زن یک با

 .آمدم بیرون هتل از و پوشیدم
 خیلی ،کند می کار چه رویال هتل در او اینکه و »جرالد« درباره راه بین 

 از شدم، 35 شماره اتاق وارد وقتی ولی. زدم زیادي هاي حدس. کردم فکر
 جرالد کنار در که زنی کنم باور توانستم نمی. زد خشکم حیرت و تعجب
 بود ... گرتا ،کرد می دود انگشتش دو میان سیگاري و نشسته

 .بنشینید بفرمائید کاوه؟ آقاي اید، ایستاده چرا: گفت گرتا 
 را او که کردم وانمود طور این افتاد، »گرتا« به چشمم که لحظه درهمان

 نظر به خوشحال و راضی» گرتا« بودم کرده که زرنگی از. شناسم نمی
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 به شدن نزدیک براي او که فهمیدم و شد روشن برایم موضوع. رسید می
 :گفت جرالد. است کرده انتخاب را راهی چه »جرالد«
 .بنشین بیا -
 شما منتظر الینور و من بعدازظهر یک تا گفتم او به. نشستم ها آن روبروي 

 .بودیم
 .خوردیم هم با را ناهار گرتا و من: گفت و کرد اي خنده

 ،تصادف برحسب که گفت و کرد معرفی خودش دوستان از یکی را او بعد
 .است دیده »آرمه« خیابان در را او روز، آن ظهر از قبل

 :گفت بود، من به نگاهش که درحالی »گرتا«
 .شناسیم می را همدیگر است وقت خیلی جرالد و من -

 که بکنم وادارش توانستم زحمت به. آید می ما با هم گرتا: گفت جرالد
 داریم خالی دست حاال. هستیم خوبی سفرهاي هم. بکند قبول مرا دعوت

 .بود خواهیم پولدار ما همه برگردیم، که وقتی و رویم می
 .نیست مهم من، براي شدن پولدار: داد ادامه را او سخنان گرتا

 :گفت و زد لبخندي من بروي »گرتا« رفت دستشوییه ب و شد بلند جرالد
 .بکنی بازي طور این بتوانی کردم نمی فکر هیچ - 

 رساندي؟ او به را خودت باالخره زرنگی، خیلی: گفتم
 .شده شروع تازه داستان این - 
 .بیاید ما با خواهد می و آمده اینجا به رضا - 
 .نیست ساخته کاري او از. است احمقی آدم: گفت ناراحتی با 

 .هستی خودت ،کاره همه: گفتم
 :گفت »گرتا« به و برگشت اتاق به جرالد 

 قرار که طور همان. برویم باید کاوه و من عزیز، گرتاي خوب -
 .بینیم می قارص کشتی در را همدیگر شب دوازده ساعت گذاشتیم،
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 :گفتم او به راه بین... آمدیم بیرون 35 شماره اتاق از جرالد و من
 :گفت و کرد نگاهم جرالد. شده کازابالنکا وارد امروز رضا، من دوست -
 .بگذارد تنها ترا نتوانسته که است عجیب خیلی -
 نیستید؟ ناراحت شما او آمدن از - 

 گذاشتی؟ تنها را الینور خوب،. خوشحالم هم خیلی. وجه هیچ به نه -
 .رفت بیرون هتل از من بااطالع او ولی خواستید، طور این شما -
 :پرسیدم او از... نزد حرفی جرالد 

 نگفتید؟ گرتا به چیزي دیشب، جریان به راجع -
 :گفت و خندید

 فکر در قدر این چرا تو دانم نمی من. بگویم او به که نداشت لزومی نه -
 .هستی چیگو

 .اندازد می دردسر به را ما افرادش با او باشد، چه هر باالخره: گفتم 
. کردیم حمل بکشتی را الزم وسایل تمام »راجر« و من. نکن هم را فکرش -
 کنیم؟ پیدا. باید کجا را رضا ،خوب .آنجاست االن او
 .برگشته حال تابه البد من پیش بیاید او است قرار: گفتم 

 و رضا رسیدیم »آسترید« هتل به ما که بود گذشته بعدازظهر شش از کمی
 .بودند صحبت گرم »جرالد« اتاق در الینور

 جا همین از توانید می دارید، تردید بازهم اگر: گفت رضا به جرالد 
 .برگردید

 .باشم شما با دارم تصمیم جرالد، آقاي نه: گفت رضا
 باشد تواند می خوبی دوست کاوه براي که کرد ثابت رضا: گفت الینور
 .ما براي حتی

 و ندارد را کاوه جرئت و دل رضا که بکنیم قبول باید ولی: گفت جرالد
 من. دیدیم رم در را اش نمونه. بگیرد تصمیم سریع خیلی او مثل تواند نمی
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 در را اش همه او که روز چند آن دیدن با ولی بودم ندیده را او قبالً که
 .بود آمده دستم به اخالقش کمی بود، تردید حال
 تردید آن دیگر حاال. داده من به خوبی درس کاوه دوستم: گفت رضا

 .گذارم نمی تنها را او و ندارد جود من در سابق
 ما. هست وقت هنوز گرفتن تصمیم براي هرحال به: گفت و خندید جرالد
 تصمیمی در توانی می تو موقع آن تا. کنیم می حرکت امشب دوازده ساعت

 .داري تردید اگر البته. بکنی تجدیدنظر اي، گرفته که
 هم تردید و نمانده باقی وقتی دیگر من نظر از: گفت مصمم باحالتی رضا

 .ندارم
 جریانی از کسی من، جز که بود این بود، شده من تعجب باعث که چیزي

 به را موضوع او. نداشت خبر بود، افتاده اتفاق رم در رضا براي که
 و جرالد به آن به راجع هم کلمه یک حتی. بود نداده بروز کس هیچ

 .نزد حرفی دخترش
 به را او که باشد داشته وجود است ممکن عاملی چه: گفتم خودم به

 چیز یا باشد، نگذاشته تنها مرا اینکه خاطر به فقط آیا...کشیده کازابالنکا
 دیگري؟

 علت دیدم می ،کردم می تعمق هرچه من و بود کننده قانع او دلیل ظاهراً
 احساس طور این هایش گفته خالل از و او قیافه در اما ندارد، وجود دیگري

 شاید... نیامده کازابالنکا به من نگذاشتن تنها خاطر به تنها او که کردم می
 من که کرد ثابت بعدي حوادث ولی. داشت حقیقت گفت می او آنچه هم
 .برگشتیم خودمان اتاق به رضا و من .بودم نکرده اشتباه خود تردید در
 ندیدي؟ رم در تارا گر: پرسیدم او از
 رفتم بودمش دیده آنجا در که آپارتمانی همان به هم دفعه یک حتی،. نه -

 کجاست؟ او میدانی تو. نبود ولی
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 .کازابالنکا در جا همین: گفتم
 او تو کازابالنکاست؟ در گرتا: گفت و گرفت خود به آمیزي تعجب قیافه

 باشد؟ اینجا در کنی می تصور یا اي، دیده را
 .دیدم را او پیش ساعت دو یکی -
 زدي؟ حرف او با ؟کجا -
 .کنی می تعجب دیدم، کسی چه با را او بگویم اگر. آره -
 !لوئیجی؟ یا چیگو با -
 .جرالد با نه: گفتم آمیزي کنایه خونسردي با

 حتماً. است غیرممکن این نه! جرالد؟ با: گفت و کرد نگاهم زده حیرت رضا
 !اي گرفته عوضی
 .بود حقیقت عین این: گفتم آخر در و کردم تعریف برایش را ماجرا

 .کرد تعجب گرتا با تو آشنایی از »جرالد« البد: گفت او
 .شناسم نمی و ندیده را او که کردم وانمود طوري من: گفتم

 بودم تو بجاي اگر من. اي شده زرنگ خیلی تو پس: گفت و خندید
 !نگهدارم را خودم توانستم نمی

 وقتی نگهداري؟ را خودت توانی می فهمیدي، را موضوع که حاال: گفتم
 همان. شناسی نمی را او اصالً که کنی وانمود طوري باید شدي، روبرو او با

 .کردم من که کاري
 .بکنی باید کار چه که باشد یادت پس -
 درباره تو حدس فهمم می چیزهایی یک دارم کم کم: گفت لبخندي با 
 دارد جرالد که است چیزي همان دنبال به هم او. بود درست »گرتا«

 جرالد با ساعت چند ظرف توانسته که است زنی جور چه او ولی. رود می
 را همدیگر قبالً ها آن من نظر به بکند؟ رام را او و شود دوست
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 یک خودش دیگر این نداشتند، تماس باهم رم در چرا حاال. اند شناخته می
 .ایست تازه معماي
 زودي به و دانیم نمی ما که هست چیزها خیلی. نیست یکی همین تنها: گفتم

 براي »جرالد« که کردیم می خیال تو و من حال تابه مثالً. شد خواهد روشن
 حاال ولی. است انداخته دردسر به را خودش ها فیل گورستان کردن پیدا

 از پوشیده اي جزیره در گنج یک. است دیگري چیز او هدف که شد معلوم
 .جنگل

 فهمیدي؟ کجا از تو! گنج؟ -
 .گفت من به را موضوع این خودش -
 .بزند کلک خواهد می شاید -
 .است کدام کلک -

 برایش بود، افتاده اتفاق جرالد و من براي پیش شب که را ماجرایی سپس
 ...دادم شرح
 و »چیگو« چون. رویم می مرگ استقبال به داریم ما ترتیب این به: گفت رضا

 تصاحب را گنج تنهائی به جرالد بگذارند که نیستند هایی آدم اش دسته دارو
 حرکت ما از جلوتر افرادش و چیگو که ترسم می این، از من تازه. کند

 ما از گلوله با بگذاریم، جزیره ساحل به قدم ما که موقعی و باشند کرده
 .کنند پذیرائی

 ،کند نمی فکر که چیزي تنها به جرالد چون. نپرس چیزي من از: گفتم
 کار در هم نامی چیگو و نیفتاده برایش اتفاقی اینکه مثل درست. ست چیگو
 »چیگو« به راجع او از وقت هر و اعتناست بی و خونسرد کامالً او نیست

 .نیست ساخته کاري ها آن دست از. نکن را فکرش: گوید می پرسم، می
 !است آدمی جور چه دیگر این: گفت رضا
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 ساعت ما گوید می پدرم: گفت و آمد ما اتاق به »الینور« موقع این در
 .کنیم می حرکت هتل از یازده

 .نداریم کاري ما: گفت رضا 
 .دارم کاري یک تو با من کاوه،: گفت و من به کرد رو الینور 
 من منتظر او: گفت و ایستاد راهرو توي. رفتم بیرون اتاق در از دنبالش به 

 .است
 بودي؟ نکرده خداحافظی او از مگر: پرسیدم 
 .اینجاست در ما مالقات آخرین این نه - 
 .است ناجور وضع االن ولی - 
 را محلی. کشد نمی طول بیشتر دقیقه چند فقط: گفت آمیز التماس باحالتی 

 .نیست دور زیاد ام، گذاشته قرار او با که
 ها صندلی این از یکی روي جا همین تو: گفت او. رفتیم پائین هم اتفاق به 

 .برگردم من تا بنشین
 :گفتم و کردم تلفن رضا به جا همان از. شد خارج هتل از شتاب با 

 با که بگو گرفت، را او سراغ »جرالد« اگر. هستیم هم با »الینور« و من -
 .است من

 در به نگاهم. زدم آتش سیگاري و نشستم چرمی هاي صندلی از یکی روي
 .برگشت »الینور« که بودم کرده خاموش را سیگارم تازه...  بود هتل

 برگشتم؟ زود -
 ندیدي؟ را او مگر...  آره -
 رم به هواپیما با دیگر ساعت کی تا چون نداشت زیادي وقت ولى. چرا -

 .کند می پرواز
 باشی، ناراحت او رفتن از اینکه عوض به تو: گفتم و کردم قطع را حرفش

 .رسی می نظر به خوشحال هم خیلی
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 دوستم او میدانم وقتی: گفت بود نشسته لبش گوشه لبخندي که درحالی
 .است من نامه منتظر او. باشم ناراحت که ندارد دلیل دیگر دارد،
 باید دیگر هفته یک تا ما حداکثر گفت، می جرالد که طور آن: گفتم

 .برگردیم
 .نداریم آنجا در زیادي کار آره، -
 دارد؟ اي نقشه چه او میدانی تو پس -
 .تقریباً -

 کرده؟ کشف خودش شود، صاحب خواهد می او که گنجی این: پرسیدم
 :گفت و انداخت باال را هایش شانه

 گمان من اما ؛کرده کشف را گنج او خود دارم، اطالع که آنجا تا -
 وجود دیگري راز حتماً. باشد ،گوید می او که سادگی این به کنم نمی

 .دارد
 »جرالد« با را روزش و شب پیش وقت خیلی از که بود الینور نظر این

 کشف خودش بود معتقد که رفت می گنجی دنبال به جرالد. بود گذرانده
 حرکت خواستیم می ما که موقع آن تا اما ؛رسد می او به حقاً و کرده
 زور به خواست می ها آن از یکی که بود پیداکرده هم شریک دو بکنیم،
 اصلی ماهیت هنوز دیگري و ببرد بدر میدان از را »جرالد« نفراتش و اسلحه

 .است کاره چه و کی که دانستیم نمی و بود نداده نشان را خود
 

*** 
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 جز. شد جدا اسکله از »قارص« کشتی که بود گذشته شب نیمه از دقیقه ده
 ها چراغ... شد نمی شنیده دیگري صداي آب خوردن و موتور صداي

 .بودند فرورفته سکوت در همه و بود خاموش
 دو با قارص فقط گذراندند، می کشتی انبار در بقیه و کابین در ما از اي عده
 از قبل که بود گفته ما به او. کردند می کار عرشه روي کارگرانش از تن

 را ها چراغ یا ،بیاییم بیرون کابین از نباید ساحلی، هاي آب از خروج
 آن در تندرو هاي ناوچه با که بود دریایی پلیس از او ترس. بکنیم روشن
 .کرد می گردش حوالی

 :گفت و کرد روشن را چراغ. آمد کابین به او خود که رسید وقتی 
 .ایم شده دور خطر منطقه از. بیایید بیرون توانید می حاال -

 …بود شب نیمه از بعد دو حدود کردم، نگاه ساعتم به من
: گفت آهسته دید، تنها را خودش و من که کوتاه فرصت دریک »گرتا« 

 .بگردي الینور بر دور زیاد تو ندارم میل من
 منتظر رم در و پیداکرده را اش آینده شوهر او. باشد راحت خیالت: گفتم 

 .اوست برگشت
 .جرالد بیچاره: گفت اي افسرده باحالت

 .بدهد شوهر را دخترش دارد میل پدري هر باالخره چیست؟ منظورت -
 .نیست الینور پدر جرالد اما ؛میدانم آره - 

 میدانی؟ تو پس -
 گفت؟ تو به خودش الینور را موضوع این: گفت و کرد نگاهم تعجب با 

 دارد جرالد،. باش مواظب. است طور همین: گفتم و دادم تکان را سرم آهسته
 ... میاید ما طرف به
 :گفت و شد نزدیک بما جرالد 

 ؟میگویید دارید چه هم با تا دو شما -
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 .زدیم می حرف هم با دریا روي مسافرت از داشتیم: گفت »گرتا«
 وارد که است موقعی ما مسافرت قسمت ترین جالب: داد جواب جرالد
 .بشویم جزیره

: گفت و کشید کناري به مرا او. رفتم رضا پیش و گذاشتم تنها را ها آن من
 نظر به مشکوکی آدم کرده، اجیر جرالد براي قارص که کسانی از یکی

 .رسد می
 چیست؟ اي شده مشکوك او به اینکه دلیل: پرسیدم

 کابین از ما و شد روشن ها چراغ که وقتی. است اتفاقی ظن سوء یک -
 هم شاید. دیدم است نشسته االن که جایی همان در را او من آمدیم بیرون

 .باشد اساس بی او به نسبت من ظن سوء
 .کند می کار چه او ببینیم برویم بیا: گفتم

 مرد. رفتیم بود نشسته کشتی عقب انتهاي در که مرد آن طرف به هم اتفاق به
 :گفت و پرید جا از هراسان شد ما متوجه که همین

 دارید؟ کاري -
 ؟کنی می کار چه اینجا: پرسیدم من

 از تواند می کشتی ناخداي. نیست مربوط شما به: داد جواب تندي لحن با
 .بپرسد من
 هردوتان: گفت و گذاشت او سینه به دست مرد... رفت جلوتر رضا

 .گردید بر
 بدنه به قرمز نور با فانوس یک دیدم کردم، نگاه را پائین. رفتم جلو من

 به فانوس کردن آویزان با او که شد خبردار شستم...  است آویزان کشتی
 وقت آن در که دیگر کشتی یک به را ما سیر خط خواهد می کشتی عقب
 .دهد نشان ،شد نمی دیده شب

 .بودم مطمئن ،کردم می فکر آنچه به تقریباً و زدم من که بود حدسی این 
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 بکنی؟ آویزان اینجا در را چراغ این گفته کی: پرسیدم او از
 .بده جواب: گفت و کوبید او سینه به مشت با رضا

 .ام داده دستور من -
 او...  شد می نزدیک ما به که بود »قارص. «برگشتیم صدا صاحب طرف به -

 دارید؟ هم دیگري حرف گفتم، چه شنیدید: گفت و آمد جلو
 .مشکوکم مرد این به من: گفتم

 مربوط تو به کار این. زنی می حرف زیاد: گفت خشونت با و جدي خیلی 
 .نشود پیدایت ها طرف این دیگر و کابین توي برگرد. نیست
 .بدهی جواب »جرالد« به باید: گفتم

 من بین... آمد جلو. ایستادیم .کرد صدا را ما او... افتادیم راه به رضا و من 
 لحن با و انداخت ما هاي شانه بروي را دودستش هر. گرفت قرار رضا و

 هاي کشتی براي. است خطر چراغ منزله به فانوس این: گفت اي دوستانه
 اما ؛است آلود مه هوا که مواقعی در البته. نکنند تصادف ما با که است دیگر

 .دهیم نمی دست از را احتیاط ما
 عرشه روي. برد خودش کابین به را ما ،زد می حرف که طور همین قارص

 »الینور« فقط. نبود هم »راجر. «ندیدیم را کدام هیچ »گرتا« نه و جرالد نه
 از یکی قارص کابین در. بود دوخته دریا به چشم ایستاده، نرده کنار

 .داشت دست در را سکان کارگرانش
 چه که شدید متوجه: گفت و ریخت ما براي مشروب گیالس دو قارص 

 گفتم؟
 باور ترا هاي حرف هم جرالد آیا دید بـــاید. فهمیدم آره،: گفتم من 

 .نه یا ،کند می
 پرسید رضا. بداند فانوس آن به راجع چیزي او که ندارم میل من: گفت او 

 ؟ترسی می چه از -
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: گفت و پاشید رضا صورت به خشونت با را گیالسش توي مشروب قارص 
 فانوس به راجع چیزي »جرالد« ندارم میل که گفتم دفعه یک. شقی کله خیلی
 .بیندازم دریا توي را هردوتان مجبورم وقت آن...  بداند

 ؟زنی می نارو ما به داري تو: گفتم - 
 .شو گم برو: گفت و کرد باز را کابین در

 رضا دنبال به من. انداخت بیرون کابین از گرفت ا ر رضا دست سپس
 .شدم خارج ازآنجا

 بکنیم؟ باید کار چه تو نظر به: پرسید رضا آمدیم، پائین که ها پله از 
 بندوبست کی با او که نیست معلوم. هستیم قارص افراد محاصره در ما: گفتم

 .است کشیده اي نقشه چه و کرده
 نور فانوس همان با قارص. دارد دخالت هم »چیگو« او نقشه در: گفت رضا 

 ...کشد می ما دنبال به را او دارد قرمز
. باشد بین در »چیگو« پاي کنم نمی فکر ولی: گفتم من. رسیدیم که پائین
 دلیل. آورد دست به »جرالد« از را دریایی سیر خط و جزیره نقشه او چون
 .بکند تعقیب را ما که ندارد

 مگر. ندارد اطالع جریان این از دیگر کسی »چیگو« جز به: گفت رضا 
 ضمناً .است افتاده گنج آن تصاحب فکر به خودش »قارص« کنیم فکر اینکه

 در دیگر اي عده یا چیگو باالخره. نیست تنها او که بگویم باید هم را این
 .هستند ما کشتی تعقیب
 خطرناکی وضع در را ما مرد آن به نسبت تو اتفاقی سوءظن این: گفتم
 .داده قرار

...  آمد جلو و شد ما متوجه »الینور«...  افتادیم راه به کابین طرف به آهسته
 ؟کنی می کار چه اینجا تو: پرسیدم او از
 .نبرده خوابش من مثل هم او -
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 او طرف به سه هر. بود آمده بیرون کابین از که بود »گرتا« صداي این
 :گفتم من...  برگشتیم

 اید؟ خوابیده شما کردم می فکر -
 :گفت الینور 

 .کنم می سفر کشتی با دارم که ایست دفعه اولین این -
 :گفت او به »گرتا«
 .توست منتظر پدرت اینکه مثل -

 :گفت رضا و من به گرتا. شد جدا ما از الینور
 .است مراد وفق بر کار اینجا تا -

 :گفتم
 حاال اما ؛کردم می قبول بودي، گفته کازابالنکا در را حرف این اگر -

 .کند می خیانت ما به دارد »قارص«. شده عوض کامالً وضع
 :پرسید. است کرده تعجب. بود معلوم که لحنی با »گرتا« 

 او، نه. بکند تواند نمی کاري او نه !قارص؟ دست به هم آن... خیانت -
 .بزند هم به مرا نقشه نیست قادر کس هیچ
 :کردم اضافه و گفتم برایش را فانوس موضوع من

 .بیاوري حساب به هم را رضا و من رفته یادت اینکه مثل. نیستی تنها تو -
 :گفت

. است جانوري چه »گرتا« دانند نمی هنوز ها آن. هستیم نفر سه ما آره -
 تا دو شما .شناسید می مرا وقت آن زدم ها آن به را ضربت آخرین که وقتی

. ندارند ارزشی من براي ها آن امثال و جرالد قارص،. باشد راحت خیالتان
 »قارص« که نفري شش از نفر چهار. کشند می که هایی نقشه نه و خودشان نه

 با کارگر نفر سه فقط »قارص. «هستند من افراد از کرده، اجیر جرالد براي
 دستشان از کاري چه ها آن بکنید، را حسابش حاال آورده خودش
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. ندارد دیگري نتیجه بکنند، خسته را خودشان که این جز. هیچ آید؟ برمی
 با هم را دیگر نفس دو آن بتوانیم اگر فقط. شد نخواهند ما حریف ها آن

 .است تمام کار بکنیم، همراه خودمان
 :گفت رضا

 من ... عهده به این -
 :داد ادامه گرتا 

 صاحب خواهد می جرالد که گنجی. رسیم می جزیره به بعدازظهر فردا ما -
 .است سرقت یک بلکه. نیست گنج یک حقیقت در شود،

 :پرسیدم 
 چیست؟ منظورت! سرقت؟ -
 باید ما را  آن آخر صحنه. رسد می آخر به دارد ماجرا این. فهمی می بعداً - 

 فعالً. گیرند می را ما جاي ها آن بعد و هستیم تماشاچی ما حاال. بکنیم بازي
 بیرون ازسرتان هم را او امثال و »قارص« فکر. کابین به برگردید شما

 طور هر. کن صحبت »جرالد« کارگر نفر دو آن با فردا رضا، تو. کنید
 جرالد به هم فانوس به راجع. من با اش بقیه... بده قول ها آن به دانی می

 .نزنید حرفی
 آنجا در »راجر« که کابینی به هم رضا و من. برگشت کابین به »گرتا«

 رفتیم ... بود، خوابیده
 احساس هوا گرمی حال بااین. بود نگذشته روز از بیشتر ساعت سه دو 

 که کشتی آن خواستیم می و بودیم ایستاده ها نرده کنار رضا و من. شد می
 آن از اثري ولی. ببینیم باشد، ما تعقیب در است ممکن بودیم زده حدس
 .شد نمی دیده

 :گفت رضا 
 .شدیم مشکوك »قارص« به بیخود ما -
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 :گفتم 
 بود؟ خیالی کشتی یک آن بگوئی خواهی می یعنی -
 ؟کنی می فکر غیرازاین تو مگر - 
 باالخره. کرد می تائید را کشتی یک وجود »قارص« تهدید آره - 

 .دارد فاصله خیلی اینکه یا افتاده، جلو ما از یا. شده طوري یک
 .باشد درست تو حدس است ممکن -
 :گفتم 

 شاید. کن صحبت ،اجیرشده کارگر دو آن با برو ها حرف این عوض به -
 .شوند ما مطیع که بکنی حاضر را ها آن بتوانی

 .برگردم تا باش اطراف مواظب تو: گفت و کرد فکر کمی 
 افق به چشم همچنان من. رفت کشتی جلوي قسمت به و شد جدا من از او 

... کنم پیدا دریا سطح روي کشتی آن از اثري خواستم می .بودم دوخته
 .بود جرالد. برگشتم. خورد ام شانه به آهسته دستی

 ؟کنی می نگاه داري را کجا - 
 .هستم او کشتی منتظر -
 کیست؟ دیگر او! او؟ - 

 .ست چیگو منظورم... کردید؟ فراموشش زودي این به -
 :گفت و خندید

 همان باشد، یادت اگر. اي کرده فراموش را چیز یک تو اما ؛فهمیدم حاال -
 همان هم حاال. ببرد پیش از کاري تواند نمی چیگو که گفتم تو به شب

 .زنم می را حرف
 :گفتم 
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 را خودش ما از زودتر اگر و گرفت ما از زور به را جزیره نقشه او ولی -
 به را ما و شود می جزیره وارد بعداً شک بدون باشد، نرسانده آنجا به

 .اندازد می دردسر
 :گفت جرالد 

 را نقشه که هستم نپخته قدر این من کنی می خیال تو! نقشه؟ کدام -
 من پیش حقیقی نقشه. بود خیالی جزیره یک نقشۀ آن بدهم؟ او به دودستی

 .است
 رم در که موقع همان. کاوه کن گوش: داد ادامه سپس و کرد مکث کمی

 روز و شب .شدم می خبر افتاد می رضا و تو براي که اتفاقاتی از من بودیم،
 البته. ندارم اطالع چیز هیچ از من کردي می خیال تو و بودم شما تعقیب در

 شما براي را وقتش که داشتم را کسی اما ؛کردم نمی را کار این من خود
 .بکند تلف

 جرالد... بشنوم را اش بقیه خواستم می و بودم دوخته چشم دهانش به تعجب با 
 :داد ادامه

 من اسرار از تا انداخت دام به ترا لوئیجی، بنام شخصی اول، شب همان -
 مرتکب ،کرد می تعقیب ترا من طرف از که مأموري اما ؛بشود باخبر
 بیرون هتل از ترا »لوئیجی« که موقعی همان در درست و شد اشتباه

 تلفنی و کرد رها را کارش بگذارد، جریان در مرا اینکه براي او آورد، می
 از چطوري تو که ام نفهمیده هم هنوز من ،درنتیجه. گرفت تماس من با

 .بودي پیداکرده نجات لوئیجی چنگ
 .کنم می تعریف برگشتیم، جزیره از که وقتی. است مفصل داستانش: گفتم 
 .کنم می صبر موقع آن تا. ندارد مانعی: گفت و زد لبخندي جرالد 
 .دارد بقیه هنوز اینکه مثل. بده ادامه: گفتم 
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 درآمده معما صورت به دخترم حتی و رضا و تو براي که موضوعی: گفت او
 هست؟ یادت. روبرتوست قتل

 کشت؟ را او دانیدکی می شما. برود یادم که نبود چیزي آن. بله - 
 .شناسی می را او توهم -
 !؟شما - 
 !شناسی نمی مرا تو. آره - 
 قاتل »جرالد« که کنم باور توانستم  نمی. بازماند دهانم تعجب از - 

 .روبرتوست
 .کشتم را روبرتو من برده؟ ماتت چرا - 
 را هردوشان رضا. بودند نفر دو ها آن. کارکردیده چ را یکی آن ولی - 

 .بود دیده
 .بودم من بود، نشسته روبرتو دست بغل که کسی: گفت جرالد 
 .بود شده مشکل برایم او هاي گفته قبول و بودم شده گیج 
 بودید؟ نشسته او پهلوي شما: گفتم تعجب با
 روبرتو وبرگشت رفت پل روي از تاکسی با رضا که موقع همان در. بله - 

 .نبود زنده
 هیچ او بیاید؟ آنجا به تنها که بود کرده جرئت چطور روبرتو پس: گفتم 

 آنجا به شما دختر همراه هم رضا و من است ممکن که بود نکرده فکر
 برویم؟

 .نفر سه ما و بودند نفر دو ها آن: گفت و داد تکان را سرش آهسته جرالد 
 و کشیدیم بیرون اتومبیل از را ها آن از یکی. کردیم غافلگیر را هردوشان 

 ولی شود، کشته روبرتو خواستم نمی هم من. بردند خودشان با نفر دو آن
. کردم راحتش ،صدا بی گلوله یک با که بود این. کرد شقی کله او

 را یکی آن دلیل همین به. بنشانم جایشان سر را چیگو و لوئیجی خواستم می
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 چون. کنند آزادش دادم دستور بودند، برده خودشان با من دوستان که
 »لوئیجی« و »چیگو« اطالع به او را »روبرتو« شدن کشته خبر خواستم می

 .برساند
 !هستید شیطان شما پس جرالد، آقاي ببخشید: گفتم

 :گفت و خندید
 .تر خطرناك و تر شیطان شیطان، از کمی یک -
 !است راحت خیالتان که است همین براي پس - 

 را صحنه آخرین رسیدیم، که جزیره به. دارد ادامه بازي این هنوز نه -
 .زدیم حرف خیلی. شود می تمام من ماجراي وقت آن. دهم می نشانت

 کیست؟ روبرتو قاتل داند می شما دختر البد: گفتم - 
 تو به من اما ؛نزن حرفی او به هم تو و داند نمی چیزي هنوز او نه -

 به هم را گنج آن از سهمی اصل این روي و داري فرق همه با تو مندم عالقه
 دهم. می تو

 شد ... دور و زد سیگارش به پکی جرالد،
 خودم پیش را جرالد هاي گفته توانستم نمی. بود متحیر دقیقه چند تا 

 خطرناك مردي را خودش و بود کشته را »روبرتو« او. کنم وتحلیل تجزیه
: گفتم خودم با. شدم نگران رضا و خودم بابت از راستش. بود کرده معرفی

 رضا و من که نیست بعید هیچ باشد، درست زد او که هایی حرف واقعاً اگر
 .بسپارد خاك به جزیره همان در هم را سایرین و
 کجاست؟ حواست. کاوه اي، -
 کارکردي؟ه چ خوب رضا؟ هستی تو -
 .هستند پول نوکر ها آن. کردم راضی را هردوشان - 
 زودي؟ این به - 

- ۱٦۰ - 
 



 معبد عاج

 کاري ،ندارند هم ستاره یک آسمان هفت در که عمله دو دن کر تطمیع -
 .ندارد

 ندیدي؟ را گرتا: پرسیدم
 تماس وقت حاال. است صحبت گرم »راجر« و الینور با باال آن چرا -

 .نیست او با گرفتن
 .رسیم می جزیره به دیگر ساعت چند تا ما ولی -
 که داند می خودش. بیاید ما سراغ به او که کنیم صبر باید. میدانم -

 .بکند باید کار چه
 ؟گفت می چه تو با جرالد: پرسید بعد

 باور بتوانی مشکل بکنم، تعریف برایت زد می او که هایی حرف اگر -
 .بکنی

 کنم ... باور شاید بگو - 
 کردم ... بازگو او براي بود گفته جرالد هرچه 
 ؟کردي باور تو: گفت و گرفت خود به آمیزي تعجب قیافه رضا 

 !است خطرناکی آدم چه که فهمم می حاال. آره: گفتم
 !کشته؟ او را »روبرتو« پس -
 .جزیره در هم آن. بکشد هم را دیگر نفر چند دارد خیال حاال و -
 .هستیم او آینده قربانیان جزو هم تو و من البد: گفت و خندید 

 .بیاوري حساب به هم را قشنگ گرتاي باید: گفتم
 .کرد صدا مارا الینور. بود رسیده ناهار وقت 

 او. آمد می بیرون داشت قارص، بشویم، کابین داخل خواستیم می که موقعی
 :گفت آهسته و برد عقب کابین در جلوي از را رضا و من

 اید؟ نزده حرفی جرالد به -
 .داند نمی چیزى او ساعت، این تا: گفتم من 
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. بفهمد چیزي نباید او ایم، نرسیده جزیره به تا: گفت و کرد زشتی خنده
 .هستید عاقلی هاي آدم تا دو شما

 .تري عاقل ما از تو: گفت رضا 
 بخورید ناهار بروید حاال خوب،. بردار مسخرگی از دست: گفت قارص 

 …بینیم می را همدیگر بعد
 که کردم حس... بودم کشیده دراز بان سایه زیر من. بود بعدازظهر دو 

 کارگرهاي از یکی. برگشتم او طرف به. کشید دراز من نزدیک کسی
 :گفت و گرفت را دستم مچ او ولی شوم بلند خواستم بود قارص

 .دارم حرف تو با کجا؟ -
 :گفتم و کشیدم بیرون دستش توي از را دستم تکان، یک با 

 .بزنی را هایت حرف توانی می هم طوري همین -
 بسرکردي؟ دست قالبی نقشه آن با را چیگو خودت خیال به -

 هستی؟ او هاي آدم از یکی تو پس: گفتم
 .است من شریک چیگو. هستم بده دستور پا یک خودم: گفت 
 قارص کارگرهاي از یکی تو کردم می خیال من. گفتی شد خوب - 

 .هستی
 .نداري اي چاره. بکنی نگاه چشم همان به مرا باید هم حاال -
 توهم. گرفت جرالد از خودش. بودم نداده چیگو به من را نقشه: گفتم 

 .میدانی
: گفت ،کشید می تخته بروي آن را نوك که درحالی و درآورد را کاردش

 .رسیدم می را حسابت خودم بود، غیرازاین اگر
 .باشم خوشحال خیلی باید پس - 
 این وقت آن آمدي، بیرون سالم جزیره آن از اگر. نگهدار دست حاال - 

 .بزن را حرف
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 بکنم؟ باید کار چه مثالً - 
 آن. شود می درست خودش کارها بقیه. بگیر را زبانت جلوي فقط هیچی، -

 که وقتی. اینجا نه اما ؛است حاضر بود، داده قول تو به »چیگو« که پولی
 کارگر من نرود یادت. زدیم حرف خیلی... بگیري توانی می برگشتم،

 تیغه شوم مجبور که نکنی کاري وقت یک است »ژرژ« هم اسم و هستم قارص
 و هستی عاقلی آدم تو گفت می چیگو .کنم رنگین تو خون با را کارد این

 .داري دوست خیلی هم را جانت
 و باشد نداشته دوست را جانش که شود پیدا کسی کنم نمی فکر: گفتم 

 .کنی غالف را کاردت است بهتر توهم
 شاید. داري اطمینان خودت به خیلی: گفت و کرد نگاه هایم چشم توي
 .است »جرالد« به تو گرمی پشت
 .نیست دستت حساب تو: گفتم

 تو پس از و هستم تنها دست من کشتی این توي بگوئی خواهی می یعنی - 
 !آیم؟ برنمی

 شو بلند حاال. بکنی توانی نمی کاري برسیم که هم جزیره به اینجا، نه -
تو  رفقاي از اگر خالصه. نه یا هستی، تنها تو دانم نمی من ،شو گم برو

 داشته را خودشان هواي که بگو هم ها آن به هست، کشتی توي کسی
 کرد؟ تهدیدم »چیگو« که هستم آدمی همان من کنی می گمان تو. باشند
 .است من نوبت باشد، هم نوبتی اگر حاال

 من: گفت و کوبید تخته بروي محکم راه کاردش و نشست. شد بلند »ژرژ«
 اگر. کشم می را او یا آورم درمی زانو به را طرف یا. هستم چیگو مثل هم

 هنوز. فروبکنم قلبت توي را کارد این باید چطور دانستم می بود، شب االن
 .نشده دیر هم
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 تخته توي نوکش که را او کارد بودم، کشیده دراز که طور همین من 
 :گفتم و کشیدم بیرون بود، فرورفته

 قارص شاید برو، شو بلند حاال. مغروري خودت به خیلی. بگیر بیا - 
 .باشد داشته کارت

 ؟گیري می آفتاب داري کاوه، آهاي، -
 من طرف به دارند »گرتا« اتفاق به »راجر« و »جرالد« دیدم. نشستم شدم بلند
 .آیند می

 رفت ... و شد بلند بود، شده قرمز اش چهره رنگ که درحالی »ژرژ« 
 :گفت گرتا شدند، نزدیک من به ها آن 

 .رسیم می جزیره به دیگر ساعت دو یکی تا -
 .بکنم وحسابی درست خواب یک ام نتوانسته هنوز من: گفتم 

 جنگل صداهاي اگر اما ؛بخوابی بتوانی امشب دهم می قول: گفت جرالد
 .بگذارند راحتت

 هم شما. بشنوم باید را صداها آن که نیستم من تنها :گفتم لبخند با من 
 .هستید

 خیلی کاوه، حرف این شنیدي؟: گفت و کرد جرالد به رو و خندید گرتا 
 .دارد معنی

 .دارد عادت جنگل صداهاي به من گوش: گفت جرالد 
 ؟رسیم می جزیره به وقت چه: پرسیدم من 

 .نمانده چیزي: گفت راجر
 :گفت و گرفت را »راجر« دست جرالد. نشست من پیش جا همان »گرتا«
 .برویم بیا -

 چه تو به قارص کارگر آن: پرسید »گرتا« شدند، دور ها آن که همین
 ؟گفت می
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 حدس توانی می خودت نیست، هم قارص کارگر و است ژرژ اسمش: گفتم
 .است کاره چه و کی بزنی

 چیگو؟ هاي آدم از یکی - 
 .ست چیگو شریک گفت می خودش. گرفتی دستکم را او خیلی -
 !شریک؟ -
 درست سهامی شرکت یک گنج، آن براي ها آن البد: کرد اضافه و خندید 

 !اند کرده
 ها آن با »قارص« همکاري. نیست مهم این ولی. باشد طور همین باید: گفتم 

 .است مهم
 »قارص« اینکه از و نیست حرفی است زرنگی آدم چیگو اینکه در - 

 لقمه قارص چون .کنم نمی تعجب یکی من کند، همکاري ها آن با حاضرشده
 پول او .ببرد استفاده خواهد می طرف هردو از و پیداکرده چربی

 براي جمعی دسته حاال داده زیادي پول وعده او به هم چیگو ،خواهد می
 .اند کرده تیز دندان گنج
 را ما همه کلک دارند خیال هستند هم اسلحه به دست. گفتی می خوب: گفتم
 حسابم کارد با نگیرم، را زبانم جلوى اگر که کرد می تهدیدم ژرژ. بکنند

 .رسد می را
 .خوردي جا هم تو البد: گفت گرتا

 طرف کسی چه با که فهمید هم خودش. درآمدم جلویش از حسابی. نه - 
 .شده

 نقشه اش، بادآورده گنج براي کسانی چه که داند نمی جرالد بیچاره - 
 .اند کشیده

 ؟شویم می موفق ما کنی می فکر تو - 
 :گفت بخشی اطمینان لحن با
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. برسیم اش دسته دارو و چیگو حساب به جرالد، کمک به اول باید ما البته -
 .نیست دیگري راه این جز برویم، خودش سراغ به بعد

 :گفتم
 است ممکن و نشیند نمی ساکت »ژرژ«. باش داشته را خودت هواي خالصه -
 .بدهد ما دست کلکی یک جزیره، ساحل به کشتی رسیدن از قبل تا
 .بترساند راو ت است خواسته او. باشد راحت خیالت -
 با او همکاري. است خطرناکی مرد او. است قارص پیش حواسم من اما -
 خواهیم زیادي دردسر. شد خواهد تمام گران خیلی ما براي »چیگو«

 قبل تا. کند می راهنمایی جزیره به را چیکو چطوري او دانم نمی من. داشت
! چه؟ حاال ولی. بود فانوس همان چیگو کشتی راهنماي هوا، شدن روشن از

 .نیست اثري ها آن کشتی از ،بینی می که خودت
 هوا، شدن روشن با. است ساده خیلی این: گفت خونسردي با »گرتا« 

 توانی می توهم. نشود دیده که طوري به گرفته فاصله ما از »چیگو« کشتی
 .است چیز چه موقع این در ها آن راهنماي بفهمی

 !رسد نمی فکرم به چیزم من: گفتم 
 کابینش تو که رادیوئی دستگاه با قارص که دیدم خودم. رادیو موج با - 

 جرالد از را جزیره نقشه چیگو که نگفتی تو مگر وانگهی،. رفت ورمی هست
 آنجا به را خودش تواند می راحت خیلی پس است؟ گرفته اسلحه زور به

 .برساند
 .توست با حق آره،: گفتم و خندیدم 
 ؟خندي می چرا - 

. کرد تعریف برایم خودش »جرالد« صبح امروز. بود قالبی نقشه آن آخر -
 است کرده می تعقیب مرا قدم به قدم ایم، بوده رم در ما که موقعی در او حتی

 .داند می را ماجراها آن تمام و
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 دارد؟ خبر هم ما آشنایی از: گفت ناراحتی با گرتا 
 .داند نمی را یکی همین فقط: گفتم 
 .ترساندي مرا که تو: گفت و کرد تازه نفسی 
 تا دو آن با رضا که است این بدهم، تو به باید که دیگري خبر یک: گفتم 

 .کرده صحبت جرالد کارگرهاي
 نه؟ یا شود، موفق توانسته: گفت و دوید حرفم بمیان 
 .باشند ما مطیع که اند حاضرشده هردوشان. آره - 
 .است حتمی ما موفقیت دیگر پس ـ 

 که باشی مواظب ولی. بکشی را کار نقشه کامل اطمینان با توانی می حاال -
 .نیست اي کاره جریان این در او. نرسد اي صدمه »الینور« به
 داري؟ دوستش تو: گفت آمیزي شیطنت خنده با 
 باهم برگشت رم به وقتی که است گذاشته قرار دیگري مرد با او نه - 

 .کنند ازدواج
 به اصالً او. برخوردیم »ژرژ« به راه بین... افتادیم راه به و شدیم بلند دو هر
 که وقتی. است تشنه من خون به که بود پیدا اش قیافه از اما ؛نکرد نگاه من
 .بود ژرژ این: گفتم گرتا به شد، رد او

 او با توانی می خواست دلت وقت هر او، با میدانی خودت: گفت
 .بکنی حساب تصفیه
 جزیره به وقتی اینجا نه اما ؛باشم کرده امتحانی که آید نمی بدم: گفتم

 .رسیدیم
 .نکند دستی پیش او باش مواظب ولی -
 .دارم را خودم هواي -
 ایستاده ها نرده کنار ها آن رسیدیم، رضا و الینور به
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 قارص کارگرهاي از یکی موقع این در... کردند می صحبت هم با و بودند
 .شد نزدیک بما
 .کاوه آقاي -
 بله؟ -
 .شماست منتظر خودش کابین در قارص -
 :گفت آهسته و کرد نگاه من به گرتا شد ... دور ما کنار از او
 .دارد کار چه ببین برو -
 :گفتم 

 .بگوید که ندارد اي تازه موضوع. سابق هاي حرف همان -
 خودش بجاي ترا خواهد می البد: گفت و خندید. بود بما گوشش که رضا

 .بگذارد
 .بود آنجا هم »ژرژ... «رفتم »قارص« کابین به و شدم جدا ها آن از
 داشتی؟ کاري من با -
 ...ببند هم را در ،تو بیا آره، -

 :گفت و برداشت دندانش ردیف دو میان از را برگش سیگار قارص
 بکنند؟ دفن کجا ترا مردي، وقتی که اي کرده فکر هیچ -
 !مقصود؟ -
 براي تو نظر به جا دو این از یک کدام جنگل؟ توي یا جزیره، ساحل - 

 .باشد بهتر ساحل کنار کنم می فکر من … است؟ مناسب کردنت دفن
 :داد ادامه و کرد زشتی خنده بعد 

 !جنگل توي یا ساحل، کنار. کند می فرق چه مردي، تو که وقتی ولی -
 :گفت من به و انداخت کابین کف عمداً بود، دستش در که چاقویی

 !برده؟ ماتت چرا...تو مال... کن نگاهش بردار را چاقو -
 .نگرفته دست چاقو عمرش در او: گفت بود ایستاده سکان پشت که ژرژ
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 .کن خیال طور این تو: گفتم
 هاي دست با را آن خواهم می. بردار را چاقو معطلی؟ چرا: گفت قارص

 .برداري خودت
 من خواهد می کردم فکر. است کشیده من براي اي نقشه چه او دانستم نمی

 را چاقو که شدم خم باالخره. بودم مردد. کند تهدیدم بعد و بردارم را چاقو
 سرم پشت به محکم مشت، با او که بود نخورده آن به دستم هنوز. بردارم

 به آمدم تا. افتادم کابین کفت صورت با و دادم دست از را تعادلم من. زد
 :گفت و گذاشت گردنم روي را پایش یک او بجنبم خودم

 دیشب که هایی حرف .برداري مرا چاقوي بتوانی تو تا مانده خیلی حاال -
. ندارد کاري اینکه. ترسی نمی که هم تهدید از .رفت یادت زود خیلی زدم،
 .کند می راحتت گلوله یک

 .کیست به اش گرمی پشت نیست معلوم: گفت »ژرژ«
 .تیرش هفت به البد: گفت بود خشم به آمیخته که اي خنده با »قارص«
 گردنم روي شدیدي درد. بود چسبانده کابین بکف را صورتم او پاي فشار 

 لحظه چند تا... شو بلند حاال: گفت و برداشت را پایش او. کردم می احساس
 :گفتم و شدم بلند بعد. بودم افتاده کابین کف حالت بهمان

 بودي؟ خواسته اینجا به مرا همین براي -
 برهم چشم دریک توانیم می ما که بکند قبول خواهد نمی هم هنوز: گفت ژرژ
 .بکشیم را او زدن
 .رسم می خودم را یکی تو حساب: گفتم

 او جلوي قارص اما کند، حمله من به که آمد و برداشت سکان از دست او
 :گفت و گرفت را
 چیگو. میزند دارد خودش خوشی دل براي را ها حرف این. کن ولش -

 .بکند خفه را احمق این صداي باید چطوري داند می
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 !اي آمده کنار »چیگو« با که هستی من از تر احمق تو: گفتم 
 :گفت و انداخت بیرون به نگاهی کابین اطراف هاي شیشه از قارص

 گم برو حاال. زدم می دهانت به مشت با نبود، کابین دوروبر کسی اگر -
 .بودي گفته ژرژ به قبل ساعت یک که است حرفی همان این. شو
 .بود ایستاده رضا ها پله پائین... آمدم بیرون کابین از
 داشت؟ کارت چه -
 .کرد نوازشم کمی یک -
 ؟کنی می شوخی -
 طرف جوري چه او امثال و قارص که میدانی خودت میگویم، جدي نه -

 .کنند می نوازش را خود
 ...کردم تعریف برایش را ماجرا و

 گنده شکم توي گلوله یک االن همین وگرنه. گذارد نمی تا گر: گفت رضا
 .است طرف باکی که بداند تا کردم می خالی »قارص«
 تازه. هست هم »ژرژ. «نیست تنها قارص. داریم وقت خیلی. نرو تند: گفتم 

 یک باید هرکدامشان براي شود می جزیره وارد اي عده با چیگو هم بعد
 .بگذاریم کنار گلوله

 .شد بلند جرالد کارگران از یکی صداي 
 …خشکی - 
: گفت و رسانید من به را خودش »جرالد. «ریختند بیرون ها کابین از همه 

 ؟بینی می. است جزیره آن،
 .آره - 
 .کن نگاه دوربین با بیا - 
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 دیده دیگري چیز اقیانوس، سطح بر سیاه نقطه یک جز به غیرمسلح چشم با 
. بگیرم نظر زیر را جزیره آن توانستم می خوبی به دوربین با ولی. شد نمی

 .جنگل از پوشیده و عظیم هاي صخره با بود اي جزیره
 ،کرد می نگاه را جزیره که درحالی و گرفت من از را دوربین »الینور« - 

 .کند نمی زندگی آنجا در کسی اینکه مثل: گفت
 .است سکنه از خالی جزیره این بودم گفته که من: داد جواب جرالد 

 آنجا به دیگر ساعت یک تا کنی می فکر: پرسید و کرد »قارص« به رو بعد
 ؟رسیم می

 .ساعت یک از کمتر: گفت قارص
 .شد نمی دیده اثري »چیگو« کشتی از. بود سر پشت متوجه حواسم تمام من 

. نداشتم اطالع گرتا نقشه از. است تعقیب حال در او که بودم مطمئن ولی
 دیگر طرف دو خواهد می چطور دارد، اختیار در که افرادي با دانستم نمی

 »قارص« و »چیگو« روي. نبودند مهم راجر و »جرالد. «بکند غافلگیر را
 آن از. داشتند اختیار در ماجراجو عده یک ها آن کردم می حساب خیلی

 گرفته »چیگو« از که بیشتري پول با او. بود »قارص« مال کشتی گذشته
 .بود آمده کنار او با بگیرد، بود قرار یا بود

 به را خودش آنجا تا که بود گنجی فکر در ،جا همه از خبر بی »جرالد«
 کسی چه نبود معلوم هیچ. شود ثروتمند خواست می. بود انداخته خطر

 چیگو؟ یا گرتا ،»جرالد« .شد خواهد گنج اصلی صاحب
 یک صحنه جزیره که دیدم می و کردم می احساس را خطرناکی وضع من

 فکر در. بود میان در وزندگی مرگ مسئله. شد خواهد خونینی مبارزه
 از زود خیلی و نبود او با کسی »الینور« و »راجر« جز به چون نبودم »جرالد«

 از. بود چیگو بود قرارگرفته ما برابر در غول یک مثل آنچه. آمد درمی پا
 ما تعداد از طورقطع به دانستم می ولی. نداشتم اطالعی هم او نفرات تعداد
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 مشخص بودند کارگرش نفر سه و »قارص« که ها آن نفر چهار. هستند بیشتر
 .بود

 آن دنبال به دارد جرالد که گنجی بودم پرسیده خودم از بار چندین
 دارند؟ اطالع آن از هم »چیگو« و »گرتا« که است گنجی جور چه رود می

 ...بود نزده حرفی من به باره دراین هم »گرتا«
 »قارص« دنبال به »جرالد. «شد می دیده هم غیرمسلح چشم با رفته رفته جزیره

 ...باشد داشته نظارت ساحل به شدن نزدیک موقع در تا رفت او کابین به
 

*** 

 
 

 برپا را چادرها بود، گرفته جنگل را آن اطراف که مسطحی زمین در
 و »قارص. «بود راه کیلومتر یک حدود در ساحل تا ازآنجا کردیم

 که چادرها از یکی. زدند را چادرها دیگر، طرف یک در هم کارگرانش
 ...شد داده اختصاص رضا و من به بود، الینور و گرتا چادر نزدیک

 و بودیم نشسته »جرالد« چادر در »گرتا« جز به ما همه. بود شده تاریک هوا
 .آمد چادر درون به »قارص« که کردیم می صحبت داشتیم
 .بخوریم مشروب گیالس یک بنشین، بیا: گفت او به جرالد
 شویم؟ بکار دست باید کی که بپرسم ام آمده: گفت قارص
 .کن صحبت خودت. باشند راضی باید ها آن. ندارم حرفی من: گفت جرالد
 .کرد تعارف او به مشروب گیالس یک راجر

 دست پشت با که درحالی و کشید سر الجرعه را برومش گیالس »قارص«
 هم ها بچه .خورد نمی من بدرد گیالس یک: گفت ،کرد می پاك را لبانش

 .دارند حق
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 حاال: گفت و برداشت میز روي از را مشروب بطري و کرد دراز دست بعد
 ...چیزي یک شد این

 یا رفته، »قارص« ببین شو بلند: گفت من به جرالد...  رفت بیرون چادر از
 .اینجاست هنوز
 انداختم اطراف به را اي قوه چراغ نور و بردم بیرون چادر از را سرم

 .بود خودش چادر نزدیک »قارص«
 .مشروب بطري توي رفت: گفتم و نشستم جایم سر برگشتم

 گفتی؟ چی -
 .چادرش توي رفت هیچ، -
 تکرار جرالد براي را آن خندید، می که درحالی و فهمید مرا منظور »راجر«

 .خندیدند هم الینور و او... کرد
. کنیم می حرکت صبح فردا ما: گفت و داد قرار مخاطب را مان همه »جرالد«

 .هستیم نفر دوازده جمعاً. است کافی ما تعداد
 .بکنم صدا را گرتا تا کنید صبر :گفت رضا

 .نداریم کاري او با. بکند استراحت خودش چادر توي بگذار: گفت جرالد
 از من. مانیم می جا همین ما. نیاورید حساب به را گرتا و من: گفت الینور
 .آید نمی خوشم جنگل در روي پیاده

 ما با که است مایل گرتا: گفت و سرکشید را مشروبش گیالس ته جرالد
 .بیاید

 ؟کنید می کار چه کارگرانش و قارص با: پرسیدم من
 .بریم  می خودمان با را قارص: گفت راجر

 جا همین باید کارگرش سه با او نه: گفت و کرد قطع را او حرف جرالد
 .دربیاورند کارمان از سر ها آن خواهم نمی من. بمانند
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 چادرهاي از باید هم نفر چند ما از یکی باالخره پدر، ولی: گفت الینور
 کارگرهاي از یکی و گرتا و من است چطور. بکند محافظت خودمان
 بمانیم؟ اینجا در خودمان

 .نفر یک نه است، نفر سه تو منظور پس: گفتم او به و خندیدم من
 را کارگرها از یکی است ممکن: گفت تندي به. بود دنده یک آدمی جرالد

 میل به بسته گرتا. بیایی من همراه باید حتماً تو ولی نبریم، خودمان با
 .است خودش

 برهم را همه آرامش گرتا جیغ ناگهان که بکنم سؤالی او از خواستم من
 با من. شد بلند گلوله شلیک صداي لحظه همین در... پریدیم جا از ما. زد

... کشیدم بیرون جلد از را تیرم هفت راه بین. دویدم بیرون چادر از شتاب
 .خوردم او سینه به سینه رسیدم، که »گرتا« چادر جلوي

 بود؟ شده چادرت داخل کسی -
 .داشت وحشتناکی قیافه که پوست سیاه یک آره -

 و کردم جرالد به رو من رساندند ... ما به را خودشان هم دیگران و جرالد
 !است؟ سکنه از خالی جزیره این گفتی می که تو: گفتم

 توي هم وحشی آدم یا بومی یک حتی. زنم می را حرف همان هم حاال ـ 
 .ندارد وجود جزیره این

 .است دیده را ها آن از یکی »گرتا« ولی - 
 :پرسید گرتا از تعجب با جرالد 

 بیاید؟ بومی نظر به که اي دیده را کسی تو -
 :گفت و برگرداند چادر جانب به را سرش. کرد تازه نفسی گرتا 

 کردم حس وقت یک که خواندم می کتاب داشتم و بودم نشسته چادر توى -
 سکته ترس از بود نزدیک کردم بلند که را سرم. شده چادر وارد کسی
 فقط. بود ایستاده چادر جلوي وحشتناك قیافه با پوست سیاه یک. بکنم
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 از و برداشتم را تیرم هفت سرعت با من... کرد فرار و... بکشم جیغ توانستم
 .کردم شلیک خارج به تیر یک چادر داخل

 نکردي فکر هیچ تو... احتیاطی بی میگویند را این: گفت »گرتا« به رضا 
 خبر که چادر بیرون از! بکند؟ اصابت ما از یکی به گلوله است ممکن که

 .نداشتی
 جز. کردم نمی فکر چیز هیچ به موقع آن. نبود خودم دست: گفت گرتا 

 .کشیدم را ماشه طوري همین. پوست سیاه آن کشتن
. اندیشید می ماجرا این به ،زد می سیگار به پک آهسته که درحالی جرالد 

 عده با باید حاال و درآمده آب از غلط هایش حساب تمام که کرد می فکر
 او امثال و وگچی از تر خطرناك که جزیره هاي بومی با خود، نفري دوازده
 آدم یا بومی جزیره، این در اینکه به او. بکند نرم وپنجه دست بودند،
 گرتا براي که اي حادثه اما ؛داشت اطمینان خیلی ندارد، وجود وحشی

 .کرد عمیقی اضطراب به تبدیل را اطمینان این افتاده اتفاق
 را جزیره اطراف باید االن همین برده؟ ماتتان همه چرا: گفت »گرتا«

 ها آن واال کنید پیدا را پوست سیاه آن پاى د ر بتوانید شاید. بگردید
 .است نزدیک اینجا به ها آن قبیله که دارم اطمینان من. نیستند بردار دست

 را ما ها آن. است خطرناکی. بشویم جنگل داخل توانیم نمی ما: گفت» راجر«
 خود زهرآگین تیرهاي هدف را ما همه زدن برهم چشم یک در و بینند می

 تنومند هاي درخت پشت یا درخت، باالي معموالً ها آن. دهند می قرار
 کشیک باید ما از نفر سه یا دو ساعت، دو هر من نظر به. شوند می مخفی
 .بدهد

 چه او ببینیم بودیم منتظر ما همه. بود فرورفته سکوت در همچنان جرالد
 .گیرد می تصمیمی
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 او کارگرهاي از یکی. افتادم کارگرانش و »قارص« فکر به ناگهان من
 .بودند پوست سیاه دیگر دوتاي اما بود، »ژرژ« نامش و سفیدپوست

 ما بردن بین از براي ازآنجاکه و باشد دو آن از یکی باید که زدم حدس
 .بترسانند را ما و گرتا اند خواسته کشند می نقشه

 اي؟ دیده را »قارص« پوست سیاه کارگرهاي تو: پرسیدم »گرتا« از
 :گفت تعجب با
 باشد؟ ها آن از یکی است ممکن که است این منظورت -

 .نیست بعید: گفتم
 شود. نمی که دلیل بدون آخر: گفت ناراحتی با و شکست را سکوتش جرالد

 بیشتر شاید و سال یک جزیره این به من سفر اولین از کرد؟ متهم را ها آن
 .باشند آمده اینجا به پوست سیاه اي عده مدت، این طول در شاید. گذرد می

 ؟دادي می اطمینان ما و خودت به بیخود تو پس: گفت »الینور«
 گرم سالح نه و شوند می دیده نه. هستند خطرناك خیلی ها آن: گفت رضا

 .کشند می را ما یک یک سروصدا بی. دارند
 پوست سیاه کارگرهاي که داشتند اطمینان گرتا و جرالد باوجوداینکه من

 چادر طرف به و شدم جدا ها آن از اند، نداشته دخالت ماجرا این در »قارص«
 .بود راه قدم صد یک حدود در آنجا تا. رفتم کارگرانش و »قارص«

 صداي که بروم راه طوري کردم سعی رسیدم، ها آن چادر نزدیک به وقتی
 و »قارص« به یکی. بودند کرده بپا چادر دو آنجا در. نشود بلند پایم

 کردم، نگاه که را چادر اولین. داشت تعلق او کارگر تا سه به دیگري
 .اند فرورفته عمیقی خواب به او پوست سیاه کارگرهاي تا دو دیدم

 کنار در بود، برده خودش با جرالد چادر از »قارص« که مشروبی بطري
 گفتم خودم با. نبود اثري هم »ژرژ« از. بود افتاده زمین روي بر ها آن

 .باشد قارص چادر در او است ممکن
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 معطل. ندیدم را کدام هیچ »ژرژ« نه و او نه شدم قارص چادر وارد وقتی ولی
. بودند گرتا چادر در ها آن. برگشتم دوستان و »جرالد« پیش باعجله. نشدم

 ببینی؟ را قارص بودي رفته: پرسید افتاد، من به چشمش تا جرالد
 .نبودند چادر در کارگرانش از ویکی قارص: گفتم

 چطور؟ دیگر دوتاي آن: پرسید راجر 
 .بودند خوابیده ها آن - 
 .اند رفته کجا یکی آن و قارص بفهمیم باید: گفت و پرید جا از رضا 

 .است ناراحتی آدم قارص: گفت گرتا
 چیست؟ تو نظر: پرسید بود، من به نگاهش که درحالی جرالد 
 به خودمان کارگرهاي از تا دو یا یک اتفاق به من باشی موافق اگر: گفتم 

 .رویم می است، لنگرانداخته آنجا در کشتی که محلی
 دید باید. است رفته ساحل به خاصی منظور به قارص که دارم اطمینان من
 .کند می کار چه آنجا در او شب وقت این

. ببر خودت با داري، الزم که نفري هرچند. کن عجله پس: گفت جرالد
 .بکنند دفاع خودشان از بتوانند که بده تفنگ یک هم کدامشان بهر

 .یمآ می تو با هم من :گفت رضا 
 .کن انتخاب را نفر دو فوراً پس: گفتم او به
 .رفت بیرون چادر از شتاب با او 

 .شوم می ظنین قارص به دارم کم کم: گفت جرالد
 .برگردیم ما تا باشید خودتان اطراف مراقب شما: گفتم

 او دنبال به که کارگرها از نفر دو و رضا به راه بین آمدم بیرون چادر از
 .بردم جرالد چادر به خودم با را ها آن. برخوردم بودند،

 تیري هفت بر عالوه هم رضا و من. دادم لول تک تفنگ یک کدامشان بهر
 راه به ساحل طرف به و برداشتیم تفنگ یک هرکدام بودیم، کمربسته به که
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 من. بودند گرتا افراد از بود کرده انتخاب رضا که کارگري دو. افتادیم
 رضا نفر آخرین. کردم می مشخص را راه اي قوه چراغ نور با و رفتم می جلو
 و بود باریک راه. داشتیم برمی قدم بااحتیاط .داشت اي قوه چراغ هم او. بود

 ما همه بااینکه. بود وحشتناك و عمیق تاریکی. گذشت می جنگل میان از
 خارج جنگل از اگر شاید بود، گرفته را ما جنگل از ترس بودیم، مسلح

 توانستیم می خوبی به را خودمان اطراف زیرا ترسیدیم نمی اصالً ،شدیم می
 من. بود انگیز هول ،رسید می بگوش جنگل اعماق از که صداهایی. ببینیم

 را خودم همراهان از یکی خفه و کوتاه فریاد که بودم این منتظر هرلحظه
 .بشنوم

 قلبم ضربان ،گذشت می جنگل هاي درخت میان از که راه نصف از بیش در
 هایمان قدم صداي فقط بودیم، فرورفته سکوت در نفر چهار هر. شنیدم می را

 ...بود شده حبس ها سینه در نفس. شد می شنیده
 صداي. کردیم تازه نفسی و ایستادیم اي لحظه آمدیم، بیرون جنگل از وقتی

 هم بر را آنجا سکوت ،خورد می ساحلی هاي صخره به که اقیانوس امواج
 صخره کنار که »قارص« کشتی، هیکل رفتیم، جلو که مسافتی... زد می

 .شد می دیده تاریکی در بود، لنگرانداخته
 .نیست آنجا قارص. است تاریک کشتی: گفت رضا

 بودیم، آمده ساحل به کشتی از ها آن با که قایقی سه ...رسیدیم ساحل به
 .شد می دیده

 رفته بکشتی اگر اند؟ رفته کجا »ژرژ« و »قارص« کنی می فکر: گفتم رضا به
 .رفتند می قایق سه این از یکی با باید باشند،

 ساحل به »چیگو« کشتی است ممکن که شد خبردار شستم ناگهان من
 در من چشم که آنجا تا ولی. است رفته او دیدن به قارص و باشد رسیده
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 دیده چیگو کشتی از عالئمی و آثار بود، ساحلی خط بدیدن قادر تاریکی
 ؟کنی می فکر چه به: گفت رضا ،شد نمی

 .اند شده جزیره وارد که افرادش و چیگو به -
 اگر. باشند شده پیاده ها صخره پشت باید ها آن. باشد طور همین باید - 

. بکنیم آماده خونین جدال یک براي را خودمان باید باشد، درست ما حدس
 است ممکن و هستند تنها ها آن. برسانیم چادر به را خودمان که کن عجله

 .شوند غافلگیر
 و کرد من به رو بود، »ویلی« اسمش و بودند ما همراه که دونفري از یکی 

 ممکن. بکنیم نگاه هم را صخره آن پشت برویم باشید، موافق اگر: گفت
 .باشد لنگرانداخته آنجا در ها آن کشتی است

 بشویم مطمئن باید باالخره. موافقم یکی من. است خوبی پیشنهاد: گفت رضا 
 .نه یا اند، شده جزیره وارد افرادش و »چیگو« که

 تعقیب را ما ها آن که ؛کنی قبول خواهی نمی و داري تردید هنوز تو: گفتم
 این هم دلیلش. هستند جزیره در ها آن که دارم اطمینان من ؟کردند می

 .زد غیبشان ناگهان ژرژ و قارص که است
 را جا همه اقالً ایم، آمده که اینجا تا ولی ندارم تردید من: گفت رضا

 .بگردیم
 ؟کنید می کار چه: پرسید »ویلی« 

 فقط که شرط یک به هم آن. موافقم تو پیشنهاد با: گفتم و کردم رضاه ب رو
 .بروند ما از نفر دو

 تو. رویم می باهم تا دو ما: گفت و گذاشت ویلی شانه بروي را دستش رضا
 برگردیم ... ما تا باشید جا همین هم ویلیام و
 ما ازنظر ها آن هیکل شدند دور که کوتاهی مسافت افتادند راه به ها آن 

. فرورفتند تاریکی در دو آن. شنیدیم می را پایشان صداي فقط. شد محو
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. گذشت می اضطراب با دقایق. شد نمی شنیده هم پایشان صدایی بعد کمی
 ظلمت. بود آور رعب آمد می بیرون ازآنجا که صداهایی و جنگل تاریکی

پشت . باشم ویلیام و خودم مراقب کردم می سعی من و بود پرکرده را فضا
 در. بود جنگل به توجهمان تمام نداشتیم ترسی ،طرف آن از. بود دریا به ما

 و رضا رفتن از ساعت نیم تقریباً. کردم نگاه ساعتم به جیبی چراغ نور زیر
 .بود گذشته ویلی

 خاموش دوباره و شد روشن لحظه چند فقط که جیبی چراغ نور ناگهان 
 :پرسیدم ویلیام از. کرد جلب را توجهم جنگل داخل از گشت،

 دیدي؟ توهم -
 ؟میگویی را ها آن -

 چراغ نور گفتم. است بوده دیگري نقطه متوجه لحظه آن در او که فهمیدم
 .میگویم را جیبی

 طرف؟ کدام از! جیبی؟ چراغ نور. فهمم نمی چیزي من -
 .جنگل سمت از -
 .آیند می طرف اینه ب دارند دیگر نفر چند با راجر شاید -

 حاال... نیستند ها آن. کردند می صدا را ما حتماً بودند، ها آن اگر: گفتم
 .بنشین

 چراغ، نور. بود جنگل متوجه حواسم تمام من. نشستیم زمین دوروي هر
 در کسی وجود بر دلیل را آن بتوان که صدایی حتی. شد نمی دیده دیگر

 .خورد نمی بگوش دانست، نزدیکی آن
 خودم وضع دیگر طرف از و بودم ویلی و رضا وضع نگران طرف ازیک من

. گذشت ساعت یک. نبود خبري تا دو آن از. دیدم می خطرناك را ویلیام و
 را ها آن افرادش و چیگو نکند که یافت راه مغزم به فکر این کم کم

 :گفت ویلیام. باشند کرده غافلگیر
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 .است افتاده برایشان اتفاقی چه ببینیم برویم. اند کرده دیر ها آن -
 صبر جا همین باید. است خطرناك هم ما وضع. نخور تکان جایت از: گفتم 

 .برگردند ها آن تا کنیم
 باید صبح سپیده تا حساب این روي: گفت و کرد کوتاهی خنده 

 .باشیم منتظرشان
 و کردم نگاه ساعتم به جیبی چراغ نور در شکمم جلو در و برگرداندم رو 

 تو و من نشد، خبري ها آن از اگر. کنیم می صبر دیگر ساعت نیم تا: گفتم
 .گردیم برمی ایم آمده که راهی همان از
 نور که اي نقطه همان به بدهی، اجازه اگر: گفت و کرد بلند را تفنگش 

 تیرانداز میدانم: گفتم و خندیدم. کنم می شلیک که بودي دید را قوه چراغ
 این توي. بینی می داري که خودت نگهدار، دست فعالً. هستی ماهري
 .بکنی شلیک طرفش به بخواهی که شود نمی دیده چیزي تاریکی

 شود می قوه چراغ نور با: گفت و کرد حرکتی خودش جاي در 
 .دید چیزهایی یک

 ها آن. بکنیم باید کار چه بفهمیم توانیم می بزنی، حرف کمتر اگر: گفتم 
 .بدهند تشخیص تاریکی در را ما محل نباید

 موقع در که بودم مطمئن صد در صد. شد ویلی و رضا متوجه فکرم 
 است ممکن و کرد خواهند استفاده اي قوه چراغ نور از هم ها آن مراجعت،

 .بیندازد خطر به را هردوشان جان چراغ نور
 نور از که بگوید رضا به و برود صخره طرف به فوراً که گفتم ویلیام به

 .نکنند استفاده اي قوه چراغ
 چه؟ راندیدم ها آن اگر: گفت او 
 برایم توانی می که را شدنشان مفقود خبر وقت آن: گفتم ناراحتی با 

 .بیاوري
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 ...کرد حرکت صخره طرف به ساحل طول در و شد بلند او 
 مواظب چهارچشمی ،دیدم نمی را کسی یا چیزي تاریکی در باوجوداینکه 

 چشمم به چراغی نور مجدداً اگر بودم گرفته تصمیم. بودم خودم روبروي
 فکر خود با حال این در...بدهم قرار هدف راه جا همان معطلی بی خورد،

 خیلی. بود شده ناراحت فکرم ؟اند شده کشته ویلی و رضا آیا که کردم می
. داد می خبر شوم حادثه یک از دلم ته. بودیم آمده ساحل به بود وقت

 کم کم. شد نمی ممکن ببرم، بیرون فکر این از را خودم خواستم می هرقدر
 چشمم به نفر سه شبح که شدم می ناامید تا دو آن و رضا برگشتن از داشتم
 بودم، نشسته زمین روي که طور همان و ندادم دست از را احتیاط. خورد
 که جلوتر. زدند نمی حرف. شدند نزدیک ها آن. کشیدم دراز سینه بروي

 .شدم بلند. هستند تا دو آن و رضا دیدم آمدند،
 بودید؟ رفته کجا - 
 لنگرانداخته صخره طرف آن کشتی یک. بود درست تو حدس: گفت رضا 

 .باشد افرادش و چیگو کشتی باید تردید بدون. است
 ؟نه یا دیدید هم را کسی: گفتم 

 .زد می سوسو کشتی داخل از ضعیفی نور فقط نه -
 افتاده؟ اتفاقی چه اینجا: پرسید بعد 

 نور من... اند کرده کمین ما راه سر نفر چند یا یک اینکه مثل: گفتم
 غافلگیر را ما خواهند می حتماً. زد می برق که دیدم را ها آن قوه چراغ
 .بکنند
 .شویم تقسیم دودسته به ما است چطور: گفت ویلی
 .کنیم می گم را راه ،وقت آن: گفت رضا

 استفاده چراغ نور از اگر: گفت سپس و انداخت جنگل به نگاهی ویلیام 
 ... ببینند را ما توانند نمی ها آن نکنیم،
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 راه توانیم نمی هم چراغ بدون. بشنوند توانند می که را ما پاي صداي: گفتم
 .برسانیم چادرها به را خودمان باید هست طور هر باالخره. برویم

 ما قدمی چند در خطر اینکه در. بکنیم کار چه که بودیم متحیر چهارتا هر
 .نداشتیم تردیدي و شک داشت، قرار
 خواهند ما کمک به سایرین و جرالد تیر چند کردن خالی با: گفت رضا
 .آمد

 با حریف و شود می روشن زودتر همه تکلیف وقت آن: گفتم و خندیدم
 .رسد می را ها آن یک یک حساب دارد، که موقعیتی و تاریکی از استفاده

 ...بیفتید راه گفتم ها آن به و... یافت راه مغزم به اي تازه فکر وقت این در
 کجا؟: پرسید ویلیام

 برگردیم؟ چادرها به خواهید نمی مگر -
 .است خطرناك راه میگویی که تو -

 یکجا را ما همه دارد خیال کاوه... ها بچه بیفتید راه: گفت خنده با ویلی
 .بدهد بکشتن
 ها آن اگر ؟گذارید می چه را این اسم شما: گفتم و زدم تفنگم بروي آهسته

. ندارد ترس اینکه دهیم می گلوله با را جوابشان ماهم کردند، تیراندازي
 پس. را ها آن ما نه ببینند، را ما توانند می ها آن نه. است تاریک جنگل
 ؟ترسید می چه از دیگر
 حرکت باید چراغ بدون گفتم که من حرف به رسیم می حاال: گفت ویلیام
 .بکنیم
 .بیایید من با: گفتم و افتادم راه جلو خودم

 شاخه و کشیدم بیرون کمر از را کاردم من رسیدیم، که جنگل اول به
  چوب سر و زدم را آن کوچک هاي شاخه. کردم قطع را درخت از کلفتی

 .دادم چاك کارد با را
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 بکنی؟ خواهی می کار چه: پرسید رضا
 .بدهم را ویلیام جواب خواهم می. بینی می حاال: گفتم
 بود کوچکی جعبه شکل به بلکه. نبود اي استوانه ما جیبی چراغ دو از یکی
 روي که را چراغ قالب من. بودند کرده سوار آن روي را نورافکن که

 سر و فروبردم چوب شکاف داخل به بود، نورافکن پشت و جعبه سطح
 فاصله. نگهداشتم افقی طور به را آن و گرفتم چپ دست با را چوب دیگر
 اطمینان حیله، این با. بود نیم و متر یک حدود در من، دست تا چراغ
 در و دهند می قرار هدف را آن چراغ، نور دیدن محض به ها آن که داشتم

 جواب توانیم می ما و کند می اصابت نورافکن شیشه به گلوله حالت آن
 چوب و کردم روشن را اي قوه چراغ من که وقتی بدهیم گلوله با را ها آن
 .بودیم نخوانده ما دیگر را یکی این: گفت ویلیام نگهداشتم افقی طور به را
 شلیک منتظر هرلحظه. آمدند می من دنبال به ها آن. افتادم راه به من 

 چهارتا هر... بکند اصابت اي قوه چراغ نورافکن شیشه به که بودم اي گلوله
 را سکوت این ما هاي قدم صداي فقط. بودیم فرورفته عمیقی سکوت در
 بااحتیاط و بود شده حبس سینه در ها نفس ،زد می هم بر یکنواخت طور به

 .رفتیم می پیش
. بود تیر هفت فقط راستم دست در. بودم انداخته ام شانه بروي را تفنگم من 

 داشته آهنگی هم من رفتن راه با و نباشد ثابت چراغ نور کردم می سعی
 جنگل کرده دم هواي. است کسی دست در که کنند تصور ها آن و باشد

 .بود شده عرق خیس صورتم کرد می ناراحتمان
 چپم دست. کردم می پاك را صورتم عرق راستم دست پشت با بار یک هرچند

 باالخره. بکنم حفظ را چوب تعادل درست توانستم نمی و بود شده خسته
 ؟اي ایستاده چرا: پرسید آهسته آمد می من پشت که ویلیام. ایستادم

 .ندارد قدرت دیگر من دست. بگیر را چوب بیا تو: گفتم
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 از فاصله، قدم چند با ویلی و رضا. رفت جلو و گرفت من از را چوب ویلیام
 تمام و نزنیم حرف که بودیم گذاشته قرار خودمان. آمدند می عقب

 .باشد اطراف به حواسمان
 .رساندم او به را خودم من. ایستاد ویلیام. شد بلند برو رو از خش خش صداي
 شنیدي؟: پرسید
 صداي باید. ام شنیده را صدا این بار چند حال تابه شب سر از آره،: گفتم

 .باشد خزنده یک حرکت
 صداي ناگهان که بود نرفته بیشتر قدم چند هنوز. افتاد راه به مجدداً او

 در ما و کرد اصابت نورافکن شیشه به گلوله. پیچید فضا در اي گلوله
 فاصله همدیگر از و انداختیم زمین بروي را خودمان ما. شدیم غرق تاریکی
 عمیق حدي به تاریکی. بودم کشیده دراز ویلیام چپ سمت من. گرفتیم

 کشیده دراز من طرف آن که را ویلی یا رضا توانستم نمی که بود وحشتناك
 .ببینم بودند،
 تیر چند هرکدام او دنبال به نیز ما. کرد شلیک درپی پی تیر دو ویلیام
 فشنگ اینکه جز به ما تیراندازي که دانستیم می هم خودمان. کردیم خالی
 !ندارد دیگر نتیجه بکنیم، خالی

 .شنیدم گوشم زیر را ویلی صداي
 .داریم هم دیگر قوه چراغ یک ما کاوه، -
 بدهی؟ کشتن به زودتر را خودت خواهی می -
 .بدهیم تشخیص را ها آن محل توانیم می زود خیلی آن نور با. نه -

 همین منتظر ها آن بدبخت،. نداري شعور اصالً! هستی احمقی آدم: گفتم
 دست در شکل آن با اگر هم چراغ آن. بکنند را ما همه کلک تا هستند
 .بود شده خاموش هم خودش گلوله، یک همان با نبود، ویلیام

 کرد؟ باید چه پس -
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 رسیده سایرین و راجر بگوش گلوله صداي شاید. دانم نمی چیزي فعالً ــ
 .باشد

 بیایند؟ ما کمک به ها آن منتظري پس -
 .نیست يا چاره -
 .برسم ها آن حساب به باید من: گفت ویلیام -

 ترسوها،« زد می فریاد اینکه ضمن و شد بلند که بود نکرده تمام را حرفش
 .دوید جلو به »اید؟ کرده قایم را خودتان چرا

 .برگرد ؟کنی می کارداري چه ویلیام: زدم فریاد
 ... شد شلیک اي گلوله -
 ... آخ -
 ... ویلیام -
 ...خوردم تیر من: گفت ضعیفی صداي با
 گلوله هدف رفیقش دید وقتی ویلی... شنیدیم را ضعیفش ناله بعد و

 و گرفتم را دستش مچ. شود بلند که داد حرکتی خودش به ،قرارگرفته
 بدهی؟ کشتن به را خودت خواهی می هم تو. بنشین بگیر: گفتم
 .بکنند فرار ها آن بگذاریم نباید: گفت بلند صداي با رضا

 ... شد شنیده نزدیک نسبتاً فاصله در نفر چند پاي صداي
 .کنند می فرار دارند: گفت ویلی 

 ... نشو معطل: گفتم
 حواسم من. نداشت اي نتیجه ولی کردند، شلیک گلوله تا چند رضا و او

 او از. بود افتاده زمین روي تر طرف آن قدم چند که بود ویلیام پیش
 .رسید نمی بگوش اي ناله دیگر

 ... بکنیم کمک ویلیام به باید: گفتم بود، کشیده دراز کنارم در که ویلی به
 ... رساندم ویلیام به را خودم و خزیدم جلو به سینه با من
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 .ویلیام... ویلیام -
 .کن کمکم: گفت ضعیفی صداي با -

 پیش و گرفتم رضا از را جیبی چراغ. برگشتم خودم جاي به مجدداً من
 روشن را جیبی چراغ. آمدند من دنبال به هم ویلی و رضا. رفتم ویلیام
 آن نور. گذاشتم زمین بروي را  آن متري یک تقریباً اي فاصله در و کردم

. بود کرده روشن هم را ما اطراف و بود افتاده ها درخت میان به
 .بدهیم تشخیص را خودمان موقعیت و وضع توانستیم می که طوري به

 رو به رنگ و بود رفته او از زیادي خون. بود خورده ویلیام شکم به گلوله
 .نداشت

 .است احتیاطی بی ،قوه چراغ کردن روشن گفت ویلی
 نشنیدي؟ را پایشان صداي مگر انــد کرده فرار ها آن: گفتم

 .باشند ما مراقب ها درخت پشت از است ممکن ولی. چرا - 
 .بدهیم نجات مرگ از را ویلیام باید فعالً گذشته، ها حرف این از -
 معطلید؟ چرا: گفت و برداشت را ویلیام تفنگ رضا 

 بغل زیر به را دودستش هر ویلی. دادیم رضا به را هایمان تفنگ ویلی و من
 رضا. کردیم بلند زمین از را او و گرفتم را پاهایش هم من. انداخت ویلیام

 .رفت می جلو اي قوه چراغ با
 .شد کشته ما از یکی باالخره: گفت ویلی 

 است ممکن نیاید، پیش ما براي اي حادثه اگر و است زنده هنوز او گفتم:
 .بدهد نجات مرگ از را او بتواند دارد، اختیار در که وسایلی با جرالد

 مسافتی بعدازاینکه است مرده او که بود این مثل. بود شده قطع ویلیام ناله 
 .بود شده ضعیف قلبش ضربان. گذاشتیم زمین به را او کردیم، طی را
 است؟ زنده: پرسید رضا 
 .بشود چیزي کنم نمی فکر اما ؛آره: گفتم شدم می بلند که درحالی - 
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 حرکت را ویلیام جان نیمه جسد ویلی کمک با و داد من به را ها تفنگ رضا 
 .دادند

 و او. کردم خبر را جرالد بلند صداي با من رسیدیم، چادرها به که وقتی 
 کنار در را ویلیام جان نیمه جسد. دویدند بیرون خود چادرهاي از راجر
. دویدم »گرتا« چادر طرف به شتاب با من. گذاشتیم زمین به جرالد چادر

... کردم صدا را گرتا. بودند خوابیده هردوشان. بود آنجا هم الینور
 .شد بیدار خواب از هراسان

 شده؟ خبر چه -
 .تیرخورده کارگرها از یکی -
 کی؟ -
 .ویلیام -
 اي؟ شده رو روبه ها آن با پس: پرسید و آمد پایین تختخوابش از

 .ببینیم را ها آن نشدیم موفق ما: گفتم
 شد؟ چی ببینم کن تعریف -
 :گفتم و رفتم بیرون چادر از
 .بیا من با... بعد براي باشد تعریف. میرد می دارد ویلیام -
 و جرالد. رفتیم بود آنجا در ویلیام جان نیمه جسد که محلی به هم اتفاق به

 بعد. انداخت ویلیام صورت به نگاهی گرتا. بودند ایستاده ویلیام اطراف بقیه
 است؟ چطور حالش: پرسید مضطربانه و شد جرالد متوجه
 .مرد: گفت و داد تکان تأسف عالمت به را سرش آهسته الد جــر
 روي به صلیب عالمت دست با و خورد تکانی حرف این شنیدن با گرتا
 تأثر ظاهراً. شد دور جسد کنار از و انداخت پائین را سرش کشید اش سینه
 ویلیام شدن کشته از او که فهمیدیم می رضا و من اما ؛نکرد آشکار را خود
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 حساب او روي خیلی که را خودش افراد از یکی او. شده ناراحت چقدر
 .بود داده ازدست ،کرد می
 رنج سکوت در بود، شده دوخته ویلیام جسد به نگاهمان که درحالی ما همه

 .بودیم فرورفته اي دهنده
 .بکنیم دفن باید را جسد: گفت و شکست را سکوتش راجر 
 .بده را ترتیبش تو: گفت و کرد نگاه من به جرالد 
 .ام نکرده دفن را کسی حال تابه: گفتم 

 کمک با. داد انجام شود نمی را مذهبی تشریفات دیگر اینجا: گفت راجر
 قرار آن ته در را جسد بعد و کنید می حفر گودال یک ویلی و رضا
 .ندارد کاري دیگر اینکه. دهید می

 کنی؟ کمک ما به توهم است ممکن: گفتم
 .حاضرم هم من .بکنیم کار هم با باید همه اینجا در: گفت جرالد 
 ندارید؟ خبري قارص از: پرسیدم او از من 
 دارید؟ فرمایشی. کاوه آقاي هستم، اینجا من - 

 ...شد می نزدیک ما به قارص. برگرداندم را سرم
 بودي؟ رفته کجا ساعت سه دو این: پرسیدم

 .بزنم کشتی به یکسري بودم رفته: گفت و آمد جلو 
 با ندارد، خبر چیز هیچ از اینکه مثل و افتاد ویلیام جسد به نگاهش بعد 

 کشته؟ کی را این: گفت تعجب
 .تو: گفت بود، کرده سکوت موقع آن تا که رضا 

 .بگو دیگر دفعه یک. نفهمیدم: گفت و انداخت رضا به تندي نگاه قارص
 ...اید کشته را او دزدها آن و تو... نشنیدي؟ مگر: گفتم من 
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 لبانش بروي خشم از ناشی لبخندي که درحالی و کرد جرالد به رو او
 جنگل هواي نکند. .! .جرالد؟ آقاي میگویند چه ها این: گفت بود، آورده
 .برده بین از را عقلشان
 بودي؟ رفته کجا تو: پرسید جرالد

. نشنیدید هم شما اینکه مثل: گفت و داد حرکتی سنگینش هیکل به قارص 
 ؟گرفتم می اجازه باید مگر. بودم رفته خودم کشتی به من
 .بکنی مالقات یگوچ با بودي رفته تو. میگویی دروغ تو: گفتم من

 نکند! شنوم می عجیبی چیزهاي امشب بابا، نه! چیگو؟: گفت و خندید
 .بگذارید من بسر سر اید گرفته تصمیم تان همه

 حمله قارص طرف به بود، ایستاده ساکت من دست بغل که ویلی ناگهان
 روي به و رفت عقب عقب قارص که زد او شکم به محکم چنان سر با و کرد

 ... افتاد زمین
 ؟ام کاره چه اینجا من پس... ویلی؟ کنی می کار چه: زد فریاد جرالد

 شما: گفت شد می احساس آن در کینه و خشم که لحنی با ویلی 
 .بگیرم گنده شکم این از را ویلیام خون انتقام باید من اما ؛اید کاره همه

 روي از سریع خیلی او برساند، قارص به را خودش ویلی آنکه از قبل 
 بکشید؟ مرا که اید کرده بیکی دست شما همه پس: گفت و شد بلند زمین
 .بکشم ترا خواهم می من. هستم من فقط تو قاتل: گفت تندي لحن با ویلی

 بروي سر با قارص که کرد کار چه او نفهمیدم. کرد حمله ویلی به قارص
 خودش از تر کلفت گردن با که کرد احساس او لحظه این در. افتاد زمین

 .دربیاورد پا از را او تواند نمی ها آسانی این به و است شده روبرو
: گفت بلند صداي با و گرفت دوتا آن طرف به را تیرش هفت جرالد

 قارص طور همین هم تو...ویلی نخور تکان جایت از. کشم می را هردوتان
 .هستم من کاره همه اینجا در
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 به که افتاد راه به سپس کرد نگاه را ما یک یک بزند، حرفی آنکه بی قارص
 ...برود خودش چادر

 ... قارص کن صبر: گفتم من
 توست؟ نوبت حاال: گفت و گرداند عقب به سر و د ایستا

 کجاست؟ ژرژ: گفتم 
 .رفته کجا ببین برو. دانم نمی من - 
 .پرسم می تودارم از - 
 .پرسی می خود بی - 

 ؟دهی می سرباال جواب چرا: گفت او به بود، شده عصبانی سخت که جرالد
 بودي؟ رفته کجا او با تو

 .کنیم می صحبت هم با صبح: گفت قارص
. است خطرناکی آدم قارص: گفت ناراحتی با گرتا... افتاد راه به مجدداً و

 .کردید می رفتار طور این او با نباید
 خیلی: گفت و کوبید ویلی سینه به آن قنداق با گرفته را رضا تفنگ جرالد

 گلوله یک با بکنند، سرپیچی دستوراتم از که را تو امثال من. اي شده هار
 .کنم می راحتشان

 کرد می اشاره او به گرتا اگر که بود پیدا اش قیافه از. کرد سکوت ویلی
 خشمش جلوي. داد می را جوابش و گرفت می جرالد دست از را تفنگ همان

 درنیامد صدایش و گرفت را
 .رفتند دنبالش به هم راجر و گرتا. رفت چادرش به جرالد

 .کنیم دفن را ویلیام جسد تا بیا. نکن ناراحت را خودت: گفتم ویلی به من
 از. کردم حرکت دنبالشان به هم من. کردند بلند را ویلیام جسم رضا و او

 بکندن و گذاشتیم زمین به را ویلیام جسد شدیم خارج که چادرها محوطه
 ... گشتیم مشغول گودال
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 به را آن و کند درخت از اي شاخه ویلی. کردیم دفن بالباس را ویلیام جسد
: گفت و کرد ما به رو بعد گذاشت ویلیام قبر روي و درآورد صلیب شکل

 .بینم می خطرناك را وضع من. ماست نوبت بعد
 که داند می خودش گرتا. نرسیده وقتش هنوز. بکنی صبر باید: گفتم من
 ...کردیم حرکت چادرها طرف به. بکند باید چه

 خودش چادر طرف به و کرد خداحافظی ویلی رسیدیم، که چادرها جلوى
 :گفت رضا. ایستادیم چادرمان جلوى رضا و من. رفت

 .بشود عوض وضع زودي این به کردم نمی فکر -
 :گفتم

 نریزد، ویلی به را زهرش تا او. باشیم قارص مواظب باید فردا از -
 .نیست بردار دست

 :گفت و خندید او
 گود وارد هم افرادش و چیگو دیگر حاال. کند نمی را کار این خودش -

 چه نیست معلوم هیچ. بود خواهد امشب از تر خطرناك وضع فردا،. اند شده
 .شود می

 :گفتم
 .ایم کاره چه وسط این ما بپرسد ما از نیست یکی -

 :گفت بود لبش گوشه تبسمی که درحالی رضا
 .بپرسیم باید گرتا از -
 :گفت و آمد بیرون شتاب با ناگهان. شد چادر داخل من از جلوتر او
 .جسد یک -
 !جسد؟ یک -
 .ببین برو -
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 کنار زمین روي که ژرژ آلود خون جسد دیدن از. شدم چادر داخل
 جسد به نگاهم بودم متحیر لحظه چند تا. خوردم یکه بود، افتاده تختخواب

 .بکنم باید کار چه دانستم نمی و بود شده دوخته
 کشته؟ را او کی پرسیدم، خود از حال درهمان 
 شناختیش؟: گفت و شد چادر داخل رضا - 
 .است ژرژ همان. آري - 
 کشته؟ را او کی - 

 .کشت را ویلیام که کسی همان -
 ها آن کنم نمی فکر من .بود چیگو افراد از و قارص رفیق ژرژ ولى: گفت 

 .باشند داشته دست قتل این در
 .بکنیم خبر را جرالد باید: گفتم 
 .اوست ما ارباب فعالً. گذاریم می جریان در را گرتا اول نه - 
 بیداري؟ ... کاوه - 

 ... شد می نزدیک ما چادر به که بود جرالد صداي این
 :گفتم 

 .بروم رختخواب به خواستم می تازه. بیدارم آره، -
 :گفت رضا 

 تو ... بیاید او نگذار بیرون برو -
 .بود ایستاده تر طرف آن قدم چند جرالد شدم ... خارج چادر از 

 داشتید؟ کاري من با -
 از را چیزي یک آمدم اما ؛داري استراحت به احتیاج و اي خسته میدانم - 

 .بپرسم تو
 چیز؟ چه به راجع -
 :گفت سپس و کرد مکث کمی 
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 گفتی قارص به تو بود، هم قارص بودیم ایستاده همه که من چادر جلوي -
 هست؟ یادت ببیند را چیگو بود رفته او که

 .باشد رفته یادم که نیست چیزي این. بله - 
 بود؟ چه حرف آن از منظورت خوب، - 
 :گفتم خونسردي با
 .اند شده جزیره وارد افرادش و چیگو -
 :گفت و کرد نگاهم تعجب با
 !چیگو؟ -
 نقشه یک با کردید خیال و گرفت شما از را نقشه که کسی همان بله -

 .اید شده راحت شرش از ساختگی
 ؟اي فهمیده کجا از تو... است غیرممکن این نه -

 :گفتم
 .است صخره طرف آن ها آن کشتی -
 اي؟ دیده خودت تو - 

 صخره پشت در قارص کشتی مثل کشتی یک که اند دیده ویلی و رضا نه -
 .است لنگرانداخته

 .باشند کرده اشتباه ها آن شاید - 
 :گفتم

. ببیند نتواند آدم که نیست کوچکی چیز دارد که بزرگی هیکل با کشتی -
. اند دیده کشتی در هم را ضعیفی روشنایی ها آن. باشد تاریک هوا اینکه ولو

 .باش داشته اطمینان ها آن به
 :گفت و انداخت باال را هایش شانه 

 اطالع ما محل از او باشد؟ چیگو مال کشتی آن که است معلوم کجا از -
 سرگردان اقیانوس روي االن گرفت من از او که اي نقشه آن با .ندارد
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 یک. دارد اختیار در را اش نقشه که ایست جزیره کردن پیدا دنبال به و است
 خیال ... عالم در اي جزیره و قالبی نقشه

 هم پا دو جانور آن چیگو کنی می خیال و جاست همین تو اشتباه: گفتم 
 تصور کودنی و احمق آدم یک را او اینکه یا. کند می فکر خودت مثل

 .اي کرده
 .هستم احمق من یعنی ،زنی می حرف داري تو که طور این: گفت و خندید 
 قالبی نقشه آن با چیگو که دانستی می باید تو. نبود این منظورم: گفتم 

 ساحل تا و بوده قالبی تو نقشه که فهمیده او. ماست مراقب و نشیند نمی آرام
 .است خطرناکی مرد .است کرده تعقیب را ما جزیره

 بودم، گفته من که مطالبی شنیدن با. شد فشرده درهم اش چهره خطوط 
 .باشد داشته اطمینان زیاد خود هاي نقشه به نباید که کرد می احساس

 غرق او و بودم دوخته او به چشم من. شد برقرار سکوت ما بین لحظه چند 
 :گفتم و شکستم را سکوت. بود خود افکار در

 هایی این بدانیم باید باالخره ولی نشده، جزیره وارد چیگو که کنیم فرض
 غیبت. اند کاره چه کشتند، را ویلیام و کردند تیراندازي ما طرف به که

 هایی گلوله باالخره و میگویم را قارص کارگر آن ژرژ و قارص ناگهانی
 اي عده با ما که است این بر دلیل ها این همه شد، شلیک ما سوي به که

 وارد گنج به یافتن دست و ما بردن بین از منظور به فقط که ماجراجو
 ندیده توانی نمی دیگر که را یکی این. هستیم رو روبه اند شده جزیره
 .بگیري

 کجا از عده این بفهمم باید من ولی. توست با حق: گفت اي خفه صداي با 
 .اند کرده کشف را ما سیر خط

 .بشناسی را او خودت بتوانی شاید. کن فکر کمی: گفتم 
 کیست؟ او از منظورت -
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 .است داده اطالع ها آن به را ما سیر خط که کسی همان - 
 .باشد تواند نمی دیگر کس قارص جز - 

 .است طور همین: گفتم
 .دانست نمی چیزي او حرکت از قبل تا -
 .بکند راهنمایی را ها آن توانست می ولی -
 .است کشیده ما دنبال به را ها ناشناس کشتی قارص کنی می فکر تو پس -
 تعقیب را ما افرادش با »چیگو« همان. نیستند هم ناشناس ها آن. بله -

 .شد خواهیم روبرو خونینی حوادث با ما زودي به و اند کرده
 :گفت و داد تکان را سرش آهسته

 !هستیم خودمان فقط کردیم می خیال که ببین را ما -
. هستیم هم با همه ما: گفتم بدهم، اطمینان او به کردم می سعی که لحنی با

 و ماجراجو اي عده ها آن. ببازي را خودت ها زودي این به نباید تو
 اي چاره. بزنیم آدمکشی به دست ها آن مثل باید ماهم. هستند آدمکش

 مجبورمان یا و کشند می را ما یک یک ها آن بجنبیم، دیر اگر. نداریم
 هدر به ما زحمات همه که است وقت آن. بپوشیم چشم گنج از که کنند می

 کشته. کرد خواهی ضرر جریان این در سایرین از بیش تو و رفت خواهد
 .باشیم خودمان مواظب که ما براي بود خطري زنگ ویلیام شدن

 :گفت و زد تیرش هفت روي به محکم را دستش جرالد
 .داد خاتمه ها آن ماجراي به شود می گلوله با فقط -

 آدم هم قارص ضمناً. بزنیم آب به گدار بی نباید احوال، این همه با: گفتم
 .داند می سهیم را خودش هم او. است خطرناکی

 خیلی تو بخواب برو: گفت و گذاشت ام شانه بروي را دستش و خندید
 چادرش طرف به و شود روشن باید که هست چیزها خیلی فردا اي خسته

 کرد ... حرکت
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 به چشمش تا بود ایستاده ژرژ جسد سر باالي هنوز برگشتم رضا پیش من 
 فکر این در اش همه شنیدم تماماً را جرالد و تو هاي حرف: گفت افتاد من

 .بزنی او به حرفی ژرژ شدن بکشته راجع مبادا که بودم
 من را موضوع این. نیستم نپخته ،کنی می خیال تو که هم قدرها آن: گفتم 

 جسد که کن کمک نشده، دیر تا فعالً. بداند باید فقط »گرتا« هم بعد و تو و
 .کنیم نیست به سر را ژرژ

 بیندازیم؟ کجا را او داري نظر در: پرسید
 .ازاینجا دورتر کمی: گفتم 

 تاریکی در چادرها محوطه. بردیم بیرون چادر از را ژرژ جسد دونفري
 خودمان چادر پشت به ما. بود روشن جرالد چادر چراغ فقط بود فرورفته
 بااینکه بودیم جنگل آغوش در رفتیم که قدم پنجاه حدود در...  پیچیدیم

 بدنه زحمت به من. بود کرده غلبه ما بر ترس هذا مع بودیم مسلح دو هر
 و ها درخت میان از و بودم چسبانده ژرژ جسد پاي به را جیبی چراغ
 رضا. کردم می باز عبور براي راهی خورد می صورتم به که ها آن هاي شاخه

 نفس نفس و بودیم شده عرق خیس هردو. بود گریبان به دست ناراحتی با نیز
 به را جسد. بودیم شده خسته دو هر رضا و من که رسید وقتی. زدیم می

 .گذاشتیم زمین
 .گذاریم می جا همین: گفت رضا 
 .است نزدیک خیلی اینجا نه: گفتم 
 برگی و پرشاخ درخت... رفتیم جلوتر کوتاهی مسافت بعد، دقیقه دو یکی 

 رضا. کرد جلب را نظرمان بود، آمده پائین زمین سطح تا آن هاي شاخه که
 دایره یک شکل به داخل از درخت اطراف. گرفت باال را درخت هاي شاخه

 ،شدند می مخفی آنجا در نفر چند اگر بطوریکه .چتر یک مثل درست. بود
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 زمین بروي را ژرژ جسد من. شد می ها آن دیدن از مانع درخت هاي شاخه
 .گذاشتم

 راست پهلوي به را جسد. بردم درخت زیر به را او کشان کشان سپس 
. آمدم بیرون سپس. شد داده تکیه درخت تنه به آن پشت بطوریکه خواباندم

 روشن را چراغ رفتیم عقب قدم چند هردو. درآمدند اول حال به ها شاخه
 درخت هاي برگ. نبود معلوم چیزي ابداً. کردیم نگاه محل آن به و کردم

 ... شد نمی دیده وجه هیچ به ها شاخه پشت و... بود پهن
 .کند پیدا را »ژرژ« جسد تواند نمی کس هیچ. شود نمی بهتر این از: گفتم
 .آیند می سراغش به اي عده دیگر ساعت دو یکی تا: گفت و خندید رضا

 چیست؟ »اي عده« از منظورت: پرسید تعجب با
 .هاست درنده منظورم -
 لعنتی جزیره این وارد که ساعتی از. ام خسته خیلی من. برویم بیا گفتم 

 .ایم نداشته استراحت دقیقه یک ایم، شده
 که خودمان چادر به نزدیک. برگشتیم بودیم، رفته آنجا به که راهی از 

 همه که رسید می نظر به طور این ظاهراً. داشتیم برمی قدم بااحتیاط رسیدیم،
 در چادرها که موقع همان در اما ؛اند رفته بخواب خود چادرهاي در

 همدیگر بردن بین از فکر در چندنفري بود، فرورفته تاریکی و سکوت
 دست به خواب »قارص« و کشید می نقشه »جرالد« براي »گرتا. «بودند

 چادر داخل به هم نبال بد رضا و من... دید می خودش براي را گنج آوردن
 در را نفس مردي آمرانه صداي که بودیم نکرده تازه نفسی تازه. رفتیم
 .کرد حبس مان سینه

 .بگذارید سرتان روي را هایتان دست و بایستید جا همان - 
 سرمان روي را هایمان دست نداشتیم اي چاره. آمد آشنا نظرم به صدا 

 .گذاشتیم
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 .برگردید حاال -
 چادر گوشه در افرادش از یکی با چیگو. برگشتیم آهسته رضا و من 

 .بودند ایستاده
 .بگیر را تیرشان هفت برو: گفت بود، ایستاده پهلویش که بمردي او 

 کشید بیرون خودش جاي از را رضا و من تیر هفت. شد نزدیک بما مرد آن
 دو آن به چشم بزنیم، حرفی آنکه بی رضا و من. انداخت تختخواب روي و

 .بودیم دوخته
 ما از هرکدام به و آمد جلو. داد حرکت را نحیفش و الغر هیکل چیگو، 

 :گفت و قرار داد مخاطب مرا و خندید آن دنبال به زده، محکمی سیلی
 اما ؛بکنید بسر دست مرا خواستید می قالبی نقشه یک با جرالد و تو -

 سر از ها حقه این با شود نمی را چیگو که بودید نخوانده دیگر را یکی این
 .کرد وا

 :گفتم
 »جرالد« که دیدي و بودي خودت. دانستم نمی چیزي نقشه آن از من -

 .داد می شرح من براي داشت تازه
 .میدانم آره - 
 ؟میگویی چه دیگر پس - 

 .بگویم که دارم ها حرف خیلی -
 حرفی؟ چه مثالً - 
 با توانی می ،نخورده دست هنوز بدهم، تو به بودم داده وعده که را پولی - 

 کمکم که ندارم انتظار هم تو از است، خودمان از هم قارص. بیایی کنار من
 به فوراً ها بچه مثل دیدي، چه هر و ببندي را هایت چشم باید فقط. بکنی

 و کور و کر باید رفیقت و تو خالصه. ندهی خبر دیگر هاي آن یا »جرالد«
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 جرالد بادآورده گنج از هم سهمی پول، آن بر عالوه وقت آن... باشید الل
 .دهم می شما به

 :گفتم
 .نیست ساخته کاري رفیقم و من دست از -
 :گفت و کوبید ام سینه به مشت با
 که من ،شعور بی احمق. نیستی بخوري بدرد آدم که دانستم می هم اول از -
 ،شنوي می یا بینی می هرچه و درنیاید نفست باید فقط. نخواستم چیزي تو از

 جزیره این توي تا دو شما ندارم میل من...  همین. داري نگه خودت پیش
 سرم هم مروت موقع به هستم، رحم بی که اندازه همان من. بشوید نفله
 .شود می

 و داد هل عقب به را رضا ناگهان بود، من به نگاهش که طور همان چیگو
 فهمیدي؟. طور همین توهم: گفت
 خونسردي با. افتاد تختخواب بروي و گرفت تخت لبه به پایش رضا

 .نزد حرفی و برخاست
 بکنی؟ خواهی می کار چه: پرسیدم من 

 کمک جرالد به ام آمده فقط هیچ،: گفت و گرفت خود به جدي قیافه چیگو
 !برسد هدفش به زودتر بکنم

 کار چه من که است معلوم احمق، خوب: داد ادامه و کرد زشتی خنده
 دیدم اگر اما زنم می حرف جرالد با خوش زبان با اول. بکنم خواهم می
 چه. اندازم می راه حسابی کشتار یک وقت آن بکند، شقی کله خواهد می

 راه سروصدا که اي روزنامه نه و هست پلیسی نه. بهتر ازاینجا جایی
 .بیندازند
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 از حتی: گفت و زد انگیزي نفرت لبخند بود، ایستاده او سر پشت که مردي
 و پلیس به را بقیه شدن کشته خبر که ماند نمی زنده هم نفر یک جرالد دسته

 .بدهد ها روزنامه
 .شو خفه: گفت و کوبید او دهان به دست پشت با چیگو،

 مال او. ندارم کاري عزیزت »الینور« به نترس،: گفت و کرد من به رو بعد
. است چطور .من مال است، تر جاافتاده و تر قشنگ که یکی آن و تو

 !موافقی؟
 .ندادم جوابی من

 اي؟ شده الل چرا بزن، حرف -
 .بگویم ندارم چیزي -
 جسد از که افتاد خونی شیارهاي به نگاهش. برداشت عقب به قدمی او

 مقداري پا نوك با. بود کرده رنگین را زمین سطح »ژرژ« خون. بود ریخته
 :گفت و ریخت خون شیارهاي بروي خاك

 شدن کشته. کیست از ها خون این بپرسم من که منتظرید تا دو شما البد -
 .نیست مهم من براي ژرژ
 :گفت رضا

 .ایم نکشته را او ما -
 :گفت چیگو

 .هستید دوتا شما قاتل، کردم می خیال من. گفتی شد خوب -
 خودم من پسر،: گفت و کرد نگاه او هاي چشم توي. رفت رضا طرف به بعد 

 تیرهاي بلدید فقط. اید نگرفته یاد را کشتن آدم هنوز کاوه و تو که میدانم
 را این. بلدید تیراندازي بدهید نشان اینکه براي هم آن. کنید خالی هوائی
 را تان دو هر کلک معطلی بی بودید، کشته را ژرژ کاوه یا تو اگر که بدان

 .کندم می
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 است؟ کشته را او کی میدانی تو پس: پرسیدم من 
 کشی نعش به بقیه و تو االن دانستم می اگر: گفت و برگشت من طرف به

 وقت آن. کندید می »ویلیام« قبر به چسبیده هم دیگر قبر یک. افتادید می
 .کردید فرومی خاك توي سرش باالي هم صلیب یک

 گورستان یک صورت به را آنجا دارم خیال من: داد ادامه و خندید
 جور چه که نگفته و نزده حرفی تو با گنج به راجع جرالد ببینم،. دربیاورم

 است؟ گنجی
 .نزده حرفی هم او. دانم نمی چیزي من نه -

 که مفت گنج یک. گذاشتم می جریان در راو ت حتماً بودم، او جاي من اگر
 چقدر دانی نمی. بشوي سیر دیدنش از کنم نمی فکر بیفتد، آن به چشمت اگر

 این خاطر به. جرالد بیچاره. درخشد می آفتاب اشعه مثل. است رنگ خوش
 راحتی به تواند می کند می خیال حاال و...  نکرده راحت خواب شب یک گنج

 خوب،. کشم می بیرون گلویش از شده، طور هر. بکند تصاحب را آن
 هست؟ یادتان زدم که هائی حرف
 .بگذار راحتمان برو حاال. آره: گفتم

 بیفت راه. گرفته خوابشان تا دو این شنیدي؟: گفت و کرد مرد آن به رو
 .برویم
 و گرداند عقب به را سرش. ایستاد رسید که چادر در جلو. رفت جلو چیگو
 .رفت دنبالش به هم مرد آن. شد خارج چادر از و خیر به شب: گفت
 روي از را تیرش هفت که شد خم و خورد خود دور به چرخشی رضا

 .بردارد تختخواب
 .برود بگذار. اي شده دیوانه مگر: گفتم و گرفتم را دستش مچ

 صداي ناگهان که شنیدیم می چادر پشت در هنوز را ها آن پاي صداي
 مردي کوتاه و خفه فریاد آن دنبال به و زد برهم را آرامش اي گلوله
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 ما چادر نزدیکی در بود معلوم که دیگر گلوله چند صداي. شد شنیده
 رضا...  کشیدیم دراز زمین روي به رضا و من. برخاست ،شود می شلیک
 دیگر یکی یا »جرالد« حتماً. اند کرده غافلگیر را رفیقش و چیگو: گفت

 .است دیده را ها آن
 گلوله اولین هدف رفیقش یا چیگو باشم، نکرده اشتباه اگر: گفتم

 حرفی ما چادر به چیگو آمدن به راجع دیگران و جرالد به. اند قرارگرفته
 .نزن

 هیاهو چادر بیرون از دیگر، تیر سه یا دو شلیک صداي با وقت این در
 که را کسی پاي صداي خودمان چادر پشت در میان این در. برخاست

 .شنیدیم ،کرد می فرار داشت
 .کند می فرار دارد یکی آن: گفت رضا

 ... کاوه... کاوه-
 .آمد می ما چادر طرف به که بود »راجر« صداي این
 تیراندازي بودي تو: پرسیدم و دویدم بیرون من. شدیم بلند رضا و من
 ؟کردي می

 رضا. شدم بیدار گلوله اولین صداي با که بودم خواب من. دانم نمی نه -
 کجاست؟

 :داد پاسخ چادر، درون از رضا
 شد؟ کشته کی. هستم اینجا من - 
 نفهمیدید شما. باشد شده کشته ماکسی افراد از کنم نمی فکر: گفت »راجر«

 کرد؟ می شلیک کی را بعدي گلوله
 کرده، خالی را اول تیر که کسی البد. بپرسیم باید کارگرها از: گفتم من
 .است دیده را خودش هدف تاریکی در

 شده؟ خبر چه: گفت و رسانید ما به را خودش شتاب با جرالد

- 203 - 
 



 امیر عشیري

 .بگردیم را چادرها اطراف باید: گفتم من
 را اطراف جیبی چراغ با بودند، مسلح شان همه که کارگرها هنگام این در

 .کردند می جستجو
 ملحق ما به ،اند شده بیدار خواب از تازه بود معلوم که »الینور« و »گرتا«

 نشان مضطرب را خودش »گرتا. «نداشت صورت به رنگ »الینور«. شدند
 و شدم نزدیک او به من. کند می تظاهر دارد که بود معلوم ولى. داد می

 :پرسیدم آهسته
 بودي؟ بیدار تو - 

 .بگویم توانم نمی چیزى که فعالً -
 تیراندازي این در گرتا که دانستم و شد روشن برایم اي تااندازه قضیه

 ... است داشته دست ناگهانی،
 پر شب امشب. بگردیم را جا همه باید اید؟ ایستاده چرا: گفت جرالد
 .ایست حادثه

 شانس خیلی بمانیم، زنده ما همه آفتاب طلوع از قبل تا اگر: گفت »گرتا«
 .ایم آورده

 .رسید می نظر به مضطرب و بود چسبانیده »گرتا« به را خودش »الینور« 
 :شد بلند ما چادر نزدیکی در کارگرها از یکی فریاد

 .شده کشته اینجا نفر یک...  کردم پیدا - 
 آلود خون جسد ،توري چراغ نور زیر در. دویدیم طرف آن به ما همه

 از را او من. شد می دیده بود، افتاده زمین روي صورت با که مردي
 .شناختم لباسش

 پشت به را جسد پا نوك با و داد رضا دست به را توري چراغ »راجر«
 به »چیگو« همراه که بود کسی همان بود، شده کشته که مردي. برگرداند

 .بود آمده ما چادر
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 را سرش. برگرداند رو »الینور« کردند می نگاه جسد به حیرت با همه 
 .گذاشت گرتا شانه بروي

 :پرسید »جرالد«
 کیست؟ دیگر این - 

 :گفت راجر
 .اند شده جزیره وارد که است هایی همان از یکی -

 و اند آمده اینجا به ما دنبال به اي عده که بفهمیم باید حاال دیگر: گفتم من
 .است گنج تصاحب هدفشان شک بدون

 :گفت گرتا 
 .است وحشتناك خیلی - 
 :گفت بود گذاشته گرتا شانه به سر که طور همان »الینور« 
 بکنید ... کاري یک. ترسم می من - 
 دور جسد از قدمی چند و انداختم زمین بروي را اي قوه چراغ نور من 

. کرد جلب را نظرم بود، شده ریخته زمین روي که خون قطرات. شدم
 .بدهد نجات را خودش است توانسته اما شده، زخمی هم »چیگو« شد معلوم
 دادم نشانش را خون قطرات شد، نزدیک من به وقتی. کردم صدا را جرالد

 :گفتم و
 دهد می نشان خون قطرات این. نیست شکی نبوده، تنها مقتول اینکه در - 

 را خون خط باشی موافق اگر. است کرده فرار و شده زخمی رفیقش که
 .کجاست ها آن محل ببینیم کنیم می تعقیب

 .شدند خون قطرات متوجه هم »گرتا« و »راجر«
 دوري جاي. بکنیم پیدا را او توانیم می بگیریم، را خون رد اگر: گفت رضا 

 همه توانیم می او کردن پیدا با. باشد افتاده ها نزدیکی همین باید نرفته،
 .بشناسیم را ها آن
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 من عهده به را کار این: گفت بود، ایستاده جرالد سر پشت که »ویلی«
 .بگذارید

 چه خطرناك وضع این برابر در دانست نمی و بود شده گیج »جرالد« 
 اش چهره خطوط دیدم کردم، نگاه صورتش به وقتی. بگیرد تصمیمی

. است کرده اصابت او به گلوله که بود این مثل. است شده فشرده درهم
 گلوله هر شلیک. رود می بین از دارد هایش نقشه تمام که کرد می احساس

 آشکارا نگاهش در ناامیدي و یاس آثار...  بود او بر ناپذیري جبران ضربه
 .شد می دیده

 ؟کنید می کار چه: گفت راجر 
 .بگیرد تصمیم باید جرالد: گفتم من 
 :گفت و کرد نگاه ما یک یک به »جرالد« 

 آدمکشی هم ما ،بعد به ساعت این از. است خطرناك رفتن خون رد دنبال -
 .کنیم می شروع را
 ما بیایند ها آن که بگذاریم دست روي دست خواستید می پس: گفت گرتا 

 .است مهم این بکنیم، پیدا را ها آن اختفاي محل باید. ببرند بین از را
...  کشیم می را خودمان کار نقشه فردا. نمانده صبح به چیزي: گفت جرالد

 کارگران از تن دو اتفاق به »راجر« و من. بکنید استراحت بروید فعالً
 تیر طرفش به معطلی بی شود دیده چادرها بیرون هرکس و کشیم می کشیک

 چادر از نباید باشد، هم خودمان افراد از یکی اگر حتی. کنیم می خالی
 .بیاید بیرون خودش

 در چون نزدم حرفی. نیست ما میان در »قارص« دیدم و کردم دقت من 
 خود چادر به هرکس شدند، متفرق همه. نداشت دخالت او اخیر جریان

 .رفت
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 اینکه حوصله. کشیدم دراز تختخواب بروي بالباس بودم خسته بس از من
 کمکه ب و کرد خاموش را توري چراغ رضا. نداشتم دربیاورم را کفشم
 .رفت تختخوابش بروي جیبی چراغ

 به تو و من کند می خیال چیگو حاال: گفت گذشت، که اي چندثانیه - 
 .ایم کرده شلیک طرفش

 شده شلیک سمت کدام از گلوله نفهمد که نیست احمق قدرها آن او: گفتم 
 ام خسته من ولی دانم نمی ترا. بزن حرف کمتر و بخواب بگیر فعالً...  است

 .ندارم هم زدن حرف حوصله و
 ... باش بیرون مواظب پس خوب خیلی - 

 نداد جوابی کردم، صدایش وقتی چون برد خوابش من از زودتر خیلی رضا
. کرد بیدار خواب از مرا خشی خش صداي...  شد سنگین هایم پلک منهم

. دادم گوش دقت به. شد نمی دیده چیزي و بود تاریک چادر داخل فضاي
 او ولى. کردم صدا را رضا. رسید می بگوش چادر بیرون از خش خش صداي

 بیدارش توانست می گلوله صداي فقط شاید. بود فرورفته عمیقی بخواب
 .کند

 دیگر، خونین حادثه یک: گفتم خودم با آمدم، پائین تختخواب از آهسته
 .بکشد بیرون چادرهایشان از را همه و شود شلیک اي گلوله که است االن

 نه صدا .بکشند را ما افراد از یکی خواهند می »چیگو« افراد که زدم حدس
 جاي در را سنگینی جسم کسی که بود این مثل و دور نه و شد می نزدیک
 جیبی چراغ باالخره. بکنم کار چه که بودم متحیر. دهد می حرکت خودش

 خودم از دور را آن .کشیدم دراز زمین روي و برداشتم بالش زیر از را
 در. افتاد خارج به چادر زیر از آن نور. کردم روشن و گذاشتم زمین روي
 رفیق جسد داشتند که افتاد درنده جانور دو به چشمم چراغ نور زیر
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 جزیره این در هنوز موقع آن تا. کردند می تقسیم خودشان بین را »چیگو«
 .بودم ندیده جانورى چنین

 بودي، منتظرشان که هایی آن. شو بلند: گفتم و کردم بیدار را رضا
 .اند آمده

 :گفت و نشست شد، بلند هراسان
 !؟ها آن -

 :پرسیدم
 !شنوي می را صدا این -
 .آره -
 .کنند می دارند کار چه یارو جسد با تا دو این ببین، شو بلند خوب، -
 :گفت و کشید دراز رضا 

 مرده با ها این ندارد ترس اینکه. اي دیده آدم تو کردم خیال من -
 .کاردارند

 چه هر که کردند می تالش کردم نگاه را جانور دو این دومرتبه من 
 .ببرند خودشان با را شده پاره جسد از بیشتر

 :گفتم رضا به 
 .شدي راحت کشی نعش از -
 :گفت 

 .ندارم زدن حرف حوصله و آید می خوابم بگویم که است من نوبت حاال -
 
 

*** 
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 جرالد کردیم می احساس خود نزدیکی در را مرگ خطر باوجوداینکه 

 گذشته شب که حوادثی با. بکنیم حرکت گنج محل طرف به که داد دستور
 .بیاید ما با شد حاضر هم »الینور« بود، آمده پیش

: گفت او. ببریم خودمان با هم را قارص که کردم پیشنهاد جرالد به من 
 .بداند را گنج محل نباید »قارص«

 دلش کاري هر که بگذاري تنها جا همین را او خواهی می پس: گفتم
 بکند؟ خواست،

 خواهند مراقبش کارگرها از تا دو. ام کرده را فکرش نه: گفت و خندید 
 .است تر راحت من خیال نیایند، ما با هم »الینور« و »گرتا« اگر و بود

 .بکنم صحبت گرتا با من تا کن صبر کمی: گفتم
 لباس داشت »گرتا. «نبود آنجا در »الینور. «رفتم گرتا چادر به 

 .پوشید می را اش راهپیمایی
 ؟بیایی ما با خواهی می توهم: پرسیدم

 زده؟ حرفی جرالد مگر؟ چطور آره، -
 .است بهتر بمانی جا همین اگر من نظر به - 
 .بیایم من که خواهی نمی تو البد شده؟ چه دیگر باز - 
 .باشم تو با همیشه دارم میل من. نیست طور این نه - 

 ؟دهی می درس من به دارى که رسیده بجایی کارت حاال: گفت و خندید
 قارص بابت از خیالش. بیایید ما با الینور و تو ندارد میل جرالد: گفتم 

 .است ناراحت
 .نکن را ها آن فکر: گفت و برد چادر گوشه به خودش با مرا 
 به را او نیز من... بوسید مرا و کرد حلقه گردنم به را دودستش هر بعد 

 مثل کردم، حس را او بدن گرمی وقتی. بوسیدم را لبش و فشردم ام سینه
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 را او که بود بار دومین این. ام پیداکرده اي تازه جان که بود این
 داشت ... فرقی خیلی اول دفعه با بوسیدم، می

 شدي؟ راضی حاال: پرسید کرد می نگاه را چشمانم توي که درحالی 
 .نه: گفتم 

 را او دیگر بار خواستم که همین و گرفتم دودستم هر میان را صورتش
 آغوش در را تا دو ما که مجردي به. شد چادر داخل »الینور« ببوسم

 گرتا اما...  برود بیرون خواست و برگرداند را خود روي دید، یکدیگر
 :گفت و برگشت الینور. کرد صدایش

 .باشید مشغول شما -
 :گفت و خندید »گرتا... « بودیم جداشده همدیگر از »گرتا« و من

 شدي؟ ناراحت -
 :گفت تعجب با الینور 

 .هستید باهم تا دو شما که دانستم می خودم من چه؟ براي نه نه -
 اي؟ ندیده چیزى تو پس: گفتم من

 .کنید خیال طور این: گفت
 روي؟ می پدرت با تو: پرسید او از گرتا
 ؟آیی همی تو مگر: پرسید الینور

 وسایل »جرالد. «بزنند را هایشان حرف ها آن تا رفتم بیرون چادر از من 
 دو هر که را ها آن از تن دو کارگر، پنج از بود، کرده آماده را حرکت

 به را الزم دستورهاي. بود گماشته »قارص« مراقبت به بودند گرتا افراد از
 چادر از هنوز موقع آن تا قارص. بکنند باید چه که بود گفته و داده ها آن

 سوي به ما کاروان که بود صبح نه تقریباً ساعت. بود نیامده بیرون خودش
 هم »الینور« و گرتا. کرد حرکت دانست می را آن محل جرالد که گنجی
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 من بود راهنما او چون رفت می جلو جرالد. بودیم نفر نه ما. بودند ما با
 .چیست دانستم نمی و دیدم نمی او دست در اي نقشه

 از دریکی گوئی که گذشت می ها درخت میان از طوري ،»جرالد«
 دنبال به که رضا. شد نمی تردید دچار ابداً. کند می حرکت رم هاي خیابان

 :گفت آمد، می من
. ببرد راه را ما خواهد می دیگر ساعت چند تا »جرالد« این نیست معلوم -

 راه داریم کرده دم و گرم هواي این در که است ساعت یک درست االن
 .نیست خبرى گنج از هنوز و رویم می

 .اوست دست در ما همه اختیار که فعالً. بپرسی خودش از باید: گفتم
 لعنتی گنج آن و خودش حفظ خاطر به بخواهد او بلکه: گفت عصبانیت با

 !بدهد بکشتن مارا همه
 گمان افتاده اتفاق دیشب که حوادثی با. دارد وحشت ما از بیش او نترس -

 .کند تصاحب را گنج آن تنهائی به بتواند »جرالد« کنم نمی
 گذارند. نمی راحت را ما افرادش و چیگو که جاست همین از هم من ترس -

 تعقیب مارا که است معلوم کجا از. ترند خطرناك درنده حیوانات از ها آن
 دنبال به که هستم ها آن گلوله صداي شنیدن منتظر هرلحظه من کنند؟ نمی
 .شود کشته ما از یکی آن

 .ببندند گلوله به را همه هم شاید: گفتم و خندیدم
 :گفت و کرد بلند را دستش. ایستاد »جرالد« موقع این در
 پل ازاینجا باشید، مواظب. است مرداب ها نزدیکی این در کنید، گوش -

 .بکنیم عبور توانیم می زحمت به و شود می باریک
 از راه. رسیدیم مرداب به. شد باریک راه رفته رفته مجدداً افتادیم راه به

 .بود مرداب هم راه دیگر سوي در. گذشت می آن کنار
 :گفت گرتا 
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 نبود دیگري راه -
 :گفت کرد می حرکت او جلوي که »جرالد«
 ممکن بردارید، قدم بااحتیاط. است گنج به رسیدن راه ترین نزدیک این -

 ... شود خالی پایتان زیر است
 آب که بود این مثل. شد می محو و ظاهر هایی حباب مرداب سطح بر

 .جوشد می
 آن توي و بلغزد آدم پاي کافیست فقط ،است خطرناك مرداب: گفت گرتا
 .بیفتد

 .خوردم نمی تکان ازآنجا است، طور این راه دانستم می اگر: گفت »الینور«
 .کن نگاه را پایت جلوي ،ها حرف این عوض به: گفتم 

 :گفت ویلی
 .برگردیم بخواهیم که است موقعی ما بدبختی -

 ناگهان. گذاشتیم سر پشت را مرداب رفتیم که قدم دویست حدود در
 ما همه...  رسانید »گرتا« به را خودش و کشید وحشتناکی جیغ »الینور«

 .رفتیم او طرف به زده وحشت
 دیدي؟ را کسی: پرسید جرالد
 .کنید نگاه آنجاست ... درنده حیوان یک نه: گفت مضطربانه الینور

 بود بار اولین. شد دوخته طرف آن به ها چشم. داد نشان را اي نقطه دست با
 ما قدمی درصد ببر، یک. بودم شده روبرو درنده حیوانات از یکی با که

 .بود ایستاده
 ندارد، ترس اینکه .اي دیده آدم یک کردم خیال من احمق،: گفت جرالد

 ... کند نمی حرکت جایش از و ترسیده خودش حیوان آن کن نگاه
 چرخی ببر. بود داده قرار هدف را ببر ویلی...  برخاست اي گلوله صداي 

 .آمد ما طرف به ناگهان و خورد خود دور به
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 زخمی درنده حیوان یک از نباید طبعاً و بودیم مسلح ما همه بااینکه 
 .گرفتیم جا ها درخت پشت در و شدیم پراکنده زده وحشت ترسیدیم، می

 کند اصابت ببر به که نداشتم هم انتظار. کردم شلیک من را گلوله دومین
 محلی قدمی چند در ببر شد، خالی راجر تفنگ از که گلوله سومین با... 
 .افتاد زمین به بودیم، ایستاده قبالً که

 :گفت بود، ایستاده من کنار که ویلی. داشت جان هنوز 
 .گرفتیم می نشانه را سرش باید. است زنده -

 :گفتم. کرد دراز را تفنگش
 .نکن خالی فشنگ بیخود ،شده تمام کارش -
 :گفت تبسم با
 .تیر یک فقط -
 .زد بیرون سرش از خون و...  نکرد حرکتی ببر...  کرد شلیک و
 خالص تیر این. شد کشته چهارم تیر با که فهمیدي حاال: گفت »ویلی«

 .کردم خالی مغزش توي درست بود،
 حالش هنوز. کردم نگاه »الینور« به. آمدند بیرون ها درخت پشت از همه 

 ببر الشه به شدن نزدیک از. نداشت صورت به رنگ. بود نیامده بجا
 .کن نگاهش نزدیک از و بیا من با: گفتم و گرفتم را دستش من. ترسید می

 دستم توي از را دستش الینور. بود کرده اصابت ببر به گلوله چهار هر 
 .شد دور ازآنجا و کشید بیرون

 .باشیم خودمان بر دور مراقب بیشتر باید ،بعد به حاال از: گفت جرالد 
 برویم؟ راه باید دیگر ساعت چند: پرسیدم من 
 .ساعت یک از کمتر: گفت سپس. کرد فکر کمی 
 .است مناسبی جاي اینجا خوردن، ناهار براي: گفت راجر 

 !داري؟ انتظاري اینکه مثل: گفت کرد او به تندي نگاه جرالد
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 ناگهان رفتیم که مسافتی...  کردیم حرکت دنبالش به...  افتاد راه به و 
 .پیچید جنگل در مردي صداي

 .نکنید حرکت جایتان از. هستم لوئیجی من جرالد، آهاي - 
 .کردیم نگاه یکدیگر به زده بهت همه

 کیست؟ دیگر یکی این: پرسید من از جرالد 
 .ست چیگو دسته و دار از: گفتم
 .شود نمی دیده کسی: گفت راجر
 بگیرند، را ما اطراف اگر هم سرباز هنگ یک .است جنگل اینجا: گفتم
 شوند. نمی دیده کدامشان هیچ

 :شد بلند لوئیجی صداي
 سالم دوستانت خواهی می اگر. جرالد هستم تو با...  ندارید برگشت راه -

 .بیایی ما با خودت باید برگردند
 .بزند حرف تو با خواهد می جرالد. بیا جلو لوئیجی: گفتم بلند صداي با من

 با خواهیم می را او ما. بیاید جلو باید خودش بزنیم باهم نداریم حرفی ما - 
 .نداریم کاري بقیه

 ؟گوید می چه ببین برو: گفت جرالد به گرتا
 نشان را گنج به رسیدن راه من خواهند می ها آن: گفت ناراحتی با جرالد 

 .ببرند گور به باید را آرزو این اما ؛بدهم
 ها آن با بتوانی شاید بگذار کنار را لجاجت پدر: گفت زده وحشت الینور 

 .بیایی کنار
 نزنی حرف اگر: گفت عصبانی باحالت و کرد الینور به تندي نگاه جرالد

 یک. آوردم خودم با را تو که کردم خبط اول از. بکنم باید کار چه فهمم می
 .خورد نمی کاري هیچ بدرد که ترسو دختر
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 مطالعه و تجربه دیگر اینجا ،روي می داري تند خیلی جرالد: گفتم 
 چیگو افراد است معلوم که طور این. بگیري تصمیم فوراً باید است فایده بی

 .نیست هم فراري راه و اند گرفته مارا اطراف
 دودستی را گنج و بروم ها آن با میگویی یعنی: گفت عصبانیت با او

 زحمت سال چند از بعد که نیستم احمق قدرها آن من. نه! کنم؟ تقدیمشان
 .بدهم باد به را خودم مسلم و مفت بیایم

 .پیچید فضا در لوئیجی خنده صداى 
 من. کنی می فکر داري بیخود. نداري برگشت راه جرالد؟ معطلی چرا -

 .بکشم را ماشه کافیست فقط ام گرفته نشانه ترا قلب االن
 که کرد می وانمود طور این و داد می نشان ناراحت را خودش ظاهراً »گرتا«

 .است ترسیده سخت
 به بدهی؟ بکشتن را ما همه خواهی می چرا: گفت و جرالد به کرد رو رضا
 را گنج محل اینکه فرض به. ندارد ضرر لوئیجی با کردن صحبت من نظر
 چه ببین برو. بکنند فرار ما چنگ از توانند نمی بدهی، ها آن نشان هم
 .هستیم مواظبت دورادور ما. گوید می

 نیستم کسی من: گفت و کوبید زمین به محکم را تفنگش قنداق ته جرالد
 من نجات فکر در اینکه عوض به شما. بروم بدر میدان از تهدیدها این با که

 .بیندازید دردسر به مرا که دارید اصرار باشید خودتان و
 :پرسید راجر 

 بکنی؟ کار چه خواهی می پس -
 بگو او به. فهمی می بهتر را لوئیجی زبان تو: گفت و کرد من به رو بعد 

 .بیاید جلو دارد، حرفی اگر
. بکنیم صحبت او با برویم دیگر یکی اتفاق به من باشی موافق اگر: گفتم
 .ندارد اي نتیجه ایستادن اینجا
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 .موافقم کاوه نظر با: گفت گرتا
 .برو رضا با. میدانی خودت: گفت سپس و کرد فکر کمی جرالد

 .رفتیم جلو قدمی چند دوتایی و کردم انتخاب را راجر من 
 ؟شنوي می را صدایم لوئیجی: گفتم بلند صداي با من 

 بگوئی؟ خواهی می چه. آره -
 .بکنم صحبت تو با خواهم می -
 :زد فریاد 

 .بیاید جلو بگو ترسو »جرالد« آن به ندارم حرفی تو با -
 :گفتم 

 .نیست تو بدیدن حاضر ما مذاکره از قبل او -
 :گفت و خندید

 .جلو بیا مستقیم. ندارم حرفی من -
 مسافت پائیدیم، می را خودمان اطراف که درحالی. افتادیم راه به راجر و من

 کسی اما دوختم اطراف به چشم بازهم قدم چند این در. رفتیم راه کوتاهی
 .شد بلند ما سر پشت از لوئیجی صداي ناگهان. را ندیدم

 .بیندازید را ها تفنگ -
 ... انداختیم زمین به را هایمان تفنگ راجر و من

 .آمدند جلو افرادش از یکی اتفاق به لوئیجی
 بگوئی؟ خواهی می چه خوب -
 .بپرسم خواهم می را همین منهم -

 :گفت و خندید
 را گنج آن چیگو و من. جرالد هم و تو هم. هستی احمقی آدم -

. زده نفهمی به را خودش منتها داند می هم جرالد نه؟ یا فهمی می. خواهیم می
 چه؟ که فرستاده ترا! است میان در بس آتش مسئله کند می خیال
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 .بکنیم صحبت -
 .بزنیم که نداریم حرفی ما -

 :گفت راجر
 .است فایده بی -

 :گفت و کوبید او سینه به محکم تفنگش قنداق با لوئیجی
 .شو خفه تو -

 از صورتش خطوط لحظه این در. گذاشت اش سینه بروي را دستش راجر
 :گفتم ... شد می فشرده درد

 .کنی می حماقت داري کم کم -
 :گفت و کرد بلند من بروي را تفنگش

 پیش برگرد حاال. زنم می تر محکم را تو مال بزنی، حرف زیاد اگر -
. بدهد نشان بما را گنج محل باید او. اینجا بفرست را خودش و جرالد
 وقت آن بکند، اغفال را ما بخواهد اگر. نداریم او با دیگري کار همین،

 .بگذارید قبرش روي که باشید صلیب یک فکر در باید
 ؟بیایی کنار ما با نیستی حاضر تو پس -
 کرده؟ پیشنهادي او مگر؟ چطور -
 همین راه تنها من نظر به اما ؛نزده حرفی موضوع این به راجع جرالد -

 تقسیم خودتان بین را طالها و بیایید کنار او با »چیگو« و تو که است
 .بکنید

 .کنم صحبت چیگو با باید -
 .بگیر را هردوشان تفنگ کاوه. کنم می آتش واال. نکن حرکت لوئیجی -

. بود مانده وواج هاج لوئیجی. ندیدم را کسی اما کردم نگاه اطراف به من
 :گفت و دوخت من به را تندش نگاه

 !بودي کشیده خوبی نقشه -
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 :گفتم
 .ندارم خبر من -
 .کندي را قبرت خودت دست با بدبخت -
 زرنگی؟ خودت فقط کنی می خیال تو ۔

 ما طرف به دارند دوستش اتفاق به میشل دیدم. شدم لوئیجی سر پشت متوجه
 کار گرتا براي بودند حاضرشده که بودند دونفري همان ها آن. آیند می

 ... شدند می دیده کمتر و بکنند
 :گفت میشل

 لوئیجی؟ معطلی چرا -
 و لوئیجی کمري اسلحه میشل رفیق. انداختند زمین به را تفنگشان دو هر
 توي که بود پیداکرده را اي درنده حالت لوئیجی. کرد باز را یکی آن

 تشنه من خون به که شد می احساس نگاهش از باشد، افتاده آهنین قفس
 با راجر. ام داشته خبر آن از یا ام کشیده من را نقشه این کرد می خیال. است

 پشت به اي ضربه آن قنداق با و برداشت زمین روي از را تفنگش شتاب
 :گفت و زد لوئیجی

 .نداریم حسابی باهم دیگر -
 .کردیم حرکت دنبالشان به خودمان و انداختیم جلو را ها آن

 :پرسیدم میشل از 
 هستند؟ نفر دو فقط ها آن که دانستی می کجا از تو -

 :گفت
 و من کرد، معرفی را خودش و شد بلند لوئیجی صداي که موقع همان -

 و کردیم حرکت مخالف جهت دو در بگوییم کسی به اینکه بدون رفیقم
 موفق بینی می بطوریکه و زدیم دور قدم صد یک شعاع به را اي محوطه

 .شدیم
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 را ما راه سر افرادش از یکی با فقط لوئیجی که است ممکن چطور ولی - 
 باشند؟ گرفته

 چیگو. نیست زیاد ها آن تعداد من نظر به بپرسم، خودش از باید را این -
 و ... شده زخمی

 :گفتم و کردم قطع را حرفش 
 آمده جزیره این به نفر سه یا دو با که نیستند نپخته قدرها آن ها آن -

 .باشند
 :گفت خونسردي با 

 چیگو و ماست دست در لوئیجی. نیست ساخته کاري ها آن از دیگر حاال -
 پیش از کاري توانند نمی سرخود هم شان بقیه. نیست رفتن راه به قادر هم

 .ببرند
 :گفتم و گذاشتم اش شانه بروي را دستم 

 .شد خواهند تر جري ها آن فعلی وضع با -
 :گفت میشل

 قرارگرفته خطرناکی بست بن در که دانستی می هم خودت نبود، اي چاره -
 ...بودیم 

 وقتی. رسیدیم بودند، ایستاده انتظار حالت به بقیه و جرالد که محلی به
 همه بازماند، دهانشان تعجب از دیدند وضع آن در را رفیقش و چیگو

 .برداشتند عقب به قدم یک
 و زد لبخندي کینه و خشم روي از افتاد، جرالد به چشمش تا لوئیجی

 .شود می برنده کی آخر دست دید باید اما ؛شدید برنده شما ظاهراً -: گفت
 ما نهائی برنده که پیداست حاال از: گفت و کوبید او سینه به مشت با جرالد
 او از گلوله با شود پیدایش اگر دیگر دفعه ؟کجاست چیگو. هستیم

 .کنیم می پذیرائی

- 219 - 
 



 امیر عشیري

 .نیست تو مال گنج آن. مغروري خودت به خیلی: گفت لوئیجی 
 ورق دیگر دقیقه چند تا داشت اطمینان گوئی که بود طورى او لحن
 اضطراب و وحشت شد نمی دیده او قیافه در که چیزى تنها. گردد برمی

 راه سر بر که حوادثی از بدهد نشان که کرد می سعی ظاهراً جرالد اما ؛بود
 .است مسلط کامالً اوضاع به و ندارد هراسی و باك دارد قرار او

 .بریم می خودمان با هم را نفر دو این: گفت گرتا
 نه اما ؛نیست فکري بد: گفت و داد تکان را سرش آهسته جرالد
 .گردیم برمی

 .برگردیم که نیست عاقالنه این. ایم آمده را راه بیشتر: گفتم من 
 راه به شما بریم، می چادرها به خود با را دوتا این رضا و من: گفت ویلی
 .بدهید ادامه خود

 بودیم رفته که راهی از ناچار نکرد، قبول بود اي درنده مرد که جرالد
 .برگشتیم

 موقع آن تا که »قارص... « رسیدیم چادرها محل به که بود بعدازظهر دو
 به رو بعد و انداخت لوئیجی به نگاهی. آمد بیرون چادرش از بود زندانی
 کارها این... بودي؟ گذاشته من براي مراقب نفر دو: گفت و کرد جرالد
 .شود می تمام گران تو براي
 بهتر. هستی زندانی هم هنوز: گفت بود گرفته بدل را او کینه که ویلی
 .چادرت به برگردي است

 مدت وقتی دارید خیال البد: گفت و زد تمسخرآمیزي لبخند قارص
 .کنید اعدامم شد، تمام زندانی
 نداري حق تو هستیم اینجا ما که روزي تا. زنی می حرف زیاد: گفت جرالد

 .بشوي خارج محوطه این از
 !جرالد؟ آقاي میگویید جدي -
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 .کرد را معامله همین باید تو مثل آدمی با -
 کجاست؟ ژرژ پرسی نمی چرا: گفت بلند صداي با قارص
 .میدانی از بهتر تو: گفت راجر
 من. اوست قاتل شما از یکی بینمش؟ نمی چرا: گفت بلند صداي با قارص
 .اید کرده دفن راهم جسدش و شده کشته ژرژ که میدانم
 به رسیدن خاطر به تو: داد ادامه و کرد جرالد طرف به را رویش سپسی
 .کنی می جنایت داري گنج
 به گردي برمی: گفت و شد نزدیک قارص به کرده، حرکت جایش از ویلی

 نه؟ یا چادرت
 .جایت سر برگرد ویلی: زد فریاد جرالد
 تو با را حسابم روزها همین :گفت بود ویلی به نگاهش که درحالی قارص
 .کنم می تصفیه
 و کرد حمله او به پشت از درنده یک مثل قارص برگردد آمد تا ویلی

. رفتند جلو ویلی رفقاي. کشید عقب به را سرش و گرفت را او گلوي
 .جایشان سر برگردند کرد اشاره ها آن به جرالد
 من. کشید پائین و گرفت را قارص گردن و برد باال را دودستش هر ویلی

 بروي ویلی با و داد دست از را تعادلش قارص که کرد کار چه او نفهمیدم
 گرفته را او گردن قارص هنوز ولی. شد رها ویلی هاي دست. افتادند زمین

 پا از را ویلی تواند نمی و ندارد را اول قدرت آن دیگر که بود معلوم. بود
 .دربیاورد

 که همین. داد فشار و گذاشت قارص شکم زیر به را دوپایش هر ویلی 
 او پاي دو وسط به را دوپایش هر ویلی کرد، بلند را پاهایش قارص

 او گلوى. بکند مقاومت نتوانست قارص...  داد فشار طرف دو از و گذاشت
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 را گلویش و انداخت او بروي را خودش زده غلتی ویلی کرد رها را
 .گرفت

 بکنی؟ تماشا را ها آن و بایستی خواهی می کی تا: گفتم جرالد به
 .بکنند خواهند می که کاري هر بگذار: گفت خونسردي با

 .شود کشته ها آن از یکی شکل این به بگذاریم نباید ما نه: گفت راجر
 زده وحشت الینور. زد نمی حرفی و بود ایستاده خونسرد گرتا حال این در
 .کرد می نگاه دو آن نزاع به

 بازي آتش با داري جرالد: گفت بود ایستاده اي گوشه در که لوئیجی
 .است تمام تو کار برود، بین از قارص اگر. کنی می

 .بکنم جدا هم از را ها آن که کرد اشاره من به جرالد
 ممکن. شده تر خطرناك هم درنده یک از ویلی کن، کمک: گفتم رضا به

 .بکشد را قارص است
 به بود شده کبود صورتش رنگ. کشید می نفس سختی به قارص. رفتیم جلو
 .دادیم نجاتش ویلی چنگ از بود زحمتی هر

 .هستم من تو قاتل: زد فریاد ویلی
 صدایش بود ندیده ما بین تر کلفت گردن خودش از موقع آن تا که قارص

 .رفت چادرش طرف به و انداخت پائین را سرش ،درنیامد
 و ضعف احساس خودش در. بود برده بهتش. بود ایستاده همچنان جرالد 

اندیشید که  می و زد می دور گنج اطراف در فکرش تمام. کرد می ناتوانی
 :گفتم و شدم نزدیک او به. بکند تصاحب را گنج تنهائی به تواند می چطور

 ؟کنی می فکر چه به -
 .است نیرومندتر قارص از که کرد ثابت ویلی: گفت
 بدهیم؟ جا باید کجا را یکی آن و لوئیجی: گفتم
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 ولی. بگیر نظر در ها آن براي را چادرها از یکی: گفت و کرد فکر کمی
 .داریم نگه خودمان پیش هستیم، اینجا که روزي تا را ها آن که ندارم تصمیم
 :گفتم

 .اي کرده اشتباه بکنی آزادشان اگر. نداري اي چاره -
 .کنیم می صحبت باهم بعد -
 ... بکنند خالی را خودشان چادر فوراً که گفتم کارگرها از دوتا به 

 زندانی بود شده خالی که چادري در را رفیقش و لوئیجی بعد دقیقه چند
 .گذاشتیم چادر جلوى ها آن مراقبت به هم را کارگرها از یکی. کردیم

 دراز تختخواب روي رفتم ... چادرم به استراحت براي ناهار، صرف از بعد
 - :گفت و انداخت تخت بروي را خودش بالباس. آمد رضا که بودم کشیده

 .بود خواهد چه جزیره این در ما سرنوشت نیست معلوم باالخره
 .آیند برمی هم پس از خودشان ها آن نکن هم را فکرش: گفتم

 ؟رسد می چه تو و من به -
 خطرناکی بکار دست است ممکن قارص. باشیم خودمان مواظب باید فعالً -

 .شده باخبر ژرژ شدن کشته از او. بزند
 ژرژ است ممکن که زده حدس فقط. بداند چیزي کنم نمی فکر: گفت رضا

 .باشد شده کشته
 .است مهم این کشته؟ را او کی: گفتم

 .دارد دست کار این توي گرتا -
 بروز چیزي و است تر زرنگ ما از او ولی بپرسیم خودش از باید -

 دهد. نمی
 .شد شنیده بیرون از صدایی لحظه این در
 .دارم کارت بیرون بیا دقیقه چند یک داري وقت اگر رضا -

 ... بشناسم را صاحبش نتوانستم اما ؛آمد آشنا نظرم به صدا
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 ؟کرد می صدایت که بود کی این: پرسیدم 
 .کرد غافلگیر را لوئیجی که کسی همان بشناسیش باید. میشل -
 روبرو او با بیشتر دومرتبه یکی آخر. نبود آشنا گوشم با زیاد صدایش -

 .بودم نشده
 .بشناسی بهتر را او کن سعی -
 مقصود؟ -
 چطوري دیدي خودت. است زرنگ کارگرهاي از که است این مقصودم -
 .کردند غافلگیر را لوئیجی رفیقش و او

 .بدهد نشان را خودش طوري این میشل کردم نمی فکر هیچ آره: گفتم
 .گردم برمی االن: گفت و آمد پائین تختخواب از
 .برد خوابم بعد کمی باشم منتظرش زیاد نتوانستم...  رفت بیرون چادر از
 
 
 

*** 

 
 
 

 در را شام بود، بعدازظهر نه ساعت کنم می فکر. بود شده تاریک کامالً هوا
 الینور فقط ما بین در. کردیم می صحبت داشتیم و بودیم خورده جرالد چادر
 نقشه که فرماندهی مثل جرالد. بود رفته چادرش به شام صرف از بعد. نبود

 کرد می صحبت چیگو و ما وضع به راجع کند می تشریح را جنگی عملیات
 هذا مع. نیست امیدوار زیاد خود آینده به که بود پیدا صدایش آهنگ از

 .شد خواهیم موفق درصد صد که بدهد اطمینان ما به خواست می
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 ظاهراً. ندارد ما هاي حرف به توجهی که کرد می وانمود طور این گرتا
 گوش دارد اي عالقه چه با که دانستیم می رضا و من ولی. بود اعتنا بی
 نقشه خودش موفقیت براي جرالد که موقع همان در نیز او. دهد می
 .بود چیگو و جرالد بردن بین از فکر در ،کشید می

. بکند تصاحب را گنج اینکه خاطر به فقط بود، زده هم به را راحتش زندگی
 کردند می تالش آن آوردن دست به براي دسته سه که بود گنجی چه این

 مثل هم رضا دانستم نمی یکی من نداشتند؟ باك یکدیگر افراد کشتن از و
 شنیده را آن اسم فقط که دیگران و ما براي گنج راز زود یا دیر ولی من،

 .شد می کشف بودیم،
 شدنی تمام که شما حرف: گفت و شد بلند گرتا. بود یازده ساعت به نزدیک

 .بخوابم روم می من نیست
 شنیدن با را خودت و رفتی می زودتر کاش اي: گفت و خندید جرالد
 .کردي نمی خسته ما هاي حرف
 .خیر به شب. نیست مهم: گفت گرتا

 دو به سري یک بروم من هستید اینجا شما تا: گفتم من گرتا رفتن از بعد
 .بزنم زندانی

 چادر وارد سراسیمه گرتا ناگهان که بروم بیرون چادر از که شدم بلند
 .نیست الینور: گفت اي مضطربانه لحن با و شده

 رفته؟ کجا: گفت و پرید جا از فنر مثل حرف این شنیدن با جرالد
 شتاب با من...  رفتیم طرف ازیک هرکدام. دویدیم بیرون چادر از همه

 .بزنم زندانی دو به سري خواستم می رفتم کارگرها چادر طرف به
 مأمور که کسی. رفتم چادر داخل به. را ندیدم کسی ها آن چادر جلوي

 بیرون. بود افتاده اغما حال به زمین روي بود، رفیقش و لوئیجی از مراقبت
 :زدم فریاد و دویدم
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 .اند کرده فرار ها آن -
. رفتند چادر داخل به راست یک آمدند، من طرف به سراسیمه بقیه و »جرالد«

 هنوز بود، رفیقش و »لوئیجی« از مراقبت مأمور که کارگري همان آرتور
 .برد می بسر بیهوشی حال در

 سر پشت »راجر. «خواباندند تخت بروي و کردند بلند را او رضا و »راجر«
 کرده ورم خورده پسرش که اي ضربه جاي: گفت و داد ما نشان را آرتور

 .باشد خطرناك کنم نمی فکر. است
 مثل هم یکی این. نیست مهم بمیرد، هم اگر: گفت تندي و باخشم »گرتا« 
 .شد خواهد ما حماقت و خودخواهی فداي »ویلیام«

 چنین باید. توست تقصیر: کرد اضافه و قرارداد مخاطب را »جرالد« سپس
 اصالً شاید. گذاشتی نمی تنها را »آرتور« و کردي می بینی پیش را وضعی

 بکشتن را ما همه باالخره. رسیده چادرها پشت تا خطر که بفهمی خواهی نمی
 به که است کارگر تا چند این جان ندارد، اهمیت تو براي آنچه و دهی می

 »ویلیام« دیشب. اند انداخته خطر به را خودشان تو شدن ثروتمند خاطر
...  نه یا بماند زنده نیست معلوم هم هنوز. امشب مال هم یکی این. شد کشته

 .ایست بیچاره کدام نوبت فردا دید باید
 رنج سکوت در چون. بود خورده »جرالد« سر به ضربه آن اینکه مثل

 مانده ثابت »آرتور« جان نیمه جسد به اش خیره نگاه. بود فرورفته اي دهنده
 .است ازکارافتاده مغزش که رسید می نظر به. بود برده بهتش و
 زنگ »الینور« شدن مفقود او، براي بلکه. کرد نمی فکر تا دو آن فرار به

 بود فکر این به و اندیشید می او به. کرد می صدا گوشش در که بود خطري
 همه شدن کشته خبر اگر. بود »الینور« وضع نگران او...  بکند باید چه که

 »چیگو. «کرد نمی وحشت و ترس احساس طور این بود، شنیده را کارگرها
 قدرت هرگز »جرالد« و داشت دست در اي برنده برگ الینور دزدیدن با
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 حریف با که فهمید می تازه. بود نیاورده حساب به حد این به تا را او
 که بود فهمیده خوب حاال. بکند نرم وپنجه دست باید سمجی و خطرناك

 .گذارد نمی راحتش آسانی این به »چیگو«
 »آرتور« است ممکن بکنید، کاري یک: گفت عصبانی لحن باهمان »گرتا«

 .نیاید بهوش
 دستش در. برگشت بعد اي لحظه...  رفت بیرون چادر از شتاب با »راجر«

 آن روي از و گذاشت آرتور پاي پائین تخت روي را آن .بوده ساك یک
 را شیشه در. آورد بیرون بود سفیدرنگی محلول محتوي که شیشه یک

. کرد ضعیفی ناله »آرتور«...  گرفت »آرتور« بینی زیر را شیشه و برداشت
 به را هایش پلک گذشت، که دقیقه دو یکی...  داد حرکتی وپایش دست به
 ... برد سرش طرف به را راستش دست و … زد هم

 ؟کند می درد سرت: پرسید راجر 
 هستم؟ کجا من بله -
 افتاده؟ برایت اتفاقی چه بگوئی توانی می. نباش ناراحت -
 .خورد بسرم ضربه یک -

 تعریف ما براي و بیاوري یاد به افتاده، که اتفاقی هر کن سعی: گفت راجر
 .کنی

 آن خواهد می آیا که نبود معلوم. شد فشرده درهم »آرتور« چهره خطوط
 .برد می رنج خورده بسرش که اي ضربه درد از یا بیاورد، خاطر به را حادثه
 آمد؟ یادت: پرسید راجر

 .خورد بسرم اي ضربه پشت از. شد چطور نفهمیدم: گفت بمی صداي با
 شد؟ چه بعد خوب، -
 .نیست یادم چیزي دیگر. شدم گیج -
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 کن راحت حاال: گفت و گذاشت سرجایش را محلول محتوي شیشه »راجر«
 .ندارد توکاري با کسی. آرتور

 خوب حالش دیگر ساعت دو یکی تا: گفت اي گرفته صداي با »جرالد«
 .شود می

 ... شدیم خارج چادر از دنبالش به هم ما...  افتاد راه به و
 .باشند شده دور اینجا از زیادي مسافت نباید رفیقش و لوئیجی: گفت راجر

 بکنی؟ تعقیب را ها آن داري خیال مگر: پرسیدم 
 کشف را ها آن مخفیگاه امشب همین باید: گفت و داد تکان را سرش آهسته
 .باشی موافق باید توهم. کنیم

 راه تو دنبال به که ندارم زیادي جان یکی من اما ؛دانم نمی را بقیه: گفتم 
 شد، کشته ویلیام و افتاد اتفاق ما براي دیشب که اي حادثه نظرم به. بیافتم
 نشده دیر تا برداري را ها آن ردپاى توانی می کنی می فکر اگر رفته یادت

 .بیفت راه
 تعقیب فکر به دیگر ساعت دو یکی خواستی می: گفت و زد زهرخندي رضا 

 !بیفتی ها آن
 ؟کنی می مسخره: گفت و انداخت او به نگاهی راجر
 »الینور« بخواهند اگر بدانی باید خودت آخر !مسخره: گفت و خندید رضا

 دور ساحل از میل صد یک از بیش االن ببرند، بیرون هم جزیره از را
 .اند شده

 خودمان که اینجاست کار اشکال: گفت و کرد داري معنی خنده »گرتا« 
 نتواند هم جرالد خود ترسم می من. بکنیم خواهیم می کار چه دانیم نمی هم

 .ببیند را گنج
 نداري دیگري حرف: گفت و آورد لبانش بروي لبخندي اکراه با جرالد 

 بزنی؟
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 خیال چه ها آن: گفت و زد تیرش هفت بروي محکم »ویلی« ناگهان
 .دهم نمی مهلتشان ببینم هرکجا را لوئیجی و چیگو اند، کرده

 .ویلی نیست طور این -
 رنگ به شلوار یک فقط. شد می نزدیک ما به که بود »قارص« صداي این 

 آلودش گوشت هاي شانه و سینه بروي عرق قطرات. بود پوشیده روشن
 به کی چادرت به برگرد: گفت خشم و غیظ روي از »ویلی. «درخشید می
 بیایی؟ بیرون داد اجازه تو

 بود، کرده قالب شلوارش لبه به را دودستش هر شست که درحالی »قارص«
 .بزنم حرف جرالد با ام آمده: گفت خونسردي با و آمد جلو

 دهم نمی اجازه من: زد فریاد جرالد...  برود او طرف به که افتاد راه به ویلی
 .ویلی

 اطاعت را »جرالد« دستور ناراحتی به که بود معلوم ولی ایستاد »ویلی«
 .است کرده

 اربابت اگر...  شو خفه دیگر حاال. شنیدي: گفت و کرد او به رو »قارص«
 .درنیاید صدایت وقت هیچ دیگر که کنم می ات خفه خودم بدهد، اجازه

 خودش هواي که »قارص. «برد حمله او به و شد کنده جا از »ویلی« ناگهان
 به آمد تا و ؛افتاد زمین بروي سینه با »ویلی. «کرد جاخالی داشت، را

 ویلى دودست هر. نشست او پشت بر و نداد مهلتش »قارص« بجنبد، خودش
 لگد یک با و شتافت »ویلی« کمک به »میشل« موقع این در کشید عقب به را
 :گفت جرالد به »گرتا«. انداخت زمین به را »قارص«
 ؟کنی می تماشا داري ؟اي کاره چه تو پس -
 :گفت و گرفت ها آن به رو کشید، را تیرش هفت »راجر«
 .کنم می شلیک بخورید، تکان هرکدامتان -

 :گفت قارص...  شدند میخکوب جایشان سر سه هر
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 ؟کجاست از دشمنی این دانم نمی من -
. بروند خودشان چادرهاي به که داد دستور »ویلی« و »میشل« به »جرالد« 
 :گفت و شد بلند »قارص«
 بروم؟ توانم می منهم -
 .باش تو نه -
 داري؟ کاري -

 خواستی می چیز چه به راجع. بزنی حرف من با بودي آمده اینکه مثل
 کنی؟ صحبت

 یادم بگویم، خواستم می که چیزي آن که شد باعث جریان این ولی -
 .بعد براي باشد برود

 .دارم حرف تو با من حاال اما: گفت جرالد. برود که افتاد راه
 بگوئید؟ خواهید می چی: پرسید ایستاد قارص 
 آن. اند دزدیده را »الینور« دخترم: گفت سپس و کرد مکث کمی »جرالد« 

 .اند کرده فرار هم تا دو
 دارد؟ ربطی چه من به موضوع این خوب، -
 .بدانی باید را ها آن محل تو -
 است؟ معلوم کجا از بدانم؟ باید من - 

 حاال. همدستی ها آن با تو که آنجائی از: گفتم و دادم را قارص جواب من
 اي؟ گرفته خودت به جانب به حق قیافه
 کشتی به رفتن اجازه حتی. هستم شما زندانی که من: گفت خونسرد خیلی
 من نه! بدانم چیزها خیلی دارید توقع وقت آن دهید، نمی راهم خودم

 .اند زده چادر کجا ها آن دانم نمی
 و اند دزدیده را دخترم ها آن بگذار کنار را شوخی: گفت عصبانیت با جرالد 

 .باشند برده را او است ممکن کجا میدانی تو
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! کازابکاست اینجا کنید می خیال جرالد آقاي: گفت و خندید قارص 
 این گوشه یک هم ها آن باالخره. گرفته جنگل را آن تمام که ایست جزیره
. کنید می پیدا را محلشان حتماً بیفتید، راه افرادتان با. اند گرفته را جزیره

 .جرالد آقاي باشید امیدوار
 .شده رو دستت که میدانی هم خودت. همدستی ها آن با تو: گفت جرالد 

 ؟کنید می خیال طور این شما: گفت قارص
 .ببر ها آن محل به خودت با مرا: گفت و شد نزدیک او به جرالد

 .دانم نمی را شما. شوم کشته جزیره این توي ندارم میل من ولی -
 .رسم می حسابت به خودم دفعه این ؟زنی می کلک ما به داري پس -
 چیزي و تري عاقل دیگر هاي آن از یکی تو کردم می خیال! کلک؟ -

 چطوري خوب تري، پوك آنها کله از بینم می حاال اما ؛شود می سرت
 برسی؟ من حساب به خواهی می

 .این با: گفت و برد باال را تیرش هفت جرالد - 
 .دانم نمی چیزي من اي، کشیده من بروي تیر هفت بااینکه: گفت قارص
: گفت و گذاشت قارص لخت سینه روي بر را تیرش هفت لوله سر جرالد

 .بکشم را ماشه که نکن مجبورم
 :گفت و گذاشت »جرالد« تیر هفت بروي بااحتیاط و آهسته را دستش او
 کشتن به را خودت هم و کشی می مرا داري هم. هستی اي دیوانه آدم تو - 

 و تو تواند می کسی چه بشوم، کشته من اگر اي نکرده فکر هیچ. دهی می
 جزیره این از اي، انداخته خطر به را جانت آن خاطر به که را گنجی
 ببرد؟
 که همین. برد پائین آهسته را او دست »قارص. «شد تردید دچار جرالد
 را او دست چاالکی و سرعت با »قارص« ببرد باال را دستش خواست جرالد
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 بیرون مشتش توي از را تیر هفت و کوبید جرالد پهلوى به مشت با پیچاند
 .داد قرار خود سپر را او و گذاشت جرالد شقیقه  به را آن لوله. کشید

 گرفتیم خودمان به حمله حالت ما. نکشید طول بیشتر ثانیه چند جریان این
 :گفت و کرد زشتی خنده »قارص... «

 و من این معطلید؟ چرا. بکنید شلیک توانید می هم جا همان از. نیایید جلو -
 خوب خیلی تیرتان هفت به دست که شما. باشید زود. شما ارباب هم این
 .است

 »قارص... « بود پیداکرده را اي درنده حالت. رفت جلو قدم دو یکی »ویلی« 
 :گفت

 اگر. ندارم حرفی من. داري عجله خیلی شدن کشته براي یکی تو -
 او به من اما ؛کنم می توخالی سینه توى را گلوله اولین بدهد، اجازه اربابت
 .گذارم می احترام
 :زد فریاد جرالد

 .جایت سر برگرد »ویلی« باش خودت مواظب -
 از »گرتا. «بکشد عقب به را او توانست زحمت به. شد نزدیک »ویلی« به رضا

 شده حبس سینه در ها نفس. بود کرده مخفی »راجر« پشت در را خودش ترس
 نگاه صحنه این به شده خیره هاي چشم با بقیه و »میشل« حتی. بود
 اي نقشه چه »جرالد« کردن غافلگیر با »قارص« نبود معلوم هیچ. کردند می

 ؟کند می مرعوبش دارد یا بکشد، را او خواهد می آیا. دارد
 .نداشت کاري »قارص« کشتن واال است جرالد تقصیر: گفت آهسته »ویلی«
 فکر. زنی می آب به گدار بی توداري. دارد راه هم کشتن آدم: گفتم 

 گذاشته؟ او شقیقه به را تیرش هفت لوله »قارص« که کنی نمی را جرالد
 .بزند حرف چطور او با نفهمید جرالد

 .کند می خام را جرالد دارد »قارص« که بود معلوم هم اول از: گفت راجر 
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 ... بگذار راحتش: گفت و قرارداد مخاطب را او بعد
 :گفت مالیمی لحن با »قارص«
 شما و او به خواستم فقط. هستم او دوست من که داند می خودش جرالد -

 درآورده را شورش خیلی دیگر شما. بکشم تیر هفت توانم می منهم که بفهمانم
 .بودید

 ... نشنیدیم ما که گفت جرالد به چیزي آهسته بعد
 .است وحشتناك خیلی: گفت گرتا
 .افتد نمی اتفاقی که دارم اطمینان من: گفتم

 را تیر هفت. رفت عقب قدم سه دو. آورد پائین را مسلحش دست »قارص«
 :گفت بلند صداي با و انداخت »جرالد« پاي جلوي

 .بکشید مرا توانید می نشده، دیر هم هنوز - 
 را تیرش هفت سرعت با »جرالد« بکند حرکت جایش از آمد تا »ویلی«

 :گفت و برداشت
 .کشم می ترا خودم ،بیایی جلوتر قدم یک اگر ویلی -
 داخل بعد کمی و ایستاد رسید، که چادرش نزدیک. رفت عقب عقب »قارص«

 :گفت و کرد بما رو »جرالد. «شد آن
 به کاوه و »راجر« ،اتفاق به من. داد من به را چیگو مخفیگاه نشانی قارص -

 .بدهم نجات را الینور شده طور هر باید روم می آنجا
 که قوه چراغ تا دو یا یک با. است خودکشی این من نظر به: گفتم -

 .باشیم خودمان بر دور مواظب شود نمی
 منصرف را او کردم سعی هرقدر من. بود موافق »جرالد« تصمیم با »راجر«

 اي آمرانه لحن با جرالد. کشیدم کنار را خودم آخر دست .نشد ممکن بکنم،
 :گفت

 .بیفت راه و بردار را تفنگت. بکن میگویم کاري هر -
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 :گفت رضا
 .آیم می هم من -

 سراغ به وقت یک که باش »ویلی« مواظب تو. نیست الزم نه: گفت جرالد
 نرود ... »قارص«
. آمد دنبالم به »گرتا. «بردارم را تفنگم و بروم چادرم به که افتادم راه به 

 :گفت و گرفت قرار من شانه به شانه تر طرف آن قدم چند
 .آمدم دنبالت به بروي، جرالد همراه بکنم وادار ترا اینکه بهانه به -

 چیست؟ منظورت: پرسیدم
 .بکنی تمام را کار امشب باید -
 بکنم؟ باید کار چه یعنی: گفتم و کردم نگاهش تعجب با
 تو به کس هیچ. خوبیست موقعیت این. شوند کشته باید راجر و جرالد -

 .شود نمی ظنین
 ؟کنی می شوخی یا ،میگویی داري جدي ببینم، -
 .زنم نمی حرف بیخود -
 اعصاب خستگی از ناشی زدي االن که حرفی این کنم می فکر من ولی -

 کنی؟ استراحت بروي است چطور. باشد
 .کنی می تلف وقت داري. کاوه اي دیوانه تو: گفت تندي به

. شد کشته جرالد کنیم فرض خوب،. من از تر دیوانه تو و: گفتم و خندیدم
 آب به گدار بی توداري »گرتا« ببین من؟ یا تو داند، می کی را گنج محل

 .زنی می
 :گفت و داد آن به فشاري. گرفت را بازویم او. شدیم چادر داخل

 .ام پیداکرده را بگنج رسیدن راه -
 .اي شنیده جرالد از البد چطوري؟! تو؟ -
 .ام برده پی راز این به من که داند نمی هم او خود نه -

- ۲۳٤ - 
 



 معبد عاج

 .اي دزدیده را نقشه البد -
 به گذرم تصادف برحسب دیشب کاوه، کن گوش: گفت حوصلگی بی با

 چادر شکاف از. است روشن چادرش چراغ دیدم. افتاد جرالد چادر جلوي
 .کردم نگاه داخل به
 ؟کردي می کار چه آنجا: پرسیدم 

 .فهمی می بعد -
 دیدي؟ چه خوب، - 
 .بود شده خالکوبی که دیدم جرالد راست ران بروي را گنج نقشه - 
 اي؟ کرده اشتباه شاید - 
 .باش داشته اطمینان من به ام نکرده اشتباه نه - 

 .نیست کردنی باور این آخر ولی: گفتم
 حالتش خوش هاي چشم که درحالی و کرد حلقه گردنم به را دستش دو هر 

 :گفت بود دوخته من به را
 و فروبردم گیسوانش بمیان را انگشتانم ببوسی؟ مرا خواهی نمی -
 :گفتم 

 .بگو من به. ام نشناخته ترا هنوز من... گرتا هستی، توکی -
 :گفت آهسته و گذاشت لبانم بروي را لبانش 

 .فهمی می بعد -
 و وحشت و شد دگرگون حالم. بوسیدم سخت و فشردم آغوشم در را او 

 .گریخت وجودم از اضطراب
 کردي؟ قبول را پیشنهادم -
 .کنی می اشتباه توداري. گرتا نیست حاالموقعش -
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 را ها آن وقتی. بکنی میگویم که کاري هر باید داري، دوستم اگر - 
 سر دیگرکسی. افتاد خواهد ما دست به خود خودبه گنج نقشه کشتی،
 .نیست راهمان

 .آمدیم بیرون چادر از هم با و برداشتم را تفنگم من
 اي؟ کرده هم را چیگو فکر: گفتم »گرتا« به

 این در که وقتی تا البته. میاییم کنار او با: گفت و کرد کوتاهی خنده
 .هستیم جزیره

 بکشیم؟ هم را افرادش و او داري خیال پس -
 .باشد خودمان مال گنج که بکنیم کاري باید باالخره نداریم، اي چاره -
 .باشیم رضا و من شود، می کشته تو دست به که نفري آخرین نکند -

 :گفت و دوخت من به را گیرایش چشمان
 و هستم جوانی بیوه من. کنم می نگاه دیگري چشم به را رضا و تو من، -

 .ام کرده فکري یک هم رضا براي. بکنم زندگی تو با دارم خیال
 :گفت بلند صداي با »جرالد«
 .ندارد معطلی قدر آن که برداشتن تفنگ یک کاوه؟ کردي می کار چه -
 :گفت و دوید او حرف بمیان »گرتا«
 .بیاید خواست نمی -

 :گفتم رسیدیم، که ها آن نزدیک
 با داریم ما که بفهمی خواهی نمی تو جرالد. است طور همین آره، -

 .است کمتر خطرش روز. کنیم می بازي آتش
 :گفت جدي خیلی

 .ندارد روز و شب جنگل -
 :گفت فارسی زبان به و آمد من طرف به رضا
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 را ما همه باالخره. رود نمی فرو اش کله به حساب حرف. است احمقی آدم -
 .باش خودت مواظب تو. دهد می بکشتن

. کن تعقیب را ما و بردار خودت با را ویلی و میشل توانستی، اگر: گفتم
 .نفهمد کسی

 .بیفتید راه: گفت و انداخت اش شانه بروي را تفنگش جرالد
 را پایمان جلو بطوریکه بود وحشتناك جنگل تاریکی. کردیم حرکت

. رفتم می ها آن دنبال به که بودم نفري آخرین من. ببینیم توانستیم نمی
 و شود بلند صدایی که داشتم انتظار هرلحظه. کرد می حرکت جلو جرالد
 تهدید را ما طرف دو از خطر. بکند اصابت نفر سه ما از یکی به اي گلوله

 دور چادرها از زیادي مسافت...  درنده حیوانات و »چیگو« افراد ،کرد می
 :پرسیدم جرالد از...  شدیم

 کجاست؟ ها آن محل -
 لنگرانداخته آن پشت در شان کشتی که اي صخره همان نزدیک: گفت 

 .است
: گفت راجر. رویم می مرگ استقبال به خودمان پاي با داریم ما: گفتم 

 .اي ترسیده خیلی اینکه مثل
 .بکنی آشکار خواهی نمی منتها. من مثل توهم: گفتم

 .بکنم تصفیه »چیگو« با را حسابم باید: گفت قاطعی لحن با جرالد
 نفر دو یکی ها آن کنی می خیال تو نفرات؟ کدام با: گفتم و خندیدم 

 هم را الینور بود خوب. کرد غافلگیرشان شود می آسانی به و هستند
 به را او جان اي، کشیده تو که اي نقشه این با چون. آوردي می حساب به

 .اندازي می خطر
 :گفت اي احمقانه غرور با 
 اي؟ کرده خدمت ارتش در ببینم. است شبانه حمله یک این - 
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 یک گفتی می بهتر بود. گذاشت شبانه حمله شود نمی را این اسم اما آره، -
 .شبانه گشت

 خیلی بودم، ارتش در من که موقعی. شود نمی سرت چیزي هنوز تو - 
 که نظامی عملیات خاطر به بار چند دوم جنگ همین در. گرفتم یاد چیزها
 مرا همه. دادند من به شجاعت مدال ،دادم می انجام دیگر نفر دو با یا تنها،

 .خواندند می جنگ دیوانه
 .اند داده تشخیص درست ها آن من نظر به: گفتم

 خندید، می هنوز که درحالی و پیچیده جنگل فضاي در اش خنده صداي
 .ام دیوانه من که معتقدي هم تو پس: گفت

 را فضا جیبی چراغ نور پشت از ناگهان که بدهم او به جوابی خواستم
 :گفت که شناختم را لوئیجی صداي آن دنبال به و کرد روشن

 .جرالد آقاي ،آمدید خوش -
 .برد تیرش هفت به دست الفور فی »راجر. «زد خشکم

 :گفت اي آمرانه لحن با لوئیجی
 را شما سه هر نکن مجبورم. است ماشه روي به من دست. راجر نشو بچه - 

 .من طرف به برگردید حـاال. بکشم
 جیبی چراغ نور. گرداندیم عقب به رو سه هر. ماند حرکت بی راجر دست 

 .ببینیم را روبرو توانستیم نمی و کرد می ناراحت را چشم. بود قوي خیلی
 :گفتم بشنود، را حرفم بتواند جرالد بطوریکه من

 ترس حاال البد توهم »راجر. «است دیوانه که کرد ثابت جرالد باالخره - 
 !کنی می احساس را وحشت و

 را ما راحت خیلی لوئیجی. بزنند نداشتند حرفی. بودند شده خفه هردوشان
 قدم چند...  بکند خواهد می اي معامله چه نبود معلوم. بود کرده غافلگیر

 .هستند نفر دو از بیش ها آن که رسید می نظر به. ایستاد و آمد ما طرف به
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 .بیندازید را ها تفنگ: گفت آمرانه لحن همان با
. بودند مردد راجر و جرالد. انداختم زمین به را تیرم هفت و تفنگ فوراً من

 .کنند فکر درست گذاشت نمی شان احمقانه غرور
 .ندارد اي فایده. هستید محاصره در معطلید؟ چرا -

 دل از...  خورد بگوش زمین، بروي ها آن تیر هفت و تفنگ افتادن صداي
 زمین روي از را تیرها هفت و تفنگ و آمدند بیرون نفر سه تاریکی

 ... گرفت دستش از هم را جرالد جیبی چراغ ها آن از یکی. برداشتند
 .برگردید حاال: گفت لوئیجی

 دانستم می: گفت کند می مسخره را ما دارد بود معلوم که اي خنده با بعد 
 .کنید می تعقیب مارا که

 بکنی؟ خواهی می کار چه: پرسید و شکست را سکوتش جرالد
 خطر به را تا دو این و خودت دخترت، دیدن براي تو مگر: گفت لوئیجی

 .ببرم او پیش را شما خواهم می من اي؟ نینداخته
 .بزن جا همین داري حرفی هر: گفتم

 راه ببیند را شما دارد میل خیلی »چیگو. «ندارم حرفی من: گفت و خندید 
 .بیفتید

 .خورد ام شانه به تفنگ قنداق با اي ضربه پشت از
 برده؟ ماتت چرا -

 او به. بود رضا به امیدم تنها. افتادم راه به. کردم حس بدنم در شدیدي درد
. بکند تعقیب را ما »ویلی« و »میشل« اتفاق به شد، ممکن اگر که بودم گفته

 که حال درعین. شود می عوض وضع دیگر دقیقه چند تا که داشتم اطمینان
 را چیگو. گذاشت نمی راحتم دلهره و اضطراب ،دادم می امیدواري خود به

 .بردارد سرما از دست ها آسانی این به که نبود کسی او. شناختم می خوب
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 جلو اي قوه چراغ با افرادش از یکی. کرد می حرکت ما دنبال به لوئیجی
 :گفت او رفتیم، که کوتاهی مسافت. رفت می

 خوب. باشید احمق اندازه این تا کردم نمی فکر ولی. بودم منتظرتان - 
 است کرده گیج را ما هم و شما هم گنج این. کرد شود می کار چه

 از باید را بادآورده گنج یک چون. است ناراحت همه از بیش جرالد ولی
 .بدهد دست
 :داد ادامه سپس و کرد مکث کمی

 تنهائی به خواهی می جرالد، تو و ؛دارد قیمت کلی طال هاي شمش آن -
 .کشد می بیرون گلویت از »چیگو« اما ؛شوي صاحب را ها آن
 از. کرد می درد سختی به من شانه. بودیم فرورفته سکوت در همچنان ما

 صداي. شدیم می نزدیک ساحل به رفته رفته. نبود خبري تا دو آن و رضا
. شد قطع امیدم آمدیم، بیرون جنگل از وقتی. شد می شنیده اقیانوس امواج
 را ما رد اینکه یا. کنند تعقیب را ما اند نتوانسته ها آن که زدم حدس

 .بود افتاده اتفاقی چادرها محوطه در هم شاید. اند کرده گم
 بعد، دقیقه چند. کردیم می حرکت بزرگ صخره طرف به ساحل امتداد در
 ها آن از ولى. شد می دیده تاریکی در »چیگو« کشتی. گذشتیم صخره از

 را نظرمان ها آن چادرهاي زدیم، دور که را صخره دومین. نبود خبري
 چادر داخل به لوئیجی. داشتند نگه بزرگی چادر جلو را ما. کرد جلب
 کشیده دراز خواب تخت روي که دیدم را »چیگو« چراغ نور در. رفت
 .بود

 کنار از. نشست و شد بلند »چیگو. «زد حرف او با اي چندکلمه »لوئیجی«
 را چپش پاي. آمد پائین و برداشت قطوري نسبتاً دستی چوب خوابش تخت

 او پاي به اي گلوله شب، تیراندازي در شد معلوم. بود کرده باندپیچی
 .است کرده اصابت

- ۲٤۰ - 
 



 معبد عاج

 اي پیروزمندانه لبخند بود، داده تکیه دستی چوب به که درحالی »چیگو«
 :گفت. بست نقش لبانش روي

 کنار در را همدیگر باید ما. ببینم اینجا ترا نداشتم انتظار جرالد -
 .دیدیم می طال هاي شمش

 چیست؟ منظورت: پرسید جرالد
 میدانی  هم خودت. نیست تو مال طال هاي شمش آن. بدانی بهتر باید تو -

. بزنی هم به هنگفتی ثروت و ببري را ها آن آمدي حاال سال چند از بعد
 .آوردي می حساب به خبردارند، راز این از که را هایی آن بود خوب ولی

 کجا تو آمدم، اینجا به من که موقع آن. دارد تعلق من به ها شمش آن -
 بودي؟

 را طال هاي شمش تو که موقع آن. جرالد روي می تند داري خیلی -
 تا خواباندم گوش. داشتم را خبرش آوردي، گمنام جزیره این به خودت
 شب که است سال چند ایم ایستاده هم روبروي طالها نزدیکی در که امروز

 .ام گذاشته کار این روي را روزم و
 کجاست؟ دخترم: پرسید جرالد

 دخترت؟: گفت و کرد داري معنی خنده »چیگو« -
 .اي کرده کارش چه را او...  آره -
 تو ،خبردارم من که آنجائی تا اما ؛است سالم و صحیح. نشو عصبانی -

 .باشد ها آن از یکی الینور که نداشتی پسري یا دختري
 .نیست مربوط تو به دیگر این -
 :گفت و کرد راجر و من به رو چیگو 

 ولی. است »جرالد« آقاي دختر »الینور« کنید می خیال هم تا دو شما البد -
 را طال شمش همه این بپرسد نیست یکی. ندارد بچه اصالً. گفته دروغ او

 بکنی؟ کار چه خواهی می
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 کجاست؟ او: گفت عصبانی باحالت جرالد 
 .ببیند را او جرالد که اینجا بیار را الینور برو: گفت لوئیجی به »چیگو«

 ها آن از یکی که »چیگو« کارگرهاي از نفر دو بعد، دقیقه دو یکی
. آورد بیرون چادرها از یکی از را الینور بود، هیکلی قوي پوست سیاه

. برود طرفش به که کرد حرکت افتاد، او به چشمش که همین »جرالد«
 :گفت و گرفت را بازویش لوئیجی

 .نه یا. است سالم ببین فقط -
 :زد فریاد لرزید می وحشت و اضطراب از که صدایی با الینور 

 .بده نجاتم پدر -
 مرد نیرومند و قوي پنجه اما ؛برساند »جرالد« به را خودش خواست 

 کینه و باخشم الینور. بود شده حلقه بازویش دور به فوالد مانند پوست سیاه
 بود این گوئی اما ؛کوبید مرد آن سینه به بار چند را اش کرده گره مشت

 .افتاد گریه به شده خسته...  کوبد می برسندان مشت که
 .بکشند مرا خواهند می ها این بده نجاتم پدر -
 ناراحتی شدت از. بود شده قرمز صورتش رنگ صحنه، این دیدن با جرالد 

 جلوتر هم قدم یک توانست نمی حتی. نبود ساخته دستش از کاري. لرزید می
 چیگو، هاي آدم. داشت قرار تفنگی لوله ما از هرکدام سینه بروي. برود
 .بودند ایستاده ما بر دور

 :گفت چیگو 
 دیدي؟ را ات دخترخوانده جرالد -
 که کرد وانمود طور این و گرفت خود به آمیزي تعجب قیافه »لوئیجی«

 :گفت و خندید. داند نمی دخترش و »جرالد« درباره چیزي
 چیگو؟ گفتی چه -
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 هم افرادش و چیگو. بود داري معنی خنده. خندید بلند صداي با و 
 :زد فریاد عصبانی باحالت »جرالد... « خندیدند

 .ها احمق کنید بس -
 :گفت چیگو...  رفت او طرف به لوئیجی 

 .بگوید خواهد می چه هر بگذار. باش نداشته کارش لوئیجی -
 :گفت لحن همان با جرالد 

 .کنم می دفاع او از جان پاي تا و است من دخترخوانده الینور -
 او با ندارد الزم مدافع وکیل الینور: گفت خندید می که درحالی چیگو
 خودت از باید تو هستی تو ما طرف ،داند می هم خودش نداریم، کاري
 .کنی دفاع

 .ببرم خودم با را او خواهم می بگذارند آزاد را الینور بگو: گفت جرالد 
 ... گرفت ام خنده جرالد احمقانه حرف این از هم من اینکه راستش
 یک فقط ولی ببري خودت با را او توانی می. نداریم حرفی ما: گفت لوئیجی

 .دارد شرط
 هر چیست؟ اینجا در ما داشتن نگه از منظورت: گفت خشم روي از جرالد 

 .بگوئی خواهی می چه میدانم. بزن داري حرفی
 پس: گفت و گذاشت اش شانه بروي. کرد بلند را اش دستی چوب چیگو 

 معطلی؟ چرا خوب. میدانی خودت
 جرالد و چیگو فهمیدم که بود این داشت تازگی من براي که موضوعی 

 گنج چگونگی و جریان از چیگو و شناسند می را همدیگر است وقت خیلی
 آن روابط از که شدم مند عالقه و شد تحریک کنجکاویم حس. دارد اطالع

 دست در اش زندگی دانست می بااینکه جرالد. کنم پیدا بیشتري آگاهی دو
 :گفت تندي به »لوئیجی. «کرد می تالش احمقانه ست چیگو
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 صاحب را طال هاي شمش آن توانی نمی که بگو... جرالد؟ شدي خفه چرا -
 .شوي

 به ها آن. است من پیش طالها محل نقشه. کنید می اشتباه شما: گفت جرالد
 .دارد تعلق من

 :گفت چیگو
 .گفتی شد خوب! راستی -

 چه ها آن ببین. است فایده بی تو مقاومت: گفتم جرالد به آهسته من
 .دهی می بکشتن را خودت باالخره. خواهند می

 :گفت من به جرالد. بود کرده سکوت راجر
 .نکن دخالت تو -
 :گفت محکی و قاطع لحن با »لوئیجی«
 شناسیم می خوب را همدیگر ما هم و تو هم. بازکن را هایت گوش جرالد -

 او هست، یادم که آنجائی تا اما ؛دارد خبر ما آشنایی از هم احمق راجر این
 تو که دانست می. است حسابگري آدم. گرفت می گرم ما از بیش تو با

 طال هاي شمش شدن مفقود از هم چیگو و من. اي کرده مخفی کجا را طالها
 بودیم زده حدس. اي کرده خاك کجا را ها آن دانستیم نمی اما داشتیم خبر
. دانستی می تو دیگر را این کجا؟ اما باشد افریقا ساحل باید طالها محل که
 قرار باهم ما باشد، یادت اگر چون بودي کرده زرنگی خودت حساب به

 ولی. کنیم تقسیم خودمان بین را طالها جنگ، از بعد که بودیم گذاشته
 زیر تو کردن پیدا براي را جا همه. زده غیبت تو که شدیم متوجه وقت یک

 شدگان کشته جزو تو اسم دیدم وقتی و شد تمام جنگ اینکه تا گذاشتیم پا
 او حرف چیگو ... طالها براي بلکه تو براي نه اما...  شدم متأثر جداً است،

 :گفت و کرد قطع را
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 میل جرالد. نیست ها حرف این وقت حاال ؟کنی می موعظه داري لوئیجی -
 راحت را خیالش و بزن را آخر حرف. شود فاش اش زندگی اسرار که ندارد
 .کن

 که لحنی با ،آمد درنمی خونش زدند می را رگش اگر که جرالد 
 :گفت بدهد، نشان را اش خونسردي و اعتنائی بی خواست می

 .بشنوم را آن که آید نمی بدم منهم. کنید می جعل داستان دارید شما -
 :گفت و کرد تمسخرآمیزي خنده لوئیجی

 خواهی می البد که است واقعیت یک. نیست جعلی دیگر داستان پایان -
 رنگ داستان تو شدن کشته با. ساده خیلی. شود می تمام چطوري بدانی

 هستی زرنگی آدم رفته هم روي. خون رنگ. گیرد می خود به دیگري
 این. آوردي حساب به جنگ شدگان کشته جزو را خودت اسم. جرالد

 که کردي احساسی وقتی سال چند از بعد هم حاال. است زرنگی یک خودش
 هم چیگو و من از و است خوابیده طالها آن و تو اطراف در سروصداها

 از و بیاوري بیرون زیرخاك از را طالها که افتادي فکر به نیست، خبري
 .کنی پیدا نجات قبلی وزندگی بدري در

 :داد ادامه سپس و کرد کوتاهی مکث اینجا در 
 باشد، الینور همین که قشنگی دخترخانم با تو که شدیم خبردار وقت یک -

 ایرانی نفر دو با که فهمیدیم وقتی و کردیم تعقیبتان. اید شده آفتابی رم در
 موضوع بروي، افریقا به داري قصد باشد، کاوه همین ها آن از یکی که

 .شد دستگیرمان
 همان با. کند درك را خطرناکش موقعیت خواست نمی هنوز جرالد 

 :گفت اش احمقانه لجاجت و دندگی یک
 .کنم سهیم آن در شمارا توانم نمی و است من مال طالها -
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 او سینه به محکم چوب ته با و رفت او طرف به شد، بلند جایش از »چیگو« 
 :گفت و زد
 .بکنیم توانیم می که را کار یک این. کشیم می ترا هم ما -

 :گفت لوئیجی... نشست اش چهره به وحشت و ترس. باخت را خودش جرالد
 توخالی و پوچ هاي وعده با که سوزد می رفیقش و کاوه حال به دلم من -

 ها آن با آن درباره تو که گنجی دانستند می اگر. اند کرده خوش را دلشان
 خطر به را خودشان هرگز است، آمده کجا از و چیست اي کرده صحبت

 .انداختند نمی
 :گفت و قرارداد مخاطب مرا بعد

 .هستیم سهیم مصنوعی گنج آن در هم چیگو و من -
 :گفتم

 ندارید؟ کاري من با پس -
 :گفت چیگو

 .شود می ختم کجا به ماجرا این ببین کن صبر چرا -
 :زد فریاد مورد، کرده سکوت موقع این تا که الینور 

 میگویند چه هر کشند می را ما همه ها آن. بگذار کنار را لجاجت پدر -
 .کن قبول

 :گفت لوئیجی
 شقی کله از دست. است موافق ما با هم ات دخترخوانده...  جرالد؟ شنیدي -

 .اي کرده مخفی کجا را طالها بگو. بردار
 :گفتم بودم ایستاده جرالد کنار که من

 .گذارند نمی راحتت ها آن که کنی قبول خواهی نمی چرا -
 :گفت چیگو
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 کله زیاد اگر ولی. بود همین قرارمان هم اول از. کنیم می تقسیم را طالها -
 .بکنیم راحتت گلوله یک با هم شاید .دهیم نمی تو به هم ذره یک بکنی، شقی

 :زد فریاد زده وحشت الینور
 .نکشید را او نه -

 بود ایستاده سرش پشت که پوستی سیاه مرد به و گرداند عقب به سر چیگو
...  آمد ما طرف به و کشید بیرون کمر از را کاردش مرد آن. زد حرفی

 جرالد. افتادم وحشت به سخت است جرالد ها آن هدف دانستم می بااینکه
 هر. نبود شوخی. شود تسلیم خواست نمی خودخواهی و حماقت روي

 روشن من براي ها آن تعداد که طال شمش زیادي مقدار خاطر به دودسته
 تنگنا به را جرالد و بود برنده چیگو اینجا تا. بودند افتاده هم جان به نبود

 سال خیلی که بودم فهمیده طور این را طال هاي شمش موضوع. بود انداخته
 جرالد و اند زده بزرگی سرقت به دست لوئیجی و چیگو اتفاق به جرالد پیش

 و زده نارو دو آن به کند، تصاحب خودش را طالها تمام که فکر این به
 نزدیک ما به پوست سیاه. بودند قرارگرفته هم روبروي قدیمی یار سه حاال
 سیاهی بر هایش چشم سفیدي. گذاشت جرالد گلوي به را کاردش نوك. شد

 گلوي در کارد که بود چیگو اشاره منتظر. داد می عجیبی ابهت اش چهره
 :گفت چیگو. فروکند جرالد

 فقط تو ماندن زنده براي... ؟کنی می حس را کارد نوك سوزش جرالد -
 کجاست؟ طالها محل. مانده باقی راه یک

 :گفت و شکست را سکوتش »راجر«
 .بکشند ترا دارند تصمیم ها آن. جرالد بزن حرف -
 :گفت آمیزي تضرع لحن با الینور 
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 صورت به رنگ جرالد. بردار لجاجت از دست کنم می خواهش پدر -
. بود گرفته را سراپایش که بود وحشتی و ترس نشانه سکوتش. نداشت

 :گفت و شد نزدیک ما به لوئیجی
 .گلوله حیف -

 :گفت و فروخورد را دهانش آب جرالد
 .ماند خواهد زیرخاك همیشه براي طالها بکشید، مرا اگر -
 .ایم کشته ترا که شد خواهد راحت خیالمان ما و: گفت چیگو 

 :گفت جرالد
 .کنم می قبول -

 :گفت و زد عقب را پوست سیاه مرد لوئیجی
 .کنیم می نصف را طالها پس -
 .کنم قبول شمارا پیشنهاد مجبورم الینور خاطر به ندارم، اي چاره آره -
 ؟رسد می تو به که طالها نصف و خودت خاطر به گویی نمی چرا -
 .کن خیال طور این تو -

 :پرسید لوئیجی
 ؟کنی می شروع وقت چه -
 :گفت جرالد 

 .صبح فردا -
 :پرسیدم

 هستیم؟ آزاد ما پس -
 :گفت و خندید لوئیجی

 شقی کله جرالد منتها. بودید آزاد شما هم اول از. کاوه آقاي البته -
 .کرد می
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 هم راجر و من. داد حرکت جایش از را او و گرفت را جرالد بازوي بعد و
 .برد چادر داخل به را ما لوئیجی. رفتیم ها آن دنبال به

 :گفت چیگو به جرالد...  آمد هم چیگو
 .کنند آزاد را الینور بده دستور -

 :گفت و زد داري معنی لبخند چیگو
 حمل خودمان کشتی به را طالها نصف وقت هر .نداریم کاري الینور با -

 .بگیري تحویل را او توانی می تو کردیم
 :گفت ناراحتی با جرالد

 داري؟ نگه گروگان به را او خواهی می تو پس -
 :گفت و داد تکان را سرش آهسته چیگو

 .است الزم تضمینی یک باالخره -
 :گفتم و کردم قطع آندورا حرف من 

 .بیاورید خودتان با هم را الینور توانید می شما -
 :گفت جرالد

 من همراه باید او ولی ،است من دخترخوانده الینور که است درست -
 .باشد

 :گفت چیگو...  کردند نگاه یکدیگر به لوئیجی و چیگو 
 اختیار در الینور ،نشده تقسیم طالها وقتی تا اما ؛کردم قبول. خوب خیلی -
 با توانی می تو. بریم می خودمان با هم را او رفتیم هرکجا. بود خواهد ما

 .باشی کارت مشغول راحت خیال
 :پرسید و کرد تعارف جرالد به سیگاري لوئیجی

 ؟نخورده دست ها شمش -
 :گفت و زد سیگارش به پکی جرالد
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 خوب،. کنم آب را ها آن از یکی توانستم می چطور من موقع آن در نه -
 .کنیم صحبت باهم توانیم می حاال

 :پرسید سپس زده آتش سیگاري چیگو
 کجاست؟ طالها محل -
 .جزیره همین در -
 طرف؟ کدام. میدانم 

 .فهمی می باالخره -
 .کنیم حرکت باید وقت چه -
 در تقریباً. نیست زیادي راه آنجا، تا ما چادرهاي محل از. صبح فردا -

 .جزیره شرقی شمال زاویه
 :گفت و کرد قالب یکدیگر به را هایش دست خوشحالی از چیگو

 تو جرالد راستی. رسیده طالها کردن آب وقت حاال سال پانزده از بعد -
 بروي؟ کجا داري تصمیم
 :گفت سپس و کرد فکر کمی جرالد

 شود می زود خیلی و طالست بازار آنجا. بروم افریقا جنوب به دارم تصمیم -
 چطور؟ شما کرد، نزدیک پول به را طال هاي شمش
 :گفت چیگو

 .نیست معلوم هنوز -
 :پرسید من از چیگو...  رفت پیروان چادر از و شد بلند لوئیجی

 برسد؟ تو به هم سهمی داري انتظار البد ؟کنی می کار چه تو -
 :گفتم

 چیزي یک خودش سهم از جرالد که این مگر. ماند نمی باقی سهمی دیگر -
 ... خورد نمی رفیقم و من بدرد هم طال شمش تازه. بدهد بما

 :گفت جرالد

- ۲٥۰ - 
 



 معبد عاج

. بدهم چطوري را رفیقت و تو الزحمه حق که ام کرده را فکرش خودم -
 .برویم بیرون جزیره این از زودتر هرچه که بکنیم کاري باید فعالً

 میز روي را ها آن. برگشت گیالس چند و ویسکی بطر یک با لوئیجی
 :گفت و کرد پر را ها گیالس. گذاشت

 .خودمان سالمتی به خوریم می -
 :گفت راجر 

 .ایم شده ثروتمند دیگر حاال ما -
 داري معنی لبخند و داد تکان را سرش آهسته جرالد که شدم متوجه من

 .نشست لبانش بروي
 :پرسید لوئیجی

 که جنگ اواخر این تا او نداري؟ خبر هانس کاپیتان از جرالد راستی -
 .کرد می توکار زیردست بودیم، هم با ما

 :گفت و کشید آهی جرالد
 ... شد می قسمت سه باید طالها بود، زنده او اگر -

 :پرسید لوئیجی
 مرد؟ هانس پس -

 :گفت و کرد خاموش را سیگارش ته جرالد
 بر نارنجک پوسته تکه یک اصابت براثر جنگ آخر روزهاي در. آره -

 .مرد برسد بیمارستان به اینکه از قبل و شد خونریزي دچار سرش،
 دیگر گیالس، یک لوئیجی... کشید آخرسر به تا را مشروبش گیالس بعد 

 .ریخت او براي
 رنگ وحشت و ترسی شدت از که قبل دقیقه چند آدم آن دیگر جرالد

 ترس از. است نیفتاده اتفاقی ها آن و او بین که انگار. نبود نداشت صورت به
 از کمی دست لوئیجی با چیگو و او. بود نمانده باقی اثري او در اضطراب و
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 از و جرالد قیافه از. آمدند برمی هم پس از خوب خیلی. نداشتند یکدیگر
 در را خطرناکی نقشۀ او که کردم می احساس من ،کرد می که هایی خنده

 نصف ها آن با را طالها که بود مشکل برایش. است کرده طرح خود مغز
 هاي شمش فرد منحصربه صاحب که بود کرده تحمل را ناراحتی تمام. بکند
 توانست می دیگري نقشه چه لوئیجی، یا چیگو کشتن جز باشد، خودش طال

 باشد؟ داشته
 را جرالد هشیاري با ها آن نبودند، اي نپخته هاي آدم هم لوئیجی و چیگو

 .بودند گرفته نظر زیر
 ساعتش به نگاهی بعد و سرکشید الجرعه را ویسکی گیالس سومین جرالد
 :گفت و کرد

 .گردیم برمی خودمان چادر به ما گذشته شب نیمه از ساعت دو -
 :گفت چیگو 

 هم  آن شما، برگشتن من نظر به. هست جا اینجا در شما استراحت براي -
 ها آن ولی. کرد اصرار خیلی جرالد. نیست عاقالنه شب وقت این در

 احساسی من اینجا در. برگردیم خودمان چادرهاي به ما که نگذاشتند
 .گذارند نمی راحت را او و اند خوانده را جرالد دست ها آن که کردم

 به هم را الینور کرد سعی جرالد. شد داده اختصاص ما به چادرها از یکی 
 .نکرد موافقت چیگو ولی. بیاورد ما چادر

 .بود جرالد اصلی هدف البته. کردند می ما از شدیدي مراقبت ها آن
 که طال هاي شمش درباره بودم، کشیده دراز تختخواب روي که وقتی

 بود، پیچیده خیلی موضوع. کردم فکر خیلی بود، درآمده گنج صورت به
 است؟ کرده سرقت کجا از را طالها جرالد: پرسیدم خودم از

 راز این به گرتا اینکه در. کرد می روشن را چیز همه سؤال این پاسخ
 و رفتم می او سراغ به باید. نداشتم تردیدي و شک داشت، آگاهی بزرگ

- ۲٥۲ - 
 



 معبد عاج

 نبود معلوم تازه. پرسیدم می لوئیجی و چیگو با آشنایش و جرالد گذشته از
 مقداري خواست می چطور. بود مرموزي و تودار زن. بگوید چیزى او که
 آن از. دانست می خودش دیگر را آن. کند تصاحب را طال هاي شمش از

 فاش را بقیه و جرالد راز ،سؤال این پاسخ بود؟ کاره چه او گذشته،
 خودم به که بود جوابی تنها این. باشیم آینده حوادث منتظر باید. کرد می
 ... دادم می

 
 

*** 
 
 
 
 او پیش هم افرادش از نفر دو. نیامد ما همراه پایش جراحات علت به چیگو 

 از نفر هشت اتفاق به لوئیجی. باشند خود ارباب جان مراقب که ماندند
 پوستی سیاه مرد. بود ما با هم الینور...  کردند حرکت ما دنبال به هایش آدم

 با دیدم، را لوئیجی همراه هاي آدم تعداد وقتی من .کرد می مراقبت او از
 0 نیست ساخته کاري گرتا یا جرالد دست از دیگر گفتم خود
 نفر چند آن و بودند تنها بدانند، خودشان آنکه بی راجر و جرالد البته

 روشنی وضع هم رضا و من. کردند می اطاعت »گرتا« دستورهاي از کارگر
 باید می که کسی ترتیب بدین. بودیم گرتا دسته جزو حقیقت در و داشتیم
 بکند، بیرون میدان از را او و بیاورد بیرون لوئیجی چنگ از را طالها
. آمدند ما طرف به همه رسیدیم، چادرها محل به ما که وقتی... بود گرتا

 ها آن از یکی اینکه از قبل و خوردند جا افرادش و لوئیجی بدیدن ها آن
 .بپرسد چیزي

- 253 - 
 



 امیر عشیري

 همه ما شوید، آشنا وارد تازه دوستان با: گفت و کرد همه به رو جرالد
 .نیست ما بین اختالفی نوع هیچ. داریم هدف یک و هستیم همدیگر دوست

 از و آمد بیرون شنید، را ما سروصداي وقتی. بود خودش چادر در »گرتا« 
 .خورد یکه راجر و جرالد دیدن

 و کرد لوئیجی به رو و گذاشت گرتا شانه بروي را یکدستش جرالد 
 همدیگر با که هاست مدت او و من. شوید آشنا گرتا من دوست با: گفت

 .هستیم دوست
 را او دست که درحالی و کرد دراز لوئیجی طرف به را دستش گرتا

 .خوشوقتم: گفت آهسته فشرد، می
 ... رفت الینور طرف به بعد 

 :گفت رضا
 :گفت سپس و خندید گرتا. باشید تا زنده سه شما کردیم نمی فکر ما -
 .میرد نمی ها زودي این به جرالد -
 به افتاد، او به چشمش تا لوئیجی. شد پیدا »قارص« سروکله موقع این در 

 و آورد جرالد پیش خودش با را او و فشرد را »قارص« دست. رفت طرفش
 :گفت

 پیدا ترا توانستیم نمی ما نبود، او اگر. است کرده کمک خیلی ما به قارص -
 .کنیم

 :گفت و انداخت قارص به تندي نگاه جرالد 
 .است کرده خیانت بمـا او که دانستم می را این -
 :گفت اش دورگه صداي با قارص 

 گفتم تو به آمدي، من بکشتی که اول شب باشد یادت اگر جرالد، آقاي -
 این که دانستم می چه من. نیست پول از تر مهم من براي دوستی هیچ که
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 اسمش که رفیقش و او. دارند منظوري چه تو تعقیب از دوستانش با لوئیجی
 .ام کرده فراموش را

 :گفت لوئیجی
 .چیگو -
 اینجا به را ها آن کشتی که دادند من به خوبی پول. چیگو آره،- -

 .کنم راهنمایی
 :گفت بود، ایستاده جرالد سر پشت که »ویلی«
 .هستی خائنی آدم تو -

 :گفت افتاد، ویلی به چشمش که همین. کشید گردن قارص
 .ایم شده دوست باهم همه. میگویی چه دیگر حاال کردي؟ شروع تو باز -

 :گفت اي زننده و تند لحن با ویلی
 .کشم می را تو راحت خیلی بیفتد، پایش اگر هم حاال -

 :گفت جرالد
 .ویلی باش ساکت -

 :گفت لوئیجی
 .هست اختالفی نفر دو این بین نظرم به -

 :گفت و خندید قارص
 سر ،بیند می مرا وقت هر آید می خوشش ویلی. نیست چیزي من ازنظر -

 .بزند دم من کشتن از و بگذارد بسرم
 :گفت و کرد جرالد به رو لوئیجی 

 باید ما. کنند آماده را حرکت وسایل افرادت بگو معطلی؟ چرا خوب، -
 .بکنیم تمام را کارمان امروز
 :گفت جرالد
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 تا حاال. است آماده حرکت وسایل تقریباً. نداریم اینجا در زیادي کار ما -
 مشروب گیالس یک و برویم من چادر به بیا بدهد، را ترتیبش راجر

 به که بگذارند آزاد را الینور ما حرکت تا بده دستور ضمناً. بخوریم
 .است خسته خیلی. بکند استراحت کمی و برود چادرش
 آزاد را او که کرد اشاره بود الینور مراقب که پوستی سیاه به لوئیجی
. دوید چادرش طرف به باشد، آزادشده زندان از اینکه مثل الینور. بگذارد
 چادر اطراف در لوئیجی افراد. رفتند چادر داخل به هم لوئیجی و جرالد
 را برش و دور وقتی گرتا. بودند خود اطراف مراقب شدند، جمع جرالد
 :گفت و شد نزدیک من به دید، خلوت

 .بیا با من -
 :پرسیدم

 .بزن جا همین داري، حرفی اگر کجا؟ به -
 .هستند ما حرکات مواظب لوئیجی افراد .نیست مناسبی جاي اینجا -
 .ندارم کاري ها آن به من -
 :پرسیدم. بگوید خواهد می چه دانستم می. رفتیم من چادر به هم با
 بگوئی؟ خواهی می چه -
 گفته تو به که من بیاید؟ کنار ها آن با جرالد که شدي راضی چطور - 

 .بکن را هردوشان کلک راه بین بودم
 هم خودم بود مانده کم که بود طوري موقعیت. کنی می اشتباه تو ولی -

 !شوم کشته
 .زدي هم به مرا هاي نقشه تمام تو -

 :گفت سپس و کرد فکر کمی...  دادم شرح برایش را گذشته شب ماجراي
 میدانم و شناسم می خوب را او من. شد خواهد پیروز جرالد وضع، این با -

 .خطرناکیست جانور چه
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 :گفتم
 تو. بکند تواند نمی ها آن علیه اقدامی کمترین که باشد راحت خیالت تو -

 بیشتر ها آن تعداد چون نباش، افرادش و لوئیجی بردن بین از فکر در هم
 با واال. باشیم جرالد طالهاي تصاحب فکر در باید بعد به حاال از. ماست از

 .هستند تر قوي ما از مراتب به ها آن. شد طرف شود نمی لوئیجی
 :گفت گرتا

 .شود نمی سرش قوي و ضعیف آدم گلوله -
 :گفتم

 احساس اگر و بگیري نظر در هم را ها آن تعداد باید ولی. درست این -
 .گذارند نمی زنده را ما از نفر یک ایم دیده برایشان خوابی چه ما که بکنند

 بگو هم بقیه به باش اطراف مواظب فقط تو. بکنم باید کار چه میدانم خود -
 .نزنند آب به گدار بی که

 .اي کشیده اي نقشه چه تو بدانم باید من -
 .برویم بیا حاال ،فهمی می بعد -
 آوري جمع مشغول بقیه و میشل و رضا اتفاق به راجر. آمدیم بیرون چادر از

 شنیده چادرش داخل از جرالد هاي خنده صداي. بودند حرکت وسایل
 :پرسید گرتا. شد می

 شنوي؟ می -
 :گفتم

 حاال چون. است خوشحال آمده، کنار نیرومندي حریف با که این از -
 بعد. بکشد بیرون زیرخاك از را طالها تواند می راحت خیال با که داند می

 میدانی؟ را طال هاي شمش راز گرتا، راستی: پرسیدم
 ؟اي فهمیده چه تو -
 .است کرده سرقت را ها آن جرالد کنم می فکر من -
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 .است طور همین -
 !تو؟ ولی -

 :گفت و کرد قطع را حرفم
 از خواستیم و دادم را تو سهم وقتی. نپرس چیزي فعالً من به راجع -

 .میگویم برایت را خود زندگی راز وقت آن شویم، جدا همدیگر
 از را او صداي بودیم، شده دور جرالد چادر از قدمی چند ما موقع این در

 :گفت که شنیدم سر پشت
 .اینجا بیا کاوه، -
 .بود ایستاده چادر در دم جرالد گرداندم، عقب به سر 

 :گفت گرتا
 .دارد کار چه ببین برو -
 جسد دیدن از ناگهان. برد چادر داخل به مرا او. رفتم جرالد طرف به 

 خواب دارم کردم فکر. زد خشکم بود، افتاده چادر کف که لوئیجی
 :شنیدم گوشم زیر را جرالد صداي. بینم می

 .شو بکار دست زود. شوم نمی تسلیم ها آسانی این به من که دیدي حاال -
 کنی؟ مسموم را او توانستی چطور تو ولی -
 .کردم دعوت مشروب گیالس یک به را او که نشنیدي مگر - 
 آب.» است عجیبی جانور جرالد« بود گفته که افتادم »گرتا« حرف یاد به 

 :گفتم بود، لوئیجی جسد به نگاهم که درحالی و فروخوردم را دهانم
 طرف آن که اي جعبه درون از جرالد. اند ایستاده چادر روبروي او افراد -

 :گفت و آورد بیرون کوچکی دستی مسلسل بود، تختخوابش
 وقتی ها آن. بود خطرناك لوئیجی فقط. رسم می را ها آن حساب این، با -

 ما براي خطري دیگر و شوند می تسلیم زود خیلی ببینند را اربابشان جسد
 .کنم می کار چه من ببین و باش جا همین تو حاال. ندارند
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 که درحالی من. کشید بیرون چادر عقب از را خودش سینه روي به او، 
 جرالد صداي ناگهان. بودم بیرون مراقب بودم گرفته دست به را تیرم هفت

 :گفت لوئیجی افراد به خطاب که شنیدم را
 .بیندازید را ها تفنگ. نکنید حرکت -
 آمده فرود ها آن سر بر اي صاعقه اینکه مثل. آمدم بیرون چادر از فوراً من 

 .بودند شده خیره جرالد به زده بهت. زد خشکشان باشد،
 بود، الینور مراقب که پوستی سیاه. آمدند ما طرف به شتابان بقیه و راجر 

 جرالد که بود نکشیده بیرون جلد از را آن هنوز...  برد تیرش هفت به دست
 پر را همه قلب وحشت او، شدن کشته با. گرفت او بروي را مسلسل آتش
 صحنه این به زده بهت نیز گرتا. انداختند زمین روي به را ها تفنگ. کرد
 داد دستور بما .بروند عقب که گفت نفر هفت آن به جرالد. کرد می نگاه
 .برداریم را ها آن هاي تفنگ که

 .نداشت او از کمی دست هم ویلی. گنجید نمی پوست در خوشحالی از راجر
 ... شد شلیک جرالد طرف به گلوله یک هنگام این در

 :زد فریاد جرالد 
 مجبورم شده کشته لوئیجی. بیرون بیا. است فایده بی تیراندازي قارص -

 .بکشم او مثل هم ترا که نکن
 قارص چادر به چشم همه بود، انداخته سایه آنجا بر مرگباري سکوت
 بروي را دودستش هر که درحالی قارص بعد دقیقه دو یکی. بودند دوخته
 او و رسانید او به را خودش ویلی. آمد بیرون چادر از بود، گذاشته سرش

 .باش نداشته کارش ویلی: گفت جرالد. داد هل جلو به را
 .کرد نگاه ما یک یک به زده، وحشت قارص

 :گفت گرتا 
 .دادي نجات را ما همه جرالد -
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 :گفت و خندید او
 .دادم نجات را طالها گویی نمی چرا -

 بکنی؟ خواهی می کار چه عده این با: پرسید راجر
 .ببندید طناب به را همه -

 قارص و لوئیجی افراد دودست هر و شدند بکار دست دیگر نفر دو و راجر
 میان از متر ده طول به طنابی بعد و بستند طناب با پشت از را او کارگر و

 راحت ها آن بابت از جرالد خیال وقتی. دادند عبور ها آن بسته هاي دست
 .داد حرکت فرمان شد،
. بود واگذارشده شان عهده به چادرها از مراقبت که نفر دو جز به افراد بقیه

. کردیم حرکت بودیم کرده طی پیش روز که راهی همان از افتادیم راه به
 بود شده موفق او. بالید می خود بر بود شده نصیبش که پیروزي از جرالد
 طالها صاحب تنها را خودش حاال و بردارد میان از را خطرناکی رقیب

 .بود کنارش در گرتا مثل دیگري خطرناك رقیب اینکه از غافل دانست می
 کازابالنکا در گرتا و جرالد برخورد نبود، روشن من براي که موضوعی

 کرده توافق »گرتا« با طال هاي شمش سر بر جرالد که داشتم اطمینان. بود
 به »گرتا« جان بود ممکن هرلحظه که دیدم می طوري را زمینه ولی. است
 و شک ،کشید می نقشه او بردن بین از براي جرالد اینکه در. بیفتد خطر

 آن چون. آمد می خودش سراغ به مرگ دفعه این منتها. نبود تردیدي
 کلک زود خیلی و بودند گرتا افراد از همه بودند، مانده باقی که چندنفري

 .کندند می را راجر و او
 میان باریک راه از وحشت و ترس با لوئیجی افراد. رسیدیم مرداب به 

 که مرداب از. رفت می همه از جلوتر »جرالد. «گذشتند می مرداب
 :گفت رسید من به وقتی و کشید عقب را خودش رضا گذشتیم،

 ؟کنی می فکر چه تو - 
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 :گفتم 
 حاال و رفت بین از رقیب سه از یکی. شد خواهد چه نیست معلوم هیچ - 

 .جرالد و گرتا مانده
 .رفت خواهد بین از طالها اصلی صاحب دفعه این - 

 :پرسید بعد -
 نگفته؟ تو به چیزي گرتا - 

 مگر؟ چطور. نه -
 .است کشیده اي نقشه چه او که بدانیم باید ما باالخره پرسیدم، فقط. هیچ -

 :گفتم
 .نیست عملی جنگل توي باشد، چه هر او نقشه - 

 :گفت و خندید
 .شود بکار دست گرتا رسیدیم، که طال هاي شمش به ترسم می - 

 :پرسید بلند صداي با گرتا
 کجاست؟ گنج این جرالد - 

 .کمتر هم شاید برویم، راه باید دیگر ساعت یک. نمانده چیزي -
 :گفت الینور

 .بکنیم استراحت دقیقه چند جا همین - 
 او. ایستادیم همه … گرفت سرش باالي ایست عالمت به را تفنگش جرالد

 :گفت و آمد بیرون کاروان صف از
 ... استراحت دقیقه پنج - 

 همه روي و سر از عرق. بود کرده مشکل را تنفس جنگل کرده دم هواي
 .بود شده خیس عرق از ها پیراهن. بود جاري
 من به را خودش گرتا. شد ناپدید و رفت ها درخت میان به زنان قدم جرالد
 :پرسید و رسانید
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 رفته؟ کجا جرالد میدانی - 
 :گفتم

 .بکند نگاه کرده کوبی خال رانش روي که را گنج نقشه است رفته - 
 :گفت و خندید

 .نرفته یادت پس - 
 .بروم یادم که نیست چیزي این نه -
 .کند می جان دارد بیخود او ولی - 

 .نیست که تو براي باشد، کندن جان خودش، براي اگر -
 را صورتش عرق که درحالی و کرد باز بود، بسته گردنش به که دستمالی

 :گفت کرد می خشک
 چهره از نقاب که ماست نوبت بعد بکند خواهد می که کاري هر بگذار - 

 .برداریم
 :گفتم 
 ؟اي آمده کنار او با تو بگو، را راستش - 

 تا دو یکی به من اما ؛بدهد من به را طالها از مقداري است قرار. آره -
 .بگیرم راهم او انتقام باید ضمناً. خواهم می را همه. نیستم قانع طال شمش

 کیست؟ دیگر او -
. کن گوش خوب بگویم برایت را ام زندگی راز آخر دست داشتم تصمیم -

 از لوئیجی گفتی می که کسى همان اي؟ شنیده که را »هانس« کاپیتان اسم
 .بود پرسیده او به راجع جرالد

 !مقصود؟ خوب، آمد یادم آره - 
 :گفت و کرد نگاه هایم چشم توي

 .کرد می خدمت جرالد زیردست و بود من شوهر هانس -
 شد؟ چه بعد -
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 طالها فرد منحصربه صاحب خودش اینکه خاطر به فقط. کشت را او جرالد -
 .باشد

 ؟شناسد می را تو جرالد پس -
 .ام نکرده معرفی هنوز را خودم. نه -
 اینجا به خودش همراه ترا که بکنی راضی را او توانستی چطور پس - 

 بیاورد؟
 .نپرس دیگر را یکی این - 
 :پرسیدم 

 کند؟ سرقت را طالها توانست که بود کاره چه جرالد -
 :گفت و خندید 

 .بعد براي باشد سؤال این جواب -
 :شد بلند جرالد صداي 

 .کافیست استراحت. کنید حرکت حاال خوب، -
 جنگل از کردیم، طی مسافتی ازاینکه پس...  افتاد راه به ما کاروان مجدداً 

 و کوچک صخره چند ما جلوي. بودیم رسیده ساحل به ما. آمدیم بیرون
 .گرفتیم تازه جان خورد، صورتمان به که آزاد هواي. شد می دیده بزرگ

 :گفت جرالد 
 .است جزیره شرقی شمال زاویه اینجا -

 :گفت من به آهسته رضا
 .داده عبور جنگل میان از را ما که است احمقی آدم جرالد این -
 :گفتم 

 آسانی به توانست نمی او وقت آن بزنیم، دور را ساحل خواستیم می اگر -
 .کرد انتخاب که بود مطمئنی راه این. بکند مسموم را »لوئیجی«
 :پرسید »گرتا« 
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 کجاست؟ گنج -
 :گفت و کرد ها صخره از یکی به اشاره جرالد

 .بیفتید راه. صخره کنار آنجا -
 بیشتر قدم دویست حدود در بود، کرده اشاره آن به جرالد که اي صخره تا

 با. طپید می همه سینه در دل رسیدیم، صخره پاي به که هنگامی. نبود
 نفر دو جرالد راهنمایی به. داشتیم را طال هاي شمش دیدن انتظار صبري بی
 ،برداري خاك از پس دقیقه چند. کردند زمین بکندن شروع افراد از

 لبخندي و بود صندوق به نگاهش که درحالی جرالد...  شد نمایان صندوقی
 :گفت داشت لب به
 .کنید عجله. رسید پایان به انتظار -
 زمین دل از را آهنی صندوق و کردیم کمک نفر دو آن به هم رضا و من 

 خاك هایش دست با جرالد. بود زده زنگ صندوق بدنه و قفل. کشیدیم بیرون
 :گفت و کرد پاك را صندوق روي

 .رسیدم آرزویم به باالخره -
 :گفت گرتا 

 .ببینیم بازکن را درش -
 :گفت و کرد او به نگاهی جرالد

 .کن صبر کمی. کنم می باز را درش برگشتیم، چادرها به وقتی نه -
 :گفت رضا

 .است سنگین خیلی -
 :گفت و زد او شانه به محکم جرالد -
 .کن حساب هم را صندوق وزن. باشد سنگین هم باید طال شمش دویست -
 :گفت و من به کرد رو بعد 
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. خواهید می نقد پول شما. نه اما است صندوق این توي رضا و تو سهم - 
 .هستید احمقی هاي آدم کرد، شود می چه خوب

 :گفتم 
 .اند گرسنه همه. بخوریم جا همین را ناهار است خوب حرکت، از قبل -
 .موافقم من. بکن خواهی می که کاري هر - 

 آهنی صندوق از چشم چیگو افراد. شدیم خوردن غذا مشغول همه
 خود براي »لوئیجی« مثل هم او. آمد درنمی نفسش قارص. داشتند برنمی
 تله به طور این که کرد نمی هم را فکرش اصالً بود، دیده طالئی هاي خواب

 .بیفتد
 :گفتم »گرتا« به آهسته 

 بکنی؟ خواهی می کار چه بگو حاال. طال هاي شمش صندوق هم این -
 :گفت او
 نفر چند ما از یکی کنیم، حمل کشتی به را صندوق وقتی. باش داشته صبر -

 دفن ساحل کنار را جسدش که است جرالد آن و...  ماند می جزیره این در
 .کنیم می

 :گفتم 
 ... باشی مواظب باید خیلی -

 چیگو افراد نفر دو هاي دست جرالد دستور به که بود بعدازظهر یک ساعت
 .بکنیم استفاده صندوق حمل براي ها آن وجود از تا کردیم باز را
 حرکت کاروان دنبال به که بود نفري آخرین جرالد مراجعت، در
 .بود کرده را جا همه حساب. بود باهوشی آدم. کرد می

 :پرسیدم او از راه بین 
 ؟کنیم می حرکت کشتی با وقت چه -
 :گفت 
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 .بیفتیم راه و ببندیم را چادرها اینکه جز. نداریم کاري دیگر ما -
 اي؟ کرده هم را چیگو فکر -
 .نیست مهم من براي دیگر او ـ
 .است خطرناك هنوز ولی -

 :گفت و خندید
 بجاي من اما ؛ببرد برایش را طالها نصف لوئیجی که است منتظر او -

. ببرد گور به خود با را آرزو این تا دهم می تحویلش سرب تکه یک طالها،
 موافقی؟ چطوره ِ

 :گفتم
 .بکنی احتیاط باید -
 که هم دونفري آن. نیست اي کاره که خودش چیگو ترسی؟ می چه از تو -

 .شوند می تسلیم شده کشته اربابشان ببینند وقتی هستند، او پیش
 !اي برنده تو جا همه پس -
 ؟کردي می فکر غیرازاین تو مگر -
 .هستی سرسختی آدم که شدم مطمئن لوئیجی شدن کشته با -

 :گفت من به رسید، ما به که همین و کشید عقب را خودش گرتا
 .بزنم حرف جرالد با خواهم می من. برو جلوتر تو -

 .گرفتم فاصله ها آن از من
 حمل خودمان افراد از نفر دو را آهنی صندوق مرداب از عبور موقع 

 مرداب داخل به را صندوق چیگو افراد که ترسید می جرالد. کردند
 دستور به. رسیدیم چادرها به که بود بعدازظهر چهار ساعت...  بیندازند

 را صندوق در قفل گلوله یک با خودش. بردند او چادر به را صندوق جرالد
 .گشود را صندوق در سپس. کرد باز
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 را ها شمش از یکی جرالد. کرد می خیره را ها چشم طال هاي شمش برق
 .هستم ثروتمندي مرد من دیگر حاال: گفت و بوسید ها آن. آورد بیرون

 برداشتم را ها آن از یکی و شدم خم. بودم ندیده طال شمش موقع آن تا من
 داشت وامی سکوت به را انسان آن درخشندگی و رنگ. بود خالص طالي

 .کرد می شدید را قلب ضربان و
. کنی نمی دل دیدنش از میدانم: گفت و گرفت من از را طال شمش جرالد

 .بکنند باز را چادرها بگو برو حاال
 که ماست نوبت حاال. کن عجله: گفت و آمد بیرون من دنبال به »گرتا« 

 .برسیم خود هدف به
 دستی مسلسل با که درحالی »ویلی« فقط. شدند چادرها برچیدن مشغول همه

 پیش رضا موقع این در. کرد می مراقبت قارص و چیگو افراد از بود، مسلح
 .رویم می ساحل به میشل و من: گفت و آمد

 :گفتم
 !تا؟ دو شما چرا -
 زیر را ساحل و بروند جلوتر ما از نفر دو که کردم پیشنهاد جرالد به من -

 .بگیرند نظر
 .باش خودت مراقب -
 .باشد راحت خیالت -

 رفتن از بعد ساعت یک تقریباً. کردند حرکت ساحل سوي به میشل و رضا
 و چادرها حمل براي توانستیم می که آنجا تا. افتاد راه به ما کاروان ،ها آن

 پایان به طال هاي شمش ماجراي ظاهراً. کردیم استفاده چیگو افراد از اثاثیه
 گرفته تصمیم گرتا. داشت دنبال به دیگري حوادث هنوز ولى. بود رسیده

 از فصل آخرین این و شود صاحب را ها شمش صندوق جرالد کشتن با بود
 هیچ ،کردم می خود پیش من که بود حسابی این. بود جزیره گنج ماجراي
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 نه؟ یا باشد ماجرا این برنده توانست می »گرتا« آیا ،شد می چه نبود معلوم
 بود ... نزدیک خیلی سؤال این جواب

 »گرتا« راست دست. بود جرالد و گرتا پیش حواسم دانگ شش راه بین 
 بود بازکرده را بلوزش دکمه. بود بسته کمرش به که بود تیري هفت روي

 رقیب آخرین مراقب ازپیش بیش جرالد. رفت می راه شمرده هاي قدم با و
 .نداشت توجه »الینور« به حتی دیگر او. بود خود

 هاي لوله ها آن. برخوردیم رضا و میشل با آمدیم، بیرون جنگل از که همین 
 :پرسید جرالد بودند، گرفته ما طرف به را خود دستی مسلسل

 نیست؟ خبري میشل -
 :گفت اي آمرانه لحن با میشل 

...  راجر تو. جرالد هستم تو با...  ببرید باال را ها دست و بایستید جا همان -
 .نشو معطل

 شوخى دارند ها آن شاید کردیم فکر. خوردیم یکه همه بلکه من، نه 
. رسید می نظر به دیگري طور وضع. نبود میان در شوخی نه اما ؛کنند می

 یک فقط ما چون. بود ها آن دستی مسلسل انداخت، تعجب به مرا که چیزي
 .بود جرالد مال ها آن و داشتیم دستی مسلسل

 :گفتم خود با 
 اند؟ شده ملحق چیگو به ها آن آیا ؟بینم می دارم چه خدایا -
 :زد فریاد رضا 

 نشنیدید؟ مگر -
 :زد فریاد الینور ناگهان

 کنی؟ می داري کار چه عزیزم، میشل -
 ... دوید او طرف به و

 :گفت لحن همان با میشل
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 باالخره سال چند از بعد هانریخ، سرهنگ آقاي تو و...  الینور نیا نزدیک -
 .بیندازید به را ها تفنگ. افتادي دام به
 طالها جنون اینکه یا ،بینم می خواب دارم دانستم نمی. بودم شده گیج من 

 .است کرده سرایت هم ها آن به
 :گفت عصبانیت با جرالد 

 .نبود ما همراه کسی چنین است؟ اسمی چه دیگر این! هانریخ نگهسر -
 :گفت میشل 

. کردي زندگی ساختگی اسم این با سال چند. جرالد آقاي شماست اسم -
 .شد تمام دیگر حاال

 .میشل اي شده دیوانه تو: زد فریاد جرالد 
 عقب به سر همه. کن نگاه را سرت پشت هانریخ، سرهنگ آقاي: گفت رضا 

 محاصره را ما بودند، مسلح دستی مسلسل با که زیادي عده. گرداندیم
 .بودند کرده

 .طرف این بیا تو کاوه،: گفت میشل 
 رضا از آهسته. رفتم ها آن طرف به باشم، داشته اي اراده خودم از آنکه بی 

 :پرسیدم
 .است بساطی چه دیگر این -
 !میگویم برایت بعد ؟کنی می تعجب. هستند المللی بین پلیس همه ها این -
 طرف این به دارد ها صخره سمت از کشتی یک که شدم متوجه ناگهان 

 .انداخت لنگر و آمد بودیم ایستاده ما که محلی نزدیک به کشتی. آید می
 کنند ... منتقل کشتی به را الینور و گرتا راجر، جرالد، داد دستور میشل 

 عجیبی وحشتی اش، قیافه در ،بردند می کشتی طرف به را »جرالد« که موقعی
 سپس. بود بربادرفته آرزوهایش تمام. نداشت صورت به رنگ ،زد می موج
 .متشکرم گفت و کرد باز را او هاي دست. رفت قارص طرف به میشل
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 .کردند باز را چیگو افراد هاي دست او دستور به
 هستیم؟ آزاد ما میشل، آقاي: گفت قارص
 .ندارم کاري دیگر شما با. هستید آزاد بقیه و تو: گفت و خندید میشل

 دارد ماجرایی چه که آوردم درنمی سر. بودم شده گیج راستی راستی من
 .میافتد اتفاق
 کاوه؟ هستی اینجا تو: گفت و شد من متوجه میشل
 .بینم می خواب دارم اینکه مثل: گفتم

 طرف از من. بینی نمی خواب نه: گفت و گذاشت ام شانه روي را دستش
 از یکی که شدید باعث شما. کنم تشکر رضا و تو از باید المللی بین پلیس

 نام که جرالد این بیفتد، دام به جهانی دوم جنگ در نازي کاران جنایت
 .است نازي آلمان »اس اس« افسران از است، هانریخ سرهنگ اش اصلی

 کمک با را ها بانک از یکی اندوخته طالهاي از مقداري جنگ اواخر در
 در سال چند مدت جنگ پایان از پس. کرد سرقت »چیگو« و لوئیجی

 آلمان فدرال پلیس...  آمد اروپا به بعد. نمود زندگی جنوبی آمریکاي
 فعالیت همکارانش سایر و او کردن پیدا براي مدت این طول در غربی

 .نمود می
 ... شد متوسل المللی بین پلیس به آورد، دست به را ها آن رد وقتی
 سرهنگ که شدیم باعث ما باالخره و: گفت و دوید او حرف میان به رضا

 .شود صاحبش تحویل طالها و بیفتد دام به »هانریخ«
 و خندید رضا کردید؟ پیدا را رضا کجا از شما ولی. درست این: گفتم
 به بودم، تو وضع نگران که من کرد، آزاد مرا چیگو رم در وقتی: گفت
 در. کردند معرفی المللی بین پلیس به مرا ها آن. کردم مراجعه رم پلیس
 .دادند نشانم هستند، متواري که را نازي افسران از اي عده عکس آنجا
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 دست فوراً شناختم را چیگو و راجر همین و جرالد عکس ها آن میان در 
 ... شدیم بکار
 :گفت میشل راه بین. شدیم قایق سوار

 در که مردي آن. کنم روشن برایت را دیگر موضوع یک بگذار -
 من بود، داده ازدواج وعده او به و کرد می مالقات الینور با کازابالنکا

 .هستم
 .الینور بیچاره بکنید؟ ازدواج او با ندارید خیال پس: پرسیدم 

. کنم می ازدواج الینور با برسیم، رم به مجرداینکه به. برعکس: گفت میشل
 .هستید عقد شهود هم رضا و تو

 .داده انجام مهمی کار رضا پس: گفتم
 متر چند فاصله به گرتا و الینور. رفتیم باال طنابی نرده از. رسیدیم کشتی به
 کابین دو در نیز راجر و جرالد. بودند ایستاده عرشه روي هم از

 .بودند شده زندانی
 .ست چیگو آن و داریم هم دیگر مهمان یک: گفت میشل 

 مانده ثابت اقیانوس سطح به نگاهش. بود فرورفته حیرت و بهت در گرتا
 آن از هنوز دید، می خود روبروي را دلخواهش مرد بااینکه الینور. بود

 با را او و گرفت را الینور بازوي میشل بود، نیامده بیرون زدگی بهت حالت
 .برد گرتا طرف به خود

 ؟کنند می کار چه من با میشل آقاي اوه،: گفت و شد او متوجه گرتا
 باید دارید، باره دراین اطالعاتی اگر فقط. ندارند کاري شما با: گفت میشل

 .بگذارید دادگاه اختیار در
 کشته بکند، رسیدگی آن به باید دادگاه که موضوعی تنها: گفت گرتا 

 طال، هاي شمش اسرار حفظ خاطر به هانریخ سرهنگ. است من شوهر شدن
 .است کشته مرا شوهر هانس سروان
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 جزو هانس سروان کند می خیال فدرال پلیس: گفت تعجب با میشل
 یک پیروزي این افتخار به همه بیایید حاال. است جنگ شدگان کشته

 .بخوریم مشروب گیالس
 کابینی به ما از هرکدام بود شب ده ساعت رفتیم کشتی فرمانده کابین به

 این به که درحالی رفتیم بودند، گرفته نظر در استراحتمان براي که
 ... رفتم رختخواب به اندیشیدم، می انگیز شگفت ماجراي

 
 
 
 

*** 
 
 
 
 

 کنیم، پرواز تهران قصد به رم فرودگاه از رضا و من اینکه از قبل ساعت سه
 به سال چند از که اي مالحظه قابل مبلغ آنجا در. رفتیم میشل دفتر به

 کند پیدا را هانریخ سرهنگ که کسی براي جایزه عنوان به طرف این
 ما به طریق بدین که اي جایزه. گذاشت ما اختیار در بودند، کرده تعیین
 در سال چند مدت براي را ما اقامت مخارج که بود میزانی به گرفت، تعلق
 .کرد می تأمین اروپا

 منتظر گرتا و الینور آنجا در. رفتیم فرودگاه به او اتفاق به میشل دفتر از
 .بودند ما

 :گفت گرتا بکنیم، خداحافظی خواستیم وقتی
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 .ببوسید مرا توانید می بخواهید هرقدر حاال -
 :گفت رضا 

 .باشی دیده ما براي اي تازه خواب ترسم می -
 :گفت و خندید گرتا

 .شود پیدا دومی هانریخ سرهنگ ببخشید، جرالد، اینکه مگر -
 ... کردیم خداحافظی ها آن از

 افتادم روزي یاد به ،کردم می نگاه پائین به هواپیما پنجره از که درحالی
 شد شروع ازآنجا ماجرا. شدم آشنا »پانتئون« معبد در الینور و جرالد با که

 و انگیز شگفت ماجرایی. یافت پایان گمنامی و دورافتاده جزیره در و
 ... بود برخاسته جنگ هاي شعله میان از که اسرارآمیز
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