
           

                                 www.taakroman.ir 

  مظنون اصلی( ) Prime suspectرمان   

 Linda La Plant کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
a 

 

 



           

                                 www.taakroman.ir 

  مظنون اصلی( ) Prime suspectرمان   

 Linda La Plant کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

است  شده اماده تک رمان درسایت کتاب این  

www.taakroman.ir 

 شناسنامه کتاب:

رمان)ترجمه(دسته بندی:  

Prime suspect ( اصلی مظنون ) :نام اثر   

Linda La Plante نام نویسنده:   

Melika.gh  مترجمنام:  

انگیز جنایی،درام،هیجان ژانر:  

Tarlan طراح:   

Aseman♡ ویراستار:   

Diyar کپیست:    
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ی خود  افتاد، زنی که در حرفه ماه، منتظر یک پرونده قتل بود که هر بار اتفاقی می  18خالصه : 

قطعا به شانس و فرصت مناسبی برای اثبات خود نیاز دارد و حال فرصتی پیش آمده تا بتواند  

که  اش را به دست بیاورد؛ اما همکاران مرد او به امید شکستش هستند؛ تا این جایگاه اصلی 

 شود ... د دوم پیدا می جس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:خالصه
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 * فصل اول * 

 

 

باز کرد و به ساعت نگاهی انداخت. ساعت   را  چشمانش شنید  صدایی  وقتی   ¹خانم کورینا سالبانا

  متوجه   کرد،   عبور  ²دو صبح بود. با عصبانیت از پله ها پایین رفت، وقتی که از واحد دِال مورنی

 . شد  اش خانه  از روشنایی

 با خودش گفت : 

هم نصف شب، در  بره االن ش می اون زن! اون به من اجاره بدهکاره و حاال مردها رو به واحد   -

 ورودی رو باز گذاشته . 

 چند بار م*حکم در را زد. فریاد کشید: 

 دونم اونجایی. ، در رو بازکن! می زود باش  -

های دیگر آن خانه، قدیمی وکثیف  جوابی نشنید، در را هُل داد و بازش کرد. خانه دال مانند واحد 

 بود. 

ها کنار  رسید، پتو به مشام می ها هر کدام طرفی بودند و بوی لوازم آرایش ارزان قیمت هم لباس 

 تخت روی زمین افتاده بودند. 



           

                                 www.taakroman.ir 

  مظنون اصلی( ) Prime suspectرمان   

 Linda La Plant کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
3 

 

 کورینا فریاد کشید : 

 از اونجا بیا بیرون، همین حاال! باید باهات صحبت کنم.  -

 ها را کنار زد، دهانش را باز کرد تا دوباره فریاد بکشد؛ اما صدایی از او درنیامد. او یکی از پتو 

 

 

* 

 

 آخرین نفری بود که به خانه رسید.  ی،آگاه   ارشد افسر  ،³جان شِفورد

های کنجکاو دور دروازه  دو ماشین پلیس و یک آمبوالنس نیز آنجا بودند و گروهی از همسایه 

 ایستاده بودند. 

شناختند و برای او  وقتی شفورد وارد خانه شد، ماموران پلیس عقب ایستادند. همگی او را می 

 احترام قائل بودند. 

ی بسیاری از  ای درنگ کرد. او در عصر کاری خودش درباره رای لحظه ها شفورد ب پایین پله 

 ها تحقیق کرده بود؛ اما این یکی متفاوت بود. قتل 

 و این باعث شد که برای بررسی بیشتر به طبقه باال نیز برود. 

 : گفت  شفورد   به رو  پایین  صدایی  تن  با بود  شفورد   منتظر  ،⁴پلیس آگاهی، بیل اوتلی

 مورنیه قربان. اون دال  -
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پزشکِ اداره پلیس مشغول معاینه جسد بود و با دستگاه ضبطِ صوت جزئیات را   داخل اتاق، 

 کرد. ضبط می 

 هایش از پشت بسته بود. دال با صورت روی زمین افتاده و دست 

 دکتر برای شفورد دستی تکان داد و ادامه داد : 

اش  س*ی*نه ها و قفسه به شانه های جدی خ*ون زیادی روی سر و صورت این زنه و زخم  -

 وارد شده؛ او قطعا حدود ساعت دوازده و نیم صبح مرده . 

توانست به او نگاه کند. او قبال  دکتر جسد را برگرداند، شفورد آنجا را ترک کرد؛ حتی نمی 

 بسیار زیبا بود و حاال صورتش داغون شده بود. 

 هایش کامال از بین رفته بود. چشم موهایش با خ*ون آغشته شده و یکی از 

 شفورد گفت: 

 اسمش دال مورنیه. اون یه خود فروشه. من قبال اون رو دیدم.  -

 

_________________ 

1 .Corinna Salbanna 

2 .Della Morny 

3 .John Shefford 

4 .Bill Otley 
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 *********** 

وقتی شفورد آن را  یک کتاب کوچک زیر تخت افتاده بود. دکتر حتی متوجه نشد که چه 

برداشت و بدون حرفی به اوتلی داد. اوتلی آن کتاب را در جیبش گذاشت. او هر کاری برای  

 کرد. شفورد می 

اش را  هفت سال پیش، وقتی همسر اوتلی مرد، شفورد تنها کسی بود که عصبانیت و ناراحتی 

 درک کرد. 

مک انجام  ک برای  آمدمی   بر دستش  از  که  کاری  هر  او . بود  بیمارستان مرد، ¹شفورد شبی که اِلِن

داد. هر زمانی که اوتلی به او نیاز داشت در کنارش بود آن ماهی که الن مرده بود هم وقت  

 اش گذراند. زیادی با اوتلی و خانواده 

کرد.  اش بود، دوست او نیز بود. او دوستش داشت و تحسینش می شفورد همان طور که رئیس 

 کرد. ی اوتلی هرکاری برای شفورد م 

 تمام روز بررسی طول کشید و دکتر به معاینه کردن جسد ادامه داد. 

دال، با یه شیء کوچیک تیز کشته شده، شاید یه ابزار و قبل از مرگش با یه نفر ر*اب*طه   -

گروه خونیِ کسی که اون رو کشته پیدا کنیم. و یه چیز دیگه،   DNAتونیم با تست داشته ما می 

 هایی هست. اون بسته شده بود. هم عالمت  هاشروی دست و مچ دست 

جا  هایش هنوز همان ها آپارتمان دال را گشتند. قاتل چیزی ندزدیده بود، جواهرات و پول پلیس 

 بودند. 

 شناختند مصاحبه شده بود. هایی که دال را می ها و دختر ی خودفروش با همه 
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کردند او  ها فکر می ده بودند. آن های اخیر او را ندیلعنت به این شانس! هیچ کدامشان در هفته 

 احتماال به شمال برای دیدن یکی از دوستانش رفته باشد؛ ولی نگفتند کدام دوستش. 

 

 

* 

 

  پارک   پلیس  ایستگاهِ در   را  اشماشین   صبح  یازده ساعت  ²افسر ارشد آگاهی، جین تنیسون

 . کرد

شد که  فت. سه ماه می یک روز صاف و سرد زمستانی بود که او با عجله به سمت دفترِخود ر 

 کرد و خسته شده بود. ی مالی کار می روی یک پرونده 

تری کار کند، نه اینکه تمام روز را  های جالب او به این بخش از اداره پلیس آمد تا روی پرونده 

 ش بنشیند. پشت میز 

 :   پرسید  اداره پلیسِ   ،³جین از مائورین هاوِرس

 جاست؟ چرا شفورد این  -

 . رسیده  قتل  به  ⁴تحقیق جدیدی داره. یه خودفروش شب گذشته تو جاده میلنِرشفورد -

 تنیسون با عصبانیت پرسید: 

کردم که اون تعطیالته. دیشب از ساعت ده  طور شفورد این پرونده رو گرفته! من فکر میچه  -

 جا بودم. گذشته بود که این
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 مائورین سری تکان داد: 

 خبر ندارم.  -

 

_________________ 

1 .Ellen 

2 .Jane Tennison 

3 .Maureen Havers 

4 .Miller Road 

 *********** 

 خواست که با عصبانیت فریاد بکشد. تنیسون دلش می 

افتاد.  حدود هجده ماه بود که برای یک پرونده قتل انتظار کشیده بود؛ اما هر دفعه اتفاقی می 

شد. انگار که  کارمندان مرد سپرده می آمد، پرونده به یکی از هر بار که پرونده قتلی پیش می 

 های قتل فقط کار مردان باشد. پرونده 

او با عصبانیت بیرون رفت و در را م*حکم به هم کوبید. شفورد پیامی را از رادیو ماشینش  

هم   1988داد که دال با مردی ر*اب*طه داشته که در سال نشان می  DNAدریافت کرد. تست 

 است.  به یک زن حمله کرده 

گناهی کرده بود و حتی  هجده ماه در زندان بوده است و البته اظهار بی  ،¹جورج آرتور مارلو

 داند به چه گناهی دستگیر شده است. گفته که نمی 
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 اصلیِ ما  ِ ماند. تا االن مظنون مشابهی با کسی که دال را کشته دارد. سوالی باقی نمی  DNAاو 

 این مرد است. 

هایی که برای دستگیری جورج نیاز بود را  ایستگاه برگشت تا برگه ش به شفورد با ماشین

 بردارد. 

 کتش را دوباره پوشید و گفت: 

 همینه! بزن بریم که اون رو بگیریم.  -

 هاآن . کرد باز  را  بود  شریک  ²رالینگزجین تنیسون در خانه کوچکی که با دوست پسرش، پیتِر 

بیرون آمد و به او لبخند زد و   آشپزخانه از پیتر . کردندمی   زندگی هم  با که  بود  ماه سه  برای 

 پرسید: 

 روز بدی بود؟  -

 ش انداخت. پیتر پرسید : ش را روی تخت ش رفت و کت ش را تکان داد و به سمت اتاق جین سر 

 اش حرف بزنیم؟ خوای درباره می  -

 بعداً، بذار اول دوش بگیرم.  -

مدت طوالنی با هم دوست بودند. پیتر ازدواج    دیگر زندگی کنند که با هم جین و پیتر قبل از این

  درباره  جین  با را  زیادی  زمان   گرفت،   طالق  وقتی. داشت  ³کرده بود و یک پسر به اسم جوئی

 . کردند صحبت  بود آمده پیش اشتباهاتی  چه کهاین

شدند تا  می تر کردند و هر روز به هم نزدیک دیگر را مالقات می طی چند ماه تقریبا هر روز هم 

 روزی که جین به پیتر پیشنهاد داد که به خانه او نقل مکان کند. 
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 ش در اداره پلیس به پیتر گفت . کردند، او درباره مشکالت کمی بعد، وقتی که شام را صرف می 

مند  ای بود. جین متوجه شده بود که به پیتر بسیار عالقه او شنونده خوب، دلسوز و با مالحظه 

 است. 

گذاشتند به او گفت و با  درباره شفورد و بقیه همکاران مردش که به او احترام نمی جین 

 عصبانیت ادامه داد: 

های قتل رو نمیده.  ام! رئیسم به من اجازه تحقیق رو پرونده کنند من مسخره ها فکر می اون  -

 به من میگه که صبور باش. 

 گیرد. پیتر دستش را می 

 ی. به زودی یکیش رو به دست میار -

 

* 

 

رسید مارلو با ورود پلیس شوکه  روی در خانه جورج مارلو ایستاده بود. به نظر می به شفورد رو  

ها چه  فهمید که آن اش را نگه داشته بود، نمی جا ایستاده بود و فنجان قهوه شده باشد. آن 

 خواهند.می 

 کنم. من تو رو به عنوان مظنونِ اصلیِ قتل دستگیر می -

 . آمد بیرون  مارلو،  همسر  ، ⁴مویرا

 با پرخاش گفت: 
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 برینش ؟ اون شامش رو هم نخورده. خواین؟ کجا می شما چی می  -

 ها جوابش رو ندادند. مارلو را به سمت ماشین هدایت کردند. پلیس 

گشتند که ثابت کند  دو پلیس شروع کردند از باال تا پایین خانه را گشتند، دنبال چیزی می 

 به قتل رسانده است. مارلو، دال مورنی را 

ها کرد. چشمانش سرد و سخت بود. او از پلیس ها متنفر بود. از آن ها را تماشا می مویرا آن 

 متنفر بود. 

 

_________________ 

1  .George Arthur Marlow 

2  .Peter Rawlings 

3 .Joey 

4 .Moyra 

********* 

 من تسلیم نمی شم، اون ها  می خوان  که  من  دست بکشم؛ اما  دست نمی کشم .یه روز یه پرونده  -

 .قتل رو می گیرم  و بهشون نشون  میدم که چقدر  خوب هستم 

 .پیتر آهی کشید  .جین تمام  وقت  به کارش فکر  می کرد .تنها چیزی  که  درباره اش حرف  می زد

 

* 
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 .در ایستگاه   پلیس،  جورج مارلو  ساکت؛ اما  مفید  بود .او درخواست کرد  تا  با  وکیلش  حرف بزند

 .شفورد آماده  شد  تا  از  او سوال بپرسد

 .خب من آماده ام -

 :به اوتلی گفت

 .من می دونم  که  اون  قاتله .بیا  بریم  اونجا و کاری  کنیم تا  اعتراف کنه -

 او در  را  باز  کرد و  وارد  اتاقی  شد  که  مارلو  منتظر  بود،  دست هایش روی زانوهایش و سرش 

 .پایین بود

 .مارلو با  تعجب  نگاهش را بال  آورد 

 جورج؟ من افسرارشدآگاهی، جان  شفورد و ایشون افسرآگاهی، بیل اوتلیه .ما  می خوایم  قبل -

 .او لبخند  زد  و به  مارلو  سیگار  پیشنهاد  داد

 سیگار می کشی جورج؟  -

 .نه آقا  -

 .خوبه، حال  می تونی به  من بگی که  شب سیزدهم  ژانویه کجا بودی؟ عجله  نکن  -

 سیزهم  ژانویه؟  شنبه؟ این ساده است من پیش  مویرا، خونه  بودم  .ما تلویزیون تماشا -

 .میکردیم .آره من  پیش همسرم بودم

 حدود ساعت   ده کجا  بودی؟  -

 .خونه بودم .او  !نه  نه،  یه لحظه  صبر  کنید،  من خونه نبودم -

 پس  به من  بگو کجا بودی؟  -

 :مارلو لبخند  زد 

 .من یه  مدت بیرون  رفتم،  با  یه دختر  آشنا  شدم، میدونی  یه خود فروش  -
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 قبال می شناختیش؟  -

 :مارلو سری تکان داد 

 نه این اولین باری بود  که می دیدمش .اون  بیرون از  ایستگاه  قطار  ل دبروک گُُرو¹ بود  .من -

 .مطمئنی  قبال اون رو  ندیدی؟دل  مورنی  -

 دل  مورنی؟  -

 :مارلو پرسید

 دل  مورنی  کی هست  ؟ -

 

 * فصل دوم *

 

 .مصاحبه تمام  روز ادامه  داشت 

 :مارلو گفت

 بعد  از  رابطمون، من  اون  رو رسوندم  لدبروک  گرو و پولش رو بهش  دادم.آخرین باری  که  -

راکو² .مطمئن نیستم  چه  دیدمش  به ماشین دیگه ای  نگاه می کرد، یه ماشین قرمز شاید  یه  س 

 و بعدش  تو چی  کارکردی؟  -

 .من برگشتم  خونه -

 چه ساعتی  بود؟  -

 .یادم نمیاد  از  مویرا  بپرسید  -

 می شناسی اون  دختر رو؟  -
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 .همون  طورکه  گفتم  من  هرگز قبالا  اون رو ندیدم  .اون فقط سمت ماشین  من اومد  -

 .شفورد عکسی  از  دل مورنی را به  او نشان  داد 

 .زود باش  جورج -

 .شفورد صبور  بود 

 اون دختر  این  بود؟  -

 .یادم نمیاد،  تاریک  بود  -

 

_________________ 

1. Ladbroke Grove 

2. Scriocco 

********* 

 شد. ها بارها و بارها از مویرا پرسیده می سوال در اتاقی دیگر همان  

 چه ساعتی مارلو به خونه برگشت؟  -

 آیا دوباره بیرون رفت؟  -

داد. مارلو ساعت ده و نیم به خانه آمد و آنها تلویزیون  ها می او هر بار همان جواب را به آن 

 تماشا کردند و برای خواب به اتاق رفتند. 

  دستور او . شد   فرستاده خانه  به او با  ¹آگاهی، بورکینرا داد، پلیس وقتی پلیس اجازه رفتن به او  

 ای.ماشین مارلو گرفته شود. یک رووِر قهوه که  داد 
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ها مویرا را به خانه رساندند. هیچ اثری از رووِر  او دو مامور دیگر را با خودش همراه کرد و آن 

 نبود. در کوچه، کنار خانه پارک نبود. 

 مویرا گفت: 

 اون رو دزدیده. من غافلگیر نمیشم حتی اگه اون رو شما برداشته باشین!یکی  -

ساعت یازده و نیم بود که شفورد سوال پرسیدن ازمارلو رو متوقف کرد. او بیست و چهار  

ساعت وقت دارد تا مدرکی پیدا کند که مارلو را به قاتل وصل کند. اگر نتواند ارتباطی پیدا  

 فتن به خانه را بدهد. کند، باید به مارلو اجازه ر

 به بورکین گفت: 

 خوام اون رو بگردم. ماشین مارلو رو پیدا کن، می  -

کرد. اوتلی برای او یه  های پرونده نگاه می روز بعد شفورد پشت میزش نشست و به نوشته 

 فنجان قهوه خرید. 

 بورکین ماشین رو پیدا کرد؟  -

 اوتلی گفت: 

 که حتما دزدیده شده.  نه! کنار خونه پارک نبود مویرا میگه  -

  ²دی؟ دختری در اُلدهامگرفتم. اوتلی، چیزی رو برای من چک کن. این کار رو انجام می  -

 . بیاری  برام  اون از  اطالعاتی  خواممی   کردممی  کار  جااون  من وقتی  بود  شده  کشته 

 کنی مارلو اون دختر رو هم کشته؟ فکر می  -

 خوام متوجه بشم. شاید، می  -
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 اش درآورد. دفتر خاطرات دال مورنی را از جیب اوتلی  

 با این چیکار کنم؟  -

 اندازم. میرم رئیس رو ببینم و بهش بگم چه اتفاقایی افتاده. نگهش دار. بعدا بهش نگاه می  -

جین تنیسون بعد از شفورد به ایستگاه رسید. ماشین شفورد بد پارک شده بود و پیدا کردن  

 ار آن کار سختی بود. اش کن فضای خالی برای ماشین 

 وقتی پاش رو داخل اداره گذاشت اوتلی را دید. اوگفت: 

 شنیدم یه مظنون دستگیرکردن!  -

 بله، دیروز دستگیرش کردیم.  -

 اوتلی خیلی تیز به تنیسون گفت: 

- DNA  خورد. اون به قاتل می 

طلب متنفر  های جاهبرد. او از زن صحبتی با تنیسون ل*ذت نمی اش، او هم از هم مثل رئیس 

 بود. 

  از  تا ، ³آگاهی، کِرنانارشد کمی از صبح گذشته بود که تنیسون به دیدن رئیسشون رفت. افسر 

 : گفت   کرنان. کند شکایت شود می   داده مرد   کارمندان به قتل  های پرونده  همیشه  اینکه

 تونی به یه ایستگاه دیگه منتقل بشی. اگه تو این ایستگاه پلیس خوشحال نیستی می  -

خوام بدونم چرا شفورد این پرونده رو گرفته درحالی که  خوام منتقل بشم، می من نمی  -

 تعطیالت بوده؟! 
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 شناسه. اون قربانی رو می  -

 فریاد کشید: 

 شناسم. من اون رو دو سال پیش دستگیر کردم. خب من هم همین طور. من هم می  -

تنیسون اداره رو ترک کرد راضی بود.   کهکرنان دوباره به او گفت که باید صبور باشد. او از این

ها رو دوست نداشت. او شفورد و  او کارمند خوبی بود؛ ولی یک زن بود و او کارکردن با زن 

 اوتلی را دوست داشت. 

شد اگر تنیسون  شود. او خوشحال می معتقد بود تحقیقات جنایی توسط مردان بهتر انجام می 

 برود. آنجا را ترک کند و به جای دیگری 

 

_________________ 

1.Burkin 

2.Oldham 

3.Kernan 

 *********** 

 حالت خوبه؟ به نظر خوب نمیای!  -

 شفورد جواب داد: 

 فقط خستم.  -
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کنیم، شواهد بیشتری نیاز داریم؛ ولی روی کت  ما هرروز و هرشب روی این پرونده کار می  -

 شته باشه ما گرفتیمش. خونی دا مارلو خ*ون هست، اگر اون با گروه خ*ون دال هم 

اش احساس کرد.کرنان به او  کرد، د*ر*د شدیدی درقفسه س*ی*نه همین طور که صحبت می 

 نگاه کرد و گفت: 

 مشکل چیه؟  -

 دونم، د*ر*د دارم. نمی  -

ش به گوشه میز کرنان  شد. ناگهان افتاد، سر توانست نفس بکشد، د*ر*د بدتر می شفورد نمی 

 برخوردکرد. 

اش برای ایستادن کمک کند؛ ولی شفورد  کرد به رئیسزنگ زد. اوتلی سعی می کرنان به دکتر  

 توانست تکان بخورد. چشمانش بسته بود. نمی

کشد. یک دکتر با عجله از آنجا عبورکرد.  تنیسون شنیدکسی بیرون از دفترش فریاد می 

 پرسید: 

 چی شده؟  -

 شفورد مریضه.  -

 ان برسد ایست قلبی کرد و مرد. که آمبوالنس به بیمارستشفورد قبل از این

 که مرده بود متٔاسف بود. آمد؛ ولی از اینتنیسون در دفترش نشست. او از شفورد خوشش نمی

 کرد. و حاال یک نفر دیگر باید پرونده دال مورنی را رهبری می 
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  نفر یک. کنند بحث  آمده پیش   وضعیت درباره تا  ،¹تِرینِرکرنان با رئیسش تماس گرفت، ژئوف 

  نداشت،  دوست را  تنیسون  مردی   هیچ هرچند گرفت،می  دست   به را  مورنی  دال   پرونده باید

 دانستند او منتظر است. کرنان گفت: می  هاآن

تونیم استفاده  خواد که با اون کار کنه؛ ولی از چه کسی به غیر از اون می هیچ مردی نمی  -

 فت: کنیم؟ هیچکدوم ازکارکنان ارشد در دسترس نیستند. ترینرگ

درسته! اون رو مسئول پرونده کن. ولی حواست حسابی بهش باشه، که اگر اشتباهی ازش   -

 شیم. سر زد، ما از دستش خالص می 

 

 

 * فصل سوم * 

 

 

اوتلی آخرین نفری بود که به جلسه رسید. همه مامورین پلیس در اتاق ساکت بودند. آنها  

 مرده بود. کردند و حاال شفورد  شان را تحسین می رئیس 

 کرنان ایستاد و شروع به صبحت کرد: 

تونیم اون رو به قتل دال مورنی متهم  کنم می من پرونده مارلو رو بررسی کردم و فکر می  -

سپرم تا مسئول این پرونده باشه. همه ی  های ارشد میکنیم. من پرونده رو به یکی از کارمند 

 شناسید. آگاهی تنیسون رو می شما افسرارشد 

 فریاد ازسوی مردان بلند شد. صدای 
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 اوتلی یک قدم جلو آمد: 

خوایم ما به  تونید این مسئولیت رو بهش بدین. ما اون رو نمی متاسفم قربان، ولی شما نمی  -

 شناسیمش. کنیم. پرونده رو به کسی بدید که ما می عنوان یه گروه، پنج ساله که با هم کار می 

 کرنان گفت: 

پذیره، دیگه حرفی برای بحث کردن  دسترسه. و این مسئولیت رو می اون تنها کارمند در   -

 مونه.باقی نمی 

 سریع اتاق را ترک کرد تا اعتراض بیشتری نکند. 

 

_________________ 

1.Geoff Trayner 

 ******** 

 قطعا تنیسون با وجود این مردان کار سختی در پیش خواهد داشت. 

و پایین انداخت. وقتی به عکس خانواده شفورد نگاه  اوتلی هر چیزی که روی میز شفورد بود ر

 کرد، چشمانش پر از اشک شد. هنوز پشت میز شفورد نشسته بود که کرنان داخل شد: 

 خوای باهاش حرف بزنی؟ کنه می تنیسون داره شواهد رو برسی می  -

 اوتلی گفت: 

 خوام با اون تو یه اتاق باشم. حتی نمی  -
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  دیدن  برای ¹ده دال مورنی را خواند و بعد از آن او و کارگاه جونزهای پرونتنیسون همه ی گزارش 

 به جاده میلز رفتند.  اشخانه  در   سالبانا خانم 

 توانست به او چیزی بگوید. او شکایت کرد: آن زن نمی 

تونم خواین این اتاق رو بگردین! می ها می اش رو پرداخت نکرده. تا کی شما پلیساون اجاره  -

 اش بدم، من به پول احتیاج دارم. اجاره به یه نفر دیگه 

 تنیسون گفت: 

 تو جسد رو دیدی؟ مطمئنی که دال مورنی بوده؟  -

 خانم سالبانا پرسید: 

 تونه باشه. چه کسی به غیر از اون می  -

 شناسی؟ چقدر دال رو می  -

دادم. بیشتراوقات هم وقتی اجاره رو  شناسم، بهش یه اتاق اجاره می من اون رو نمی  -

 دیدمش و همیشه برای پرداختن تاخیر داشت. گرفتم نمی می 

هایی در قفسه  جا هنوز چندتایی لباس و کفش تنیسون به اطراف اتاق دال نگاهی انداخت. آن 

 ها با دقت نگاه کرد. بود. او به کفش 

 بعد، تنیسون رفت تا جسد دال مورنی را ببیند. 

های عمیقی روی  زده بود، ولی هنوز زخم یک نفر او را تمیز کرده بود و موهایش را شانه  

 صورتش بود. 

 های روی بازوی دال نگاه کرد. دکتر گفت: تنیسون به عالمت 
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 هاش بسته شده بود و یه بریدگی کوچک روی دستشه. اون از باالی بازوهاش و مچ دست  -

 کجا؟  -

 دکتر به او یک بریدگی کوچک روی مچ دست دال را نشان داد. 

 عمیقه پس باید خیلی خونریزی کرده باشه. این کامال   -

 تنیسون سری تکان داد و به سمت جونز برگشت: 

هاش رو داشته باشیم، با  ما قبال دال رو دستگیر کردیم پس باید حتما یه کپی از اثر انگشت  -

 های جسد چک کن. اثر انگشت 

 جونز گفت: 

 ما این کار رو قبال انجام دادیم! -

 بده. حاال! خوبه، دوباره انجامش  -

هایش کرد، جین تنیسون به خواندن یادداشت آن شب، همین طور که پیتر تلویزیون تماشا می 

 داد. روی پرونده ادامه می 

 آمد. پیتر گفت: به نظر خسته می 

 بیا بخوابیم جین.  -

 خوام این رو تموم کنم. زوده! می  -

 پیتر به رختخواب رفت؛ ولی جین همراه او نرفت. 

 کرد. کرد و پشت میزش احساس خستگی می ا کار می ی شب راو همه 
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 ی کارمندان ساکت بودند. ساعت نه بود وقتی تنیسون وارد اتاق جلسه شد. همه 

 کردند که پنهان کنند چقدر از او متنفر هستند. آنها حتی سعی نمی 

ز  دونم شما ا دونید که من االن مسئول این پرونده هستم. بابت شفورد متاسفم. می شما می  -

 امیدوارم با من همکاری کنید تا این پرونده رو ببندیم.  مرگ اون ناراحت و شوکه هستین. 

 ی آنها نگاهی انداخت: او به صورت همه 

 ای برین.تونید به پرونده دیگه خواد که با من کار کنه، پس می کدوم از شما نمی اگر هر  -

 ادامه داد: کرد. او هیچکس حرفی نزد. اوتلی با نفرت به او نگاه می 

 خوبه. حاال اینجا خبرهای بدی داریم .  -

ها شبیه به هم نیست.  این یه عکس از دال مورنیه و این یه عکس از قربانی قتل، اثر انگشت 

 سایز کفششون متفاوته. قربانی ما دال مورنی نیست، یه نفر اشتباه کرده. 

 اوتلی فریاد کشید: 

 شناسایی کرده! دونی که شفورد اون رو  می  -

که اوایل  دونست درحالی طور اسم اون رو می خوام بدونم مارلو چه کرده، می پس اشتباه می  -

شناسه و آخر مصاحبه دومش اون رو دال خطاب  مصاحبه اولش گفت که اون دختر رو نمی 

 دونسته؟! طور اسمش رو می کرد چه می 

 ی جین به او توجهی نکرد. اش را باز کرد تا حرفش را قطع کند؛ ول اوتلی د*ه*ان 

 

_________________ 
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1.Jones 

 ********** 

که دال مورنی  باید از اول شروع کنیم، باید بفهمیم چه کسی اون دختر رو کشته و این  -

کنم مارلو درگیر این پرونده هست؛ ولی اگه مدرک بیشتری پیدا نکنیم،  کجاست! فکر می 

 تونیم متهمش کنیم. نمی

که اتاق را ترک  زد؛ ولی به محض این که جین به سمت در برود حرفی نمی هیچکس تا وقتی  

 ی آقایان شروع به حرف زدن کردند. اوتلی گفت: کرد، همه 

کنه که اون رو یه احمق جلوه  ازش متنفرم! جان شفورد همین دیروز مُرد و اون داره سعی می  -

 بده.

که اون یک مرد خوشتیپ است شوکه  رفت که با مارلو مصاحبه کند، از این وقتی تنیسون می 

 شد. خوش پوش، با ادب، و یه کُت گرون پوشیده بود. 

 او خودش را معرفی کرد. 

خوام از تو  ام و می دونی برای جان شفورد چه اتفاقی افتاد. حاال من مسئول این پرونده می  -

 های بیشتری بپرسم. سوال

کنار ایستگاه دید و به او برای ر*اب*طه  مارلو داستانش را دوباره تعریف کرد. او دختری را 

 پول پیشنهاد داد. 

 کدوم دختر؟  -

 دال مورنی.  -
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 شناسیش، آره؟ پس می  -

دونستم، من قبال اون رو ندیده بودم، آقای شفورد اسم اون رو به من  نه من اسمش رو نمی  -

 گفت. 

 خب، بعدش چی شد؟ -

 ما صندلی عقب ماشینم ر*اب*طه داشتیم.  -

شد دستش با گوشه رادیو ماشینم بریده شد و من دستمالم رو  از ماشین پیاده می وقتی که 

هایش هم بود، بعد اون رو به ایستگاه  بهش دادم تا دور دستش ببنده؛ چون خ*ون روی انگشت 

 برگردوندم. 

ای شد. یه ماشین قرمز، من فکر کردم اون مشتری  از ماشین من پیاده شد و سوار ماشین دیگه 

 پیدا کرده. ای دیگه 

 و مطمئنی که قبال اون رو ندیدی؟  -

 دیدمش، خیلی احمق بودم. نه، و کاش اصال نمی  -

 ای به درِ اتاق زد و تنیسون رفت بیرون تا با او صحبت کند. اوتلی ضربه 

 ما روی کتش خ*ون پیدا کردیم و گروه خونی اون با قربانی یکی بود. اون رو گرفتیم.  -

 تنیسون گفت: 

نگرفتیمش. اون گفت که اون دختر دستش رو تو ماشینش بریده این خ*ون رو توجیه  نه ما  -

کنه و شفورد بهش اسم دال رو گفته. شواهدِ کافی نداریم که ثابت کنه اون قاتله. اگه با این  می 

 فهمن که اون گناهکار نیست. پرونده به دادگاه بریم فوراً می 
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 ها رو جمع کرد. ی برگه درآخر همه   تنیسون ساعتی دیگر با مارلو مصاحبه کرد.

 و یه سوال دیگه آقا مارلو.  -

 کردی؟ درسته؟ به سمت خونه رانندگی می  -

 بله. -

 شما گاراژ دارین؟  -

ها گفتن که نتونستین پیداش کنین. فکر  نه من ماشین رو بیرونِ خونه گذاشتم. پلیس  -

 کنی اون دزدیده شده باشه؟ می 

 رفت که مارلو او را متوقف کرد. در می تنیسون جوابی نداد. به سمت  

 تونم حاال برم خونه؟ ببخشید! می  -

 تونی.نه، متاسفم آقا مارلو؛ ولی نمی  -

مشکی وارد شد، اوتلی در اتاق جلسه نشسته بود و با بورکین   وقتی تنیسون با یک مردِ مو 

 کرد. صحبت می 

 . میکنن  کار  به ع شرو   ما  با  امروز از . هستن ¹ایشون کارگاه، تونی مودیمَن -

مَن  تونید جزئیات رو هم بگین. مودی من درمورد پرونده یه چیزایی رو بهش گفتم؛ ولی شما می 

ها باهاش آشنا شدن. اوتلی از بابت او مطمئن نبود. هیچ  شناسه و اون بعضی از کارمندها رو می 

ون یک برگه  خواست. تنیسهای تنیسون رو برای کارکردن روی این پرونده نمی یک از دوست 

 از روی میزِاوتلی برداشت. 

 های دختراییه که گزارش شده گم شدن؟ ها اسم این -
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 بله! باالش نوشته گزارش افراد گمشده!  -

 تنیسون تیز گفت: 

 بس کن اوتلی!  -

 تنیسون نگاهی به لیست کرد. 

 . لندن تو جااین یکی  ،³سِرِی   تو یکی  ،²یکی تو بریتِن -

 زنم. می ها سر به اون  -

کرد، رویش را از  خورد برداشت، پیتر بود. همانطور که با پیتر صحبت می او تلفن را که زنگ می 

 مردانِ داخل اتاق بگرداند . 

 تونم صحبت کنم. چیز مهمیه؟ متاسفم! االن نمی  -

 بورکین داخل اتاق شد و به جین نگاه کرد و گفت: 

 م. ایم که خونه مارلو رو دوباره بگردیما آماده  -

 زند. او تلفن را گذاشت و به بورکین ملحق شد. تنیسون قول داد که بعداً به پیتر زنگ می 

 

 

* 
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ی مارلو را زدند. مدت زیادی منتظر ماندند تا در باز شود. مویرا  تنیسون و بورکین درِ خانه 

 . کرد   نگاه او  به دقت   با  تنیسون. بود  ایستاده  آنجا ⁴ِهنسون

دانست که مویرا سی و هشت ساله است؛ ولی  همسرِ مارلو را می دید. می این اولین بار بود که 

 رسید. تر می به نظر بزرگ 

 های گرانی پوشیده بود و آرایشِ زیادی داشت. پرسید: لباس 

 بله؟!  -

 آگاهی، تنیسون هستم. ارشد من پلیس  -

 خب که چی؟  -

بها، انگشترهای  های گران د تنیسون به جواهرات خوبی که مویرا پوشیده بود اشاره کرد. دستبن

 هایش بلند و قرمز بود. بسیار ... ناخن

طور که  خوایم این خونه رو بگردیم. و مجوز های الزم رو هم داریم و دوست دارم همین می  -

طور که  اندازه من هم چند تا سوال ازت بپرسم. مویرا همین کاراگاه بورکین نگاهی به اطراف می 

 داد گفت: می  ها اجازه ورود به آن

 ای ندارم، دارم؟ چاره دیگه  -

 ای داشت. تنیسون گفت: خانه تمیز و چیدمان فوق العاد 

 این خیلی خوبه.  -
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کنه، کلی پول به دست میاره. ماشینش رو پیدا  چه انتظاری داشتی؟ جورج سخت کار می  -

دیده و  بردین کردین؟ این به خاطر شما بود که گم شده، کسی شما رو وقتی که اون رو می 

 ماشین رو دزدیده. 

خوام باهات حرف بزنم. مسئولیت  تونیم اطالعاتی درباره ماشین بهت بدیم فقط می ما نمی  -

 این پرونده به من داده شده. اون یکی بازرس ناگهانی مُرده. 

 خوبه، هرچی پلیس کمتر باشه بهتره.  -

 تنیسون پرسید: 

 رو انتخاب کرده، مویرا؟ که همسرت یه خود فروش  چه احساسی داری از این -

 کنی چه احساسی دارم؟!عالی! خودت فکر می  -

 که به زندان بره چه طور؟ درباره دختری که اون بهش حمله کرد قبل از این -

اون کاری نکرده. اون زن دیوونه بود. شاید جورج زیاد نو*شی*دنی خورده بود؛ ولی بهش   -

 حمله نکرد. 

 م*ست بود؟ وقتی شبِ شنبه برگشت به خونه   -

 نه، م*ست نبود.  -

 چه وقتی رسید خونه؟  -

 ده و نیم. ما تلویزیون نگاه کردیم و بعدش خوابیدیم. -

 تنیسون یه عکس از کیفش برداشت و به مویرا نشان داد. 
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 این عکس دختریه که اون اعتراف کرد باهاش ر*اب*طه داشته. بهش نگاه کن! -

حاال چه کاری از دستم برمیاد؟ خیلی از مردها با   خب که چی؟ من متاسفم که اون مرد؛ ولی  -

 های دیگه ر*اب*طه داشتن. زن 

 یه سوال دیگه مویرا.  -

 شناسی؟ دال مورنی رو می  -

 هرگز اسمش رو هم نشنیدم.  -

 هیچ وقت؟  -

 نه! -

 شناسه؟ و مطمئنی جورج اون رو نمی  -

 اش جمع کرد. مویرا دستانش را روی س*ی*نه 

 نشنیدم. هرگز اسمش هم  -

 تنیسون عکس را داخل کیفش برگرداند. 

 ممنونم از وقتی که گذاشتی.  -

وقتی خانه را ترک کردند بورکین به تنیسون گفت که هیچ دستمالی که به خ*ون آغشته باشد  

 پیدا نکرده است. 

 

_________________ 
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1.Tony Muddyman 

2.Brighton 

3.Surrey 

4.Moyra Henson 

 ********** 

ها شروع به  اوتلی و جونز دنبال دخترهایی بودند که در ماه اخیر در لندن گم شده بودند، آن 

 تواند قربانی این قتل باشد. ها می ها کردند. یکی از آن بازدید از خانه

ای که از آن بازدید کردند محله خوبی داشت؛ اما خود خانه نامرتب و کثیف بود. یک  اولین خانه 

 بلوندِ قدبلند در را بازکرد. دختر 

م  کردمی   فکر   من.  ندیده رو   اون هیچکس . شده  گم   که هست  ای هفته  دو  ، ¹دوست من، کارِن  -

 اون با دوست پسرشه؛ ولی نیست. 

 اوتلی پرسید: 

 ازش عکس داری؟  -

که اسم قربانی قتل را پیدا  وقتی به عکس یک دختر جوان و زیبا نگاه کرد بالفاصله فهمید 

 . کرده است

تنیسون و بورکین از دو خانواده دیگری که گزارش داده بودند دخترشان گم شده است بازدید  

 ها هیچ وجه اشتراکی با دختر کشته شده نداشتند. کردند. هیچ کدام از آن 

 او با خودش فکر کرد: 
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تونن باشن. داره تالش  دونست این دخترها نمی کنه. اون می اوتلی از قصد این کار رو می  -

 کنه که من احمق به نظر برسم. می 

 گشتند، تنیسون از بورکین پرسید: همین طور که به لندن برمی 

 کنی؟ درمورد مارلو چی فکر می  -

 بورکین آرام جواب داد: 

کنم اون این کار رو کرده. یه چیزی درباره مارلو هست، نمی دونم چی؛ ولی فکر  من فکر می  -

 دنبالشیم. کنم اون کسیه که می 

 تنیسون از پنجره ماشین به بیرون خیره شد، انگار بیشتر با خودش حرف بزند تا بورکین: 

هایی دارم؛  دونی، زن بودن تو وضعیت من کار آسونی نیست. من نسبت به مردم احساس می  -

کنی مارلو این کار رو کرده،  کنن. به عنوان یه مرد احساس می ها قطعا با تو فرق می ولی اون 

 کنی اون قاتله؟ چرا؟ چرا فکر می 

 دونیم.اون با دختره ر*اب*طه داشت، ما این رو می  -

کنه ما باید یه چیزی پیدا کنیم تا اون رو به این قضیه وصل کنه.  ولی این، اون رو قاتل نمی  -

 کنه. کنه. قبال تو دردسر افتاده؛ ولی هنوز از اون حمایت می همسرش از اون حمایت می 

 ت: بورکین گف 

 کنم مارلو کسیه که دنبالشیم . هنوزم فکر می  -

 کنی گناهکاره. باید مدرک داشته باشی. تونی اون رو متهم کنی چون فکر می نمی  -

 شود: همون موقع پیامی از رادیو پخش می 
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ماموران هر اینچ تخت دال رو گشتند و هیچ مدرکی نبود که نشون بده مارلو هرگز اونجا بوده   -

 تار مو!است؛ حتی یک 

 تنیسون دوباره روی صندلی خود نشست. 

 جا رو ترک کرده؟ که اثری از خودش به جا بذاره اون جا رفته و بدون اینچه طوری اون  -

ای که از آن بازدید کردند متعلق به یک خانواده ثروتمند بود که یک مرد در را باز  سومین خانه 

 کرد. 

.  هستن بورکین کارگاه ایشون و  هستم   یسونتن آگاهی،ارشد افسر  من  ؟ ²سرگرد هاوِرد -

 . بپرسیم   سوال  تا چند  دخترتون ی درباره   شما از خوایم می 

 او اجازه داد انها واردِ خانه شوند. 

 البته! بفرمایید داخل.  -

های بزرگ که به باغچه دید داشتند. مردِ مسن  او آنها را به اتاقی بزرگ راهنمایی کرد با پنجره 

 برگشت: به سمت آنها 

 تونم براتون انجام بدم؟ مشکلی پیش اومده؟ لطفا بنشینید، چه کاری می  -

 گردیم. کسی اون رو برای دو هفته ندیده. ما دنبال دختر شما می  -

 چی!؟ این یه شوخیه؟  -

 رسید، ولی تنیسون به سوال پرسیدن ادامه داد. مرد به نظر ناراحت می 

 عکس از دخترتون دارین؟  -
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 کس را به اون نشان داد، تنیسون بالفاصله او را شناخت. وقتی سرگرد ع

 تنیسون گفت: 

 کنم دختر شما مرده. متاسفم قربان. باید بهتون بگم که فکر می  -

ها آخرین  کدام آن ازظهر را به مصاحبه با خودفروشان گذراندند. هیچ اوتلی و جونز بقیه بعد 

 د. اوتلی گفت: توانستند به یاد بیاورنباری که دال رو دیدند نمی 

ها هر کاری برای پول  کنن.باید از دستشون خالص شیم. اون این زن ها من رو عصبانی می  -

 کنن. می 

 جونز جوابش را نداد. 

 اوتلی ادامه داد: 

ای نزد و مُرد. چرا اون باید بمیره؟ چرا  همسرِ من زن خوبی بود. هیچ وقت به کسی صدمه  -

 یکی از این زن ها نه!؟ 

 

 

* 

 

تنیسون سرگرد هاورد را به داخل اتاق راهنمایی کرد جایی که جسد در آن دراز کشیده بود.  

 تنیسون از او پرسید: 

 ای؟آماده  -
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 او سرش را تکان داد. پتویی که جسد را پوشانده بود کنار زد. 

 سرگرد هاوِرد این دختر شماست؟ »کارن جولیا هاوِرد«؟  -

 نتظر ماند. بعد از مدت طوالنی، او سرش را تکان داد. او به دختر مرده خیره شد. تنیسون م

 بله، دخترِ منه.  -

 خواست از او بپرسد؛ ولی اول او شروع به صحبت کرد: های زیادی بود که تنیسون می سوال

جاست؟ چرا قبال چیزی به من گفته نشده؟ چه کسی مسئول  چه طور مُرد؟ چه مدتیه که این -

 این پرونده است؟ 

 را قطع کرد:   تنیسون حرفش 

 من مسئول هستم.  -

  حساب به مسئول   رو  زنی  هیچ  من.  منه  دوست   اون. کنم   صحبت  ³تو؟ بذار با کوماندِر ترینِر -

 ! بذار کوماندِر رو ببینم . نمیارم

 تنیسون دهانش را باز کرد تا جواب بدهد؛ ولی بورکین نذاشت. او گفت: 

 تنهاش بذار. اون ناراحته.  -

 سرگرد فریاد زد: 

 تونن این پرونده رو رهبری کنن. شناسم که می ها رو می من دوستانِ زیادی دارم، خیلی  -

 ی کوچک شروع کرد به گریه کردن. بعد مثل یک بچه 
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خواست از او سوال بپرسد. او بورکین و سرگرد را با  تنیسون از خودش خجالت کشید که می 

داد پلیس جوان دستانش را روی  می هم تنها گذاشت. همین طور که که او به گریه کردن ادامه  

 های مرد بزرگتر گذاشت. شانه 

 

_________________ 

1.Karen 

2.Howard 

3.Karen Julia Howard 

4.Commander Trayner 

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

 * فصل چهارم * 

 

 

ها تنیسون با گزارشی بود، که قربانی  صبح روز بعد، کِرنان سه مراجعه کننده داشت. اولین آن 

که تنیسون پلیسِ بدی است شکایت  قتل شناسایی شده است. دومین نفر اوتلی بود و از این 

 کرد. می 

رو داشتیم. تنیسون کارش رو   DNAهای کردیم، ما نتایج تست باید مارلو رو متهم به قتل می  -

 بلد نیست. 
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 . بود مارلو  وکیل ،¹بازدیدکننده سوم، آرنولد آپچِر

ها کدوم از این ها نگاهی بندازین، رئیس ارشد! تو هر این پرونده  کنم شما باید به فکر می  -

ها مجرم شناخته نشدند. آقای  بود و تو هر کدوم اون پرونده  DNAمدارک وابسته به تست 

مارلو گفته بود که وقتی اون دختر کشته شده توی خونه بوده و شما مدرک کافی برای اثبات  

 ین، باید بذارین که بره. که اون قتل رو انجام داده نداراین

 کرد مصاحبه کرد. تنیسون با دختری که با کارِن زندگی می 

رفت. اون یه مدلِ مُد بود. همیشه خیلی خوشحال  آخرین باری که اون رو دیدم، سرکار می  -

 بود. 

 دختر شروع کرد به گریه کردن. 

 . بکند  کمکی نتوانست  کارِن،  پسر  دوست   ،²مایکل

ای بود که ندیدم. تا سیزدهم ژانویه تعطیالت  ودیم، من اون رو چند هفتهما با هم بحث کرده ب -

جا نیست. بعد به  اش تماس گرفتم و دوستش گفت که اون بودم. وقتی به خونه برگشتم با خونه 

ها هم از کریسمس به بعد ندیده بودنش؛ پس رفتم اداره  خونه پدر و مادرش زنگ زدم و اون 

 ادم. پلیس و گزارش گم شدنش رو د

 شب سیزدهم کجا بودی؟  -

 جا بودم. ها بهت میگن که تمام شب رو اون خونه پدرو مادرم. اون  -

ساعت شش و ربعِ شب بود که کرنان گفت باید اجازه بدهند مارلو به خانه برود. مدرک کافی  

توانست او را نگه  که ثابت کند او کارن را کشته است، وجود ندارد و پلیس تا جایی که می 

 ته. داش
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 تنیسون خبرها را به دیگر افسرانِ پلیس رساند. 

 دیم تا وقتی که یه مدرک پیدا کنیم. ی اون ادامه می ما به تحقیق کردن درباره  -

 اوتلی فریاد زد: 

 ای رو بکشه، این تقصیر توعه! نباید اجازه بدی که بره! اگر مارلو دختر دیگه  -

 تنیسون گفت: 

ده از اولش درست مدیریت نشد. مدرک کافی وجود نداره که  کافیه گروهبان اوتلی. این پرون -

جا دیم تا وقتی که برش گردونیم و این اون رو متهم کنیم؛ پس به جست و جو کردن ادامه می 

 نگهش داریم. 

 اش را باز کرد. مارلو به سمت ماشین او دوید.گفت: تنیسون درِ ماشین 

 کنید. دونستم که شما به من کمک می کنم می خوام ازتون تشکر من رو ببخشید خانم. می  -

رسید که بی گناه است؛ ولی  تنیسون منتظر به اونگاه کرد. او خوشتیپ بود و به نظر می 

دانست که مارلو قاتل است. او مطمئن بود که جورج ربطی به این قضیه دارد. مارلو سوار  می 

 . تاکسی شد. یک دقیقه بعد، اوتلی به سمت ماشین تنیسون دوید 

ها یه جسد دیگه پیدا کردند. بهش حمله شده  چند لحظه پیش تماسی دریافت کردم. اون  -

 بود و دستاش رو بسته بودن. تا اون جایی که گفتن، اون دال مورنیه. 

شب بود وقتی که تنیسون و اوتلی به صح*نه رسیدند جایی که جسد پیدا شده بود،   8ساعت 

 بسیار لغزنده بود. بارید و زمین باران سختی می 
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جسد با خاک پوشیده شده بود و برای مدت طوالنی آنجا بوده است. تنیسون به صورتش نگاه  

 کرد. 

 کنم حق با توعه، اون شبیه دال مورنیه. فکر می  -

های دختر  های روی دست توانست عالمت گرچه بدنش با گل و الی پوشیده شده بود، جین می

 ای ب*دن کارن بودند. ه را ببیند، آنها مانند عالمت 

 اوتلی گفت: 

 کردی. حتما این یکی رو هم اون انجام داده. نباید مارلو رو آزاد می  -

 کرد ... مجبور شدم که بذارم بره اگه شفورد از اولِ تحقیق این همه اشتباه نمی  -

 اوتلی فریاد زد: 

رلو قاتله، فکر  دونست ما ی رئیسِ من این طور حرف نزن. اون پلیس خوبی بود. می درباره  -

 ای در اُلدهام انجام داده.کرد که مارلو قتل دیگه می 

 چی؟! چرا چیزی به من نگفتی؟  -

 ی این موضوع مطمئن نبود. درباره  -

ها رو صبح دوشنبه روی میزم  های دیگه باشه. اون هایی درباره این تو پرونده باید گزارش  -

شم تو رو به  پنهون کرده باشی مجبور می  خوام، و اوتلی اگه اطالعات بیشتری رو از من می 

 ای منتقل کنم. بخش دیگه 

 

_________________ 
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1.Arnold Upcher 

2.Michael 

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

 * فصل پنجم * 

 

 

 وقتی جین به پیتر زنگ زد او در حالِ پختن شام بود. 

 جین گفت: 

 ای پیدا کردیم. ببخشید عشقم. من امشب خونه نمیام، ما جسد دیگه  -

شد که نخوابیده بود. از  دونست که او باید خسته باشد. بیشتر از سی و شش ساعت می پیتر می 

 که جین وقتی نداشت که با او سپری کند رنجیده بود. طرف دیگر، پیتر از این

 جین هرگز وقتی نداشت که درمورد کارِ او و مشکالتش صحبت کند. 

برای جوئی تنگ شده بود. پیتر   کرد و دلشاو زمان سختی را در محل کار سپری می 

 خواست با جین حرف بزند؛ اما او هرگز آنجا نبود. می 

 ها نشسته بود و خسته و کوفته شده بود. تنیسون از پشت میزش بلند شد. ساعت 

جا باشد؛ شاید بتواند با او صحبت کند و متقاعدش  به دفتر اوتلی رفت تا ببیند بلکه هنوز آن 

 مخالف نزنند. دیگر ساز کند که با یک 
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های  ها گزارش هایی از شفورد و خانواده اش بود، کنار آن جا نبود. روی میزش عکس اوتلی آن 

 پرونده دال مورنی بود. 

ها، یک کتاب کوچک آنجا بود، یک  تنیسون پرونده را باز کرد. زیر انبوهی از کاغذ 

 شده. که اسم دال، صفحه اول آن نوشته   1989خاطرات برای سال دفتر 

ها یک دفترخاطرات پیدا کرده اند. به آن نگاهی انداخت،  هیچکس به تنیسون نگفته بود که آن 

 ها نبودند. بعضی از صفحه 

وقتی تنیسون به خانه برگشت خیلی دیر بود و دیگر نخواست که پیتر را بیدار کند. او در اتاق  

تخت دراز کشیده بود. پیتر  جا پیدا کرد. کنار خواب دیگری خوابید. پیتر صبح، جین را آن 

 برایش یک فنجان قهوه آورد. 

 جین، جین! -

 شده؟ چی؟ چی  -

 هیچی، همه چی خوبه، منم. برات قهوه آوردم.  -

 ساعت چنده؟  -

 یکم از شش ونیم گذشته.من باید برم.  -

 اوه، نه! من باید عجله کنم! من باید . . .  -

 ها افتاد. او روی بالش 

 ام. خسته من خیلی  -

 پیتر پرسید: 
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 گردی خونه؟ امشب چه ساعتی برمی  -

 از من نپرس.  -

 پرسم! این سه روز خیلی کم دیدمت. فکر کردم شاید امشب رو برای شام جایی بریم. می  -

اش  خواست به آن فکر کند. همان طور خواب آلود، قهوه این آخرین چیزی بود که تنیسون می 

 را نوشید. 

 جین گفت: 

 نم هشت خونه باشم، باشه؟ کسعی می  -

 رفت جسد را ببیند جونز هم با خودش برد. تنیسون که می 

بوی جسد باعث شد که به او حال بدی دست بدهد. برای جونز، که به یک نگاه کشید و بعد  

 اتاق را ترک کرد. 

 دکتر گفت: 

کشته شده.  هایی شبیه به قربانی دیگه داره. با یه چاقو یا ابزارِ تیزکوچک اون هم جراحت  -

هاشه. صورتش به شکل بدی کوبیده شده،  اش و شونه های عمیقی روی قفسه س*ی*نهزخم 

هاش شسته شده بودند و  هاش نشون میدن که اون بسته شده بود. دست های روی دست نشونه

ها  باید با کسی که بهش حمله کرده درگیر شده باشه. ناخن مصنوعی داشته و دوتای اون 

 شکسته. 

 رسید: تنیسون پ

 کنی قاتلشون یکی باشه؟ فکر می  -



           

                                 www.taakroman.ir 

  مظنون اصلی( ) Prime suspectرمان   

 Linda La Plant کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
42 

 

تونم مطمئن باشم؛ اما ممکنه. هر کسی که هست، جسد رو شسته و هیچ اثری از خودش  نمی  -

 به جا نذاشته. 

 رسید. تنیسون جونز را که بیرون اتاق نشسته بود پیدا کرد، به نظر رنگ پریده می 

 او با روی خوش گفت: 

 تونی من رو به ایستگاه برگردونی. بهتره، می بسیار خب! اگه حالت  -

 جونز جواب داد: 

 خوردم برای همین حالم بده. بابت اون متاسفم رئیس. باید شب قبل چیزی می -

 تنیسون لبخند زد. 

 

 

* 

 

کرد رفت. او دو  ای که در آن کار می ساعت نُه بود که جورج مارلو خانه را ترک کرد و به کارخانه 

ساخت. کار  کرد که رنگ می ای کار می کردند را ندید. مارلو برای کارخانه می پلیسی که دنبالش 

های کسب و کارش بیشتر اوقات به  ها بفروشد و برای ماموریت ها را به مغازهاو این بود که رنگ 

شد برای دو، سه روزی از خانه دور باشد. در کارش  کرد که باعث می همه جای کشور سفر می 

دانستند او در زندان  گذاشتند. می کرد و همکارانش به او احترام می ر می خوب بود و سخت کا 

 ها باورش کرده بودند. ها گفت که گناهکار نیست و آنبوده است؛ اما به آن 
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آن صبح، کسی در کارخانه با مارلو صحبت نکرد. کمی که از روز گذشت، بدتر هم شد. وقتی  

 گرداندند. ی شد، مردم رویشان را بر موارد یک اتاق می 

کردند که  بار باور می دانستند پلیس او را به عنوان قاتل دستگیر کرده بود. شاید یک ها می آن

 او بی گناه است؛ اما نه برای بار دوم! 

 از بعد از ظهر گذشته بود که مارلو یک نامه نوشت:

نون هستند  توانم جایی که مردم به من مظکنم، بیشتر از این نمی من این شغل را ترک می  -

 کار کنم. 

 وقتی از کارخانه بیرون رفت فریاد زد: 

 من این کار رو نکردم! من این کار رو نکردم!  -

 *********** 

ای کشته شده و بعد به  اون حدود شش هفته پیش مرده، درست مثل کارن، جای دیگه  -

 مَن، چه چیزی پیدا کردی؟ صح*نه آوردنش، مثل کارن بسته شده بود. مودی 

 ره. که خیلی به سفر می مارلو امروز سرکار رفت؛ ولی از کارش استعفا داده و این -

 اوایل دسامبر کجا بوده؟  -

 لندن بوده.  -

قتل اتفاق افتاده مارلو لندن بوده. تا االن ماشین مارلو    دونیم وقتی این دو درسته! پس ما می  -

 رو پیدا کردیم؟ 

 ای میشه که ندیدن. حدود دو هفته  هاش ماشین رو نه، هیچ کدوم از همسایه  -
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 تنیسون گفت: 

جا پیدا شده رو برسی کنید. ببینید که  ای که جسد دوم اونبه گشتن ادامه بدید. و منطقه  -

کسی ماشینی مثل ماشین اون رو دیده یا نه. مدل ماشینش خاصه، یه نفر باید اون رو دیده  

 باشه. 

 پیش کرنان بود. بعد از جلسه رفت تا کرنان را ببیند. اوتلی 

 تنیسون گفت: 

 خوام از سرگرد اوتلی سوالی بپرسم، قربان. می  -

 شناخت؟ افسر ارشد آگاهی، شفورد، چه طور آنقدر خوب دال مورنی رو می 

 اوتلی گفت: 

 داد. اون رو چند بار دستگیر کرده بود. قبال به شفورد اطالعات می  -

 کرد جسد کارن هاورد برای دال مورنیه؟ می شناخت، چرا فکر  اگر شفورد اون رو می  -

 صورتش تقریبا از بین رفته بود. هر کسی می تونه اشتباه کنه.  -

 کرنان پرسید: 

 پرسی؟ ها رو براچی می این -

 خوام بدونم چرا این . . . شناختند. و می خوام بدونم شفورد و اوتلی چقدر دال مورنی رو می می  -

 نان پرت کرد. خاطرات را روی میز کراو دفتر 

 روی میز اوتلی بود.  -
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 اوتلی جوابی نداد. 

 تنیسون گفت: 

 ها بوده؟ هایی نیستند. چی تو اون صفحه جا صفحه این -

 اوتلی گفت: 

اومد و یکی از  رفت که اون رو ببینه. شفورد از اون خوشش می روزهایی که شفورد می  -

 های اون بود. مشتری 

 کرد. یسون نگاه نمیگفت به تنها رو می او وقتی که این 

 تنیسون به سمت کرنان برگشت: 

خوام هرلحظه تحت نظر باشه، اگر دو بار  کنم مارلو مظنون اصلی ماست. می من هنوز فکر می  -

 تونه.دست به قتل زده؛ پس دوباره هم می 

 کرنان سرش را تکان داد. تنیسون ادامه داد: 

 و تلویزیون هم حرف بزنم قربان. ها خوام درباره پرونده با روزنامه همین طور می  -

ها را تنها گذاشت، در را آرام  دانست. بیرون رفت و آن او برنده شده بود و این رو به خوبی می 

 پشت سرش بست. 

 ای سکوت برقرار بود و چند لحظه بعد کرنان فریاد کشید: چند دقیقه 

 دست بدی!  تونستی کارت رو به خاطرش ازتو احمقی! مدارک رو از بین بردی. می  -

 اوتلی گفت: 
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 هایی که اسم جان روشون نوشته بود رو پاره کردم قربان. من فقط اون صفحه  -

 توانست به کرنان نگاه کند. او به زمین خیره شد، نمی 

 تونست کارت رو تموم کنه. این بار خوش شانس بودی. تنیسون می  -

 جین دیر وقت به خانه رسید. پیتر منتظر او بود. 

 پیتر گفت: 

 کردم امشب قراره با هم بیرون بریم. فکر می  -

خواستم بهت زنگ بزنم؛ ولی توی اداره  من فراموش کردم، متاسفم! منظورم اینه که می  -

 های زیادی افتاد. اتفاق

 تلفن زنگ خورد. 

 ذارم. اگر این یه تماس دیگه است که برگردی سرکار، من تنهات می  -

 زده بود. جین تلفن را برداشت. مادرش زنگ  

 مادرش گفت: 

 دوشنبه هفته بعد تولد پدرته و قراره من براش یه جشن ترتیب بدم.  -

 جین جواب داد: 

 ما هم میایم.  -

 بعد اینکه تلفن را گذاشت یادش آمد. 
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ی قاتل کارن  او، نه! دوشنبه هفته دیگه قراره در تلویزیون حاضر بشم تا اطالعاتی درباره  -

ها های جناییه. خیلی مهمه. من اولین پلیس زنی هستم که اون رنامه هاورد بپرسم. این یکی از ب

 دعوتم کردن برای برنامه تلویزیونی. 

 پیتر پرسید: 

 کدومشون مهمتره جین؟ این پرونده یا تولد پدرت؟  -

 جین جوابی نداد. 

 

 

* 

 

 

و خونه  توانست ماموران پلیس که بیرون بودند مویرا پشت پنجره اتاق خواب ایستاده بود و می 

 رو زیرنظر داشتند را ببیند. 

 او پرسید: 

 ذارن؟ ها ما رو تنها نمی چرا اون  -

 او شروع کرد به گریه کردن. 

 خوام راحتمون بذارن. من فقط می  -
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ها مجبورن که ما رو  دم مویرا و من این قتل رو انجام ندادم. اون ها میرن. بهت قول می اون  -

 تنها بذارن. 

 مویرا پرسید: 

 همه بگو که چرا با اون دختر ر*اب*طه داشتی؟  اول از -

 دم. من عاشقتم مویرا. افته، بهت قول می دونم. من احمق بودم. دیگه این اتفاق نمی نمی  -

 ********* 

 * فصل ششم * 

 

 

شد. او  جین تنیسون در استودیو تلویزیون منتظر بود و نگران. برنامه به زودی شروع می 

کار بکند؛ ولی ترسیده بود که مبادا اشتباهی از او سر بزند. اولین پلیس  دانست که باید چه  می 

 آمد. شد و باید از پسش بر می زنی بود که در برنامه جرایم تلویزیون ظاهر می 

  شروع   برنامه تا  بودند منتظر  کردند،می  تماشا  تلویزیون پیتر   و ¹پدر و مادر جین، خواهرش پَم 

  هم  جین کیک  بریدن  قبل  که  خواستند  می هاآن  ولی بود؛  شده شروع   زودتر  تولد  جشن. شود 

 . برسد 

 مادر جین گفت: 

خواست که برنامه رو ضبط کنیم، این  تونی تلویزیون رو چک کنی؟ جین از ما می پیتر، می  -

 تونه بعدا اون رو ببینه. طوری می 
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 پیتر پرسید: 

 آقای تنیسون، تلویزیون روی برنامه درستی تنظیم شده؟  -

 بته. حاال ساکت باشین تا تماشا کنیم. ال -

کردند نشست. او از دیدن تنیسون در  اوتلی کنار بقیه ماموران پلیس که برنامه را تماشا می 

 تلویزیون متنفر بود. 

 رفت. تنیسون خوب پیش می 

دونیم که کارن هاورد محل کارش رو ساعت شش و نیم بعد از ظهر سیزدهم ژانویه  ما می  -

ره؛ اما هرگز به  کرده گفته به خونه می ن به کسانی که باهاشون کار می کنه. اوترک می 

ین؟ آیا  بود ²آپارتمانش برنگشته. آیا شما حدود ساعت شش و نیم غروب در نخلستان لَدبروک

 اون رو دیدین؟ 

 یک پلیس زن که مثل کارن لباس پوشیده بود روی صح*نه حاضر شد. 

تونسته ماشینش رو روشن کنه. یه مرد اون رو وقتی که تالش  نمی دونیم که کارن ما می  -

 کرده تا ماشینش رو راه بندازه می بینه. می 

 ره . در تلویزیون، یک مرد به سمت زنی که مثل کارن لباس پوشیده بود، می 

 مشکلی پیش اومده؟  -

 بله، روشن نمیشه.  -

ان حرکتی نکرد. او سرش را تکان  اون مرد هم تالشش رو کرد که کمکی بکنه اما ماشین همچن

 داد. 
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 کنم بهتره با خدمات رسانی خودرو تماس بگیرید. فکر می  -

 تنیسون ادامه داد: 

 دونیم که کارن ماشینش رو قفل کرد و به جاده اصلی رفت و دیگه هرگز دیده نشد. ما می  -

 کرد. جورج مارلو رو به روی تلویزیون ایستاده بود و برنامه را تماشا می 

 ویرا گفت: م

 کنی؟ خاموشش کن! برای چی این رو تماشا می  -

دونه چه اتفاقی افتاده،  جا می گه. یه نفر بیرون از اون خوام ببینم که تنیسون چی می چون می  -

 دونن که کی کارن رو کشته. ها می اون

 کنه که اون تو بودی. پلیس فکر می  -

 خب، این طور نبود. باید من رو باور کنی.  -

کرد که یک ماشین درست مثل ماشین جورج روی صفحه  مویرا با ترس تلویزیون رو تماشا می 

گفت که پلیس به عنوان بخشی از تحقیق باید این ماشین  به نمایش درآمد. تنیسون داشت می 

 رو پیدا کنه. 

 مویرا فریاد کشید: 

 دن. هم می ها یه ماشین مثل برای تو رو نشون دادن. شماره ماشین رو جورج! اون  -

 مارلو سرش را میان دستانش گرفت. 

 کنن؟ چرا؟!چرا این کار رو با من می  -
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 که برنامه تموم شد، جین با سرعت به سمت خانه پدر و مادرش حرکت کرد. بعد از این 

او از یاد برده بود که برای پدرش کارت تولد و هدیه بفرستد، پس دو بطری ش*ر*اب از  

 رید. شان خفروشگاه ب*غ*ل خانه 

 تنیسون پرسید: 

خب ، خوب بود؟ من و تو تلویزیون دیدین؟برنامه رو ضبط کردین؟ روشنش کنید بذارین   -

 خودم رو ببینم. 

ی فوتبال در تلویزیون پخش  اش نشست. مسابقه پیتر برنامه رو روشن کرد. جین لبه صندلی 

 شد. 

 این دیگه چیه؟ برنامه رو اشتباه ضبط کردین! -

 سر پدرش فریاد کشیدن. بعد شروع کرد بر  

 بعد از اینکه برنامه تمام شد فقط ده تماس به د*ر*د بخور با ایستگاه گرفته شد. 

 ها کمک کننده بود. یکی از آن 

  و شده می  ماشین   یک سوار  که  دیده  را  کارن   بود آورده  خاطر  به ،  ³یک زن به اسم ِهلِن مَستِرز

 . داد  شرح را  راننده

 هشتاد سانتی متر بود. نسبتاً خوشتیپ بود، با موهای مشکی. قدش حدوداً یک متر و  -

 او جورج مارلو را توصیف کرده بود. 

 کردند. جین و پیتر تمام راه را با هم بحث می 
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 پیتر گفت: 

 پدرت فقط اشتباه کرده. اون از قصد برنامه اشتباهی رو ضبط نکرده.  -

 کنه. دونست که چقدر مهمه، همیشه اشتباه می اون می  -

 تو خیلی خود خواهی! تا حاال به کسی به غیر از خودت فکر کردی؟  -

 تونستی انجام بدی این بود که سرش داد زدی. ی کاری که می تولد پدرت بود و همه 

کنن من باید مثل پَم باشم  دن، فکر می ها به کار من اهمیت نمی همیشه همین طور بوده. اون  -

 و بچه داری کنم... 

 خندیدن کرد.  ناگهان جین شروع به

دونی یه بخشی از مسابقه فوتبال رو به جای فیلم عروسی  اون قبالً هم این کار رو کرده، می  -

 پم ضبط کرده. 

 خورد. وقتی تنیسون در خانه را باز کرد تلفن داشت زنگ می 

 تنیسون به پیتر گفت: 

اون رو دیده. اون  ما شاهد رو پیدا کردیم. یه زن وقتی که کارن سوار ماشین یک مرد شده  -

شناخته و اسمش رو صدا زده و شبیه به جورج مارلوعه. قصد  گفته که اون مرد کارن رو می 

 دارم دوباره ازش سوال بپرسم. 

 امشب؟ قراره االن برگردی به ایستگاه؟  -

هایش را عوض کرد و پیتر را ب*و*سید و خانه را ترک کرد. پیتر روی تخت  جین سریعاً لباس 

 آهی کشید.  دراز کشید و 
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 رنجاند. حاالتش، خلق و خویش. گاهی اوقات تنیسون واقعا او را می 

 

_________________ 

1  .Pam 

2  .Ladbroke Grove 

3 .Helen Masters 

 ********** 

 * فصل هفتم * 

 

 

 هلن مسترز شاهدِ خوبی بود. 

 او گفت: 

موهای مشکی داشت، بعد اون  من کنار ایستگاه قطار ایستاده بودم. اول اون مرد رو دیدم.   -

دختر رو دیدم. اون دختر رو وقتی تصویرش توی تلویزیون پخش شد تشخیص دادم. اون مرد  

 به کنار پیاده رو اومد و دختر رو صدا زد. 

 تنیسون پرسید: 

 مطمئنی شنیدی که اسمش رو صدا زد؟  -
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 او، بله.  -

ه مرد در یک صف ایستادند و  از هلن مسترز خواسته شد که آن مرد را شناسایی کند. دوازد

 شان داشتند. ها یک شماره مقابل س*ی*نهکدام از آن هر

ها را  توانست آن ها نگاه کرد. او می شماره جورج مارلو، ده بود. هلن از پشتِ شیشه به آن 

ها خواسته شد که یک قدم عقب  کدام مرد توانستند هلن را ببینند. از هر ها نمی ببیند؛ ولی آن 

 اسم کارن رو فریاد بزنند. بروند و 

 هشت ... نه ... ده. 

 جورج مارلو مستقیم رو به جلو نگاه کرد و اسم کارن را با صدای بلندی گفت. 

 هلن مسترز برای مدت طوالنی به او خیره شد. 

قسمت پذیرش ایستگاه پلیس شلوغ بود. تنیسون از هلن مسترز برای کمکش تشکر کرد، در  

 او فریاد بکشد.  خواست سر صورتی که دلش می 

هلن، مارلو رو به عنوان مردی که دیده بود شناسایی نکرد. مارلو ایستگاه رو به همراه وکیلش،  

 آرنولد آپچر ترک کرد. 

 کرد، ایستاد و پرسید: وقتی داشت از کنار تنیسون عبور می 

کشیدن و یه  کنین؟ امروز من رو ساعت چهارِ صبح از تخت بیرون  چرا این کار رو با من می  -

گناهم.چرا این کار رو  دونین من بی کنه. شما می پلیس گذاشتین که همه وقت من رو تعقیب می 

 کنین؟ با من می 

 تنیسون گفت: 
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 جا ببرید. اون رو از این  -

 مائورین هاورس پیش تنیسون آمد. 

 خواد که شما رو ببینه. کرنان می  -

 بهش بگو که نتونستی من رو پیدا کنی.  -

مارلو پیش کرنانه. اون میگه که نباید شماره ماشین مارلو رو شبِ پیش توی تلویزیون  وکیلِ  -

تونستی این کار رو انجام بدی که ماشین گمشده گزارش  دادی؛ فقط در صورتی می نمایش می 

 شده باشه و مارلو این رو گزارش نداده. 

گمشده هم ممکنه گم بشن  های های ماشین دونیم که گزارش او، نه! خب، یه کاری کن. ما می  -

 های اشتباهی گذاشته شده باشن. این طور نیست؟ که توی کشو یا این

 مائورین سری تکان داد و لبخند زد. 

 اش حرف بزنند. کرد رفتند تا با رئیس ای که مارلو در آنجا کار می تنیسون و جونز به کارخانه 

 تنیسون پرسید: 

 کرد؟ جورج همیشه در لندن کار می  -

به لندن منتقل کردیم و   1982کارش رو در منچستر شروع کرد. ما کارخونه رو سال اون   -

 شناخت. ها رو می کرد، اون همه مشتری جورج هنوز به اطراف منچستر سفر می 

 ای هم همراهش بود؟ شخص دیگه  -

 جا بودند. رفت. خانواده مویرا اون مویرا همیشه با اون می  -
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 تنیسون گفت: 

 خوام. هایی که اون رفته رو می ن من لیست همه مکا -

ها  کردند، اوتلی به آن هایی که روی پرونده کار می ای که همه ی پلیس بعد از آن روز در جلسه 

 گفت که چه اتفاقی افتاده است. 

هایی که روی  تونید ببینید عالمت های کارن و دال رو نشون میدن. شما می ها جسد این عکس  -

نشون میدن مارلو با   DNAدونیم که تست های هستن. ما می دست جسدهاست شبیه به هم 

که چرا  که بمیره ر*اب*طه داشته؛ اما او رو توجیه کرده و همین طور برای اینکارن قبل از این 

خ*ونِ کارن روی کتِش بوده هم دلیلی داره و گفته که به رادیو ماشینش خورده و زخمی شده.  

 ها رو انجام داده. پس ماشین رو پیدا کنید. ن قتل ما هیچ چیزی نداریم که ثابت کنه او

 تنیسون وارد اتاق شد. 

هایش کوتاه شده و تمیز بود و هیچ خونی  کارن وقتی بهش حمله شده دعوا نکرده، ناخن  -

ها نبود. با نوعی برس تمیز شده بودند. دال مقاومت کرده، ناخن هایش بلند و مصنوعی  روی اون 

 رو گم کرده بود.  هابودند و سه تا از اون 

 بورکین پرسید: 

 شد؟ مارلو روی بدنش خراش داشت وقتی بازبینی می -

 تنیسون جواب داد: 

نه نداشت. ما هیچ مدرکی نداریم که ثابت کنه اون دال رو کشته یا اینکه با جسد کارن به   -

 کنم اون قاتله. اش رفته؛ اما من هنوز فکر می خونه
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 اوتلی رفت تا کرنان را ببیند. 

 اوتلی گفت: 

 زنه. ما هیچ پیشرفتی نداشتیم. تنیسون داره پرونده رو به هم می  -

 کرنان گفت: 

تونیم از دستش خالص شیم اگه یه دلیل خوب داشته باشم. بهترین  بذار ادامه بده. ما می  -

 تونی انجام بدی اینه که سعی کنی باهاش همکاری کنی. کاری که می 

 اوتلی گفت: 

 شفورد تنگ شده، یه پلیس خوب و البته دوستِ من بود. دلم برای   -

 همه ما دلمون براش تنگ شده بیل؛ ولی چه بخوای و چه نخوای باید با تنیسون کار کنی.  -

همین که اومد دفتر کرنان را ترک کند، مائورین هاورس را دید. او داشت انبوهی از گزارشات  

برد. اوتلی به  جا رفته بود را می که مارلو به آن   هایی که در شمال انگلستان جاییمربوط به قتل 

 ها را ببرد. او کمک کرد تا برگه 

 مائورین اگه چیزی درباره أٌُلدهام پیدا کردی اول من رو در جریان بذار.  -

 مائورین گفت: 

 باشه.  -

 *********** 

 * فصل هشتم * 
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کرد و از این بابت  که کار می  ای بودکرد. این سومین جمعه مائورین هاورس به اوتلی شکایت می 

 ها را روی میز گذاشت.های برگه ناراضی بود. جعبه 

 ام توی خونه باشم نه سرکار. امروز جمعه است، من باید کنار خانواده -

 های گزارش شده در اُلدهام رو پیدا کردی؟ قتل  -

 مائورین به میزش اشاره کرد. 

 جاست. اون پرونده اون  -

 اتاق شد. یک روزنامه در دستش بود.  بورکین با عجله وارد 

 گفت: 

 این رو ببینید! -

جین تنیسون در خانه بود. از آشپزی کردن متنفر بود؛ ولی قول داده بود که فرداشب برای  

ها  کرد تا غذا ها را آماده کند. خواهر دوستانِ پیتر شام درست کند. خواهرش پم به او کمک می 

داری را دوست  های خانه را نداشت؛ اما پم خانه ه کار خیلی متفاوت بودند. جین اصال حوصل

داشت. او بعد اینکه مدرسه رو ترک کرد زود ازدواج کرد. فرزند سومش تا دو هفته دیگر به  

 که یک روزنامه داشت، داخل اتاق شد. آمد. پیتر درحالی دنیا می 

 او گفت: 
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در روزنامه نوشته شده که مارلو   این رو ببینین! صفحه اول روزنامه یک مصاحبه با مارلو بود.  -

کنند من رو گناهکار جلوه  ها دنبال من هستند و سعی می گناهم ولی پلیس گفته من بی 

 ب*دن. 

 کردند بود. در روزنامه عکسی از تنیسون و چند پلیسی که روی پرونده کار می 

 جین گفت: 

لو رو شناسایی کنه  تونیم از شاهد بخوایم که ماراین همه چیز رو خ*را*ب کرد. ما نمی  -

ها دنبال  ها نشون میدن که پلیس ها عکسش رو توی روزنامه دیدن و این عکس که اون درحالی 

 اون هستند. 

 کُت اش را برداشت. 

 من میرم اداره پلیس.  -

در اتاقِ مصاحبه یک نفر کپی شده روزنامه را به دیوار سنجاق کرده بود. تنیسون با عصانیت  

 آن را پاره کرد. 

 گفت: 

 مون روزنامه رو دیدیم. باشه، ما همه  -

 اوتلی لبخند زد. 

 ها میگن که یه زن نباید در رأس پرونده باشه مثل همین پرونده. بعضی از اون  -

 قبل از اینکه تنیسون جوابش رابدهد مائورین آمد. 

 گفت: 
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 خواد که تو رو ببینه. کرنان می  -

 دن. ها گفت که به کارشون ادامه ب* اوتلی به پلیس 

خوام اون  هایی که در شمال انگلستان اتفاق افتادن رو داریم و من از شما می ما لیست قتل  -

 هایی رو که مارلو در اطراف اون منطقه بوده پیدا کنید. قتل 

 مائورین گفت: 

 هایی که در الدهام اتفاق افتاده بود رو تموم کردی؟ بررسی گزارش -

 اوتلی جواب داد: 

 نه هنوز.  -

دانست یه مشکلی هست. مطمئن نبود که بعدش  ها انداخت، می ه گذرایی به پلیس اوتلی نگا

هایی که کرنان گفته بود را  ها برگشت حرف قراره چه کاری انجام بده. وقتی تنیسون پیش آن 

 ها گفت: به آن

خوام که چهار نفر از شما اون رو  مارلو بیش از این از طرف اداره تعقیب نمیشه. خب من می  -

 جریان قرار بگیره. که کرنان در ب کنید بدون اینتعقی

 بورکین پرسید: 

 کرنان دیگه چی گفت؟  -

 تنیسون زمزمه کرد: 

 گیرن. اگه نتونم به زودی مدرکی علیه مارلو پیدا کنم، پرونده رو ازم می  -
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 وقت کار می کردند. ها کل روز را تا دیر پلیس 

 اوتلی به تنیسون گفت: 

  و ¹ها رو برسی کنیم، قتل هایی در اُلدهام، سَوتپورتاریم که باید اون های زیادی دما پرونده  -

 . ²وارینگتون

 تنیسون گفت: 

ها رو برای تحقیق بفرست، ببین ربطی  دسترس هستند رو لیست کن و اون  هایی که در پلیس  -

 ها و مارلو هست یا نه. بین اون

 که اوتلی رفت مائورین هاورس پرسید: بعد این 

 اش اونجان؟ قدر برای اوتلی جالبه؟خانواده ام اینچرا الده  -

 تنیسون گفت: 

 منظورت چیه؟  -

هایی که در الدهام بود رو خواست و حاال هم گفته که فردا به  خب اون از من گزارش قتل  -

 الدهام میره. 

 تنیسون کم کم متوجه شد که مائورین درباره چه چیزی حرف می زند. 

 کنم. بذار گزارش الدهام رو چک   -

آنجا یک پرونده بود که توجه تنیسون را جلب کرد. جینی شارپ، سن: بیست و یک،  

 به قتل رسیده. رئیس بازرس .... کارآگاه جان شفورد بود.  1984خودفروش، سال 
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 چرا این پرونده برای اوتلی جالبه؟ حتما یه ربطی به شفورد داره. 

 نه اوتلی. او تصمیم گرفت کسی که فردا به الدهام میره باشه، 

 

_________________ 

1 .Southport 

2  .Warrington 

 ******* 

 خواستم بیدارت کنم. من دیر رسیدم خونه، رفتم و یه اتاقِ دیگه خوابیدم، نمی  -

 پیتر جوابی نداد. 

 تنیسون گفت: 

امشب تا بتونم زود میام خونه. یادم نرفته که دوستانت برای شام میان. کل روز رو الدهام   -

 . هستم 

 کرد. تنیسون به سرعت از آپارتمان خارج شد. پیتر همین طور ایستاده بود و به در نگاه می 

 الدهام؟ تا اونجا سیصد و بیست کیلومتر راهه.  -

  قتل درباره  او . داشتند  مالقات  ¹وقتی به الدهام رسیدند؛ تنیسون و جونز با گروهبان تاملینز

 . زد حرف  جونز  و تنیسون  با شارپ   جینی

 نز گفت: تاملی
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اون توی یه خونه خالی پیدا شد، بسته شده بود و صورتش بدجوری بریده شده بود و   -

 هایش پاره شده بودند. لباس 

 تنیسون گفت: 

 مکان داغونی برای مردنه.  -

 خوان.ها رو برای همین می خب این خودفروش  -

 تنیسون با عصبانیت جواب داد: 

 گروهبان. اون فقط بیست و یک سالش بود  -

 ولی تاملینز از او دور شده بود. 

 تاملینز گفت: 

ها هم مثل خودش، خودفروش هستن. ما تالش  تونی با دوستانش هم حرف بزنی، اون می  -

های صحرایی هستن، دوباره  ها جمع کنیم؛ ولی مثل موش ها رو از خیابون کنیم که اون می 

 پیداشون میشه. 

 یه نفر سعی داشته که اونجا رو فضای شادی کنه و رنگ و ساختمان سرد و مرطوب بود؛ ولی 

رویی بهش بده. تنیسون روی یک صندلی قدیمی پشتِ میزی نشست که روی آن دو  

  دو. کردمی   صحبت ³کارول و  ²جاسیگاریِ کامال پر بود. تنیسون با دو تا از دوستان جینی، لیندا

  جذاب اما  داشتند؛   تن به بدی  های لباس  گذراندند، می  را  خودشان  سالگی   سی دوره   که  زن

 . کردندمی  تعریف  تنیسون  برای  را  بودند  دیده  را  جینی  که  باری  آخرین. بودند

 ما از بار بیرون اومدیم. یه ماشین گوشه خیابون پارک شده بود.  -
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 تنیسون پرسید: 

 چه طور ماشینی؟  -

 لیندا گفت: 

ای بود. به هرحال راننده  نقرهکنم که مشکی بود و جلوی آن یه ماشین مشکی. فکر می  -

 جینی رو صدا کرد. 

 دونست؟ صداش زد؟ منظورت اینه اسمش رو می  -

کنم اسمش رو صدا زده باشه؛ فقط پرسید که چقدر میشه؟ اون رفت سمت ماشین و  فکر نمی  -

 سوار شد و بعد از اون دیگه ندیدمش. 

 تنیسون عکس مارلو را که در روزنامه بود به آنها نشان داد. 

 اون مرد همینه؟  -

 دونم. فقط دیدم که موهاش تیره بود؛ ولی صورتش رو ندیدم. نمی-

 کارول گفت: 

کرد خیلی ترسناک بود. یه نفر که اسمش شفورد بود،  پلیسی که روی این پرونده کار می  -

 ها از دستش خالص شدن. اون

 تنیسون پرسید: 

 چرا؟  -

 کارول گفت: 
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های جینی  دونستن. یکی از مشتری ی شفورد و جینی می ه ها دربارکنم که اون من فکر می  -

 گرده. بود. اون گفت که دنبال جینی می 

 لیندا گفت: 

طفلی، جینی! زندگی بدی داشت بعدش هم که بسته شده و مُرده توی یه ساختمون خالی  -

 پیدا شد. 

 

* 

 

 ردد. اش انداخت، منتظر جین بود تا به خانه برگدیروقت بود پیتر نگاهی به ساعت 

 درِ پذیرایی با شدت باز شد و جین به سمت داخل دوید. 

که دوستانت برسن آماده  متأسفم، تا از الدهام برگردیم طول کشید. نگران نباش غذا قبل این -

 میشه. 

حق با او بود وقتی دوستان پیتر رسیدند، غذا آماده بود. دو ساعت بعد هنوز دور میز نشسته  

 . بود  نوشیده  خیلی  و  بود  شده  خسته  جین . نوشیدندمی  ⁴بودند و واین

 ها. ها درباره کارشان حرف می زدند و همسرانشان درباره لباس مرد 

 : گفت   ⁵سو

 کنی؟ منشی هستی؟ کنی. چی کار می پیتر به من گفت که برای پلیس کار می  -
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 تنیسون گفت : 

 کنم. نه، در حال حاضر یه پرونده قتل رو بررسی می  -

 : گفت  ⁶لیسا

 گرده. یه نفر دنبال دردسر می  -

 جین پرسید: 

 چی؟ بخوای به قتل برسی؟  -

 نه دقیقا، ولی ....  -

 تنیسون با عصبانیت گفت: 

 تونه برای تو هم اتفاق بیوفته. هیچکس دنبال این نیست که به قتل برسه. این موضوع می  -

 گفت: شنید پیتر می تلفن زنگ زد و جین رفت که جواب بده، همین که اتاق رو ترک کرد 

 متأسفم بابت رفتار جین.  -

 جین فریاد زد: 

 تونم حرف بزنم. به جای من عذرخواهی نکن. من خودم می -

 که مهمان ها رفتند جین گفت: بعد از این 

 ها ل*ذت بردن. کنم اون خب، فکر می  -

 پیتر پرسید: 
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 ات حرف بزنی؟ ها و پروندهزن تو هم از مهمونی ل*ذت بردی؟ مجبور بودی که درباره اون   -

 زدم؟ چرا نباید می  -

کس به  اش درباره خودته جین. شغلت، زندگیت، خودت و خودت! تو به هیچ چون این همه  -

 غیر از خودت اهمیت نمیدی. 

 این درست نیست.  -

 هاته.ها و خودفروش همه توجهت به کارمندانت، قربانی  -

 اون شغل منه.  -

 کنی. دوستان من بود؛ اما تو هنوز هم مقاومت می امشب مختص شغل من و  -

 جین ناگهان احساس خستگی کرد. خیلی خسته بود که بحثی کند. 

 جین گفت: 

 ها خیلی خسته کننده بودن. ببین! من متأسفم، زیاد واین نوشیدم و اون آدم  -

کارِت حرف  تا به حال فکر کردی که چقدر خسته کننده میشی وقتی همه وقت داری درباره  -

ها دونی چقدر برای من این می زنی؟ چند بار درباره جورج مارلو تا به االن حرف زدیم؟ می 

 کسل کننده است؟ 

 پیتر، من که گفتم متأسفم.  -

هایی کرد، خودفروش او شروع کرد به گریه کردن. برای دخترانی که امروز دیده بود گریه می 

 که زندگیشون ناراحت کننده و خطرناک بود. 
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 پیتر جلوی جین روی زانو نشست و گفت: 

 زنیم. اش حرف می متأسفم عشقم، بیا بریم بخوابیم فردا درباره  -

او به ت*خت خو*اب رفت؛ ولی خوابش نبرد. صبح روز بعد وقتی بیدار شد، آشپزخانه هنوز پر  

 های کثیف و غذا بود درست مثل شب قبل. از ظرف 

 اش را پوشید و گفت: تنیسون کُت 

درموردش فکر کردم پیتر. من عاشقتم؛ اما تو درست میگی، کار الویت اول منه. این برای  من  -

کنم بتونم تغییری درِش ایجاد کنم، چون من همیشه هر کاری  تره. فکر نمی من از همه چیز مهم 

 که بخوام رو انجام میدم. باید همه تمرکزم رو برای کارم بذارم. 

 خواهد بشود. یک نفر در زد. تواند زنی که او می رگز نمی گفت او ه تنیسون داشت به پیتر می 

 تنیسون گفت: 

 گردم خونه. دونم چه وقتی امشب برمی ماشینه، منتظر منه. بهتره که بری، من نمی  -

که تنیسون رفت پیتر در آشپزخانه ماند، به ظرف های کثیف نگاهی کرد و ناگهان از  بعد از این 

 مین پرت کرد. ها را به زروی عصبانیت همه آن 

 

_________________ 

1.Tomlins 

2  .Linda 

3 .Carol 
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 Wine. نوعی ش*ر*اب:  4

5 .Sue 

6.Lisa 

 ********** 

راند و تنیسون ساکت کنار او نشسته بود. باالخره جونز حرفی زد تا سکوت  جونز ماشین را می 

 شکسته بشود. 

 حالت خوبه؟  -

 تنیسون گفت: 

 بشه.  خوام ماشین مارلو پیدامن می  -

که دیر به خونه رسیدم عصبانی بود و  خاطر این توی خونه مشکلی پیش اومده؟ همسرم به  -

 شام من هم که سوخت. 

پزی؛ اما من آشپزیم هم باید مثل همه چیز عالی  فرقش اینه که تو غذا رو برای خودت می  -

 باشه. 

 کرنان زودتر آمده بود تا درباره پرونده مارلو صحبت کند. 

 کرد. طور که ایستاده بود بحث بین تنیسون و اوتلی را هم تماشا می همین 

 تنیسون گفت: 
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جویی شده بود. جان  خودفروشی به اسم جینی شارپ باز درباره قتل   1984جورج مارلو سال  -

کرد و اون به لندن رفت چون مشخص شده  شفورد یکی از مأمورانی بود که روی پرونده کار می

ها تو پرونده نیومده، حاال ما  کدوم این ای بوده. هیچ بانی ر*اب*طه بود که بین اون و قر

دونسته که دختر اشتباهی رو شناسایی  ای با دال مورنی داشت. می دونیم که اون ر*اب*طه می 

 کرده. کرده و یه چیزی رو قایم می 

 اوتلی خیلی عصبانی شده بود. 

 این دروغه. اگه شفورد زنده بود ...  -

کنی، درخواست گزارش های  و حاال تو داری ازش دفاع می  زنده نیست، اون مرده االن که   -

 شفورد هم وسطه. دونستی که پای الدهام رو دادی چون می 

 این حقیقت نداره.  -

 کرنان دخالت کرد: 

 کافیه! آروم باشید. با هردوتونم.  -

 تنیسون گفت: 

چنان  این پرونده رو حل کنم. هم  کنم تا کنم و سخت کار میقربان، من تمام تالشم رو می  -

جورج مارلو تنها مظنون من برای دو قتلیه که در لندن اتفاق افتاده هست و یه مظنون احتمالی  

 برای قتل جینی شارپ. 

 اوتلی گفت: 

 دونم. من چیزی درباره قتل جینی شارپ نمی  -
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 من می دونم که بعضی از مأموران با همچین دخترایی صمیمی هستن.  -

 ی! صمیم -

 کرنان م*حکم به میز کوبید. 

 کرد که یه ربطی بین قتل اول و قتل جینی شارپ باشه؟ ساکت باشین. شفورد فکر می  -

 اوتلی پاسخ داد: 

خوندم اسم جان رو  ها رو می خواستم پرونده رو بررسی کنم، وقتی گزارش نمی دونم. می  -

 خواستم ببینم که اون درباره چیه. دیدم. می 

 کان داد و گفت: کرنان سرش را ت

 خواستی انجام دادی، حاال برو. هرکاری که می  -

 خواهد تنهایی با تنیسون حرف بزند. اوتلی خوشش نیومد. مشخص بود که کرنان می 

 اوتلی سمت تنیسون برگشت و گفت: 

شاید ما شروع بدی داشتیم. من از مرگ جان خیلی ناراحت بودم و شاید باید کمی استراحت   -

 کنم. 

 رش را تکان داد. بعد از اینکه اوتلی رفت، کرنان گفت: تنیسون س

 چی کار می خوای بکنی؟  -

خوام که مارلو  می خوام که اوتلی از این پرونده حذف بشه. کارآگاه آمسون، مرد خوبیه و می  -

 هر لحظه تحت تعقیب باشه. 
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های اوتلی و شفورد را  خرابکاری دانست که این بها رو باید بدهد تا کرنان سری تکان داد. او می 

 بپوشاند. 

 کرد اوتلی به سمت او آمد. که تنیسون از پارکینگ عبور می همین

 اوتلی گفت: 

کنم که ما بد شروع کردیم. دوست داری با هم بریم و  ببین، من متاسفم. فکر می  -

 نو*شی*دنی بنوشیم و حرف بزنیم؟ 

 تنیسون سری به معنای نه به عقب تکان داد. 

 رنان باهات صحبت کرده؟ ک  -

 اوتلی سری تکان داد. 

 کرده ... دونستم که جان روی پرونده جینی شارپ کار می نه. ببین، من نمی  -

 تنیسون زمزمه کرد: 

دونستی. بیل تو از پرونده حذف شدی و من یه نفر دیگه رو وارد پرونده کردم و  بله که می  -

 خوام. ها ر*اب*طه دوستانه داشتن رو می دفروش هایی که در این پرونده با خو اسم همه کارمند 

اوتلی به پشت تنیسون خیره شد؛ ولی هیچی از عصبانیتش کم نشده بود. تنیسون برای اوتلی  

سری تکان داد و به سمت ماشینی که تازه وارد پارکینگ شد، رفت. راننده ی اون ماشین،  

 . بود  ¹آمسون تِری 

 او گفت: 

 کنم. اوضاع چه طور پیش میره؟ دوباره باهات کار می خوشحالم که برگشتم و   -
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 تنیسون لبخند زد. 

 دم کنم که کارم رو درست انجام می فکر می  -

 چنان با چهره غمگین آنجا ایستاده بود. شدند، اوتلی هم ها دور می وقتی آن 

 

_________________ 

1 .Terry Amson 

 *********** 

 * فصل نهم* 

 

 

رفتند تا با زنی که مارلو قبلِ رفتن به زندان  عبور کرد. او و تنیسون می تری آمسون از بزرگراه 

 او را مورد حمله قرار داده بود حرف بزنند. 

 تنیسون به آمسون گفت: 

 اون زمان چه اتفاقی توی پرونده افتاده؟  -

  ها به یه شکل ی اونما سه تا دختر داریم؛ دال مورنی، کرنان هاورد و جینی شارپ. که همه  -

 کنم اونی که دنبالشیم مارلوعه. بسته شده بودند. من همچنان فکر می 

  خیلی کند باز  را  در   تا. کردمی   زندگی کوچک خانه یک  در  پدرش  همراه به  ¹پائولین گیلینگ 

های زیادی داشت. او حدودا سی و هشت ساله بود؛ولی به نظر  فل ق در   چون کشید،  طول
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ای درباره شبی که توسط مارلو مورد حمله قرار گرفت با  گرفته رسید. با صدای تر می بزرگ 

 ها صحبت می کرد. آن

کردم؛  بود. من برای یک گل فروشی کار می  1988ساعت چهار و نیم بعداز ظهر هفتم نوامبر  -

کرد  ها بسته بود. به آرایشگاه رفتم. آرایشگر نگران بود و پشت سر هم سرفه می اما بعداز ظهر 

که اومدم جلوی در، شنیدم که کسی اسمم رو صدا  بخواد به زور حرف بزنه. همین انگار که 

 زنه. می 

 پائولین! سالم، پائولین.  -

 اومد. زد و به سمت من می برگشتم و یه مرد رو دیدم. اون رو نشناختم، لبخند می 

 کنی پائولین؟ من رو برای یه فنجون چای به داخل دعوت نمی -

کردم که من رو با یه نفر دیگه اشتباه گرفته باشه. بعد به من  ، فکر می به اون گفتم که متاسفم 

بیشتر نزدیک شد و گلوم رو گرفت و شروع کرد من رو به داخل خونه هل دادن. اون مرتبا به  

 زد و من افتادم، بعد به من لگد زد. من ضربه می 

 پائولین ادامه نداد. 

 و بعدش پدرت اومد؟  -

ود. پدرم اسم من رو صدا زد و اون مرد فرار کرد. پدرم نابیناست و  بله، اون طبقه باال ب -

 تونه اون مرد رو تشخیص بده. نمی

 تونستی که اون رو شناسایی کنی؟ اما تو می  -

 پائولین گفت: 
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ها رو تراشید؛ ولی  او، بله. اون باهوش بود، وقتی به من حمله کرد ریش داشت؛ اما بعد اون  -

کنم. اگه پدرم من رو صدا  ها رو فراموش نمی دم، هرگز اون چشم هاش رو تشخیص دامن چشم 

 کشت. زد جورج حتما من رو می نمی

 تنیسون ازاتاق عبور کرد و رو به روی پائولین گیلینگ نشست. 

که گفتی چه اتفاقی افتاده و متاسفم که مجبور شدی دوباره دربارش حرف  ممنونم از این -

 بزنی. 

 پائولین گفت: 

زنه و صدا ناآشنایی بشنوم  کنم. هروقت که کسی در رو می اش فکر می دربارهمن همیشه   -

تونم بخوابم. اون باید  کنم که اون برگشته تا من رو بکشه. باید شغلم رو ترک کنم، نمی فکر می 

ترسم که اون برگرده، اون  شد؛ اما بعد هجده ماه آزادش کردن. می برای چند سال زندانی می 

 گرده. گفته بود که برمی 

 وقتی تنیسون سوار ماشین شد به آمسون گفت: 

هایی  کرده ریش داشته و بعد اون رو تراشیده این با حرف مارلو وقتی که به پائولین حمله می  -

 درمیاد.  که اون دخترا توی الدهام به من گفتن جور 

 کنن که قاتل جینی ریش داشته. ها فکر می اون

 

* 
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ف گاراژ کنار خانه مارلو بودند. مارلو چند متری دورتر، دست  دو مرد مشغول نقاشی کردن ردی

 کرد. ها را تماشا می به جیب ایستاده بود و آن 

 یکی از آن دو مرد رفت تا از ماشین خود یک قوطی رنگ بیاورد. 

 مارلو پرسید: 

 کنید؟ ها رو رنگ می ی گاراژ ببخشید، شما همه  -

 لی گفت: کاراگاه لی 

 کنند. بیشتر ساکنان اطراف ماشینشون رو توی خیابون پارک می فقط همین یکی ، 

 مارلو ادامه داد: 

جا دزدیده شده بود. ماشین زیبایی بود. یه رووِر،  همین چند وقت پیش ماشین من از این  -

های ی این نشان شد که داشتمش. من عاشق اون ماشین بودم. اون همه حدودا بیست سالی می 

 داشت. ای رو جلوش  نقره

 دادند، مارلو هم به حرف زدن ادامه داد. ها رنگ زدن را ادامه می همین طور که پلیس 

  هاآن . کردند  بازدید  ²ازبعد از ظهر گذشته بود که تنیسون و آمسون از زندان بریکستُن

 . کنند صحبت  بود سلولی هم  مارلو  با که  ³کینیالد مَک ریجین با  خواستندمی 

 ی؟ مگه نه؟ تو با مارلو زندان بود -

 درسته.  -

 تنیسون پرسید: 
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 دیگه رو مالقات کردین؟ که از زندان آزاد شدین هم و بعد از این  -

آره. من اون رو در لندن مالقات کردم. رفته بودیم تا یه غذایی بخوریم و بعد اون مارلو من رو   -

من هم مسیریم،   ی خواستم که با مترو برم؛ اما مارلو گفت که تا خونه به خونه رسوند. من می 

 خواست که توی گاراژش روی ماشینش کار کنه. چون می 

 کرد مشتاق بودن خودش را نشان ندهد. تنیسون سعی می 

 اون یه گاراژ داره؟  -

 کرد. درسته. ماشینش براش خیلی مهمه و وقت زیادی رو صرف اون می  -

 نگهبان زندان به داخل اتاق نگاهی انداخت. 

 ن، تلفن دارین. گروهبان کاراگاه تنیسو -

ها گزارش بیشتر از دو جسد در شمال انگلستان را پیدا  تنیسون تلفن را جواب داد. پلیس 

 های کارن هاورد و دال مورنی را داشتند. ها هم درست مثل همان عالمت کرده بودند که آن 

 

_________________ 

1  .Pauline Gilling 

2 .Brixton Prison 

3  .Reginald Mckinney 

 ******** 
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  از تنیسون. زد  می  حرف  ²لیلی  و ¹چنان با روسپرهای پلیس رسیدند، مارلو هم وقتی ماشین 

 . رفت  مَنمودی   پیش   سرعت   به و  شد  پیاده عجله   با ماشین  اولین

ها بگردیم.  ای از لندن یک گاراژ داره. باید آپارتمانش رو برای کلید مارلو توی منطقه دیگه  -

 اید همین اطراف باشن. ها باون

 کرد. دویدند تماشا می اَش می ها را که به سمت خانهمارلو آن 

 او گفت: 

 کنن. ها این کار رو می کنم که اون باور نمی  -

ها را جمع  ها، فرش اَش گرفت. پلیس مویرا وقتی به افتضاحی که به بار اومده بود نگاه کرد، گریه 

جا کرده بودند، حتی  ی اسباب خانه را جابه ودند. همه کرده بودند و کفپوش را هم درآورده ب

 داخل توالت را هم بررسی کرده بودند. 

 ها پیدا کرده بودند را امتحان کردند. هایی که آن تنیسون و آمسون همه کلید 

 مویرا فریاد کشید: 

باشن  کنین؟ شما قبال همه جا رو گشتید. همه چیز رو به جایی که باید چرا این کار رو می  -

 برگردونید. 

 تنیسون به سمت مارلو برگشت. 

 گی که کلیدها کجان؟ تو می دونی دنبال چی هستیم جورج. چرا به ما نمی  -

 کردم. من ماشینم رو توی خیابون پارک می  -

 ها پرسیدیم. ماشینت همیشه توی خیابون نبوده، ما از همسایه -
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 جا نبود من سرکار بودم. وقتی که ماشینم اون  -

 ون گفت: تنیس

 دونیم که تو یه گاراژ داری. یکی از دوستانت به ما گفته. جورج، ما می  -

خاطر شما ندارم. حاال دیگه شما کاری کردین که  کدوم دوست؟ من حتی یه دوست هم به  -

 کنن من یه قاتلم. مردم فکر می 

 ما شاهدی داریم که میگه تو بهِش گفتی یه گاراژ داری.  -

  ³کینیه که من با اون توی زندان بودم؟ بذار حدس بزنم؛ حتما رِگ مَک اون یه نفر کسی بود -

 گم؟ نمی  درست .  بوده

مارلو خندید. شما باید خیلی ناامید شده باشین که حرف اون رو باور کردین. اون دیوونه است.  

 من و اون قبال با هم بحث هم کردیم. اون هرگز دوست من نبوده. 

 فت: در زده شد و آمسون وارد شد. گ

 هیچی، ما کلیدی پیدا نکردیم.  -

 مارلو با صدای آرومی گفت: 

 من گاراژی ندارم. اگر داشتم شاید االن ماشینم رو داشتم.  -

کرد راضی بود. او  که با او دوستانه کار می آمسون تنیسون را به خانه رساند. تنیسون از این

 واهد بود. تواند با آمسون حرف بزند و آمسون طرف او خدانست که می می 

 آمسون گفت: 
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 کنیم. کنه ما اون رو پیدا می اگر مارلو داره ماشینش رو مخفی می  -

 نظرت درباره مارلو چیه؟  -

 ایه.اگه داره دروغ میگه؛ پس توی دروغ گفتن حرفه -

 تنیسون آهی کشید و گفت: 

 آره. برای اولین بار امشب شک کردم که اون قاتل باشه. نظرت درمورد شفورد چیه؟  -

 هایی بود که تا به حال دیدم. به عنوان یه مظنون؟ اون یکی از بهترین پلیس  -

ای که کارن، دال و جینی کشته شدن بوده. باید درمورد اون هم  اون هم توی اون منطقه  -

هایی که به شفورد مربوطه رو بررسی کنی و به کسی نگو  ی پرونده خوام همه تحقیق کنیم. می 

 ی. کنکه داری چی کار می 

جین دستش را به سوی کلید برق برد تا آن را روشن کند. آپارتمان ساکت بود، کیفش را زمین  

 گذاشت و کُتش را درآورد و با صدای بلندی گفت: 

 پیتر؟ پیتر؟  -

ی  خواب. او همه جا تمیز و مرتب بود، همین طور اتاق جوابی نشنید. در آشپزخانه را باز کرد. آن 

های پیتر نبودند. در دستشویی فقط یک  کدام از لباس رد، هیچ ها را چک ک ها و کشو کمد 

طور که کنار در ایستاده بود تلفن زنگ خورد. تلفن را  مسواک و یک حو*له بود. همین

 برداشت، یک نامه کنارآن بود. 

 اش به دنیا اومده، یه دختر کوچولو ... جین، مادرم. خواهرت بچه  -

 کرد، گفت: می جین همین طور که نامه را باز  
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 سالم مامان.  -

 در نامه یک کاغذ کوچک بود. 

تونم با تو و یا کارت زندگی کنم. ببخشید که این  به چیزی که امروز گفتی فکر کردم. من نمی  -

کنم این برای هردومون بهتره. من هنوز عاشقتم؛ اما ر*اب*طه  کنم؛ ولی فکر می طور ترکِت می 

 های آینده بتونیم همدیگر رو ببینیم و حرف بزنیم. هفته ای نداره. شاید طی ما آینده 

 

_________________ 

1  .Rosper 

2  .Lillie 

 ********* 

ی کرد که همه رفت تا پَم را ببیند به این فکر می طور که به سمت بیمارستان می تنیسون همین 

طر وقت کافی  خاهایش همین طوری تموم شدند. پیتر اولین مردی نبود که او را بهر*اب*طه 

که نداشت ترک می کرد. تا به حال با هیچ مردی بیشتر از چند ماه ر*اب*طه نداشت.  

رسید. باید موهایش را  ش را پارک کرد و به خودش در آینه نگاه کرد. افتضاح به نظر می ماشین

کرد. دیروقت بود و فقط تعداد کمی مالقاتی در بیمارستان  ش را تجدید می شست و آرایش می 

 ودند. یک پرستار او را راهنمایی کرد که باید به کدام اتاق برود. ب

که نوزادش را در آ*غ*و*ش گرفته بود دید. شوهر  وقتی به در رسید از پنجره پم را در حالی 

ای پم بود. دو فرزند دیگرشان روی تخت نشسته  ه شانه دور  بازووانش  و  بود  نشسته  ¹پَم تونی

 بودند. 
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ها مثل یک  کرد دستش را روی دسته در م*حکم کرد. آن را تماشا می  هاجین همین طور که آن 

ای که متعلق به او نبود. او برگشت و آرام از راهرو  رسیدند. خانواده خانواده کامل به نظر می 

 پایین رفت. 

کمی بعد برگشت؛ وقتی به اتاق رفت پم در اتاق نبود. نوزاد در تختش خوابیده بود، جین پتو را  

 ا از نزدیک به صورت کودک نگاه کند. کنار زد ت

ها حرف زدند تا وقتی که پرستار آمد و گفت تایم مالقات تمام شد و  پم به اتاق برگشت و آن 

 جین باید برود. 

 پم گفت: 

 سالم من رو به پیتر برسون.  -

 گم. ر*اب*طه ما تموم شده.اگه ببینمش بهش می  -

 پم ناراحت شد. 

 میونه؟ او، نه! پای یه نفر دیگه در  -

 نه کسی نیست. هردومون به این نتیجه رسیدیم که اگه تمومش کنیم بهتره.  -

 پم گفت: 

ای که توی تلویزیون دیدیم رو حل  دونی که باید چی کار کنی. اون پرونده خوبه. خودت می  -

 کردی؟ 

ا  ها او ردانستند. آن اش چیزی از کارش نمی که جوابی بده مکث کرد. خانواده جین قبل از این

 که پیتر او را ترک کرده چه احساسی دارد. کردند و یا نمی دانستند از این درک نمی 
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 بینمت. نه، هنوز اون رو دستگیر نکردم. شب بخیر، به زودی می -

کند. حاال  هایش مشخص بود که چقدر احساس تنهایی می وقتی در را بست فقط از حالت چشم 

 برود و گریه کند.  خواست این بود که به خانهتنها چیزی که می 

 

 *فصل دهم* 

 

 کنی؟ کرنان پرسید: فکر کردی که چی کار داری می 

 ما به دلیل خوبی نیاز داریم تا خونه مارلو رو بگردیم.  -

هایی که مربوط به شفورد هستند  زنم. چرا آمسون دنبال پرونده من درباره مارلو حرف نمی  -

 کنی؟ ناامید شدی که شفورد رو متهم می بود؟ برای پیدا کردن قاتل اونقدر 

 من شب قبل با آمسون حرف زد.  -

 بس کن جین! هیچ مدرکی وجود نداره که ثابت کنه پای شفورد وسطه.  -

 کنم... متاسفم، ولی من فکر می  -

 کرنان اجازه نداد جین حرفش را کامل کند. 

ی که تا به حال باهاش کار  هایهمه جای کشور رو گشتی تا مدرکی علیه یکی از بهترین پلیس  -

  به. بگیره دست  به  رو پرونده  تا میارم   رو  ²کردم پیدا کنی؟ من افسر ارشد آگاهی، هیکاک

 . اخراجی پرونده از  تو  رسید، جااین به  اون کهاین  محض 
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 که جین از دفتر کرنان خارج شد، آمسون با عجله به سمت او رفت. همین

.  افتاد  اتفاق  ³بِرنتوی بِلَک  1987بقیه مربوط میشه؛ سال ما یه قتل دیگه پیدا کردیم که به  -

  جلسه اتاقِ توی  همه. بوده زندان  توی  مارلو که  سالی  از  غیر  به افتاده  اتفاق  قتلی  یه سال   هر

 . هستن  منتظرت 

 تنیسون پرسید: 

 ها به عهده گرفته؟ شفورد چه طور؟ تحقیق این قتل هم مثل قبلی  -

 نه.  -

 تنیسون گفت: 

 خوبه.  -

نوشیدند و ساندویچ  ها قهوه می دستِ کم سی نفر منتظر تنیسون بودند. بعضی از آن

کردند. سر و صدای زیادی در اتاق بود. بورکین و دو  ها هم صحبت می خوردند، بقیه آن می 

 ها به همراه سرپرست طبقه باال بودند. پلیس دیگر بعد از تنیسون وارد اتاق شدند. آن 

 : مودی مَن پرسید

 چه اتفاقی افتاده؟  -

ها به دردسر افتادیم. این بار فقط  مون با بعضی از خودفروش خاطر ر*اب*طه صمیمانهما به  -

کردیم  کنم تنیسون از ما حمایت کرده. شاید اونقدرها هم که فکر می یه هشدار بوده. فکر می 

 بد نباشه. شنیدین؟ میگن ممکنه رهبری پرونده بیوفته دست هیکاک. 

 ن فریاد کشید: تنیسو
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لطفا ساکت باشین. بسیارخُب، ما باید دوباره پرونده رو بررسی کنیم؛ حتما چیزی رو از قلم   -

 انداختیم.

 آمسون فیلم جسد دخترانی که به قتل رسیده بودند را نمایش داد. 

شناسایی  کرنان هاوِرد، اولین قربانی جسد او توی خانه دال مورنی پیدا شد و او را اشتباه  -

های روی دستش نگاه کنین. قربانی بعدی دال مورنی بود. شش هفته قبلِ کارِن  کردن. به عالمت 

های روی دستش نگاه کنین  کشته شد و جسدش توی یه مزرعه پنهان شده بود. به عالمت 

در الدهام کشته شد. باز    1984های روی دست کارنه. جینی شارپ، سال درست مثل عالمت 

 . شد  کشته  پارک یه  توی  1985 سال   ⁴ها دقت کنین. آنجال سیمپسِنها و زخم هم به عالمت 

خواست ازدواج  آمسون عکس یک دختر جوان و زیبا را نشان داد، اون یه آرایشگر بود و می 

کنه. حین تحقیقات از مارلو بازجویی شد، اون در هتلی اقامت داشت که پنجاه متر از پارکی که  

ورتر بود. هیچ عالمتی روی دستانش نبود؛ اما به این نگاه کنین. او  جا پیدا شد دآنجال اون 

عکسی از جسد آنجال نشان داد. گره طنابی که با اون دستانش بسته شده بود با بقیه یکیه.  

رفته. اون یه کار پاره  سه می مدر   به هنوز  و  بود سالش شونزده . هست  ⁵دختر پنجم شارون رید

 وقت توی یه سالن زیبایی داشت. 

طور که غذایشان  ها همین وقتی کار آمسون تموم شد، کارشان را برای نهار متوقف کردند. آن 

 مَن حرف می زد. دادند. بورکین با مودی خوردند به بحث کردن هم ادامه می را می 

زد. چون  من مارلو رو برای چند هفته تعقیب کردم، اون مرد خونگرمیه هر روز با ما حرف می  -

 ده که گناهکاره. ها اتفاق افتادن این معنی رو نمی ای بوده که قتل فقط توی منطقه 

 آمسون گفت: 
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 ی گاراژ دروغ گفته. دونیم که اون درباره ما می  -

 کینی. درسته؛ ولی فقط به استناد حرف رِجینالد مک  -

 : بورکین گف 

رسه که  نظر می خواد که با اون حرف بزنه، به گرده. کرنان می یه نفر دنبال تنیسون می  -

 خوان پرونده رو از رئیس بگیرن. می 

 که در توالت زنانه پنهان شده بود پیدا کرد. مائورین هاورس تنیسون را درحالی 

جا با کوماندِر و کرنانه. دارن دنبالت  هیکاک یه مرد هیکلی با موهای قرمزه؟ اون این -

 گ*ردن. می 

 تنیسون گفت: 

 پس باید دنبالم بگردن.  -

 اق برگشت تا با پلیس ها حرف بزند. او به ات

 

_________________ 

1 .Tony 

2 .Hickock 

3 .Blackburn 

4 .Angela Simpson 
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5 .Sharon Reed 

 ********* 

ها  درسته! حاال ما شش قربانی داریم؛ ولی در واقع هیچ ارتباط به د*ر*د بخوری بین اون  -

ها متفاوت بوده و همین طور  نبودن، سن اون شناختن، شبیه به هم دیگه رو نمی نیست. هم 

ای که  ها این بوده که مارلو توی همون منطقه های متفاوتی داشتن و تنها وجه مشترک اونشغل 

ی این شش نفر رو اون کشته؟ ما چیزی رو جا انداختیم؟ شاید  کشته شدن حضور داشته. همه 

 یه وجه اشتراک دیگه. 

 جه تنیسون را جلب کند. مَن دستش را تکان داد تا تومودی 

طور اسم  ها شنیدن یه مرد اسم کرنان رو صدا زده، همین یکی از مدارکمون اینه که اون  -

 دونسته. جینی و پائولین گیلینگ که بهش حمله هم شد، گفته که اون مرد اسمش رو می 

 آمسون گفت: 

 دونسته؟ ها رو می خوای بگی. چه طور اسم اون فهمیدم چی می  -

عیت رو کنار زد و دستش را باال برد تا چیزی به تنیسون بگوید، بعد دستش را  هاوِرس جم 

 تر شد و دست او را گرفت. پایین آورد به تنیسون نزدیک 

 ... رئیس، این ممکنه عجیب باشه ولی  -

 تنیسون گفت: 

 هر چیزی ممکنه کمکمون کنه. چی دستگیرت شده؟  -

 ای هست. ها یه ر*اب*طه ی اون بین همه  -
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 مارلو مربوطه؟  به -

کردم گفته که شغلی نداره. پانزده سال  نه، به مویرا ِهنسون. وقتی من از مویرا بازجویی می  -

طور که با  پیش به عنوان یه خودفروش دستگیر شد؛ ولی گفت که یه آرایشگره. اگه همین 

ارتباط بودن  کرده پس حتما مارلو با دخترهایی که با مویرا در کرد، کار هم می مارلو سفر می 

 مالقات کرده. 

 تنیسون گفت: 

 کنیم. کارت عالیه. دوباره بررسی می  -

 جونز با چند تا برگه وارد شد. 

این ممکنه کمکمون کنه رئیس. من آدرس مارلو رو چک کردم، اون سه سال توی این خونه   -

  که ساله   دوازده اون . کرد می  زندگی   ¹زندگی کرده و قبل اون نزدیک ایستگاه خیابان پانکراس

 . باشه داشته  قدیمیش ی خونه نزدیک  گاراژ  یه ممکنه   داره رو  ماشینش 

 مَن جواب داد. تلفن زنگ خورد. مودی 

 رئیس؟ طبقه باال منتظرتون هستن. بهشون بگم که شما اینجایی؟  -

 نه! برو و مویرا رو بیار اینجا.  -

 آوردن اوقاتش تلخ بود. از وقتی که مویرا رو به ایستگاه می 

 او فریاد کشید: 

 دفعه از من چی می خواین؟ این -

 ها رفت. مارلو تا بیرون خانه دنبال آن 
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 خواین ببرین؟من هم می  -

 تنیسون از ماشین پیاده شد. 

 بریمت جورج. نه، این بار. این سری نمی -

کرد چه اتفاقی افتاده ترک کردند. تنیسون مطمئن شد  طور که به این فکر می ها او را همین آن

 که کرنان از ایستگاه رفته و بعد رفت تا از مویرا بازجویی کند. 

های ما  من افسر ارشد آگاهی تنیسون هستم. ازت ممنونم که رضایت دادی که به سوال  -

 جواب بدی ... 

 جا نیستم، شما من رو مجبور کردین. من با میل خودم این -

 تنیسون یه پرونده رو باز کرد. 

 جا آوردن، درسته؟ به اینشانزدهم ژانویه تو رو  -

 طوره. گین پس همیناگه شما می  -

 گفته بودی که شغلی نداری.  -

 جا بیارین؟ درسته، و چی باعث شده که بدون مدرکی من رو به این  -

 ای از پرونده رو باز کرد. تنیسون صفحه دیگه 

 هم بودی؟ ما از تو بازجویی کردیم. گفتی که یه آرایشگری. پس؟ آرایشگر مو  1975سال  -

 مویرا داشت اذیت می شد. 

 نه.  -
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 ولی متخصص آرایش و زیبایی هستی؟  -

 کنم. های مردم کار می بله! من روی صورت و دست و ناخن  -

 مویرا بالحن زشتی گفت: 

 تونی امتحان کنی. تو هم اگه بخوای با یه ذره کمک می 

 ها اتفاق افتاد را لیست کرد. هایی که قتل تنیسون روز 

 ها کجا بودی؟ خوام بدونم این روز می 

 مویرا فریاد کشید: 

 نمی دونم.  -

 . کرده سفر  ⁴راچدِیل  ،³برنلی الدهام،  ، ²روزهایی هستند که جورج به وارینگتون -

 مویرا به تنیسون نگاه کرد. 

 کردم. او، از اون لحاظ که من با جورج بودم. همیشه با اون سفر می  -

 کردی؟ جورج بودی؟ کار هم میپس اون روزها تو هم با  -

 کردم. های زیبایی اون شهرها کار می ها. من توی سالن آره بعضی وقت  -

 تنیسون گفت: 

 خوام.هات رو می ی مشتری من لیست همه  -

 رسید. نیم ساعت گذشته بود و چهره مویرا خسته به نظر می 
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هاشون رو  تا ناخناومدن پیش من ها می هام لیست تهیه کردم. اون من از اسم مشتری  -

 طراحی کنم. 

 تنیسون پرسید: 

 منظورت چیه؟  -

 های خودش را نشان داد. مویرا دست 

مصنوعی که روش کار   های من به نظر واقعی میان؛ ولی این طور نیست. ناخن ببین، ناخن -

 شده. 

 تنیسون گفت: 

 های پائولین رو هم درست کردی؟ جالبه. ناخن  -

 مویرا جواب داد: 

 خاطر داشته باشم. شون رو بهتونم اسم همهمن کلی مشتری دارم نمی   دونم،نمی  -

 حتما اسم پائولین رو یادته. اون زنی که جورج به خاطر حمله کردن به اون زندان رفته.  -

 تنیسون یه عکس از پائولین را روی میز گذاشت. 

 مویرا حاضر نشد به آن نگاهی بیاندازد. 

 ن کاری نکرده. نه، اون دروغ میگه، جورج با او -

 طور؟ اون هم مشتری تو بوده؟ دال مورنی چه -

 تنیسون عکس دیگری روی میز گذاشت. 
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 نه! -

 به اون نگاه کن. مویرا، دال مورنی.  -

 شناسم. من اون رو نمی  -

 نه؟ تو گفتی که جورج ساعت ده و نیم شب سیزدهم ژانویه به خونه اومده بود ...  -

 گرفتن. مویرا شروع کرد به جبهه 

 خوام.که من وکیلم رو می ذاری برم خونه یا اینببین، دیگه کافیه. یا می  -

دونیم که جورج یه گاراژ داره. اون کجاست؟ ما اون رو  ماشین جورج کجاست مویرا؟ ما می  -

 پرسم.کنیم. این فقط سوالیه که االن می پیداش می 

 تنیسون بلند شد. 

 دوباره باهات حرف می زنم. تونی بری؛ ولی من  باشه، االن می  -

 

_________________ 

1 .St Pancras station 

2  .Warrington 

3 .Burnley 

4  .Rockdale 

 ************ 
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 صبح شده بود که مویرا به خانه رسید. جورج برای او یک فنجان قهوه درست کرد. 

 جورج پرسید: 

 خواست بدونه؟ تنیسون چی می  -

 مویرا پرسید: 

 کنی؟ ی خودت چی فکر م  -

 ش را درآورد. مارلو دنبال او وارد اتاق شد. خواب رفت و بلوز و دامن او به اتاق 

 چه اتفاقی توی ایستگاه پلیس افتاد؟  -

ی پائولین گیلینگ پرسیدن و همین طور سوال پرسیدن درمورد اون رو  ها از من درباره اون  -

 ن دروغ گفتی... ادامه دادن. ازت حمایت کردم جورج؛ ولی اگه بفهمم که به م

 او به مویرا نزدیک شد؛ ولی مویرا او را پس زد. 

 ماشین کجاست جورج؟  -

 دونم کجاست. اون گم شده، نمی  -

جا نبود جورج، تو اون شب بدون ماشین اومدی خونه. من یادم میاد، چون موهات  اون این  -

 باره. خیس شده بود و گفتی که بارون می 

 کرد: او برگشت و به جورج نگاه  

شن که یه مدرکی  گیرن. اگه پلیس اون رو پیدا کنه مطمئن می ها تو رو می اون توی گاراژه؟ اون 

 خوان تو رو دستگیرکنن. ها می پیدا کردن. اون 
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 های جدید از کارن به دستمون رسیده. رئیس! یه سری عکس  -

 کرد برگشت و گفت: ای که موهایش را در آن شانه می تنیسون از آینه 

 االن میام.  -

 جاست. همه توی اتاق جلسه منتظر شما هستند و کرنان هم اون  -

 رسید. تنیسون نگران به نظر می 

 باشه.  -

ای که وارد اتاق  ها ایستاده بود. لحظه وقتی وارد اتاق جلسه شد کرنان درست وسط، بین پلیس 

 شد همه سکوت کردند. 

 خواستین من رو ببینین؟ قربان شما می  -

 گیره. چند لحظه وقتت رو می فقط  -

 کرنان به در اشاره کرد و به آمسون گفت که ادامه بده. 

 کرنان گفت: 

 وقتی رفتم اتاقم، این روی میزم بود.  -
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 به تنیسون یک برگه کاغذ داد. 

ها این برگه رو امضا کردن تا  هایی که توی تیم تو بودن همگی ازت حمایت کردن. اون پلیس  -

های  ی پلیس دونستی؟ همه نده به دست هیکاک بیوفته. درموردش می خوان پروبگن که نمی 

 تو این برگه رو امضا کردن.  گروهِ 

 های تنیسون پر از اشک شد. چشم 

 دونستم. نه، نه، من نمی  -

 خوش شانس هستی. -

 دیگه روی این پرونده سخت کار کردیم. این ربطی به شانس نداره قربان. ما با هم  -

 کرنان لبخند زد. 

 هر خبر جدیدی شد من رو فوراً در جریان بذار.  -

 دادند. ها به مائورین هاورس گوش می تنیسون به اتاق برگشت. پلیس  -

هاش کوتاه  تونید ببینین که ناخنها برای وقتی هستن که کارن کشته شده. می این عکس  -

 ها برای یه هفته قبلشه. هستن. ولی این عکس 

 آمسون رو به جونز گفت: 

 هاش رو طراحی کنه. رفته ناخن دوستانش توی ساختمون حرف بزن. بگرد و ببین کجا می با   -

کردند.  ها به تنیسون نگاه نمی کدام از آن ها را بررسی کنند. هیچها رفتن تا عکس ی پلیس همه

 تنیسون که خیلی خجالت زده شده بود به سمت وسط اتاق رفت. 
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 که برام کردین هستم. از اینکه حمایتم کردین... فقط خواستم بهتون بگم که قدردان کاری   -

 مَن با شتاب وارد اتاق شد، حرف او را قطع کرد. مودی 

 کنن. قربان، مظنون و دوست دخترش دارن خونشون رو ترک می  -

 جونز به سمت تنیسون برگشت. او با دوستان کارن تلفنی حرف زده بود. 

 . کرده درست ¹کارن ناخن هاش رو توی مغازه کاوِنت گاردِن -

 آمسون گفت: 

 . ببر خودت با هم  رو   ²جا، روسپِربرو اون  -

 تنیسون گفت: 

 بسیارخب، بزن بریم. آمسون، تو هم بیا.  -

جا بود. او به  در یک چشم به هم زدن، اتاق خالی شد به جز مائورین هاورس که هنوز آن 

گناه بود. مهمترین  بی ی زیبایی داشت. جوان و های کارن هاورد نگاه کرد. کارن چهره عکس 

ای کشته  مسئله برای مائورین و بقیه تیم این بود که قاتل رو دستگیر کنند تا دختر دیگه 

 نشود. 

 

_________________ 

1 .Covent Garden 

2  .Rosper 
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 ******* 

 * فصل یازدهم * 

 

 

از رادیو   هایی کهکرد، گزارش اش از ترافیک به سرعت عبور می طور که تنیسون با ماشین همین

 داد. شد را هم گوش می پخش می 

 : دادمی  گزارش  را  ِهنسون  مویرا و  مارلو جورج  ی لحظه   به لحظه حرکات ¹کارآگاه اُکهیل

شدند، مویرا به سمت قطار   جدا  هم  از  حاال . رفتندمی   ²ها به استگاه خیابان گریت پورتلَندآن  -

 آد. ره و جورج داره از جنب شمالی مترو بیرون میمی 

 : داد ادامه  ³هاسکینز

 ای میشه. کنم. داره سوار تاکسی دیگه تونم ببینمش! دارم تعقیبش می من می 

 تنیسون گفت: 

پیدا   جااون  رو  هااون تونیم می  که  ببینیم . ⁴ریم سمت ایستگاه ایستونما داریم مستقیم می  -

 کنیم یا نه. 

جورج مارلو به سمت پنجره تاکسی خم شد تا با راننده حرف بزند و به ایستگاه ایستون اشاره  

 . داد تغییر  ⁵کامدِنکرد؛ ولی وقتی سوار تاکسی شد، مسیرش را به سمت شهر 

مَن به گزارش دادن از  کرد. مودی یک ماشین درست پشت سر تاکسی بود و آن را تعقیب می 

 ریق رادیو ادامه داد: ط



           

                                 www.taakroman.ir 

  مظنون اصلی( ) Prime suspectرمان   

 Linda La Plant کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
98 

 

 . داده مسیر   تغییر ⁶کنیم، به سمت جاده ایستونداریم اون رو تعقیب می  -

کرد و به نبش خیابان ایستون  تاکسی سیاه از یک خیابان باریک به سمت پایین حرکت می 

رسید. ترافیک سختی بود و سرعت تاکسی کم شده بود، مارلو بالفاصه از تاکسی پیاده شد و  

 ازه ای دوید. به سمت مغ 

 مَن هستم. مارلو از ماشین پیاده شد، تاکسی االن خالیه. تکرار می کنم، تاکسی خالیه. مودی  -

یک مرد جوان، سوار بر دوچرخه سرعتش را وقتی به پیاده رو رسید کم کرد. او آرام در رادیو  

 صحبت کرد: 

 ره. اون رو دیدم، دوباره داره از جاده ایستون پایین می  -

 کرد. پلیس پیاده شد و جورج را پیاده تعقیب می مَن از ماشینِ دیگر خیابان، مودی سمت  

که درها بسته شود  اُکهیل، مویرا ِهنسون را تقریبا در ایستگاه گم کرده بود؛ ولی قبل از این

دانست که اُکهیل او  موفق شد سوار مترو شود. مویرا به بیرون از پنجره مترو خیره شد. او نمی 

 کند. یب می را تعق 

 آمسون به نقشه نگاه کرد. 

 . بره ⁷تونه به ایستگاه ایستون یا ایستگاه تقاطع کینگاون می  -

 تنیسون گفت: 

 یه لحظه وایسا. یه پیام از طریق رادیو رسیده.  -

مارلو سوار یه اتوبوس شد. نه، اون دوباره از اوتوبوس پیاده شد. اون پشت ایستگاه تقاطع   -

 کینگه. 
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 آمسون گفت: 

 جا چند تا گاراژ پشت ایستگاهه. این -

 دوباره صدایی از رادیو به گوش رسید. 

 مظنون به سمت کافه رفت.  -

 تنیسون با عصبانیت پرسید: 

 کنه؟ اون داره چی کار می  -

کرد. او با  کرد را برسی می ها کار می های زیبایی که مویرا در آن کارآگاه جونز داشت سالن 

 او یک عکس از کارن هاورد را نشان داد.  زد و بهصاحب سالن حرف می 

 تا به حال ناخن این دختر رو درست کردین؟  -

 آن زن به عکس نگاهی انداخت و سرش را تکانی داد. 

 دم. ها رو انجام می دونم، من کار خیلی نمی  -

 دوباره بهش نگاه کن. اون چهاردهم ژانویه کشته شده پیدا شد.  -

 کرد. جا کار می ودم. تعطیالت بودم، دوستم این جا نبژانویه؟ من ژانویه این -

 جونز پرسید: 

 اسم و آدرس دوستت چیه؟ 
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* 

 

 کافه خیلی کوچک بود. 

نوشید. وقتی آخرین مشتری کافه هم رفت  جورج مارلو مقابل پیشخوان ایستاده بود و قهوه می

 مارلو با صاحب کافه حرف زد. 

 دی؟ می  رو  هاکلید  ، ⁸اِستاو -

 جعبه را از زیر پیشخوان بیرون کشید. اِستاو یک 

 او گفت: 

 جان، یه مدتی ندیدمت. بیرون از شهر بودی؟  -

 مارلو گفت: 

 آره. چقدر بهت بدهکارم؟  -

 

* 

 

  طور  همین . آمد   بیرون ⁹مویرا هنسون دو بار قطارها رو عوض کرد و باالخره از خیابان آکسفورد

ها را  ها و کفش زد و از پشت شیشه لباس دم میها قمغازه   کنار  کردمی   تعقیب را  او  اُکهیل که

 دید. می 
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_________________ 

1  .Oakhill 

2  .Great Portland 

3 .Haskins 

4 .Euston Station 

5 .Camden Town 

6 .Euston Road 

7 .King's Cross Station 

8 .Stav 

9  .Oxford Street 

 ******** 

ها  کرد رو پیدا کردم. کارن برای طراحی ناخن جا کار می اون ای که ژانویه، مویرا من مغازه -

شده به دیدن  که کارش تموم می کرده، مارلو بعد از اینجا کار می جا اومده و وقتی مویرا ایناین

های کارن رو درست کرده، مارلو اون رو وقتی وارد مغازه  اومده. اگه مویرا ناخن مویرا می 

 یده. شده، دیده و اسمش رو فهممی 

 تنیسون از آمسون پرسید: 
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تونسته اسم همه دخترهایی که مشتری مویرا بودند رو  این رو از کسی شنیدی؟ جورج می  -

 پیدا کنه. 

 کنه؟ دونست که جورج داره چی کار می پس این یعنی مویرا می  -

 رسه. این طور به نظر می  -

پلیس ببرد. یک پیام دیگر  تنیسون به اُکهیل گفت که مویرا را دستگیر کند و به ایستگاه 

 دریافت شد. 

  قدم   ¹های خیابان بریج بَتِلمن مارلو رو دیدم! اون همین االن از کنار من رد شد. از کنار گاراژ  -

 . زنهمی 

 تنیسون فریاد کشید: 

 دونستم! دونستم! می ره. می ها می آره! اون داره به سمت گاراژ  -

 تنیسون از طریق رادیو دستورش را داد: 

جا بمونید تا وقتی که آماده بشیم دستگیرش  ه عقب بمونید، اون رو نترسونید، همون هم -

 کنیم. 

 دید. ها را نمی اعضای تیم به مارلو نزدیک شدند. مارلو آن 

او متوجه مکانیکی که روی یک ماشین خم شده بود، دوچرخه سواری که یک نردبان را حمل  

 ها پلیس بودند؛ نشد. ر کردند و همه آن کرد، دو نفری که در یک وَن از کنارش عبومی 

رفت رسید. مکثی کرد و به اطراف نگاهی  آهن می جورج مارلو به نبش خیا*با*نی که به زیر راه 

 انداخت که کسی او را تعقیب نکرده باشد. 
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 تنیسون دستور داد: 

 که دستگیرش کنید. حرکت نکنید، بذارید بره داخل گاراژ قبل این  -

رسید  داشت، کلید را دور انگشتش چرخاند. به گاراژی رسید که به نظر می می مارلو آرام قدم بر 

 ها از آن استفاده نشده باشد. سال 

 صدای تنیسون ضعیف بود: 

 خوام که از کلیدها استفاده کنه، همگی صبر کنید، صبر کنید. می  -

 اژ کرد. گارها را انتخاب کرد و داخل قفل درِ بعد بررسی دوباره، مارلو یکی از کلید 

 مَن زمزمه کرد: مودی 

 کنه. اون داره میره داخل، داره در رو باز می  -

 در باز شد و مارلو یک قدم به داخل برداشت. 

 تنیسون فریاد کشید: 

 حاال! برید! برید!  -

 ها در کوچه پخش شد. صدای ماشین پلیس 

بیرون آمدند و مارلو را   بودند، شده  مخفی  که جایی از مَنمودی  و  ³لیلی  ، ²روسپِر، کَپالن

تر بود شانه او را گرفت، همین طور که او را به  محاصره کردند. روسپر که از همه به او نزدیک 

ها سعی داشتند که مارلو رو بگیرند و به  کشید، کت مارلو پاره شد. همه پلیسسمت در می 

 سختی او را کنترل کردند. 
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از ماشین پیاده شود کمی مردد بود، که به  که ماشین تنیسون رسید. او آن لحظه از این

ای طول نکشید که تنیسون  های دیگر شانس دستگیر کردن او را بدهد. چند دقیقه پلیس 

 ش را دید. شخصیت دیگری از مظنون 

طبیعی آرام  رسید، در واقع به طور غیر مارلو دقایق اولی که دستگیر شده بود گیج به نظر می 

چهرهِ مارلو تشخیص بدهد که  توانست از حالتِ نگاه کرد، تنیسون می  لیبود. او به روسپِر و لی 

 او از دست خودش عصبانی است. 

 ی من!های کنار خونه شما، نقاش  -

ها اعتماد کرده بود. احمقانه عمل کرده بود و  ها پلیس بوده باشند. به آنکرد که آن او گمان نمی 

 هم همین بود. ش مرتکب چنین اشتباهی شده بود. دلیل عصبانیت 

 

* 

 

مویرا هنسون از فروشگاهِ لباس بیرون آمد و یک ساک بزرگ در دست داشت. اُکهیل و یک  

 . کردندمی  تعقیب را  او  پشت  از ³پلیس زن به اسم سَوتیل

 خوایم که با ما به اداره پلیس بیاین. مویرا هنسون، از شما می  -

ند و بعد به او لگدی زد، جیغ کشید که  ش را چرخاند تا به صورت سَوتیل ضربه بزمویرا کیف 

ش را  رفت، ناگهان سکوت کرد و دستان خواهد تنها باشد، فریادش تا سر کوچه هم می می 

 ش قرار داد. مقابل صورت 
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خوام تنها باشم. به من دست نزنین، خودم با شما میام؛ فقط  لطفا تنهام بذارین! من فقط می  -

 به من دست نزنین. 

 اومد که حاال باید آرام و مطیع باشد و به سمت ماشینِ پلیس برود. او با خودش کنار 

 

 

_________________ 

1 .Battle Bridge Road 

2 .Caplan 

3  .Lillie 

4 .Southill 

 ********** 

کرد.  هایی را روی زمین ایجاد می آمد و گودال بام می گاراژ خیلی بزرگی بود. آب از طریق پشت 

 تاریک بود. نزدیکِ مرکز گاراژ شکلی بزرگ و پوشیده شده قرار داشت. انتهای گاراژ 

 تنیسون دستور داد: 

 جا روشنایی هست؟ همونجایی که هستین وایسین، اون  -

 داشت. ها را برمی یک نفر المپ را روشن کرد. تنیسون به وسط گاراژ رسیده بود، او کاور 

خوام که این ماشین به  اخلش نیست، می خُب. ما ماشین رو پیدا کردیم. رادیویی دبسیار  -

 عنوان مدرک بررسی بشه. 
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رفت. تنیسون قدمی به عقب برداشت که به آمسون  آمسون داشت به سمت تنیسون می 

برخورد کرد. همین که برگشت تا به او بگوید مراقب باشد، نگاهش به پشت آمسون خورد،  

 قسمت انتهایی گاراژ. 

 او زمزمه کرد: 

 من! او، خدای  -

 داده. جا کارش رو انجام می اون این  -

 های تیز و چاقو بود. های سنگین و ابزار روی دیوار زنجیر 

 

 

* 

 

 کرنان از تنیسون پرسید: 

 خوای اول بازجویی کنی؟ از چه کسی می  -

 مویرا، اون دروغ گفته بود که شبی که کارِن به قتل رسیده جورج پیش اون بوده.  -

 ی. درسته جین، موفق باش -

 تنیسون در جواب او گفت: 

 هنوز تموم نشده. هنوز نه! -
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توانست چیزی که  ش پشت سر او بود. تنیسون می کشید، وکیل مویرا نشسته بود و سیگار می 

 در مویرا تغییر کرده را احساس کند، او ترسیده بود. 

 تنیسون رو به وکیل مویرا گفت: 

دستگیر نکردیم؟ اما اون قبول کرده به ما با    رو  مویرا هنوز  ما  که  دونین می  ؟ ¹آقای شِراپنِل -

 جواب دادن به چند تا سوال کمک کنه. 

وکیل به نشانه فهمیدن سرش را تکانی داد. برای اولین بار از وقتی که تنیسون وارد اتاق شده  

 بود مستقیم به مویرا نگاه کرد. 

توی تقاطع کینگ رفتیم و یه ماشین  ساعتِ دوازده و چهل و پنج دقیقه امروز، به گاراژ مارلو  -

دونی ماشین  جا پیدا کردیم و آخرین باری که باهات حرف زدم گفتی که نمی ای اونرووِر قهوه 

 کجاست، درسته؟ 

 مویرا گفت: 

 کردم که دزدیده شده. دونستم، فکر می من چیزی نمی  -

 طورگفتی که سیزدهم ژانویه جورج ساعت ده و نیم به خونه اومده. همین  -

 مویرا سرش را به نشانه تایید تکانی داد. 

کردم گفتی که هیچ کدوم از دخترهایی که به قتل رسیدن رو  وقتی باهات مصاحبه می  -

 شناسی. نمی

 عکس دال موردنی را جلوی او گذاشت. 

 تو و دال مورنی به جرم خودفروشی توی دادگاه بودین.  1971سال  -
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 یگری جلوی او گذاشت. مویرا واکنشی نشان نداد. تنیسون عکس د

 کردی بود. ای که در کاونت گاردن کار می کرنان هاورد، ژانویه یکی از مشتریانت توی مغازه -

 تنیسون دو عکس دیگر جلوی او گذاشت. 

خوای به عکس دال نگاه کنی حداقل به کارن نگاه کن. جورج  مویرا، به این نگاه کن. اگه نمی  -

اش ببره؛ ولی اون رو به گاراژ  کارن پیشنهاد داده تا اون رو به خونه از اون کمک خواسته و به 

که اون رو به قتل برسونه زخمیش کرده، با شالق بهش ضربه زده و  برده و کشته. قبل از این

 جسدش رو با چند تا زنجیر به دیوار بسته. بهش نگاه کن، مویرا! 

 کارن را با یک  ِ خیره شد عکس جسد ها کدام از آن ها را برداشت. به هر مویرا آرام عکس 

 اش پوشاند. دست 

 تونم حرف بزنم. ها باشن نمی ها بمونن تا اون جا برن، فقط خانوم میشه مردها از این -

 آمسون شِراپنِل را به بیرون اتاق راهنمایی کرد؛ مویرا شروع کرد به حرف زدن: 

هاش رو درست  ارم، ولی ناخنهم به خاطرش نمی  1971شناختم، حتی از سال من دال رو نمی  -

 اومد تا درستش کنم. شکست پیش من می کردم. گاهی اوقات اگه ناخنش می 

خاطر این  خواست که درباره دال حرف بزند، این به تنیسون سرش را تکان داد. مویرا واقعا نمی 

نبود که مردها اتاق را ترک کنند، موضوع چیز دیگری بود. مویرا جلوتر نشست و با صدای  

 آرامی صحبت کرد. 

 جورج قبال با من هم یه بار این کار رو کرده بود.  -

 با صدای آرامتری ادامه داد: 
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خواست که من رو ببنده، برای من دردناک بود. اون  با چیزهایی مثل طناب و زنجیر می  -

کنه؛ ولی من دوست نداشتم، هرگز دوباره اون کار رو  گفت که ر*اب*طه رو بهتر می می 

 کنم. نمی

 او سرش را میان دستانش گرفت. 

 دونستم. دونستم. خدا من رو ببخشه، نمی دونستم، نمی من نمی  -

 مویرا صورتش را با دستانش پوشاند و شروع کرد به گریه کردن. 

 مَن، وقتی تنیسون در را باز کرد بیرون از اتاق به دیوار تکیه داده بودند. آمسون و مودی 

ره  ون شب خونه بوده؛ ولی ساعت یک ربع به یازده دوباره می جورج مارلو ساعت ده و نیم ا -

 دونه که چه موقعی برگشته. بیرون و مویرا نمی 

 درخشیدند. تنیسون صاف ایستاده بود، سرش باال و چشمانش می 

 با صدای آرامی گفت: 

 ما اون رو گرفتیم.  -

 

* 

 

هایی از آن  کردند و عکس بررسی می ها در گاراژی که توی تقاطع کینگ بود، ماشین را پلیس 

 انداختند.ها نگاهی می گرفتند. جونز و بورکین به داخل قفسه می 
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 بورکین گفت: 

 این رو ببین!  -

هایی هم پیدا کردند. چند دست پیراهن،  ها لباس او چند دستکش الستیکی را بلند کرد، آن 

گاراژ را بررسی  دیگر زمینِ های پالستیکی. دو نفر  شلوار و کت تمیز و بسته شده در کیسه 

 کردند. می 

 رسه این پو*ست باشه. خدایا! چه بویی! اینجا خ*ون ریخته و به نظر می  -

 بورکین یک کیف دستی پیدا کرد که داخل آن کیف مقداری پول بود. 

 این برای کارن هاوردعه.  -

داد و شواهد  م می طور این اتفاق افتاده است. یک دقیه کارش را انجا کرد که چه جونز درک نمی 

جا ایستاده بود و  کرد. آن ای بعد مثل یک بچه گریه می کرد و دقیقه و مدارک را بررسی می 

شوند را کنترل کند. بورکین دستانش را دور  هایی که از چشمانش سرازیر میتوانست اشک نمی

 های او انداخت. شانه 

 برو کمی قهوه بنوش، باشه؟  -

 دونم چی باعث شده این حالت بهم دست بده. نمی متاسفم، متاسفم،  -

 بورکین گفت: 

 . ²دیو دیم مشکلی نیست. ما انجامش می  -

 

_________________ 
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1 .Shrapnel 

2 .Dave 

 ********** 

 صوت را روشن کرد و شروع کرد به حرف زدن. تنیسون دستگاه ضبطِ 

پیش   آپچِر  آقای  و  آمسون ، ¹سکنه. کارآگاه تِرِنافسرارشد آگاهی، جین تنیسون صحبت می  -

  اول  امروز. هستیم  پلیس  ایستگاه( سی -پنج )  اتاق  در   ²من هستند. ما در ردیف سَوتِمتون

 . است  شنبهسه   ظهر  بعداز دقیقه پنج   و  چهل و چهار  ساعت  ، 1990 سال   فوریه

 کامل، آدرس و روز تولدت رو بگو. ِ با سر به مارلو اشاره کرد. لطفا اسم 

 جلوتر نشست و رو به ماشین ضبط صدا صحبت کرد: مارلو 

  در 1951 ستامبر   یازدهم  ؛ 21 پالک  -  ⁴گراو امالک  -  ³جورج آرتور مارلو، میدان میدا -

 . اومدم دنیا   به وارینگتون 

 می دونی که چرا بازداشت شدی؟  -

 زنم. حدس می  -

 تنیسون پرسید: 

 مورنی بازداشت کردیم. متوجه شدی؟ ما تو رو به عنوان مظنون قتل کارن هاورد و دال  -

 مارلو برگشت و به آپچر نگاه کرد. 

 من گناهکار نیستم.  -
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 لطفا بهم بگو وقتی سیزدهم ژانویه کارن هاورد رو دیدی چه اتفاقی افتاد.  -

 مارلو شروع کرد: 

دونستم، بعدا اسمش رو شنیدم. اون به من نزدیک شد و من پرسیدم  من اسم اون رو نمی  -

شناختم، قبال هم  هم ر*اب*طه داشتیم و پولش رو بهش دادم. اون رو نمی خواد با چقدر می 

 . مالقاتش نکردم و بعد اون رو به ایستگاه رسوندم 

 طور؟ گفتی که با رادیو ماشینت بریده شده! زخم روی دستش چه  -

 طوره.درسته، همین  -

 دونیم که ماشینت رادیویی نداره. می  -

 اکنشی نشان نداد. مارلو به حرف تنیسون و

 من ساعت ده ونیم خونه بودم.  -

 بعد از اون چه ساعتی از خونه بیرون رفتی؟  -

 کردیم. نرفتم. با همسرم تلویزیون تماشا می  -

همسرت به ما گفته که یه ربع به یازده خونه رو ترک کردی و بعد از اون یادش نمیاد چه   -

همراهت نبود. اون گفت که ماشینت از بیرون خونه  زمانی به خونه برگشتی؛ اما ماشینت 

 دزدیده نشده. 

 کنه! ماشین من دزدیده شده بود، من هرگز بعد ساعت ده و نیم بیرون نرفتم. اشتباه می  -

 گفتی که کارن هاورد رو نمی شناسی؟  -
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 درسته، قبل اون شب هرگز اون رو ندیده بودم.  -

ای در کاوِنت گاردن  های اون رو توی مغازه قبال ناخن  شناسه و مویرا اقرار کرده که کارن رو می 

 جا بودی و با کارن حرف زدی، این درسته؟ درست کرده. تو، اون لحظه اون 

 مارلو سرش را تکانی داد و گفت: 

 نه.  -

 شناسی. گفت که اون رو می شناسی؛ اما مویرا می طور هم گفتی که دال مورنی رو نمی همین  -

 داد و بازوانش را بر هم گره زد. مارلو به صندلی تکیه  

کنم باید مویرا رو مجبور کرده باشین که این رو گفته، اون از شما  حرفتون رو باور نمی  -

 ترسم. ترسیده من نمی 

 بقیه اعضای تیم در اتاق جلسه منتظر بودند. 

 جونز پرسید: 

 حال رئیس چه طوره؟ باید خسته شده باشه.  -

 بورکین سری تکان داد. 

 والنی شده. خیلی ط -

 رسید. مارلو به نظر خسته می 

 چند بار باید براتون تکرار کنم؟  -

 تنیسون پرسید: 
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 امروز صبح چه اتفاقی افتاد؟  -

یه مرد امروز به من زنگ زد، اسمش رو نگفت. گفت که ماشین من رو توی تلویزیون دیده و   -

 دونه کجاست، توی تقاطع کینگ. می 

ماشینت توی گاراژی هست که توی تقاطع کینگ قرار داره؟ وقتی که  اون مرد بهت گفت که  -

 کردی دیده شدی!داشتی قفل گاراژ رو باز می 

 با عصبانیت جواب داد: 

ها رو گرفتم؛  ها رو از یه کافه بگیرم. من کلید تونم کلیدمردی به من زنگ زد و گفت که می  -

کردن به من! نمی دونم چرا باید این  ها حمله ولی نتونستم ماشینم رو پیدا کنم چون پلیس 

 چیزها رو به شما بگم. 

 داد. گفت: طاقتی خودش نشون نمی ای از بی تنیسون هیچ نشونه 

  داده،   اجاره ⁵کرد گفت که گاراژ رو به مردی به اسم جان اسمیتمردی که توی کافه کار می  -

 نیست؟  طور این. شستهمی  هم  رو   هاتلباس  اون

 نه درست نبودن حرف تنیسون تکان داد. مارلو سرش را به نشا

 تنیسون ادامه داد: 

دونستی که  زود باش جورج، چه طورکارن رو به آپارتمان دال بردی؟ کلید هاش کجان؟ تو می  -

 دونستی چون دال اون موقع مرده بود. جا خالیه، مگه نه؟ می اون

 مارلو گفت: 

 گم.من دیگه چیزی نمی  -
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 خوام برم خونه! برگرداند، بهش بگو کافیه. می سرش را به سمت آپچر 

 آپچر با صدای آرامی گفت: 

 جورج، این ممکن نیست.  -

 مارلو عصبانی شده بود. 

 خوام مویرا رو ببینم. خوام برم خونه، می می  -

 تنیسون گفت: 

 تونی ببینی. تونیم یه ربع استراحت کنیم؛ ولی مویرا رو نمی می  -

 . ناگهان مارلو از جایش برخاست

 این وضعیت فقط پریشونی به همراه داره. مگه نه؟ بسیارخُب من انجامش دادم.  -

 آپچر به سرعت از جایش برخاست، تنیسون نشست و به مارلو خیره شد و گفت: 

 تونی یه بار دیگه تکرارش کنی؟ می  -

 

_________________ 

1 .Terence 

2 .Southampton 

3 .Maida Vale 

4  .Grove Estate 
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5 .John Smith 

 *********** 

جذاب مارلو را تحت نظر داشت.  ی ش را بست. تنیسون لحظه به لحظه، چهرهمارلو چشمان 

ش ثبت  لحظه را در ذهن ش را باز کرد. تنیسون هر مارلو ل*بش را تَر کرد و بعد چشمان 

شم  خورد، همه چکس در اتاق از جایش تکان نمی کرد. سرش را به یک طرف خم کرد. هیچ می 

 ترسناک او.  و  کردند، به لبخند غریبشده بودند و به مارلو نگاه می 

 گفتم که من انجامش دادم.  -

 رسید. چیزی برای گفتن باقی نمانده بود. مارلو کامال راحت به نظر می 

 باالخره تنیسون سکوت را شکست: 

 لطفا بشین جورج.  -

 با دقت به او نگاه کرد و گفت: 

 انجام دادی؟ چه کاری رو  -

 ها باز می کرد. ش را به منظور شمردن اسم برد، انگشتان ها را نام می طور که اسم او همین 

کرد اسمی را به خاطر  ش را جمع کرد و تالش می کارن، دال، آنجال، شارون، اِلِن و ... چشمان  -

 بیاورد. 

 و جینی، درسته! جینی. 

 بود. جورج آرتور مارلو به کشتن شش زن اعتراف کرده 
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 * فصل دوازدهم * 

 

اش کرده  که مارلو دستگیر شد، تنیسون سیگاری روشن کرد. گرفتن مارلو خسته بعد از این 

ش را از  بود، او را از مردی که عاشقش بود جدا کرده بود. خواب نداشت و نزدیک بود که شغل 

 کشید تا که تمام شود. دست بدهد. آرام نشسته بود و سیگارش را می 

ها منتظر  ه سرعت به سمت م*ش*ر*وب فروشیِ بارِ محلی رفت جایی که همه پلیس جونز ب

 بودند. 

 شش نفرشون اعتراف کرده. اون اعتراف کرده. به قتل هر  -

 اعضای تیم برخاستن و شروع به تشویق و ابراز خوشحالی کردند. 

 پلیسی از ایستگاه دیگر از هاورس پرسید: 

 چه اتفاقی افتاده؟  -

ای که تا به حال  ترین پرونده نونی رو گرفته که به شش قتل اعتراف کرده! بزرگ رئیسمون مظ -

 توی ایستگاه داشتیم. 

 روی میز کرنان قرار گرفت. تنیسون روبه 

 کرنان گفت: 
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تونی بری خونه و استراحت  کارِت عالی بود! دنبال کردن پرونده طوالنی شد؛ اما حاال می  -

 کنی. تو الیق این هستی. 

 بهش نیاز دارم. شب طوالنی بود. درسته،  -

 تلفن زنگ خورد و کرنان جواب داد. 

 بله، یک لحظه.  -

 او به تنیسون گفت: 

ای بود مخصوص  گفتی، آرایشگر به پرونده مربوط بود. در هر صورت پرونده درست می  -

 ها.خانم 

 تنیسون در جواب گفت: 

نقشی برای حل کردن این پرونده  پنجاه درصد قربانیان قتل زن بودن، پس من هم باید  -

 داشته باشم. 

 هنوز از تعبیر کرنان عصبانی بود.  "ها! پرونده مخصوص خانم   "با خودش گفت 

 تنیسون مائورین هاورس رو دید. 

 مائورین، کسی از پلیس ها هنوز توی ایستگاه هست؟  -

 هاورس جواب داد: 

سر گذاشتن.  ِ بودن و روز طوالنی پشت کنم همه به خونه رفته باشن. خسته  او، فکر می  -

 . ببینه رو   تو بری  کهاین قبل  خواست می کند،   تمیز رو  جلسه  اتاق  که  خوادمی  ¹جِنکلینز
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 اتاق جلسه پر از کارمندان ایستگاه بود. هر کدام از اعضای تیم آنجا بودند. 

 یکی گفت: 

 جاست. اون این  -

کردند. همزمان با ورود تنیسون صدای    ی در که در حال چرخیدن بود نگاههمه به دستگیره 

ها باال رفت. یک دسته گل بزرگ در بازووانش قرار گرفت و بورکین فریاد  سوت و شادی آن 

 کشید: 

 به افتخار رئیس!  -

 تنیسون خندید. 

ها از  چنان اشک کردم همه رفته باشین خونه. لبانش را گ*از گرفت؛ ولی هم فکر می  -

 هایش خندیدن. د شروع کرد به اشکشدند. بعش سرازیر می چشمان 

 ما انجامش دادیم! گرفتیمش!  -

 

 

* 

 

هایی که مرتکب شده  چند ماه بعد، جورج مارلو در دادگاه به عنوان مجرم حضور داشت و جرم 

 شد. بود خوانده می 

 . 1990جورج آرتور مارلو، مرتکب قتل کارن هاورد در روز سیزدهم ژانویه سال  -
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ها گرفته و کشته بود.  توانستند به او نگاه کنند. مارلو دخترشان را از آن نمی پدر و مادر کارن 

ها را نابود  تر بود. مارلو نه تنها دختر آن منتظر دستگیری او بودن برایشان از همه چیز سخت 

 ها را نیز ویران کرده بود. کرد، بلکه زندگی آن 

 ، دال مورنی را به قتل رساندی. 1989سوم دسامبر سال  -

 کردند. دو خودفروش که از دوستان دال بودند، نشسته و به قاتل نگاه می 

، اِلِن هاردینگ رو به قتل  1985جینی شارپ و ژانویه سال  1984پانزدهم مارچ سال  -

 رساندی. 

توانست باالی سر مارلو را ببیند، جینی  کارل و لیندا با هم به اُلدهام رفته بودند. لیندا فقط می 

 د و هیچ چیز به دست نیاورد و کسی به او کمک نکرد و به او عشق نورزید. بلندپرواز بو

کارل دستمال گ*ردنش را در دستش مچاله کرد. او هنوز به یاد داشت که مارلو اسم جینی رو  

 صدا زده بود. 

 یک مرد جوان کنار کارل، جلو نشسته بود و به مارلو خیره شده بود. 

 به قتل رساندی.  آنجال سیمسون را 1986جوالی سال  -

هایی که از مرگ آنجال تا به  مرد جوان تا اسم آنجال را شنید شروع کرد به گریه کردن. سال 

کرد که شاید  دستگیری مارلو گذشت برای او بسیار سخت بود. پنج سال خودخوری می 

خواست با او ازدواج  توانست او را نجات دهد. پنج سال بدون دختری که عاشقش بود و می می 

 ند زندگی کرده بود. ک

 ، شارون رید را به قتل رساندی.1987در اُکتبر سال  -



           

                                 www.taakroman.ir 

  مظنون اصلی( ) Prime suspectرمان   

 Linda La Plant کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
121 

 

پدرِ شارون جایی عقب دادگاه نشته بود، مادر شارون سه سال پیش فوت کرده بود. او دختر و  

 همسرش را از دست داده و هر روز به یادشان بود. 

کرد. همین که در باز شد تنیسون  می تنیسون سرش پایین بود و از نگاه کردن به مارلو اجتناب 

سرش را باال گرفت، شخصی مشکی پوش وارد دادگاه شد، او مویرا بود. بیست سال پیرتر به  

 رسید. نظر می 

 پذیری؟ های مرتکب شده را می جورج آرتور مارلو، اتهامات رو شنیدی. جرم  -

ش  تیپ بود. چشمان کرد. او با چشمانی مشکی و موهای براق، خوشتنیسون به او نگاه می 

 چشم شدند، انگار که پوزخند زد. در که چشم گشت تا ایندنبال تنیسون می 

 جواب داد: 

 من گناهکار نیستم.  -

 

_________________ 

1 .Jenklins 

 *********** 
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 * فصل اول * 

 

 

باز کرد و به ساعت نگاهی انداخت.   را  چشمانش شنید صدایی  وقتی  ¹خانم کورینا سالبانا

  کرد،  عبور  ²ساعت دو صبح بود. با عصبانیت از پله ها پایین رفت، وقتی که از واحد دِال مورنی

 . شد  اش خانه  از روشنایی  متوجه

 با خودش گفت : 

هم نصف شب، در  بره االن ش می اون زن! اون به من اجاره بدهکاره و حاال مردها رو به واحد  -

 و باز گذاشته . ورودی ر 

 چند بار م*حکم در را زد. فریاد کشید: 

 دونم اونجایی. ، در رو بازکن! می زود باش  -

های دیگر آن خانه، قدیمی  جوابی نشنید، در را هُل داد و بازش کرد. خانه دال مانند واحد 

 وکثیف بود. 

ها کنار  رسید، پتو مشام می ها هر کدام طرفی بودند و بوی لوازم آرایش ارزان قیمت هم به لباس 

 تخت روی زمین افتاده بودند. 

 کورینا فریاد کشید : 

 از اونجا بیا بیرون، همین حاال! باید باهات صحبت کنم.  -
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 ها را کنار زد، دهانش را باز کرد تا دوباره فریاد بکشد؛ اما صدایی از او درنیامد. او یکی از پتو 

 

 

* 

 

 آخرین نفری بود که به خانه رسید.  آگاهی،  ارشد افسر  ،³جان شِفورد

های کنجکاو دور دروازه  دو ماشین پلیس و یک آمبوالنس نیز آنجا بودند و گروهی از همسایه 

 ایستاده بودند. 

شناختند و برای او  وقتی شفورد وارد خانه شد، ماموران پلیس عقب ایستادند. همگی او را می 

 احترام قائل بودند. 

ی بسیاری از  ای درنگ کرد. او در عصر کاری خودش درباره رد برای لحظه ها شفو پایین پله 

 ها تحقیق کرده بود؛ اما این یکی متفاوت بود. قتل 

 و این باعث شد که برای بررسی بیشتر به طبقه باال نیز برود. 

 : گفت  شفورد   به رو  پایین  صدایی  تن  با بود  شفورد   منتظر  ،⁴پلیس آگاهی، بیل اوتلی

 رنیه قربان. اون دال مو  -

پزشکِ اداره پلیس مشغول معاینه جسد بود و با دستگاه ضبطِ صوت جزئیات را   داخل اتاق، 

 کرد. ضبط می 
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 هایش از پشت بسته بود. دال با صورت روی زمین افتاده و دست 

 دکتر برای شفورد دستی تکان داد و ادامه داد : 

اش  س*ی*نه ها و قفسه شانه   های جدی بهخ*ون زیادی روی سر و صورت این زنه و زخم  -

 وارد شده؛ او قطعا حدود ساعت دوازده و نیم صبح مرده . 

توانست به او نگاه کند. او قبال  دکتر جسد را برگرداند، شفورد آنجا را ترک کرد؛ حتی نمی 

 بسیار زیبا بود و حاال صورتش داغون شده بود. 

 ز بین رفته بود. هایش کامال اموهایش با خ*ون آغشته شده و یکی از چشم 

 شفورد گفت: 

 اسمش دال مورنیه. اون یه خود فروشه. من قبال اون رو دیدم.  -

 

_________________ 

1 .Corinna Salbanna 

2 .Della Morny 

3 .John Shefford 

4 .Bill Otley 

 *********** 
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را  یک کتاب کوچک زیر تخت افتاده بود. دکتر حتی متوجه نشد که چه وقتی شفورد آن 

برداشت و بدون حرفی به اوتلی داد. اوتلی آن کتاب را در جیبش گذاشت. او هر کاری برای  

 کرد. شفورد می 

اش را  هفت سال پیش، وقتی همسر اوتلی مرد، شفورد تنها کسی بود که عصبانیت و ناراحتی 

 درک کرد. 

مک انجام  ک برای  مدآمی   بر دستش  از  که  کاری  هر  او . بود  بیمارستان مرد، ¹شفورد شبی که اِلِن

داد. هر زمانی که اوتلی به او نیاز داشت در کنارش بود آن ماهی که الن مرده بود هم وقت  

 اش گذراند. زیادی با اوتلی و خانواده 

کرد.  اش بود، دوست او نیز بود. او دوستش داشت و تحسینش می شفورد همان طور که رئیس 

 کرد. اوتلی هرکاری برای شفورد می 

 بررسی طول کشید و دکتر به معاینه کردن جسد ادامه داد.  تمام روز 

دال، با یه شیء کوچیک تیز کشته شده، شاید یه ابزار و قبل از مرگش با یه نفر ر*اب*طه   -

گروه خونیِ کسی که اون رو کشته پیدا کنیم. و یه چیز دیگه،   DNAتونیم با تست داشته ما می 

 هست. اون بسته شده بود. هایی هاش هم عالمت روی دست و مچ دست 

جا  هایش هنوز همان ها آپارتمان دال را گشتند. قاتل چیزی ندزدیده بود، جواهرات و پول پلیس 

 بودند. 

 شناختند مصاحبه شده بود. هایی که دال را می ها و دختر ی خودفروش با همه 

کردند او  فکر می   هاهای اخیر او را ندیده بودند. آن لعنت به این شانس! هیچ کدامشان در هفته 

 احتماال به شمال برای دیدن یکی از دوستانش رفته باشد؛ ولی نگفتند کدام دوستش. 
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  پارک   پلیس  ایستگاهِ در   را  اشماشین   صبح  یازده ساعت  ²افسر ارشد آگاهی، جین تنیسون

 . کرد

شد که  می یک روز صاف و سرد زمستانی بود که او با عجله به سمت دفترِخود رفت. سه ماه  

 کرد و خسته شده بود. ی مالی کار می روی یک پرونده 

تری کار کند، نه اینکه تمام روز را  های جالب او به این بخش از اداره پلیس آمد تا روی پرونده 

 ش بنشیند. پشت میز 

 :   پرسید  اداره پلیسِ   ،³جین از مائورین هاوِرس

 جاست؟ چرا شفورد این  -

 . رسیده  قتل  به  ⁴ه خودفروش شب گذشته تو جاده میلنِرشفورد تحقیق جدیدی داره. ی-

 تنیسون با عصبانیت پرسید: 

کردم که اون تعطیالته. دیشب از ساعت ده  طور شفورد این پرونده رو گرفته! من فکر میچه  -

 جا بودم. گذشته بود که این

 مائورین سری تکان داد: 
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 خبر ندارم.  -

 

_________________ 

1 .Ellen 

2 .Jane Tennison 

3 .Maureen Havers 

4 .Miller Road 

 *********** 

 خواست که با عصبانیت فریاد بکشد. تنیسون دلش می 

افتاد.  حدود هجده ماه بود که برای یک پرونده قتل انتظار کشیده بود؛ اما هر دفعه اتفاقی می 

شد. انگار که  سپرده می آمد، پرونده به یکی از کارمندان مرد هر بار که پرونده قتلی پیش می 

 های قتل فقط کار مردان باشد. پرونده 

او با عصبانیت بیرون رفت و در را م*حکم به هم کوبید. شفورد پیامی را از رادیو ماشینش  

هم   1988داد که دال با مردی ر*اب*طه داشته که در سال نشان می  DNAدریافت کرد. تست 

 است.  به یک زن حمله کرده 

گناهی کرده بود و حتی  هجده ماه در زندان بوده است و البته اظهار بی  ،¹رلوجورج آرتور ما

 داند به چه گناهی دستگیر شده است. گفته که نمی 
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 اصلیِ ما  ِ ماند. تا االن مظنون مشابهی با کسی که دال را کشته دارد. سوالی باقی نمی  DNAاو 

 این مرد است. 

هایی که برای دستگیری جورج نیاز بود را  گه ش به ایستگاه برگشت تا برشفورد با ماشین

 بردارد. 

 کتش را دوباره پوشید و گفت: 

 همینه! بزن بریم که اون رو بگیریم.  -

 هاآن . کرد باز  را  بود  شریک  ²رالینگزجین تنیسون در خانه کوچکی که با دوست پسرش، پیتِر 

بیرون آمد و به او لبخند زد و   آشپزخانه از پیتر . کردندمی   زندگی هم  با که  بود  ماه سه  برای 

 پرسید: 

 روز بدی بود؟  -

 ش انداخت. پیتر پرسید : ش را روی تخت ش رفت و کت ش را تکان داد و به سمت اتاق جین سر 

 اش حرف بزنیم؟ خوای درباره می  -

 بعداً، بذار اول دوش بگیرم.  -

نی با هم دوست بودند. پیتر ازدواج  دیگر زندگی کنند مدت طوالکه با هم جین و پیتر قبل از این

  درباره  جین  با را  زیادی  زمان   گرفت،   طالق  وقتی. داشت  ³کرده بود و یک پسر به اسم جوئی

 . کردند صحبت  بود آمده پیش اشتباهاتی  چه کهاین

شدند تا  تر می کردند و هر روز به هم نزدیک دیگر را مالقات می طی چند ماه تقریبا هر روز هم 

 ین به پیتر پیشنهاد داد که به خانه او نقل مکان کند. روزی که ج
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 ش در اداره پلیس به پیتر گفت . کردند، او درباره مشکالت کمی بعد، وقتی که شام را صرف می 

مند  ای بود. جین متوجه شده بود که به پیتر بسیار عالقه او شنونده خوب، دلسوز و با مالحظه 

 است. 

گذاشتند به او گفت و با  ان مردش که به او احترام نمی جین درباره شفورد و بقیه همکار

 عصبانیت ادامه داد: 

های قتل رو نمیده.  ام! رئیسم به من اجازه تحقیق رو پرونده کنند من مسخره ها فکر می اون  -

 به من میگه که صبور باش. 

 گیرد. پیتر دستش را می 

 به زودی یکیش رو به دست میاری.  -

 

* 

 

رسید مارلو با ورود پلیس شوکه  روی در خانه جورج مارلو ایستاده بود. به نظر می به شفورد رو  

ها چه  فهمید که آن اش را نگه داشته بود، نمی جا ایستاده بود و فنجان قهوه شده باشد. آن 

 خواهند.می 

 کنم. من تو رو به عنوان مظنونِ اصلیِ قتل دستگیر می -

 . آمد بیرون  مارلو،  همسر  ، ⁴مویرا
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 پرخاش گفت:  با

 برینش ؟ اون شامش رو هم نخورده. خواین؟ کجا می شما چی می  -

 ها جوابش رو ندادند. مارلو را به سمت ماشین هدایت کردند. پلیس 

گشتند که ثابت کند  دو پلیس شروع کردند از باال تا پایین خانه را گشتند، دنبال چیزی می 

 مارلو، دال مورنی را به قتل رسانده است. 

ها کرد. چشمانش سرد و سخت بود. او از پلیس ها متنفر بود. از آن ها را تماشا می آن  مویرا

 متنفر بود. 

 

_________________ 

1  .George Arthur Marlow 

2  .Peter Rawlings 

3 .Joey 

4 .Moyra 

********* 

 من تسلیم نمی شم، اون ها  می خوان  که  من  دست بکشم؛ اما  دست نمی کشم .یه روز یه پرونده  -

 .قتل رو می گیرم  و بهشون نشون  میدم که چقدر  خوب هستم 

 .پیتر آهی کشید  .جین تمام  وقت  به کارش فکر  می کرد .تنها چیزی  که  درباره اش حرف  می زد
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 .در ایستگاه   پلیس،  جورج مارلو  ساکت؛ اما  مفید  بود .او درخواست کرد  تا  با  وکیلش  حرف بزند

 .شفورد آماده  شد  تا  از  او سوال بپرسد

 .خب من آماده ام -

 :به اوتلی گفت

 .من می دونم  که  اون  قاتله .بیا  بریم  اونجا و کاری  کنیم تا  اعتراف کنه -

 او در  را  باز  کرد و  وارد  اتاقی  شد  که  مارلو  منتظر  بود،  دست هایش روی زانوهایش و سرش 

 .پایین بود

 .مارلو با  تعجب  نگاهش را بال  آورد 

 جورج؟ من افسرارشدآگاهی، جان  شفورد و ایشون افسرآگاهی، بیل اوتلیه .ما  می خوایم  قبل -

 .او لبخند  زد  و به  مارلو  سیگار  پیشنهاد  داد

 سیگار می کشی جورج؟  -

 .نه آقا  -

 .خوبه، حال  می تونی به  من بگی که  شب سیزدهم  ژانویه کجا بودی؟ عجله  نکن  -

 سیزهم  ژانویه؟  شنبه؟ این ساده است من پیش  مویرا، خونه  بودم  .ما تلویزیون تماشا -

 .میکردیم .آره من  پیش همسرم بودم

 حدود ساعت   ده کجا  بودی؟  -

 .خونه بودم .او  !نه  نه،  یه لحظه  صبر  کنید،  من خونه نبودم -
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 پس  به من  بگو کجا بودی؟  -

 :مارلو لبخند  زد 

 .من یه  مدت بیرون  رفتم،  با  یه دختر  آشنا  شدم، میدونی  یه خود فروش  -

 قبال می شناختیش؟  -

 :مارلو سری تکان داد 

 نه این اولین باری بود  که می دیدمش .اون  بیرون از  ایستگاه  قطار  ل دبروک گُُرو¹ بود  .من -

 .مطمئنی  قبال اون رو  ندیدی؟دل  مورنی  -

 دل  مورنی؟  -

 :مارلو پرسید

 دل  مورنی  کی هست  ؟ -

 

 * فصل دوم *

 

 .مصاحبه تمام  روز ادامه  داشت 

 :مارلو گفت

 بعد  از  رابطمون، من  اون  رو رسوندم  لدبروک  گرو و پولش رو بهش  دادم.آخرین باری  که  -

راکو² .مطمئن نیستم  چه  دیدمش  به ماشین دیگه ای  نگاه می کرد، یه ماشین قرمز شاید  یه  س 
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 و بعدش  تو چی  کارکردی؟  -

 .من برگشتم  خونه -

 چه ساعتی  بود؟  -

 .یادم نمیاد  از  مویرا  بپرسید  -

 می شناسی اون  دختر رو؟  -

 .همون  طورکه  گفتم  من  هرگز قبالا  اون رو ندیدم  .اون فقط سمت ماشین  من اومد  -

 .شفورد عکسی  از  دل مورنی را به  او نشان  داد 

 .زود باش  جورج -

 .شفورد صبور  بود 

 اون دختر  این  بود؟  -

 .یادم نمیاد،  تاریک  بود  -

 

_________________ 

1. Ladbroke Grove 

2. Scriocco 

********* 

 شد. ها بارها و بارها از مویرا پرسیده می در اتاقی دیگر همان سوال 

 ساعتی مارلو به خونه برگشت؟ چه   -
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 آیا دوباره بیرون رفت؟  -

داد. مارلو ساعت ده و نیم به خانه آمد و آنها تلویزیون  ها می او هر بار همان جواب را به آن 

 تماشا کردند و برای خواب به اتاق رفتند. 

  دستور او . شد   فرستاده خانه  به او با  ¹آگاهی، بورکینوقتی پلیس اجازه رفتن به او را داد، پلیس 

 ای.ماشین مارلو گرفته شود. یک رووِر قهوه که  داد 

ها مویرا را به خانه رساندند. هیچ اثری از رووِر  او دو مامور دیگر را با خودش همراه کرد و آن 

 نبود. در کوچه، کنار خانه پارک نبود. 

 مویرا گفت: 

 رو شما برداشته باشین!یکی اون رو دزدیده. من غافلگیر نمیشم حتی اگه اون  -

ساعت یازده و نیم بود که شفورد سوال پرسیدن ازمارلو رو متوقف کرد. او بیست و چهار  

ساعت وقت دارد تا مدرکی پیدا کند که مارلو را به قاتل وصل کند. اگر نتواند ارتباطی پیدا  

 کند، باید به مارلو اجازه رفتن به خانه را بدهد. 

 به بورکین گفت: 

 خوام اون رو بگردم. مارلو رو پیدا کن، می ماشین  -

کرد. اوتلی برای او یه  های پرونده نگاه می روز بعد شفورد پشت میزش نشست و به نوشته 

 فنجان قهوه خرید. 

 بورکین ماشین رو پیدا کرد؟  -
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 اوتلی گفت: 

 نه! کنار خونه پارک نبود مویرا میگه که حتما دزدیده شده.  -

  ²دی؟ دختری در اُلدهامچیزی رو برای من چک کن. این کار رو انجام می گرفتم. اوتلی،  -

 . بیاری  برام  اون از  اطالعاتی  خواممی   کردممی  کار  جااون  من وقتی  بود  شده  کشته 

 کنی مارلو اون دختر رو هم کشته؟ فکر می  -

 خوام متوجه بشم. شاید، می  -

 درآورد. اش  اوتلی دفتر خاطرات دال مورنی را از جیب 

 با این چیکار کنم؟  -

 اندازم. میرم رئیس رو ببینم و بهش بگم چه اتفاقایی افتاده. نگهش دار. بعدا بهش نگاه می  -

جین تنیسون بعد از شفورد به ایستگاه رسید. ماشین شفورد بد پارک شده بود و پیدا کردن  

 اش کنار آن کار سختی بود. فضای خالی برای ماشین 

 ل اداره گذاشت اوتلی را دید. اوگفت: وقتی پاش رو داخ

 شنیدم یه مظنون دستگیرکردن!  -

 بله، دیروز دستگیرش کردیم.  -

 اوتلی خیلی تیز به تنیسون گفت: 

- DNA  خورد. اون به قاتل می 
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طلب متنفر  های جاهبرد. او از زن صحبتی با تنیسون ل*ذت نمی اش، او هم از هم مثل رئیس 

 بود. 

  از  تا ، ³آگاهی، کِرنانارشد که تنیسون به دیدن رئیسشون رفت. افسر   کمی از صبح گذشته بود

 : گفت   کرنان. کند شکایت شود می   داده مرد   کارمندان به قتل  های پرونده  همیشه  اینکه

 تونی به یه ایستگاه دیگه منتقل بشی. اگه تو این ایستگاه پلیس خوشحال نیستی می  -

م چرا شفورد این پرونده رو گرفته درحالی که  خوام بدونخوام منتقل بشم، می من نمی  -

 تعطیالت بوده؟! 

 شناسه. اون قربانی رو می  -

 فریاد کشید: 

 شناسم. من اون رو دو سال پیش دستگیر کردم. خب من هم همین طور. من هم می  -

بود.  که تنیسون اداره رو ترک کرد راضی کرنان دوباره به او گفت که باید صبور باشد. او از این

ها رو دوست نداشت. او شفورد و  او کارمند خوبی بود؛ ولی یک زن بود و او کارکردن با زن 

 اوتلی را دوست داشت. 

شد اگر تنیسون  شود. او خوشحال می معتقد بود تحقیقات جنایی توسط مردان بهتر انجام می 

 آنجا را ترک کند و به جای دیگری برود. 

 

_________________ 
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1.Burkin 

2.Oldham 

3.Kernan 

 *********** 

 حالت خوبه؟ به نظر خوب نمیای!  -

 شفورد جواب داد: 

 فقط خستم.  -

کنیم، شواهد بیشتری نیاز داریم؛ ولی روی کت  ما هرروز و هرشب روی این پرونده کار می  -

 خونی داشته باشه ما گرفتیمش. مارلو خ*ون هست، اگر اون با گروه خ*ون دال هم 

اش احساس کرد.کرنان به او  کرد، د*ر*د شدیدی درقفسه س*ی*نه صحبت می همین طور که 

 نگاه کرد و گفت: 

 مشکل چیه؟  -

 دونم، د*ر*د دارم. نمی  -

ش به گوشه میز کرنان  شد. ناگهان افتاد، سر توانست نفس بکشد، د*ر*د بدتر می شفورد نمی 

 برخوردکرد. 
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اش برای ایستادن کمک کند؛ ولی شفورد  کرد به رئیسکرنان به دکتر زنگ زد. اوتلی سعی می 

 توانست تکان بخورد. چشمانش بسته بود. نمی

کشد. یک دکتر با عجله از آنجا عبورکرد.  تنیسون شنیدکسی بیرون از دفترش فریاد می 

 پرسید: 

 چی شده؟  -

 شفورد مریضه.  -

 که آمبوالنس به بیمارستان برسد ایست قلبی کرد و مرد. شفورد قبل از این

 که مرده بود متٔاسف بود. آمد؛ ولی از اینون در دفترش نشست. او از شفورد خوشش نمیتنیس

 کرد. و حاال یک نفر دیگر باید پرونده دال مورنی را رهبری می 

  نفر یک. کنند بحث  آمده پیش   وضعیت درباره تا  ،¹تِرینِرکرنان با رئیسش تماس گرفت، ژئوف 

  نداشت،  دوست را  تنیسون  مردی   هیچ هرچند گرفت،می  دست   به را  مورنی  دال   پرونده باید

 دانستند او منتظر است. کرنان گفت: می  هاآن

تونیم استفاده  خواد که با اون کار کنه؛ ولی از چه کسی به غیر از اون می هیچ مردی نمی  -

 کنیم؟ هیچکدوم ازکارکنان ارشد در دسترس نیستند. ترینرگفت: 

کن. ولی حواست حسابی بهش باشه، که اگر اشتباهی ازش    درسته! اون رو مسئول پرونده -

 شیم. سر زد، ما از دستش خالص می 
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 * فصل سوم * 

 

 

اوتلی آخرین نفری بود که به جلسه رسید. همه مامورین پلیس در اتاق ساکت بودند. آنها  

 کردند و حاال شفورد مرده بود. شان را تحسین می رئیس 

 کرد: کرنان ایستاد و شروع به صبحت 

تونیم اون رو به قتل دال مورنی متهم  کنم می من پرونده مارلو رو بررسی کردم و فکر می  -

سپرم تا مسئول این پرونده باشه. همه ی  های ارشد میکنیم. من پرونده رو به یکی از کارمند 

 شناسید. آگاهی تنیسون رو می شما افسرارشد 

 صدای فریاد ازسوی مردان بلند شد. 

 م جلو آمد: اوتلی یک قد

خوایم ما به  تونید این مسئولیت رو بهش بدین. ما اون رو نمی متاسفم قربان، ولی شما نمی  -

 شناسیمش. کنیم. پرونده رو به کسی بدید که ما می عنوان یه گروه، پنج ساله که با هم کار می 

 کرنان گفت: 

پذیره، دیگه حرفی برای بحث کردن  می اون تنها کارمند در دسترسه. و این مسئولیت رو  -

 مونه.باقی نمی 
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 سریع اتاق را ترک کرد تا اعتراض بیشتری نکند. 

 

_________________ 

1.Geoff Trayner 

 ******** 

 قطعا تنیسون با وجود این مردان کار سختی در پیش خواهد داشت. 

عکس خانواده شفورد نگاه  اوتلی هر چیزی که روی میز شفورد بود رو پایین انداخت. وقتی به 

 کرد، چشمانش پر از اشک شد. هنوز پشت میز شفورد نشسته بود که کرنان داخل شد: 

 خوای باهاش حرف بزنی؟ کنه می تنیسون داره شواهد رو برسی می  -

 اوتلی گفت: 

 خوام با اون تو یه اتاق باشم. حتی نمی  -

  دیدن  برای ¹بعد از آن او و کارگاه جونزهای پرونده دال مورنی را خواند و تنیسون همه ی گزارش 

 به جاده میلز رفتند.  اشخانه  در   سالبانا خانم 

 توانست به او چیزی بگوید. او شکایت کرد: آن زن نمی 

تونم خواین این اتاق رو بگردین! می ها می اش رو پرداخت نکرده. تا کی شما پلیساون اجاره  -

 احتیاج دارم. اش بدم، من به پول به یه نفر دیگه اجاره 



           

                                 www.taakroman.ir 

  مظنون اصلی( ) Prime suspectرمان   

 Linda La Plant کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
141 

 

 تنیسون گفت: 

 تو جسد رو دیدی؟ مطمئنی که دال مورنی بوده؟  -

 خانم سالبانا پرسید: 

 تونه باشه. چه کسی به غیر از اون می  -

 شناسی؟ چقدر دال رو می  -

دادم. بیشتراوقات هم وقتی اجاره رو  شناسم، بهش یه اتاق اجاره می من اون رو نمی  -

 رای پرداختن تاخیر داشت. دیدمش و همیشه بگرفتم نمی می 

هایی در قفسه  جا هنوز چندتایی لباس و کفش تنیسون به اطراف اتاق دال نگاهی انداخت. آن 

 ها با دقت نگاه کرد. بود. او به کفش 

 بعد، تنیسون رفت تا جسد دال مورنی را ببیند. 

یقی روی  های عمیک نفر او را تمیز کرده بود و موهایش را شانه زده بود، ولی هنوز زخم 

 صورتش بود. 

 های روی بازوی دال نگاه کرد. دکتر گفت: تنیسون به عالمت 

 هاش بسته شده بود و یه بریدگی کوچک روی دستشه. اون از باالی بازوهاش و مچ دست  -

 کجا؟  -

 دکتر به او یک بریدگی کوچک روی مچ دست دال را نشان داد. 
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 کرده باشه. این کامال عمیقه پس باید خیلی خونریزی  -

 تنیسون سری تکان داد و به سمت جونز برگشت: 

هاش رو داشته باشیم، با  ما قبال دال رو دستگیر کردیم پس باید حتما یه کپی از اثر انگشت  -

 های جسد چک کن. اثر انگشت 

 جونز گفت: 

 ما این کار رو قبال انجام دادیم! -

 خوبه، دوباره انجامش بده. حاال!  -

هایش کرد، جین تنیسون به خواندن یادداشت طور که پیتر تلویزیون تماشا می آن شب، همین 

 داد. روی پرونده ادامه می 

 آمد. پیتر گفت: به نظر خسته می 

 بیا بخوابیم جین.  -

 خوام این رو تموم کنم. زوده! می  -

 پیتر به رختخواب رفت؛ ولی جین همراه او نرفت. 

 کرد. احساس خستگی می  کرد و پشت میزش ی شب را کار می او همه 

 ی کارمندان ساکت بودند. ساعت نه بود وقتی تنیسون وارد اتاق جلسه شد. همه 

 کردند که پنهان کنند چقدر از او متنفر هستند. آنها حتی سعی نمی 
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دونم شما از  دونید که من االن مسئول این پرونده هستم. بابت شفورد متاسفم. می شما می  -

 امیدوارم با من همکاری کنید تا این پرونده رو ببندیم.  هستین.  مرگ اون ناراحت و شوکه 

 ی آنها نگاهی انداخت: او به صورت همه 

 ای برین.تونید به پرونده دیگه خواد که با من کار کنه، پس می کدوم از شما نمی اگر هر  -

 کرد. او ادامه داد: هیچکس حرفی نزد. اوتلی با نفرت به او نگاه می 

 اینجا خبرهای بدی داریم .  خوبه. حاال  -

ها شبیه به هم نیست.  این یه عکس از دال مورنیه و این یه عکس از قربانی قتل، اثر انگشت 

 سایز کفششون متفاوته. قربانی ما دال مورنی نیست، یه نفر اشتباه کرده. 

 اوتلی فریاد کشید: 

 دونی که شفورد اون رو شناسایی کرده! می  -

که اوایل  دونست درحالی طور اسم اون رو می خوام بدونم مارلو چه ی کرده، مپس اشتباه می  -

شناسه و آخر مصاحبه دومش اون رو دال خطاب  مصاحبه اولش گفت که اون دختر رو نمی 

 دونسته؟! طور اسمش رو می کرد چه می 

 اش را باز کرد تا حرفش را قطع کند؛ ولی جین به او توجهی نکرد. اوتلی د*ه*ان 

 

_________________ 

1.Jones 
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 ********** 

که دال مورنی  باید از اول شروع کنیم، باید بفهمیم چه کسی اون دختر رو کشته و این  -

کنم مارلو درگیر این پرونده هست؛ ولی اگه مدرک بیشتری پیدا نکنیم،  کجاست! فکر می 

 تونیم متهمش کنیم. نمی

که اتاق را ترک  زد؛ ولی به محض این نمی هیچکس تا وقتی که جین به سمت در برود حرفی 

 ی آقایان شروع به حرف زدن کردند. اوتلی گفت: کرد، همه 

کنه که اون رو یه احمق جلوه  ازش متنفرم! جان شفورد همین دیروز مُرد و اون داره سعی می  -

 بده.

وکه  که اون یک مرد خوشتیپ است شرفت که با مارلو مصاحبه کند، از این وقتی تنیسون می 

 شد. خوش پوش، با ادب، و یه کُت گرون پوشیده بود. 

 او خودش را معرفی کرد. 

خوام از تو  ام و می دونی برای جان شفورد چه اتفاقی افتاد. حاال من مسئول این پرونده می  -

 های بیشتری بپرسم. سوال

ای ر*اب*طه  مارلو داستانش را دوباره تعریف کرد. او دختری را کنار ایستگاه دید و به او بر

 پول پیشنهاد داد. 

 کدوم دختر؟  -

 دال مورنی.  -
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 شناسیش، آره؟ پس می  -

دونستم، من قبال اون رو ندیده بودم، آقای شفورد اسم اون رو به من  نه من اسمش رو نمی  -

 گفت. 

 خب، بعدش چی شد؟ -

 ما صندلی عقب ماشینم ر*اب*طه داشتیم.  -

گوشه رادیو ماشینم بریده شد و من دستمالم رو  شد دستش با وقتی که از ماشین پیاده می 

هایش هم بود، بعد اون رو به ایستگاه  بهش دادم تا دور دستش ببنده؛ چون خ*ون روی انگشت 

 برگردوندم. 

ای شد. یه ماشین قرمز، من فکر کردم اون مشتری  از ماشین من پیاده شد و سوار ماشین دیگه 

 ای پیدا کرده. دیگه 

 اون رو ندیدی؟  و مطمئنی که قبال  -

 دیدمش، خیلی احمق بودم. نه، و کاش اصال نمی  -

 ای به درِ اتاق زد و تنیسون رفت بیرون تا با او صحبت کند. اوتلی ضربه 

 ما روی کتش خ*ون پیدا کردیم و گروه خونی اون با قربانی یکی بود. اون رو گرفتیم.  -

 تنیسون گفت: 
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ستش رو تو ماشینش بریده این خ*ون رو توجیه  نه ما نگرفتیمش. اون گفت که اون دختر د  -

کنه و شفورد بهش اسم دال رو گفته. شواهدِ کافی نداریم که ثابت کنه اون قاتله. اگه با این  می 

 فهمن که اون گناهکار نیست. پرونده به دادگاه بریم فوراً می 

 . ها رو جمع کرد ی برگه تنیسون ساعتی دیگر با مارلو مصاحبه کرد. درآخر همه 

 و یه سوال دیگه آقا مارلو.  -

 کردی؟ درسته؟ به سمت خونه رانندگی می  -

 بله. -

 شما گاراژ دارین؟  -

ها گفتن که نتونستین پیداش کنین. فکر  نه من ماشین رو بیرونِ خونه گذاشتم. پلیس  -

 کنی اون دزدیده شده باشه؟ می 

 متوقف کرد. رفت که مارلو او را تنیسون جوابی نداد. به سمت در می 

 تونم حاال برم خونه؟ ببخشید! می  -

 تونی.نه، متاسفم آقا مارلو؛ ولی نمی  -

مشکی وارد شد، اوتلی در اتاق جلسه نشسته بود و با بورکین   وقتی تنیسون با یک مردِ مو 

 کرد. صحبت می 

 . میکنن  کار  به شروع   ما  با  امروز از . هستن ¹ایشون کارگاه، تونی مودیمَن -
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مَن  تونید جزئیات رو هم بگین. مودی پرونده یه چیزایی رو بهش گفتم؛ ولی شما می   من درمورد

ها باهاش آشنا شدن. اوتلی از بابت او مطمئن نبود. هیچ  شناسه و اون بعضی از کارمندها رو می 

خواست. تنیسون یک برگه  های تنیسون رو برای کارکردن روی این پرونده نمی یک از دوست 

 لی برداشت. از روی میزِاوت

 های دختراییه که گزارش شده گم شدن؟ ها اسم این -

 بله! باالش نوشته گزارش افراد گمشده!  -

 تنیسون تیز گفت: 

 بس کن اوتلی!  -

 تنیسون نگاهی به لیست کرد. 

 . لندن تو جااین یکی  ،³سِرِی   تو یکی  ،²یکی تو بریتِن -

 زنم. ها سر می به اون  -

کرد، رویش را از  خورد برداشت، پیتر بود. همانطور که با پیتر صحبت می می او تلفن را که زنگ 

 مردانِ داخل اتاق بگرداند . 

 تونم صحبت کنم. چیز مهمیه؟ متاسفم! االن نمی  -

 بورکین داخل اتاق شد و به جین نگاه کرد و گفت: 

 ایم که خونه مارلو رو دوباره بگردیم. ما آماده  -

 زند. او تلفن را گذاشت و به بورکین ملحق شد. به پیتر زنگ می  تنیسون قول داد که بعداً
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* 

 

ی مارلو را زدند. مدت زیادی منتظر ماندند تا در باز شود. مویرا  تنیسون و بورکین درِ خانه 

 . کرد   نگاه او  به دقت   با  تنیسون. بود  ایستاده  آنجا ⁴ِهنسون

دانست که مویرا سی و هشت ساله است؛ ولی  می این اولین بار بود که همسرِ مارلو را می دید.  

 رسید. تر می به نظر بزرگ 

 های گرانی پوشیده بود و آرایشِ زیادی داشت. پرسید: لباس 

 بله؟!  -

 آگاهی، تنیسون هستم. ارشد من پلیس  -

 خب که چی؟  -

بها، انگشترهای  گران های تنیسون به جواهرات خوبی که مویرا پوشیده بود اشاره کرد. دستبند 

 هایش بلند و قرمز بود. بسیار ... ناخن

طور که  خوایم این خونه رو بگردیم. و مجوز های الزم رو هم داریم و دوست دارم همین می  -

طور که  اندازه من هم چند تا سوال ازت بپرسم. مویرا همین کاراگاه بورکین نگاهی به اطراف می 

 فت: داد گمی  ها اجازه ورود به آن

 ای ندارم، دارم؟ چاره دیگه  -
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 ای داشت. تنیسون گفت: خانه تمیز و چیدمان فوق العاد 

 این خیلی خوبه.  -

کنه، کلی پول به دست میاره. ماشینش رو پیدا  چه انتظاری داشتی؟ جورج سخت کار می  -

  بردین دیده وکردین؟ این به خاطر شما بود که گم شده، کسی شما رو وقتی که اون رو می 

 ماشین رو دزدیده. 

خوام باهات حرف بزنم. مسئولیت  تونیم اطالعاتی درباره ماشین بهت بدیم فقط می ما نمی  -

 این پرونده به من داده شده. اون یکی بازرس ناگهانی مُرده. 

 خوبه، هرچی پلیس کمتر باشه بهتره.  -

 تنیسون پرسید: 

 خاب کرده، مویرا؟ که همسرت یه خود فروش رو انتچه احساسی داری از این -

 کنی چه احساسی دارم؟!عالی! خودت فکر می  -

 که به زندان بره چه طور؟ درباره دختری که اون بهش حمله کرد قبل از این -

اون کاری نکرده. اون زن دیوونه بود. شاید جورج زیاد نو*شی*دنی خورده بود؛ ولی بهش   -

 حمله نکرد. 

 ود؟ وقتی شبِ شنبه برگشت به خونه م*ست ب -

 نه، م*ست نبود.  -

 چه وقتی رسید خونه؟  -
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 ده و نیم. ما تلویزیون نگاه کردیم و بعدش خوابیدیم. -

 تنیسون یه عکس از کیفش برداشت و به مویرا نشان داد. 

 این عکس دختریه که اون اعتراف کرد باهاش ر*اب*طه داشته. بهش نگاه کن! -

چه کاری از دستم برمیاد؟ خیلی از مردها با  خب که چی؟ من متاسفم که اون مرد؛ ولی حاال  -

 های دیگه ر*اب*طه داشتن. زن 

 یه سوال دیگه مویرا.  -

 شناسی؟ دال مورنی رو می  -

 هرگز اسمش رو هم نشنیدم.  -

 هیچ وقت؟  -

 نه! -

 شناسه؟ و مطمئنی جورج اون رو نمی  -

 اش جمع کرد. مویرا دستانش را روی س*ی*نه 

 نشنیدم. هرگز اسمش هم  -

 تنیسون عکس را داخل کیفش برگرداند. 

 ممنونم از وقتی که گذاشتی.  -
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وقتی خانه را ترک کردند بورکین به تنیسون گفت که هیچ دستمالی که به خ*ون آغشته باشد  

 پیدا نکرده است. 

 

_________________ 

1.Tony Muddyman 

2.Brighton 

3.Surrey 

4.Moyra Henson 

 ********** 

ها شروع به  اوتلی و جونز دنبال دخترهایی بودند که در ماه اخیر در لندن گم شده بودند، آن 

 تواند قربانی این قتل باشد. ها می ها کردند. یکی از آن بازدید از خانه

ای که از آن بازدید کردند محله خوبی داشت؛ اما خود خانه نامرتب و کثیف بود. یک  اولین خانه 

 بلوندِ قدبلند در را بازکرد. دختر 

م  کردمی   فکر   من.  ندیده رو   اون هیچکس . شده  گم   که هست  ای هفته  دو  ، ¹دوست من، کارِن  -

 اون با دوست پسرشه؛ ولی نیست. 

 اوتلی پرسید: 

 ازش عکس داری؟  -
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که اسم قربانی قتل را پیدا  وقتی به عکس یک دختر جوان و زیبا نگاه کرد بالفاصله فهمید 

 . کرده است

تنیسون و بورکین از دو خانواده دیگری که گزارش داده بودند دخترشان گم شده است بازدید  

 ها هیچ وجه اشتراکی با دختر کشته شده نداشتند. کردند. هیچ کدام از آن 

 او با خودش فکر کرد: 

تونن باشن. داره تالش  دونست این دخترها نمی کنه. اون می اوتلی از قصد این کار رو می  -

 کنه که من احمق به نظر برسم. می 

 گشتند، تنیسون از بورکین پرسید: همین طور که به لندن برمی 

 کنی؟ درمورد مارلو چی فکر می  -

 بورکین آرام جواب داد: 

کنم اون این کار رو کرده. یه چیزی درباره مارلو هست، نمی دونم چی؛ ولی فکر  من فکر می  -

 دنبالشیم. کنم اون کسیه که می 

 تنیسون از پنجره ماشین به بیرون خیره شد، انگار بیشتر با خودش حرف بزند تا بورکین: 

هایی دارم؛  دونی، زن بودن تو وضعیت من کار آسونی نیست. من نسبت به مردم احساس می  -

کنی مارلو این کار رو کرده،  کنن. به عنوان یه مرد احساس می ها قطعا با تو فرق می ولی اون 

 کنی اون قاتله؟ چرا؟ چرا فکر می 

 دونیم.اون با دختره ر*اب*طه داشت، ما این رو می  -
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کنه ما باید یه چیزی پیدا کنیم تا اون رو به این قضیه وصل کنه.  ولی این، اون رو قاتل نمی  -

 کنه. کنه. قبال تو دردسر افتاده؛ ولی هنوز از اون حمایت می همسرش از اون حمایت می 

 بورکین گفت: 

 کنم مارلو کسیه که دنبالشیم . هنوزم فکر می  -

 کنی گناهکاره. باید مدرک داشته باشی. تونی اون رو متهم کنی چون فکر می نمی  -

 شود: همون موقع پیامی از رادیو پخش می 

ماموران هر اینچ تخت دال رو گشتند و هیچ مدرکی نبود که نشون بده مارلو هرگز اونجا بوده   -

 ؛ حتی یک تار مو!است

 تنیسون دوباره روی صندلی خود نشست. 

 جا رو ترک کرده؟ که اثری از خودش به جا بذاره اون جا رفته و بدون اینچه طوری اون  -

ای که از آن بازدید کردند متعلق به یک خانواده ثروتمند بود که یک مرد در را باز  سومین خانه 

 کرد. 

.  هستن بورکین کارگاه ایشون و  هستم   تنیسون آگاهی،ارشد افسر  من  ؟ ²سرگرد هاوِرد -

 . بپرسیم   سوال  تا چند  دخترتون ی درباره   شما از خوایم می 

 او اجازه داد انها واردِ خانه شوند. 

 البته! بفرمایید داخل.  -
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های بزرگ که به باغچه دید داشتند. مردِ مسن  او آنها را به اتاقی بزرگ راهنمایی کرد با پنجره 

 سمت آنها برگشت: به 

 تونم براتون انجام بدم؟ مشکلی پیش اومده؟ لطفا بنشینید، چه کاری می  -

 گردیم. کسی اون رو برای دو هفته ندیده. ما دنبال دختر شما می  -

 چی!؟ این یه شوخیه؟  -

 رسید، ولی تنیسون به سوال پرسیدن ادامه داد. مرد به نظر ناراحت می 

 عکس از دخترتون دارین؟  -

 ی سرگرد عکس را به اون نشان داد، تنیسون بالفاصله او را شناخت. وقت

 تنیسون گفت: 

 کنم دختر شما مرده. متاسفم قربان. باید بهتون بگم که فکر می  -

ها آخرین  کدام آن ازظهر را به مصاحبه با خودفروشان گذراندند. هیچ اوتلی و جونز بقیه بعد 

 اد بیاورند. اوتلی گفت: توانستند به یباری که دال رو دیدند نمی 

ها هر کاری برای پول  کنن.باید از دستشون خالص شیم. اون این زن ها من رو عصبانی می  -

 کنن. می 

 جونز جوابش را نداد. 

 اوتلی ادامه داد: 
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ای نزد و مُرد. چرا اون باید بمیره؟ چرا  همسرِ من زن خوبی بود. هیچ وقت به کسی صدمه  -

 یکی از این زن ها نه!؟ 

 

 

* 

 

تنیسون سرگرد هاورد را به داخل اتاق راهنمایی کرد جایی که جسد در آن دراز کشیده بود.  

 تنیسون از او پرسید: 

 ای؟آماده  -

 او سرش را تکان داد. پتویی که جسد را پوشانده بود کنار زد. 

 سرگرد هاوِرد این دختر شماست؟ »کارن جولیا هاوِرد«؟  -

 تنیسون منتظر ماند. بعد از مدت طوالنی، او سرش را تکان داد. او به دختر مرده خیره شد. 

 بله، دخترِ منه.  -

 خواست از او بپرسد؛ ولی اول او شروع به صحبت کرد: های زیادی بود که تنیسون می سوال

جاست؟ چرا قبال چیزی به من گفته نشده؟ چه کسی مسئول  چه طور مُرد؟ چه مدتیه که این -

 این پرونده است؟ 

 سون حرفش را قطع کرد: تنی
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 من مسئول هستم.  -

  حساب به مسئول   رو  زنی  هیچ  من.  منه  دوست   اون. کنم   صحبت  ³تو؟ بذار با کوماندِر ترینِر -

 ! بذار کوماندِر رو ببینم . نمیارم

 تنیسون دهانش را باز کرد تا جواب بدهد؛ ولی بورکین نذاشت. او گفت: 

 تنهاش بذار. اون ناراحته.  -

 فریاد زد: سرگرد 

 تونن این پرونده رو رهبری کنن. شناسم که می ها رو می من دوستانِ زیادی دارم، خیلی  -

 ی کوچک شروع کرد به گریه کردن. بعد مثل یک بچه 

خواست از او سوال بپرسد. او بورکین و سرگرد را با  تنیسون از خودش خجالت کشید که می 

داد پلیس جوان دستانش را روی  کردن ادامه می   هم تنها گذاشت. همین طور که که او به گریه

 های مرد بزرگتر گذاشت. شانه 

 

_________________ 

1.Karen 

2.Howard 

3.Karen Julia Howard 

4.Commander Trayner 
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 ************ 

 * فصل چهارم * 

 

 

که قربانی  ها تنیسون با گزارشی بود،  صبح روز بعد، کِرنان سه مراجعه کننده داشت. اولین آن 

که تنیسون پلیسِ بدی است شکایت  قتل شناسایی شده است. دومین نفر اوتلی بود و از این 

 کرد. می 

رو داشتیم. تنیسون کارش رو   DNAهای کردیم، ما نتایج تست باید مارلو رو متهم به قتل می  -

 بلد نیست. 

 . بود مارلو  وکیل ،¹بازدیدکننده سوم، آرنولد آپچِر

ها کدوم از این ها نگاهی بندازین، رئیس ارشد! تو هر ما باید به این پرونده کنم شفکر می  -

ها مجرم شناخته نشدند. آقای  بود و تو هر کدوم اون پرونده  DNAمدارک وابسته به تست 

مارلو گفته بود که وقتی اون دختر کشته شده توی خونه بوده و شما مدرک کافی برای اثبات  

 داده ندارین، باید بذارین که بره.   که اون قتل رو انجام این

 کرد مصاحبه کرد. تنیسون با دختری که با کارِن زندگی می 

رفت. اون یه مدلِ مُد بود. همیشه خیلی خوشحال  آخرین باری که اون رو دیدم، سرکار می  -

 بود. 

 دختر شروع کرد به گریه کردن. 
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 . بکند  کمکی نتوانست  کارِن،  پسر  دوست   ،²مایکل

ای بود که ندیدم. تا سیزدهم ژانویه تعطیالت  بحث کرده بودیم، من اون رو چند هفتهما با هم  -

جا نیست. بعد به  اش تماس گرفتم و دوستش گفت که اون بودم. وقتی به خونه برگشتم با خونه 

ها هم از کریسمس به بعد ندیده بودنش؛ پس رفتم اداره  خونه پدر و مادرش زنگ زدم و اون 

 شدنش رو دادم.   پلیس و گزارش گم 

 شب سیزدهم کجا بودی؟  -

 جا بودم. ها بهت میگن که تمام شب رو اون خونه پدرو مادرم. اون  -

ساعت شش و ربعِ شب بود که کرنان گفت باید اجازه بدهند مارلو به خانه برود. مدرک کافی  

را نگه  توانست او که ثابت کند او کارن را کشته است، وجود ندارد و پلیس تا جایی که می 

 داشته. 

 تنیسون خبرها را به دیگر افسرانِ پلیس رساند. 

 دیم تا وقتی که یه مدرک پیدا کنیم. ی اون ادامه می ما به تحقیق کردن درباره  -

 اوتلی فریاد زد: 

 ای رو بکشه، این تقصیر توعه! نباید اجازه بدی که بره! اگر مارلو دختر دیگه  -

 تنیسون گفت: 

. این پرونده از اولش درست مدیریت نشد. مدرک کافی وجود نداره که  کافیه گروهبان اوتلی -

جا دیم تا وقتی که برش گردونیم و این اون رو متهم کنیم؛ پس به جست و جو کردن ادامه می 

 نگهش داریم. 
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 اش را باز کرد. مارلو به سمت ماشین او دوید.گفت: تنیسون درِ ماشین 

 کنید. دونستم که شما به من کمک می ازتون تشکر کنم می خوام من رو ببخشید خانم. می  -

رسید که بی گناه است؛ ولی  تنیسون منتظر به اونگاه کرد. او خوشتیپ بود و به نظر می 

دانست که مارلو قاتل است. او مطمئن بود که جورج ربطی به این قضیه دارد. مارلو سوار  می 

 تنیسون دوید. تاکسی شد. یک دقیقه بعد، اوتلی به سمت ماشین 

ها یه جسد دیگه پیدا کردند. بهش حمله شده  چند لحظه پیش تماسی دریافت کردم. اون  -

 بود و دستاش رو بسته بودن. تا اون جایی که گفتن، اون دال مورنیه. 

شب بود وقتی که تنیسون و اوتلی به صح*نه رسیدند جایی که جسد پیدا شده بود،   8ساعت 

 مین بسیار لغزنده بود. بارید و ز باران سختی می 

جسد با خاک پوشیده شده بود و برای مدت طوالنی آنجا بوده است. تنیسون به صورتش نگاه  

 کرد. 

 کنم حق با توعه، اون شبیه دال مورنیه. فکر می  -

های دختر  های روی دست توانست عالمت گرچه بدنش با گل و الی پوشیده شده بود، جین می

 های ب*دن کارن بودند. مت را ببیند، آنها مانند عال 

 اوتلی گفت: 

 کردی. حتما این یکی رو هم اون انجام داده. نباید مارلو رو آزاد می  -

 کرد ... مجبور شدم که بذارم بره اگه شفورد از اولِ تحقیق این همه اشتباه نمی  -
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 اوتلی فریاد زد: 

دونست مارلو قاتله، فکر  می ی رئیسِ من این طور حرف نزن. اون پلیس خوبی بود. درباره  -

 ای در اُلدهام انجام داده.کرد که مارلو قتل دیگه می 

 چی؟! چرا چیزی به من نگفتی؟  -

 ی این موضوع مطمئن نبود. درباره  -

ها رو صبح دوشنبه روی میزم  های دیگه باشه. اون هایی درباره این تو پرونده باید گزارش  -

شم تو رو به  ری رو از من پنهون کرده باشی مجبور می خوام، و اوتلی اگه اطالعات بیشتمی 

 ای منتقل کنم. بخش دیگه 

 

_________________ 

1.Arnold Upcher 

2.Michael 

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

 * فصل پنجم * 

 

 

 وقتی جین به پیتر زنگ زد او در حالِ پختن شام بود. 
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 جین گفت: 

 یدا کردیم. ای پببخشید عشقم. من امشب خونه نمیام، ما جسد دیگه  -

شد که نخوابیده بود. از  دونست که او باید خسته باشد. بیشتر از سی و شش ساعت می پیتر می 

 که جین وقتی نداشت که با او سپری کند رنجیده بود. طرف دیگر، پیتر از این

 جین هرگز وقتی نداشت که درمورد کارِ او و مشکالتش صحبت کند. 

کرد و دلش برای جوئی تنگ شده بود. پیتر  ی او زمان سختی را در محل کار سپری م

 خواست با جین حرف بزند؛ اما او هرگز آنجا نبود. می 

 ها نشسته بود و خسته و کوفته شده بود. تنیسون از پشت میزش بلند شد. ساعت 

جا باشد؛ شاید بتواند با او صحبت کند و متقاعدش  به دفتر اوتلی رفت تا ببیند بلکه هنوز آن 

 دیگر ساز مخالف نزنند. ک کند که با ی

های  ها گزارش هایی از شفورد و خانواده اش بود، کنار آن جا نبود. روی میزش عکس اوتلی آن 

 پرونده دال مورنی بود. 

ها، یک کتاب کوچک آنجا بود، یک  تنیسون پرونده را باز کرد. زیر انبوهی از کاغذ 

 وشته شده. که اسم دال، صفحه اول آن ن 1989خاطرات برای سال دفتر 

ها یک دفترخاطرات پیدا کرده اند. به آن نگاهی انداخت،  هیچکس به تنیسون نگفته بود که آن 

 ها نبودند. بعضی از صفحه 
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وقتی تنیسون به خانه برگشت خیلی دیر بود و دیگر نخواست که پیتر را بیدار کند. او در اتاق  

کنار تخت دراز کشیده بود. پیتر  جا پیدا کرد.  خواب دیگری خوابید. پیتر صبح، جین را آن 

 برایش یک فنجان قهوه آورد. 

 جین، جین! -

 شده؟ چی؟ چی  -

 هیچی، همه چی خوبه، منم. برات قهوه آوردم.  -

 ساعت چنده؟  -

 یکم از شش ونیم گذشته.من باید برم.  -

 اوه، نه! من باید عجله کنم! من باید . . .  -

 ها افتاد. او روی بالش 

 ام. خسته من خیلی  -

 پیتر پرسید: 

 گردی خونه؟ امشب چه ساعتی برمی  -

 از من نپرس.  -

 پرسم! این سه روز خیلی کم دیدمت. فکر کردم شاید امشب رو برای شام جایی بریم. می  -

اش  خواست به آن فکر کند. همان طور خواب آلود، قهوه این آخرین چیزی بود که تنیسون می 

 را نوشید. 
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 جین گفت: 

 نم هشت خونه باشم، باشه؟ کسعی می  -

 رفت جسد را ببیند جونز هم با خودش برد. تنیسون که می 

بوی جسد باعث شد که به او حال بدی دست بدهد. برای جونز، که به یک نگاه کشید و بعد  

 اتاق را ترک کرد. 

 دکتر گفت: 

کشته شده.  هایی شبیه به قربانی دیگه داره. با یه چاقو یا ابزارِ تیزکوچک اون هم جراحت  -

هاشه. صورتش به شکل بدی کوبیده شده،  اش و شونه های عمیقی روی قفسه س*ی*نهزخم 

هاش شسته شده بودند و  هاش نشون میدن که اون بسته شده بود. دست های روی دست نشونه

ها  باید با کسی که بهش حمله کرده درگیر شده باشه. ناخن مصنوعی داشته و دوتای اون 

 شکسته. 

 رسید: تنیسون پ

 کنی قاتلشون یکی باشه؟ فکر می  -

تونم مطمئن باشم؛ اما ممکنه. هر کسی که هست، جسد رو شسته و هیچ اثری از خودش  نمی  -

 به جا نذاشته. 

 رسید. تنیسون جونز را که بیرون اتاق نشسته بود پیدا کرد، به نظر رنگ پریده می 

 او با روی خوش گفت: 
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 تونی من رو به ایستگاه برگردونی. بسیار خب! اگه حالت بهتره، می  -

 جونز جواب داد: 

 خوردم برای همین حالم بده. بابت اون متاسفم رئیس. باید شب قبل چیزی می -

 تنیسون لبخند زد. 

 

 

* 

 

کرد رفت. او دو  ای که در آن کار می ساعت نُه بود که جورج مارلو خانه را ترک کرد و به کارخانه 

ساخت. کار  کرد که رنگ می ای کار می کردند را ندید. مارلو برای کارخانه می پلیسی که دنبالش 

های کسب و کارش بیشتر اوقات به  ها بفروشد و برای ماموریت ها را به مغازهاو این بود که رنگ 

شد برای دو، سه روزی از خانه دور باشد. در کارش  کرد که باعث می همه جای کشور سفر می 

دانستند او در زندان  گذاشتند. می کرد و همکارانش به او احترام می ر می خوب بود و سخت کا 

 ها باورش کرده بودند. ها گفت که گناهکار نیست و آنبوده است؛ اما به آن 

آن صبح، کسی در کارخانه با مارلو صحبت نکرد. کمی که از روز گذشت، بدتر هم شد. وقتی  

 گرداندند. ی شد، مردم رویشان را بر موارد یک اتاق می 

کردند که  بار باور می دانستند پلیس او را به عنوان قاتل دستگیر کرده بود. شاید یک ها می آن

 او بی گناه است؛ اما نه برای بار دوم! 
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 از بعد از ظهر گذشته بود که مارلو یک نامه نوشت:

نون هستند  توانم جایی که مردم به من مظکنم، بیشتر از این نمی من این شغل را ترک می  -

 کار کنم. 

 وقتی از کارخانه بیرون رفت فریاد زد: 

 من این کار رو نکردم! من این کار رو نکردم!  -

 *********** 

ای کشته شده و بعد به  اون حدود شش هفته پیش مرده، درست مثل کارن، جای دیگه  -

 مَن، چه چیزی پیدا کردی؟ صح*نه آوردنش، مثل کارن بسته شده بود. مودی 

 ره. که خیلی به سفر می مارلو امروز سرکار رفت؛ ولی از کارش استعفا داده و این -

 اوایل دسامبر کجا بوده؟  -

 لندن بوده.  -

قتل اتفاق افتاده مارلو لندن بوده. تا االن ماشین مارلو    دونیم وقتی این دو درسته! پس ما می  -

 رو پیدا کردیم؟ 

 ای میشه که ندیدن. حدود دو هفته  هاش ماشین رو نه، هیچ کدوم از همسایه  -

 تنیسون گفت: 
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جا پیدا شده رو برسی کنید. ببینید که  ای که جسد دوم اونبه گشتن ادامه بدید. و منطقه  -

کسی ماشینی مثل ماشین اون رو دیده یا نه. مدل ماشینش خاصه، یه نفر باید اون رو دیده  

 باشه. 

 پیش کرنان بود. بعد از جلسه رفت تا کرنان را ببیند. اوتلی 

 تنیسون گفت: 

 خوام از سرگرد اوتلی سوالی بپرسم، قربان. می  -

 شناخت؟ افسر ارشد آگاهی، شفورد، چه طور آنقدر خوب دال مورنی رو می 

 اوتلی گفت: 

 داد. اون رو چند بار دستگیر کرده بود. قبال به شفورد اطالعات می  -

 سد کارن هاورد برای دال مورنیه؟ کرد جشناخت، چرا فکر می اگر شفورد اون رو می  -

 صورتش تقریبا از بین رفته بود. هر کسی می تونه اشتباه کنه.  -

 کرنان پرسید: 

 پرسی؟ ها رو براچی می این -

 خوام بدونم چرا این . . . شناختند. و می خوام بدونم شفورد و اوتلی چقدر دال مورنی رو می می  -

 پرت کرد. خاطرات را روی میز کرنان  او دفتر 

 روی میز اوتلی بود.  -
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 اوتلی جوابی نداد. 

 تنیسون گفت: 

 ها بوده؟ هایی نیستند. چی تو اون صفحه جا صفحه این -

 اوتلی گفت: 

اومد و یکی از  رفت که اون رو ببینه. شفورد از اون خوشش می روزهایی که شفورد می  -

 های اون بود. مشتری 

 کرد. نگاه نمی گفت به تنیسونها رو می او وقتی که این 

 تنیسون به سمت کرنان برگشت: 

خوام هرلحظه تحت نظر باشه، اگر دو بار  کنم مارلو مظنون اصلی ماست. می من هنوز فکر می  -

 تونه.دست به قتل زده؛ پس دوباره هم می 

 کرنان سرش را تکان داد. تنیسون ادامه داد: 

 ویزیون هم حرف بزنم قربان. ها و تلخوام درباره پرونده با روزنامه همین طور می  -

ها را تنها گذاشت، در را آرام  دانست. بیرون رفت و آن او برنده شده بود و این رو به خوبی می 

 پشت سرش بست. 

 ای سکوت برقرار بود و چند لحظه بعد کرنان فریاد کشید: چند دقیقه 

 بدی! تونستی کارت رو به خاطرش از دست تو احمقی! مدارک رو از بین بردی. می  -

 اوتلی گفت: 
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 هایی که اسم جان روشون نوشته بود رو پاره کردم قربان. من فقط اون صفحه  -

 توانست به کرنان نگاه کند. او به زمین خیره شد، نمی 

 تونست کارت رو تموم کنه. این بار خوش شانس بودی. تنیسون می  -

 جین دیر وقت به خانه رسید. پیتر منتظر او بود. 

 پیتر گفت: 

 کردم امشب قراره با هم بیرون بریم. می   فکر -

خواستم بهت زنگ بزنم؛ ولی توی اداره  من فراموش کردم، متاسفم! منظورم اینه که می  -

 های زیادی افتاد. اتفاق

 تلفن زنگ خورد. 

 ذارم. اگر این یه تماس دیگه است که برگردی سرکار، من تنهات می  -

 بود. جین تلفن را برداشت. مادرش زنگ زده 

 مادرش گفت: 

 دوشنبه هفته بعد تولد پدرته و قراره من براش یه جشن ترتیب بدم.  -

 جین جواب داد: 

 ما هم میایم.  -

 بعد اینکه تلفن را گذاشت یادش آمد. 
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ی قاتل کارن  او، نه! دوشنبه هفته دیگه قراره در تلویزیون حاضر بشم تا اطالعاتی درباره  -

ها های جناییه. خیلی مهمه. من اولین پلیس زنی هستم که اون برنامه هاورد بپرسم. این یکی از 

 دعوتم کردن برای برنامه تلویزیونی. 

 پیتر پرسید: 

 کدومشون مهمتره جین؟ این پرونده یا تولد پدرت؟  -

 جین جوابی نداد. 

 

 

* 

 

 

و خونه   توانست ماموران پلیس که بیرون بودند مویرا پشت پنجره اتاق خواب ایستاده بود و می 

 رو زیرنظر داشتند را ببیند. 

 او پرسید: 

 ذارن؟ ها ما رو تنها نمی چرا اون  -

 او شروع کرد به گریه کردن. 

 خوام راحتمون بذارن. من فقط می  -
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ها مجبورن که ما رو  دم مویرا و من این قتل رو انجام ندادم. اون ها میرن. بهت قول می اون  -

 تنها بذارن. 

 مویرا پرسید: 

 ز همه بگو که چرا با اون دختر ر*اب*طه داشتی؟ اول ا  -

 دم. من عاشقتم مویرا. افته، بهت قول می دونم. من احمق بودم. دیگه این اتفاق نمی نمی  -

 ********* 

 * فصل ششم * 

 

 

شد. او  جین تنیسون در استودیو تلویزیون منتظر بود و نگران. برنامه به زودی شروع می 

بکند؛ ولی ترسیده بود که مبادا اشتباهی از او سر بزند. اولین پلیس  دانست که باید چه کار می 

 آمد. شد و باید از پسش بر می زنی بود که در برنامه جرایم تلویزیون ظاهر می 

  شروع   برنامه تا  بودند منتظر  کردند،می  تماشا  تلویزیون پیتر   و ¹پدر و مادر جین، خواهرش پَم 

  هم  جین کیک  بریدن  قبل  که  خواستند  می هاآن  ولی بود؛  شده شروع   زودتر  تولد  جشن. شود 

 . برسد 

 مادر جین گفت: 

خواست که برنامه رو ضبط کنیم، این  تونی تلویزیون رو چک کنی؟ جین از ما می پیتر، می  -

 تونه بعدا اون رو ببینه. طوری می 
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 پیتر پرسید: 

 آقای تنیسون، تلویزیون روی برنامه درستی تنظیم شده؟  -

 البته. حاال ساکت باشین تا تماشا کنیم.  -

کردند نشست. او از دیدن تنیسون در  اوتلی کنار بقیه ماموران پلیس که برنامه را تماشا می 

 تلویزیون متنفر بود. 

 رفت. تنیسون خوب پیش می 

دونیم که کارن هاورد محل کارش رو ساعت شش و نیم بعد از ظهر سیزدهم ژانویه  ما می  -

ره؛ اما هرگز به  کرده گفته به خونه می اون به کسانی که باهاشون کار می کنه. ترک می 

ین؟ آیا  بود ²آپارتمانش برنگشته. آیا شما حدود ساعت شش و نیم غروب در نخلستان لَدبروک

 اون رو دیدین؟ 

 یک پلیس زن که مثل کارن لباس پوشیده بود روی صح*نه حاضر شد. 

تونسته ماشینش رو روشن کنه. یه مرد اون رو وقتی که تالش  نمی دونیم که کارن ما می  -

 کرده تا ماشینش رو راه بندازه می بینه. می 

 ره . در تلویزیون، یک مرد به سمت زنی که مثل کارن لباس پوشیده بود، می 

 مشکلی پیش اومده؟  -

 بله، روشن نمیشه.  -
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ان حرکتی نکرد. او سرش را تکان  اون مرد هم تالشش رو کرد که کمکی بکنه اما ماشین همچن

 داد. 

 کنم بهتره با خدمات رسانی خودرو تماس بگیرید. فکر می  -

 تنیسون ادامه داد: 

 دونیم که کارن ماشینش رو قفل کرد و به جاده اصلی رفت و دیگه هرگز دیده نشد. ما می  -

 کرد. جورج مارلو رو به روی تلویزیون ایستاده بود و برنامه را تماشا می 

 ویرا گفت: م

 کنی؟ خاموشش کن! برای چی این رو تماشا می  -

دونه چه اتفاقی افتاده،  جا می گه. یه نفر بیرون از اون خوام ببینم که تنیسون چی می چون می  -

 دونن که کی کارن رو کشته. ها می اون

 کنه که اون تو بودی. پلیس فکر می  -

 خب، این طور نبود. باید من رو باور کنی.  -

کرد که یک ماشین درست مثل ماشین جورج روی صفحه  با ترس تلویزیون رو تماشا می  مویرا

گفت که پلیس به عنوان بخشی از تحقیق باید این ماشین  به نمایش درآمد. تنیسون داشت می 

 رو پیدا کنه. 

 مویرا فریاد کشید: 

 دن. ها یه ماشین مثل برای تو رو نشون دادن. شماره ماشین رو هم می جورج! اون  -
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 مارلو سرش را میان دستانش گرفت. 

 کنن؟ چرا؟!چرا این کار رو با من می  -

 که برنامه تموم شد، جین با سرعت به سمت خانه پدر و مادرش حرکت کرد. بعد از این 

او از یاد برده بود که برای پدرش کارت تولد و هدیه بفرستد، پس دو بطری ش*ر*اب از  

 شان خرید. خانه فروشگاه ب*غ*ل 

 تنیسون پرسید: 

خب ، خوب بود؟ من و تو تلویزیون دیدین؟برنامه رو ضبط کردین؟ روشنش کنید بذارین   -

 خودم رو ببینم. 

ی فوتبال در تلویزیون پخش  اش نشست. مسابقه پیتر برنامه رو روشن کرد. جین لبه صندلی 

 شد. 

 این دیگه چیه؟ برنامه رو اشتباه ضبط کردین! -

 وع کرد بر سر پدرش فریاد کشیدن. بعد شر 

 بعد از اینکه برنامه تمام شد فقط ده تماس به د*ر*د بخور با ایستگاه گرفته شد. 

 ها کمک کننده بود. یکی از آن 

  و شده می  ماشین   یک سوار  که  دیده  را  کارن   بود آورده  خاطر  به ،  ³یک زن به اسم ِهلِن مَستِرز

 . داد  شرح را  راننده

 حدوداً یک متر و هشتاد سانتی متر بود. نسبتاً خوشتیپ بود، با موهای مشکی. قدش  -
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 او جورج مارلو را توصیف کرده بود. 

 کردند. جین و پیتر تمام راه را با هم بحث می 

 پیتر گفت: 

 پدرت فقط اشتباه کرده. اون از قصد برنامه اشتباهی رو ضبط نکرده.  -

 کنه. اشتباه می دونست که چقدر مهمه، همیشه اون می  -

 تو خیلی خود خواهی! تا حاال به کسی به غیر از خودت فکر کردی؟  -

 تونستی انجام بدی این بود که سرش داد زدی. ی کاری که می تولد پدرت بود و همه 

کنن من باید مثل پَم باشم  دن، فکر می ها به کار من اهمیت نمی همیشه همین طور بوده. اون  -

 و بچه داری کنم... 

 گهان جین شروع به خندیدن کرد. نا

دونی یه بخشی از مسابقه فوتبال رو به جای فیلم عروسی  اون قبالً هم این کار رو کرده، می  -

 پم ضبط کرده. 

 خورد. وقتی تنیسون در خانه را باز کرد تلفن داشت زنگ می 

 تنیسون به پیتر گفت: 

یک مرد شده اون رو دیده. اون   ما شاهد رو پیدا کردیم. یه زن وقتی که کارن سوار ماشین  -

شناخته و اسمش رو صدا زده و شبیه به جورج مارلوعه. قصد  گفته که اون مرد کارن رو می 

 دارم دوباره ازش سوال بپرسم. 
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 امشب؟ قراره االن برگردی به ایستگاه؟  -

  هایش را عوض کرد و پیتر را ب*و*سید و خانه را ترک کرد. پیتر روی تختجین سریعاً لباس 

 دراز کشید و آهی کشید. 

 رنجاند. حاالتش، خلق و خویش. گاهی اوقات تنیسون واقعا او را می 

 

_________________ 

1  .Pam 

2  .Ladbroke Grove 

3 .Helen Masters 

 ********** 

 * فصل هفتم * 

 

 

 هلن مسترز شاهدِ خوبی بود. 

 او گفت: 
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مرد رو دیدم. موهای مشکی داشت، بعد اون  من کنار ایستگاه قطار ایستاده بودم. اول اون  -

دختر رو دیدم. اون دختر رو وقتی تصویرش توی تلویزیون پخش شد تشخیص دادم. اون مرد  

 به کنار پیاده رو اومد و دختر رو صدا زد. 

 تنیسون پرسید: 

 مطمئنی شنیدی که اسمش رو صدا زد؟  -

 او، بله.  -

یی کند. دوازده مرد در یک صف ایستادند و  از هلن مسترز خواسته شد که آن مرد را شناسا

 شان داشتند. ها یک شماره مقابل س*ی*نهکدام از آن هر

ها را  توانست آن ها نگاه کرد. او می شماره جورج مارلو، ده بود. هلن از پشتِ شیشه به آن 

عقب   ها خواسته شد که یک قدم کدام مرد توانستند هلن را ببینند. از هر ها نمی ببیند؛ ولی آن 

 بروند و اسم کارن رو فریاد بزنند. 

 هشت ... نه ... ده. 

 جورج مارلو مستقیم رو به جلو نگاه کرد و اسم کارن را با صدای بلندی گفت. 

 هلن مسترز برای مدت طوالنی به او خیره شد. 

قسمت پذیرش ایستگاه پلیس شلوغ بود. تنیسون از هلن مسترز برای کمکش تشکر کرد، در  

 خواست سر او فریاد بکشد. ش می صورتی که دل

هلن، مارلو رو به عنوان مردی که دیده بود شناسایی نکرد. مارلو ایستگاه رو به همراه وکیلش،  

 آرنولد آپچر ترک کرد. 
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 کرد، ایستاد و پرسید: وقتی داشت از کنار تنیسون عبور می 

بیرون کشیدن و یه   کنین؟ امروز من رو ساعت چهارِ صبح از تخت چرا این کار رو با من می  -

گناهم.چرا این کار رو  دونین من بی کنه. شما می پلیس گذاشتین که همه وقت من رو تعقیب می 

 کنین؟ با من می 

 تنیسون گفت: 

 جا ببرید. اون رو از این  -

 مائورین هاورس پیش تنیسون آمد. 

 خواد که شما رو ببینه. کرنان می  -

 بهش بگو که نتونستی من رو پیدا کنی.  -

وکیلِ مارلو پیش کرنانه. اون میگه که نباید شماره ماشین مارلو رو شبِ پیش توی تلویزیون   -

تونستی این کار رو انجام بدی که ماشین گمشده گزارش  دادی؛ فقط در صورتی می نمایش می 

 شده باشه و مارلو این رو گزارش نداده. 

های گمشده هم ممکنه گم بشن  شین های ما دونیم که گزارش او، نه! خب، یه کاری کن. ما می  -

 های اشتباهی گذاشته شده باشن. این طور نیست؟ که توی کشو یا این

 مائورین سری تکان داد و لبخند زد. 

 اش حرف بزنند. کرد رفتند تا با رئیس ای که مارلو در آنجا کار می تنیسون و جونز به کارخانه 

 تنیسون پرسید: 
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 ؟ کرد جورج همیشه در لندن کار می  -

به لندن منتقل کردیم و   1982اون کارش رو در منچستر شروع کرد. ما کارخونه رو سال  -

 شناخت. ها رو می کرد، اون همه مشتری جورج هنوز به اطراف منچستر سفر می 

 ای هم همراهش بود؟ شخص دیگه  -

 جا بودند. رفت. خانواده مویرا اون مویرا همیشه با اون می  -

 تنیسون گفت: 

 خوام. هایی که اون رفته رو می همه مکان  من لیست -

ها  کردند، اوتلی به آن هایی که روی پرونده کار می ای که همه ی پلیس بعد از آن روز در جلسه 

 گفت که چه اتفاقی افتاده است. 

هایی که روی  تونید ببینید عالمت های کارن و دال رو نشون میدن. شما می ها جسد این عکس  -

نشون میدن مارلو با   DNAدونیم که تست های جسدهاست شبیه به هم هستن. ما می دست 

که چرا  که بمیره ر*اب*طه داشته؛ اما او رو توجیه کرده و همین طور برای اینکارن قبل از این 

خ*ونِ کارن روی کتِش بوده هم دلیلی داره و گفته که به رادیو ماشینش خورده و زخمی شده.  

 ها رو انجام داده. پس ماشین رو پیدا کنید. اریم که ثابت کنه اون قتل ما هیچ چیزی ند

 تنیسون وارد اتاق شد. 

هایش کوتاه شده و تمیز بود و هیچ خونی  کارن وقتی بهش حمله شده دعوا نکرده، ناخن  -

ها نبود. با نوعی برس تمیز شده بودند. دال مقاومت کرده، ناخن هایش بلند و مصنوعی  روی اون 

 ها رو گم کرده بود. د و سه تا از اون بودن
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 بورکین پرسید: 

 شد؟ مارلو روی بدنش خراش داشت وقتی بازبینی می -

 تنیسون جواب داد: 

نه نداشت. ما هیچ مدرکی نداریم که ثابت کنه اون دال رو کشته یا اینکه با جسد کارن به   -

 کنم اون قاتله. اش رفته؛ اما من هنوز فکر می خونه

 تا کرنان را ببیند. اوتلی رفت 

 اوتلی گفت: 

 زنه. ما هیچ پیشرفتی نداشتیم. تنیسون داره پرونده رو به هم می  -

 کرنان گفت: 

تونیم از دستش خالص شیم اگه یه دلیل خوب داشته باشم. بهترین  بذار ادامه بده. ما می  -

 تونی انجام بدی اینه که سعی کنی باهاش همکاری کنی. کاری که می 

 اوتلی گفت: 

 دلم برای شفورد تنگ شده، یه پلیس خوب و البته دوستِ من بود.  -

 همه ما دلمون براش تنگ شده بیل؛ ولی چه بخوای و چه نخوای باید با تنیسون کار کنی.  -

همین که اومد دفتر کرنان را ترک کند، مائورین هاورس را دید. او داشت انبوهی از گزارشات  

برد. اوتلی به  جا رفته بود را می گلستان جایی که مارلو به آن هایی که در شمال انمربوط به قتل 

 ها را ببرد. او کمک کرد تا برگه 
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 مائورین اگه چیزی درباره أٌُلدهام پیدا کردی اول من رو در جریان بذار.  -

 مائورین گفت: 

 باشه.  -

 *********** 

 * فصل هشتم * 

 

 

کرد و از این بابت  ای بود که کار می سومین جمعه کرد. این مائورین هاورس به اوتلی شکایت می 

 ها را روی میز گذاشت.های برگه ناراضی بود. جعبه 

 ام توی خونه باشم نه سرکار. امروز جمعه است، من باید کنار خانواده -

 های گزارش شده در اُلدهام رو پیدا کردی؟ قتل  -

 مائورین به میزش اشاره کرد. 

 جاست. اون پرونده اون  -

 رکین با عجله وارد اتاق شد. یک روزنامه در دستش بود. بو

 گفت: 

 این رو ببینید! -



           

                                 www.taakroman.ir 

  مظنون اصلی( ) Prime suspectرمان   

 Linda La Plant کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
181 

 

جین تنیسون در خانه بود. از آشپزی کردن متنفر بود؛ ولی قول داده بود که فرداشب برای  

ها  کرد تا غذا ها را آماده کند. خواهر دوستانِ پیتر شام درست کند. خواهرش پم به او کمک می 

داری را دوست  های خانه را نداشت؛ اما پم خانه ند. جین اصال حوصله کار خیلی متفاوت بود

داشت. او بعد اینکه مدرسه رو ترک کرد زود ازدواج کرد. فرزند سومش تا دو هفته دیگر به  

 که یک روزنامه داشت، داخل اتاق شد. آمد. پیتر درحالی دنیا می 

 او گفت: 

حبه با مارلو بود. در روزنامه نوشته شده که مارلو  این رو ببینین! صفحه اول روزنامه یک مصا -

کنند من رو گناهکار جلوه  ها دنبال من هستند و سعی می گناهم ولی پلیس گفته من بی 

 ب*دن. 

 کردند بود. در روزنامه عکسی از تنیسون و چند پلیسی که روی پرونده کار می 

 جین گفت: 

اهد بخوایم که مارلو رو شناسایی کنه  تونیم از شاین همه چیز رو خ*را*ب کرد. ما نمی  -

ها دنبال  ها نشون میدن که پلیس ها عکسش رو توی روزنامه دیدن و این عکس که اون درحالی 

 اون هستند. 

 کُت اش را برداشت. 

 من میرم اداره پلیس.  -

عصانیت  در اتاقِ مصاحبه یک نفر کپی شده روزنامه را به دیوار سنجاق کرده بود. تنیسون با  

 آن را پاره کرد. 
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 گفت: 

 مون روزنامه رو دیدیم. باشه، ما همه  -

 اوتلی لبخند زد. 

 ها میگن که یه زن نباید در رأس پرونده باشه مثل همین پرونده. بعضی از اون  -

 قبل از اینکه تنیسون جوابش رابدهد مائورین آمد. 

 گفت: 

 خواد که تو رو ببینه. کرنان می  -

 ها گفت که به کارشون ادامه ب*دن. پلیس اوتلی به  

خوام اون  هایی که در شمال انگلستان اتفاق افتادن رو داریم و من از شما می ما لیست قتل  -

 هایی رو که مارلو در اطراف اون منطقه بوده پیدا کنید. قتل 

 مائورین گفت: 

 هایی که در الدهام اتفاق افتاده بود رو تموم کردی؟ بررسی گزارش -

 لی جواب داد: اوت

 نه هنوز.  -

دانست یه مشکلی هست. مطمئن نبود که بعدش  ها انداخت، می اوتلی نگاه گذرایی به پلیس 

هایی که کرنان گفته بود را  ها برگشت حرف قراره چه کاری انجام بده. وقتی تنیسون پیش آن 

 ها گفت: به آن
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ام که چهار نفر از شما اون رو  خومارلو بیش از این از طرف اداره تعقیب نمیشه. خب من می  -

 جریان قرار بگیره. که کرنان در تعقیب کنید بدون این

 بورکین پرسید: 

 کرنان دیگه چی گفت؟  -

 تنیسون زمزمه کرد: 

 گیرن. اگه نتونم به زودی مدرکی علیه مارلو پیدا کنم، پرونده رو ازم می  -

 وقت کار می کردند. ها کل روز را تا دیر پلیس 

 یسون گفت: اوتلی به تن

  و ¹ها رو برسی کنیم، قتل هایی در اُلدهام، سَوتپورتهای زیادی داریم که باید اون ما پرونده  -

 . ²وارینگتون

 تنیسون گفت: 

ها رو برای تحقیق بفرست، ببین ربطی  دسترس هستند رو لیست کن و اون  هایی که در پلیس  -

 ها و مارلو هست یا نه. بین اون

 ت مائورین هاورس پرسید: که اوتلی رف بعد این 

 اش اونجان؟ قدر برای اوتلی جالبه؟خانواده چرا الدهام این -

 تنیسون گفت: 

 منظورت چیه؟  -



           

                                 www.taakroman.ir 

  مظنون اصلی( ) Prime suspectرمان   

 Linda La Plant کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
184 

 

هایی که در الدهام بود رو خواست و حاال هم گفته که فردا به  خب اون از من گزارش قتل  -

 الدهام میره. 

 می زند. تنیسون کم کم متوجه شد که مائورین درباره چه چیزی حرف 

 بذار گزارش الدهام رو چک کنم.  -

آنجا یک پرونده بود که توجه تنیسون را جلب کرد. جینی شارپ، سن: بیست و یک،  

 به قتل رسیده. رئیس بازرس .... کارآگاه جان شفورد بود.  1984خودفروش، سال 

 چرا این پرونده برای اوتلی جالبه؟ حتما یه ربطی به شفورد داره. 

 گرفت کسی که فردا به الدهام میره باشه، نه اوتلی. او تصمیم 

 

_________________ 

1 .Southport 

2  .Warrington 

 ******* 

 خواستم بیدارت کنم. من دیر رسیدم خونه، رفتم و یه اتاقِ دیگه خوابیدم، نمی  -

 پیتر جوابی نداد. 

 تنیسون گفت: 
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ت برای شام میان. کل روز رو الدهام  امشب تا بتونم زود میام خونه. یادم نرفته که دوستان -

 هستم. 

 کرد. تنیسون به سرعت از آپارتمان خارج شد. پیتر همین طور ایستاده بود و به در نگاه می 

 الدهام؟ تا اونجا سیصد و بیست کیلومتر راهه.  -

  قتل درباره  او . داشتند  مالقات  ¹وقتی به الدهام رسیدند؛ تنیسون و جونز با گروهبان تاملینز

 . زد حرف  جونز  و تنیسون  با شارپ   نیجی

 تاملینز گفت: 

اون توی یه خونه خالی پیدا شد، بسته شده بود و صورتش بدجوری بریده شده بود و   -

 هایش پاره شده بودند. لباس 

 تنیسون گفت: 

 مکان داغونی برای مردنه.  -

 خوان.ها رو برای همین می خب این خودفروش  -

 داد: تنیسون با عصبانیت جواب  

 اون فقط بیست و یک سالش بود گروهبان.  -

 ولی تاملینز از او دور شده بود. 

 تاملینز گفت: 
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ها هم مثل خودش، خودفروش هستن. ما تالش  تونی با دوستانش هم حرف بزنی، اون می  -

های صحرایی هستن، دوباره  ها جمع کنیم؛ ولی مثل موش ها رو از خیابون کنیم که اون می 

 ه. پیداشون میش

 ساختمان سرد و مرطوب بود؛ ولی یه نفر سعی داشته که اونجا رو فضای شادی کنه و رنگ و 

رویی بهش بده. تنیسون روی یک صندلی قدیمی پشتِ میزی نشست که روی آن دو  

  دو. کردمی   صحبت ³کارول و  ²جاسیگاریِ کامال پر بود. تنیسون با دو تا از دوستان جینی، لیندا

  جذاب اما  داشتند؛   تن به بدی  های لباس  گذراندند، می  را  خودشان  لگی سا  سی دوره   که  زن

 . کردندمی  تعریف  تنیسون  برای  را  بودند  دیده  را  جینی  که  باری  آخرین. بودند

 ما از بار بیرون اومدیم. یه ماشین گوشه خیابون پارک شده بود.  -

 تنیسون پرسید: 

 چه طور ماشینی؟  -

 لیندا گفت: 

ای بود. به هرحال راننده  کنم که مشکی بود و جلوی آن نقرهمشکی. فکر می یه ماشین   -

 جینی رو صدا کرد. 

 دونست؟ صداش زد؟ منظورت اینه اسمش رو می  -

کنم اسمش رو صدا زده باشه؛ فقط پرسید که چقدر میشه؟ اون رفت سمت ماشین و  فکر نمی  -

 سوار شد و بعد از اون دیگه ندیدمش. 

 را که در روزنامه بود به آنها نشان داد.   تنیسون عکس مارلو
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 اون مرد همینه؟  -

 دونم. فقط دیدم که موهاش تیره بود؛ ولی صورتش رو ندیدم. نمی-

 کارول گفت: 

کرد خیلی ترسناک بود. یه نفر که اسمش شفورد بود،  پلیسی که روی این پرونده کار می  -

 ها از دستش خالص شدن. اون

 تنیسون پرسید: 

 چرا؟  -

 ول گفت: کار

های جینی  دونستن. یکی از مشتری ی شفورد و جینی می ها درباره کنم که اون من فکر می  -

 گرده. بود. اون گفت که دنبال جینی می 

 لیندا گفت: 

طفلی، جینی! زندگی بدی داشت بعدش هم که بسته شده و مُرده توی یه ساختمون خالی  -

 پیدا شد. 

 

* 

 

 اش انداخت، منتظر جین بود تا به خانه برگردد. دیروقت بود پیتر نگاهی به ساعت 
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 درِ پذیرایی با شدت باز شد و جین به سمت داخل دوید. 

که دوستانت برسن آماده  متأسفم، تا از الدهام برگردیم طول کشید. نگران نباش غذا قبل این -

 میشه. 

هنوز دور میز نشسته  حق با او بود وقتی دوستان پیتر رسیدند، غذا آماده بود. دو ساعت بعد 

 . بود  نوشیده  خیلی  و  بود  شده  خسته  جین . نوشیدندمی  ⁴بودند و واین

 ها. ها درباره کارشان حرف می زدند و همسرانشان درباره لباس مرد 

 : گفت   ⁵سو

 کنی؟ منشی هستی؟ کنی. چی کار می پیتر به من گفت که برای پلیس کار می  -

 تنیسون گفت : 

 کنم. نده قتل رو بررسی می نه، در حال حاضر یه پرو -

 : گفت  ⁶لیسا

 گرده. یه نفر دنبال دردسر می  -

 جین پرسید: 

 چی؟ بخوای به قتل برسی؟  -

 نه دقیقا، ولی ....  -

 تنیسون با عصبانیت گفت: 
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 تونه برای تو هم اتفاق بیوفته. هیچکس دنبال این نیست که به قتل برسه. این موضوع می  -

 گفت: جواب بده، همین که اتاق رو ترک کرد شنید پیتر می تلفن زنگ زد و جین رفت که 

 متأسفم بابت رفتار جین.  -

 جین فریاد زد: 

 تونم حرف بزنم. به جای من عذرخواهی نکن. من خودم می -

 که مهمان ها رفتند جین گفت: بعد از این 

 ها ل*ذت بردن. کنم اون خب، فکر می  -

 پیتر پرسید: 

 ات حرف بزنی؟ ها و پروندهبردی؟ مجبور بودی که درباره اون زن تو هم از مهمونی ل*ذت  -

 زدم؟ چرا نباید می  -

کس به  اش درباره خودته جین. شغلت، زندگیت، خودت و خودت! تو به هیچ چون این همه  -

 غیر از خودت اهمیت نمیدی. 

 این درست نیست.  -

 هاته.ها و خودفروش همه توجهت به کارمندانت، قربانی  -

 شغل منه.   اون -

 کنی. امشب مختص شغل من و دوستان من بود؛ اما تو هنوز هم مقاومت می  -
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 جین ناگهان احساس خستگی کرد. خیلی خسته بود که بحثی کند. 

 جین گفت: 

 ها خیلی خسته کننده بودن. ببین! من متأسفم، زیاد واین نوشیدم و اون آدم  -

وقتی همه وقت داری درباره کارِت حرف  تا به حال فکر کردی که چقدر خسته کننده میشی   -

ها دونی چقدر برای من این می زنی؟ چند بار درباره جورج مارلو تا به االن حرف زدیم؟ می 

 کسل کننده است؟ 

 پیتر، من که گفتم متأسفم.  -

هایی کرد، خودفروش او شروع کرد به گریه کردن. برای دخترانی که امروز دیده بود گریه می 

 اراحت کننده و خطرناک بود. که زندگیشون ن

 پیتر جلوی جین روی زانو نشست و گفت: 

 زنیم. اش حرف می متأسفم عشقم، بیا بریم بخوابیم فردا درباره  -

او به ت*خت خو*اب رفت؛ ولی خوابش نبرد. صبح روز بعد وقتی بیدار شد، آشپزخانه هنوز پر  

 های کثیف و غذا بود درست مثل شب قبل. از ظرف 

 اش را پوشید و گفت: تنیسون کُت 

من درموردش فکر کردم پیتر. من عاشقتم؛ اما تو درست میگی، کار الویت اول منه. این برای   -

کنم بتونم تغییری درِش ایجاد کنم، چون من همیشه هر کاری  تره. فکر نمی من از همه چیز مهم 

 رم. که بخوام رو انجام میدم. باید همه تمرکزم رو برای کارم بذا
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 خواهد بشود. یک نفر در زد. تواند زنی که او می گفت او هرگز نمی تنیسون داشت به پیتر می 

 تنیسون گفت: 

 گردم خونه. دونم چه وقتی امشب برمی ماشینه، منتظر منه. بهتره که بری، من نمی  -

ان از  که تنیسون رفت پیتر در آشپزخانه ماند، به ظرف های کثیف نگاهی کرد و ناگهبعد از این 

 ها را به زمین پرت کرد. روی عصبانیت همه آن 

 

_________________ 

1.Tomlins 

2  .Linda 

3 .Carol 

 Wine. نوعی ش*ر*اب:  4

5 .Sue 

6.Lisa 

 ********** 

راند و تنیسون ساکت کنار او نشسته بود. باالخره جونز حرفی زد تا سکوت  جونز ماشین را می 

 شکسته بشود. 

 حالت خوبه؟  -
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 گفت:  تنیسون

 خوام ماشین مارلو پیدا بشه. من می  -

که دیر به خونه رسیدم عصبانی بود و  خاطر این توی خونه مشکلی پیش اومده؟ همسرم به  -

 شام من هم که سوخت. 

پزی؛ اما من آشپزیم هم باید مثل همه چیز عالی  فرقش اینه که تو غذا رو برای خودت می  -

 باشه. 

 ره پرونده مارلو صحبت کند. کرنان زودتر آمده بود تا دربا

 کرد. همین طور که ایستاده بود بحث بین تنیسون و اوتلی را هم تماشا می 

 تنیسون گفت: 

جویی شده بود. جان  خودفروشی به اسم جینی شارپ باز درباره قتل   1984جورج مارلو سال  -

ون مشخص شده  کرد و اون به لندن رفت چشفورد یکی از مأمورانی بود که روی پرونده کار می

ها تو پرونده نیومده، حاال ما  کدوم این ای بوده. هیچ بود که بین اون و قربانی ر*اب*طه 

دونسته که دختر اشتباهی رو شناسایی  ای با دال مورنی داشت. می دونیم که اون ر*اب*طه می 

 کرده. کرده و یه چیزی رو قایم می 

 اوتلی خیلی عصبانی شده بود. 

 شفورد زنده بود ... این دروغه. اگه   -

کنی، درخواست گزارش های  و حاال تو داری ازش دفاع می  االن که زنده نیست، اون مرده  -

 شفورد هم وسطه. دونستی که پای الدهام رو دادی چون می 
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 این حقیقت نداره.  -

 کرنان دخالت کرد: 

 کافیه! آروم باشید. با هردوتونم.  -

 تنیسون گفت: 

چنان  کنم تا این پرونده رو حل کنم. هم کنم و سخت کار میتالشم رو می قربان، من تمام  -

جورج مارلو تنها مظنون من برای دو قتلیه که در لندن اتفاق افتاده هست و یه مظنون احتمالی  

 برای قتل جینی شارپ. 

 اوتلی گفت: 

 دونم. من چیزی درباره قتل جینی شارپ نمی  -

 با همچین دخترایی صمیمی هستن. من می دونم که بعضی از مأموران  -

 صمیمی!  -

 کرنان م*حکم به میز کوبید. 

 کرد که یه ربطی بین قتل اول و قتل جینی شارپ باشه؟ ساکت باشین. شفورد فکر می  -

 اوتلی پاسخ داد: 

خوندم اسم جان رو  ها رو می خواستم پرونده رو بررسی کنم، وقتی گزارش نمی دونم. می  -

 م که اون درباره چیه. خواستم ببیندیدم. می 

 کرنان سرش را تکان داد و گفت: 
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 خواستی انجام دادی، حاال برو. هرکاری که می  -

 خواهد تنهایی با تنیسون حرف بزند. اوتلی خوشش نیومد. مشخص بود که کرنان می 

 اوتلی سمت تنیسون برگشت و گفت: 

شاید باید کمی استراحت  شاید ما شروع بدی داشتیم. من از مرگ جان خیلی ناراحت بودم و   -

 کنم. 

 تنیسون سرش را تکان داد. بعد از اینکه اوتلی رفت، کرنان گفت: 

 چی کار می خوای بکنی؟  -

خوام که مارلو  می خوام که اوتلی از این پرونده حذف بشه. کارآگاه آمسون، مرد خوبیه و می  -

 هر لحظه تحت تعقیب باشه. 

های اوتلی و شفورد را  ن بها رو باید بدهد تا خرابکاری دانست که ایکرنان سری تکان داد. او می 

 بپوشاند. 

 کرد اوتلی به سمت او آمد. که تنیسون از پارکینگ عبور می همین

 اوتلی گفت: 

کنم که ما بد شروع کردیم. دوست داری با هم بریم و  ببین، من متاسفم. فکر می  -

 نو*شی*دنی بنوشیم و حرف بزنیم؟ 

 ه به عقب تکان داد. تنیسون سری به معنای ن

 کرنان باهات صحبت کرده؟  -
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 اوتلی سری تکان داد. 

 کرده ... دونستم که جان روی پرونده جینی شارپ کار می نه. ببین، من نمی  -

 تنیسون زمزمه کرد: 

دونستی. بیل تو از پرونده حذف شدی و من یه نفر دیگه رو وارد پرونده کردم و  بله که می  -

 خوام. ها ر*اب*طه دوستانه داشتن رو می هایی که در این پرونده با خودفروش کارمند اسم همه  

اوتلی به پشت تنیسون خیره شد؛ ولی هیچی از عصبانیتش کم نشده بود. تنیسون برای اوتلی  

سری تکان داد و به سمت ماشینی که تازه وارد پارکینگ شد، رفت. راننده ی اون ماشین،  

 . بود  ¹آمسون تِری 

 او گفت: 

 کنم. اوضاع چه طور پیش میره؟ خوشحالم که برگشتم و دوباره باهات کار می  -

 تنیسون لبخند زد. 

 دم کنم که کارم رو درست انجام می فکر می  -

 چنان با چهره غمگین آنجا ایستاده بود. شدند، اوتلی هم ها دور می وقتی آن 

 

_________________ 

1 .Terry Amson 

 *********** 
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 ل نهم* * فص 

 

 

رفتند تا با زنی که مارلو قبلِ رفتن به زندان  تری آمسون از بزرگراه عبور کرد. او و تنیسون می

 او را مورد حمله قرار داده بود حرف بزنند. 

 تنیسون به آمسون گفت: 

 اون زمان چه اتفاقی توی پرونده افتاده؟  -

ها به یه شکل  ی اونارپ. که همه ما سه تا دختر داریم؛ دال مورنی، کرنان هاورد و جینی ش  -

 کنم اونی که دنبالشیم مارلوعه. بسته شده بودند. من همچنان فکر می 

  خیلی کند باز  را  در   تا. کردمی   زندگی کوچک خانه یک  در  پدرش  همراه به  ¹پائولین گیلینگ 

های زیادی داشت. او حدودا سی و هشت ساله بود؛ولی به نظر  فل ق در   چون کشید،  طول

ای درباره شبی که توسط مارلو مورد حمله قرار گرفت با  رسید. با صدای گرفته تر می بزرگ 

 ها صحبت می کرد. آن

کردم؛  بود. من برای یک گل فروشی کار می  1988ساعت چهار و نیم بعداز ظهر هفتم نوامبر  -

کرد  هم سرفه می ها بسته بود. به آرایشگاه رفتم. آرایشگر نگران بود و پشت سر اما بعداز ظهر 

که اومدم جلوی در، شنیدم که کسی اسمم رو صدا  انگار که بخواد به زور حرف بزنه. همین 

 زنه. می 

 پائولین! سالم، پائولین.  -
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 اومد. زد و به سمت من می برگشتم و یه مرد رو دیدم. اون رو نشناختم، لبخند می 

 ن؟ کنی پائولیمن رو برای یه فنجون چای به داخل دعوت نمی -

کردم که من رو با یه نفر دیگه اشتباه گرفته باشه. بعد به من  به اون گفتم که متاسفم، فکر می 

بیشتر نزدیک شد و گلوم رو گرفت و شروع کرد من رو به داخل خونه هل دادن. اون مرتبا به  

 زد و من افتادم، بعد به من لگد زد. من ضربه می 

 پائولین ادامه نداد. 

 اومد؟ و بعدش پدرت  -

بله، اون طبقه باال بود. پدرم اسم من رو صدا زد و اون مرد فرار کرد. پدرم نابیناست و   -

 تونه اون مرد رو تشخیص بده. نمی

 تونستی که اون رو شناسایی کنی؟ اما تو می  -

 پائولین گفت: 

؛ ولی  ها رو تراشیداو، بله. اون باهوش بود، وقتی به من حمله کرد ریش داشت؛ اما بعد اون  -

کنم. اگه پدرم من رو صدا  ها رو فراموش نمی هاش رو تشخیص دادم، هرگز اون چشم من چشم 

 کشت. زد جورج حتما من رو می نمی

 تنیسون ازاتاق عبور کرد و رو به روی پائولین گیلینگ نشست. 

که گفتی چه اتفاقی افتاده و متاسفم که مجبور شدی دوباره دربارش حرف  ممنونم از این -

 نی. بز



           

                                 www.taakroman.ir 

  مظنون اصلی( ) Prime suspectرمان   

 Linda La Plant کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
198 

 

 پائولین گفت: 

زنه و صدا ناآشنایی بشنوم  کنم. هروقت که کسی در رو می اش فکر می من همیشه درباره -

تونم بخوابم. اون باید  کنم که اون برگشته تا من رو بکشه. باید شغلم رو ترک کنم، نمی فکر می 

برگرده، اون  ترسم که اون شد؛ اما بعد هجده ماه آزادش کردن. می برای چند سال زندانی می 

 گرده. گفته بود که برمی 

 وقتی تنیسون سوار ماشین شد به آمسون گفت: 

هایی  کرده ریش داشته و بعد اون رو تراشیده این با حرف مارلو وقتی که به پائولین حمله می  -

 درمیاد.  که اون دخترا توی الدهام به من گفتن جور 

 کنن که قاتل جینی ریش داشته. ها فکر می اون

 

* 

 

دو مرد مشغول نقاشی کردن ردیف گاراژ کنار خانه مارلو بودند. مارلو چند متری دورتر، دست  

 کرد. ها را تماشا می به جیب ایستاده بود و آن 

 یکی از آن دو مرد رفت تا از ماشین خود یک قوطی رنگ بیاورد. 

 مارلو پرسید: 

 کنید؟ ها رو رنگ می ی گاراژ ببخشید، شما همه  -
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 لی گفت: کاراگاه لی 

 کنند. فقط همین یکی ، بیشتر ساکنان اطراف ماشینشون رو توی خیابون پارک می 

 مارلو ادامه داد: 

جا دزدیده شده بود. ماشین زیبایی بود. یه رووِر،  همین چند وقت پیش ماشین من از این  -

های این نشان ی شد که داشتمش. من عاشق اون ماشین بودم. اون همه حدودا بیست سالی می 

 ای رو جلوش داشت. نقره

 دادند، مارلو هم به حرف زدن ادامه داد. ها رنگ زدن را ادامه می همین طور که پلیس 

  هاآن . کردند  بازدید  ²ازبعد از ظهر گذشته بود که تنیسون و آمسون از زندان بریکستُن

 . کنند صحبت  بود سلولی هم  مارلو  با که  ³کینیالد مَک ریجین با  خواستندمی 

 تو با مارلو زندان بودی؟ مگه نه؟  -

 درسته.  -

 تنیسون پرسید: 

 دیگه رو مالقات کردین؟ که از زندان آزاد شدین هم و بعد از این  -

آره. من اون رو در لندن مالقات کردم. رفته بودیم تا یه غذایی بخوریم و بعد اون مارلو من رو   -

ی من هم مسیریم،  مترو برم؛ اما مارلو گفت که تا خونه خواستم که با  به خونه رسوند. من می 

 خواست که توی گاراژش روی ماشینش کار کنه. چون می 

 کرد مشتاق بودن خودش را نشان ندهد. تنیسون سعی می 
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 اون یه گاراژ داره؟  -

 کرد. درسته. ماشینش براش خیلی مهمه و وقت زیادی رو صرف اون می  -

 گاهی انداخت. نگهبان زندان به داخل اتاق ن 

 گروهبان کاراگاه تنیسون، تلفن دارین.  -

ها گزارش بیشتر از دو جسد در شمال انگلستان را پیدا  تنیسون تلفن را جواب داد. پلیس 

 های کارن هاورد و دال مورنی را داشتند. ها هم درست مثل همان عالمت کرده بودند که آن 

 

_________________ 

1  .Pauline Gilling 

2 .Brixton Prison 

3  .Reginald Mckinney 

 ******** 

  از تنیسون. زد  می  حرف  ²لیلی  و ¹چنان با روسپرهای پلیس رسیدند، مارلو هم وقتی ماشین 

 . رفت  مَنمودی   پیش   سرعت   به و  شد  پیاده عجله   با ماشین  اولین

ها بگردیم.  ی کلید ای از لندن یک گاراژ داره. باید آپارتمانش رو برامارلو توی منطقه دیگه  -

 ها باید همین اطراف باشن. اون

 کرد. دویدند تماشا می اَش می ها را که به سمت خانهمارلو آن 
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 او گفت: 

 کنن. ها این کار رو می کنم که اون باور نمی  -

ها را جمع  ها، فرش اَش گرفت. پلیس مویرا وقتی به افتضاحی که به بار اومده بود نگاه کرد، گریه 

جا کرده بودند، حتی  ی اسباب خانه را جابه دند و کفپوش را هم درآورده بودند. همه کرده بو

 داخل توالت را هم بررسی کرده بودند. 

 ها پیدا کرده بودند را امتحان کردند. هایی که آن تنیسون و آمسون همه کلید 

 مویرا فریاد کشید: 

گشتید. همه چیز رو به جایی که باید باشن  کنین؟ شما قبال همه جا رو چرا این کار رو می  -

 برگردونید. 

 تنیسون به سمت مارلو برگشت. 

 گی که کلیدها کجان؟ تو می دونی دنبال چی هستیم جورج. چرا به ما نمی  -

 کردم. من ماشینم رو توی خیابون پارک می  -

 ها پرسیدیم. ماشینت همیشه توی خیابون نبوده، ما از همسایه -

 جا نبود من سرکار بودم. نم اون وقتی که ماشی -

 تنیسون گفت: 

 دونیم که تو یه گاراژ داری. یکی از دوستانت به ما گفته. جورج، ما می  -
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خاطر شما ندارم. حاال دیگه شما کاری کردین که  کدوم دوست؟ من حتی یه دوست هم به  -

 کنن من یه قاتلم. مردم فکر می 

 گفتی یه گاراژ داری. ما شاهدی داریم که میگه تو بهِش  -

  ³کینیاون یه نفر کسی بوده که من با اون توی زندان بودم؟ بذار حدس بزنم؛ حتما رِگ مَک  -

 گم؟ نمی  درست .  بوده

مارلو خندید. شما باید خیلی ناامید شده باشین که حرف اون رو باور کردین. اون دیوونه است.  

 ت من نبوده. من و اون قبال با هم بحث هم کردیم. اون هرگز دوس

 در زده شد و آمسون وارد شد. گفت: 

 هیچی، ما کلیدی پیدا نکردیم.  -

 مارلو با صدای آرومی گفت: 

 من گاراژی ندارم. اگر داشتم شاید االن ماشینم رو داشتم.  -

کرد راضی بود. او  که با او دوستانه کار می آمسون تنیسون را به خانه رساند. تنیسون از این

 تواند با آمسون حرف بزند و آمسون طرف او خواهد بود. دانست که می می 

 آمسون گفت: 

 کنیم. کنه ما اون رو پیدا می اگر مارلو داره ماشینش رو مخفی می  -

 نظرت درباره مارلو چیه؟  -

 ایه.اگه داره دروغ میگه؛ پس توی دروغ گفتن حرفه -
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 تنیسون آهی کشید و گفت: 

 که اون قاتل باشه. نظرت درمورد شفورد چیه؟ آره. برای اولین بار امشب شک کردم   -

 هایی بود که تا به حال دیدم. به عنوان یه مظنون؟ اون یکی از بهترین پلیس  -

ای که کارن، دال و جینی کشته شدن بوده. باید درمورد اون هم  اون هم توی اون منطقه  -

سی کنی و به کسی نگو  هایی که به شفورد مربوطه رو برر ی پرونده خوام همه تحقیق کنیم. می 

 کنی. که داری چی کار می 

جین دستش را به سوی کلید برق برد تا آن را روشن کند. آپارتمان ساکت بود، کیفش را زمین  

 گذاشت و کُتش را درآورد و با صدای بلندی گفت: 

 پیتر؟ پیتر؟  -

ی  خواب. او همه ق جا تمیز و مرتب بود، همین طور اتاجوابی نشنید. در آشپزخانه را باز کرد. آن 

های پیتر نبودند. در دستشویی فقط یک  کدام از لباس ها را چک کرد، هیچ ها و کشو کمد 

طور که کنار در ایستاده بود تلفن زنگ خورد. تلفن را  مسواک و یک حو*له بود. همین

 برداشت، یک نامه کنارآن بود. 

 لو ... اش به دنیا اومده، یه دختر کوچوجین، مادرم. خواهرت بچه  -

 کرد، گفت: جین همین طور که نامه را باز می 

 سالم مامان.  -

 در نامه یک کاغذ کوچک بود. 
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تونم با تو و یا کارت زندگی کنم. ببخشید که این  به چیزی که امروز گفتی فکر کردم. من نمی  -

ر*اب*طه  کنم این برای هردومون بهتره. من هنوز عاشقتم؛ اما  کنم؛ ولی فکر می طور ترکِت می 

 های آینده بتونیم همدیگر رو ببینیم و حرف بزنیم. ای نداره. شاید طی هفته ما آینده 

 

_________________ 

1  .Rosper 

2  .Lillie 

 ********* 

ی کرد که همه رفت تا پَم را ببیند به این فکر می طور که به سمت بیمارستان می تنیسون همین 

خاطر وقت کافی  شدند. پیتر اولین مردی نبود که او را بههایش همین طوری تموم ر*اب*طه 

که نداشت ترک می کرد. تا به حال با هیچ مردی بیشتر از چند ماه ر*اب*طه نداشت.  

رسید. باید موهایش را  ش را پارک کرد و به خودش در آینه نگاه کرد. افتضاح به نظر می ماشین

ود و فقط تعداد کمی مالقاتی در بیمارستان  کرد. دیروقت ب ش را تجدید می شست و آرایش می 

 بودند. یک پرستار او را راهنمایی کرد که باید به کدام اتاق برود. 

که نوزادش را در آ*غ*و*ش گرفته بود دید. شوهر  وقتی به در رسید از پنجره پم را در حالی 

وی تخت نشسته  ای پم بود. دو فرزند دیگرشان ره شانه دور  بازووانش  و  بود  نشسته  ¹پَم تونی

 بودند. 
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ها مثل یک  کرد دستش را روی دسته در م*حکم کرد. آن ها را تماشا می جین همین طور که آن 

ای که متعلق به او نبود. او برگشت و آرام از راهرو  رسیدند. خانواده خانواده کامل به نظر می 

 پایین رفت. 

در تختش خوابیده بود، جین پتو را  کمی بعد برگشت؛ وقتی به اتاق رفت پم در اتاق نبود. نوزاد  

 کنار زد تا از نزدیک به صورت کودک نگاه کند. 

ها حرف زدند تا وقتی که پرستار آمد و گفت تایم مالقات تمام شد و  پم به اتاق برگشت و آن 

 جین باید برود. 

 پم گفت: 

 سالم من رو به پیتر برسون.  -

 گم. ر*اب*طه ما تموم شده.اگه ببینمش بهش می  -

 م ناراحت شد. پ

 او، نه! پای یه نفر دیگه درمیونه؟  -

 نه کسی نیست. هردومون به این نتیجه رسیدیم که اگه تمومش کنیم بهتره.  -

 پم گفت: 

ای که توی تلویزیون دیدیم رو حل  دونی که باید چی کار کنی. اون پرونده خوبه. خودت می  -

 کردی؟ 
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ها او را  دانستند. آن اش چیزی از کارش نمی ه که جوابی بده مکث کرد. خانوادجین قبل از این

 که پیتر او را ترک کرده چه احساسی دارد. کردند و یا نمی دانستند از این درک نمی 

 بینمت. نه، هنوز اون رو دستگیر نکردم. شب بخیر، به زودی می -

  کند. حاالهایش مشخص بود که چقدر احساس تنهایی می وقتی در را بست فقط از حالت چشم 

 خواست این بود که به خانه برود و گریه کند. تنها چیزی که می 

 

 *فصل دهم* 

 

 کنی؟ کرنان پرسید: فکر کردی که چی کار داری می 

 ما به دلیل خوبی نیاز داریم تا خونه مارلو رو بگردیم.  -

هستند  هایی که مربوط به شفورد زنم. چرا آمسون دنبال پرونده من درباره مارلو حرف نمی  -

 کنی؟ بود؟ برای پیدا کردن قاتل اونقدر ناامید شدی که شفورد رو متهم می 

 من شب قبل با آمسون حرف زد.  -

 بس کن جین! هیچ مدرکی وجود نداره که ثابت کنه پای شفورد وسطه.  -

 کنم... متاسفم، ولی من فکر می  -

 کرنان اجازه نداد جین حرفش را کامل کند. 



           

                                 www.taakroman.ir 

  مظنون اصلی( ) Prime suspectرمان   

 Linda La Plant کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
207 

 

هایی که تا به حال باهاش کار  گشتی تا مدرکی علیه یکی از بهترین پلیس همه جای کشور رو  -

  به. بگیره دست  به  رو پرونده  تا میارم   رو  ²کردم پیدا کنی؟ من افسر ارشد آگاهی، هیکاک

 . اخراجی پرونده از  تو  رسید، جااین به  اون کهاین  محض 

 و رفت. که جین از دفتر کرنان خارج شد، آمسون با عجله به سمت اهمین

.  افتاد  اتفاق  ³بِرنتوی بِلَک  1987ما یه قتل دیگه پیدا کردیم که به بقیه مربوط میشه؛ سال  -

  جلسه اتاقِ توی  همه. بوده زندان  توی  مارلو که  سالی  از  غیر  به افتاده  اتفاق  قتلی  یه سال   هر

 . هستن  منتظرت 

 تنیسون پرسید: 

 ها به عهده گرفته؟ قبلی شفورد چه طور؟ تحقیق این قتل هم مثل   -

 نه.  -

 تنیسون گفت: 

 خوبه.  -

نوشیدند و ساندویچ  ها قهوه می دستِ کم سی نفر منتظر تنیسون بودند. بعضی از آن

کردند. سر و صدای زیادی در اتاق بود. بورکین و دو  ها هم صحبت می خوردند، بقیه آن می 

 مراه سرپرست طبقه باال بودند. ها به ه پلیس دیگر بعد از تنیسون وارد اتاق شدند. آن 

 مودی مَن پرسید: 

 چه اتفاقی افتاده؟  -
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ها به دردسر افتادیم. این بار فقط  مون با بعضی از خودفروش خاطر ر*اب*طه صمیمانهما به  -

کردیم  کنم تنیسون از ما حمایت کرده. شاید اونقدرها هم که فکر می یه هشدار بوده. فکر می 

 ممکنه رهبری پرونده بیوفته دست هیکاک.   بد نباشه. شنیدین؟ میگن

 تنیسون فریاد کشید: 

لطفا ساکت باشین. بسیارخُب، ما باید دوباره پرونده رو بررسی کنیم؛ حتما چیزی رو از قلم   -

 انداختیم.

 آمسون فیلم جسد دخترانی که به قتل رسیده بودند را نمایش داد. 

خانه دال مورنی پیدا شد و او را اشتباه شناسایی  کرنان هاوِرد، اولین قربانی جسد او توی  -

های روی دستش نگاه کنین. قربانی بعدی دال مورنی بود. شش هفته قبلِ کارِن  کردن. به عالمت 

های روی دستش نگاه کنین  کشته شد و جسدش توی یه مزرعه پنهان شده بود. به عالمت 

در الدهام کشته شد. باز    1984های روی دست کارنه. جینی شارپ، سال درست مثل عالمت 

 . شد  کشته  پارک یه  توی  1985 سال   ⁴ها دقت کنین. آنجال سیمپسِنها و زخم هم به عالمت 

خواست ازدواج  آمسون عکس یک دختر جوان و زیبا را نشان داد، اون یه آرایشگر بود و می 

متر از پارکی که  کنه. حین تحقیقات از مارلو بازجویی شد، اون در هتلی اقامت داشت که پنجاه 

جا پیدا شد دورتر بود. هیچ عالمتی روی دستانش نبود؛ اما به این نگاه کنین. او  آنجال اون 

عکسی از جسد آنجال نشان داد. گره طنابی که با اون دستانش بسته شده بود با بقیه یکیه.  

کار پاره   رفته. اون یهسه می مدر   به هنوز  و  بود سالش شونزده . هست  ⁵دختر پنجم شارون رید

 وقت توی یه سالن زیبایی داشت. 
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طور که غذایشان  ها همین وقتی کار آمسون تموم شد، کارشان را برای نهار متوقف کردند. آن 

 مَن حرف می زد. دادند. بورکین با مودی خوردند به بحث کردن هم ادامه می را می 

زد. چون  روز با ما حرف می من مارلو رو برای چند هفته تعقیب کردم، اون مرد خونگرمیه هر   -

 ده که گناهکاره. ها اتفاق افتادن این معنی رو نمی ای بوده که قتل فقط توی منطقه 

 آمسون گفت: 

 ی گاراژ دروغ گفته. دونیم که اون درباره ما می  -

 کینی. درسته؛ ولی فقط به استناد حرف رِجینالد مک  -

 : بورکین گف 

رسه که  خواد که با اون حرف بزنه، به نظر می ن می گرده. کرنایه نفر دنبال تنیسون می  -

 خوان پرونده رو از رئیس بگیرن. می 

 که در توالت زنانه پنهان شده بود پیدا کرد. مائورین هاورس تنیسون را درحالی 

جا با کوماندِر و کرنانه. دارن دنبالت  هیکاک یه مرد هیکلی با موهای قرمزه؟ اون این -

 گ*ردن. می 

 تنیسون گفت: 

 پس باید دنبالم بگردن.  -

 او به اتاق برگشت تا با پلیس ها حرف بزند. 
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_________________ 

1 .Tony 

2 .Hickock 

3 .Blackburn 

4 .Angela Simpson 

5 .Sharon Reed 

 ********* 

ها  اون درسته! حاال ما شش قربانی داریم؛ ولی در واقع هیچ ارتباط به د*ر*د بخوری بین  -

ها متفاوت بوده و همین طور  شناختن، شبیه به هم نبودن، سن اون دیگه رو نمی نیست. هم 

ای که  ها این بوده که مارلو توی همون منطقه های متفاوتی داشتن و تنها وجه مشترک اونشغل 

ی این شش نفر رو اون کشته؟ ما چیزی رو جا انداختیم؟ شاید  کشته شدن حضور داشته. همه 

 جه اشتراک دیگه. یه و

 مَن دستش را تکان داد تا توجه تنیسون را جلب کند. مودی 

طور اسم  ها شنیدن یه مرد اسم کرنان رو صدا زده، همین یکی از مدارکمون اینه که اون  -

 دونسته. جینی و پائولین گیلینگ که بهش حمله هم شد، گفته که اون مرد اسمش رو می 

 آمسون گفت: 

 دونسته؟ ها رو می بگی. چه طور اسم اون  خوای فهمیدم چی می  -
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هاوِرس جمعیت رو کنار زد و دستش را باال برد تا چیزی به تنیسون بگوید، بعد دستش را  

 تر شد و دست او را گرفت. پایین آورد به تنیسون نزدیک 

 ... رئیس، این ممکنه عجیب باشه ولی  -

 تنیسون گفت: 

 شده؟ هر چیزی ممکنه کمکمون کنه. چی دستگیرت   -

 ای هست. ها یه ر*اب*طه ی اون بین همه  -

 به مارلو مربوطه؟  -

کردم گفته که شغلی نداره. پانزده سال  نه، به مویرا ِهنسون. وقتی من از مویرا بازجویی می  -

طور که با  پیش به عنوان یه خودفروش دستگیر شد؛ ولی گفت که یه آرایشگره. اگه همین 

رده پس حتما مارلو با دخترهایی که با مویرا در ارتباط بودن  ککرد، کار هم می مارلو سفر می 

 مالقات کرده. 

 تنیسون گفت: 

 کنیم. کارت عالیه. دوباره بررسی می  -

 جونز با چند تا برگه وارد شد. 

این ممکنه کمکمون کنه رئیس. من آدرس مارلو رو چک کردم، اون سه سال توی این خونه   -

  که ساله   دوازده اون . کرد می  زندگی   ¹تگاه خیابان پانکراسزندگی کرده و قبل اون نزدیک ایس

 . باشه داشته  قدیمیش ی خونه نزدیک  گاراژ  یه ممکنه   داره رو  ماشینش 
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 مَن جواب داد. تلفن زنگ خورد. مودی 

 رئیس؟ طبقه باال منتظرتون هستن. بهشون بگم که شما اینجایی؟  -

 نه! برو و مویرا رو بیار اینجا.  -

 آوردن اوقاتش تلخ بود. مویرا رو به ایستگاه می از وقتی که 

 او فریاد کشید: 

 دفعه از من چی می خواین؟ این -

 ها رفت. مارلو تا بیرون خانه دنبال آن 

 خواین ببرین؟من هم می  -

 تنیسون از ماشین پیاده شد. 

 بریمت جورج. نه، این بار. این سری نمی -

چه اتفاقی افتاده ترک کردند. تنیسون مطمئن شد   کرد طور که به این فکر می ها او را همین آن

 که کرنان از ایستگاه رفته و بعد رفت تا از مویرا بازجویی کند. 

های ما  من افسر ارشد آگاهی تنیسون هستم. ازت ممنونم که رضایت دادی که به سوال  -

 جواب بدی ... 

 جا نیستم، شما من رو مجبور کردین. من با میل خودم این -

 یه پرونده رو باز کرد. تنیسون 
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 جا آوردن، درسته؟ شانزدهم ژانویه تو رو به این -

 طوره. گین پس همیناگه شما می  -

 گفته بودی که شغلی نداری.  -

 جا بیارین؟ درسته، و چی باعث شده که بدون مدرکی من رو به این  -

 ای از پرونده رو باز کرد. تنیسون صفحه دیگه 

 ی کردیم. گفتی که یه آرایشگری. پس؟ آرایشگر مو هم بودی؟ ما از تو بازجوی 1975سال  -

 مویرا داشت اذیت می شد. 

 نه.  -

 ولی متخصص آرایش و زیبایی هستی؟  -

 کنم. های مردم کار می بله! من روی صورت و دست و ناخن  -

 مویرا بالحن زشتی گفت: 

 تونی امتحان کنی. تو هم اگه بخوای با یه ذره کمک می 

 ها اتفاق افتاد را لیست کرد. که قتل  هاییتنیسون روز 

 ها کجا بودی؟ خوام بدونم این روز می 

 مویرا فریاد کشید: 

 نمی دونم.  -
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 . کرده سفر  ⁴راچدِیل  ،³برنلی الدهام،  ، ²روزهایی هستند که جورج به وارینگتون -

 مویرا به تنیسون نگاه کرد. 

 کردم. سفر می او، از اون لحاظ که من با جورج بودم. همیشه با اون  -

 کردی؟ پس اون روزها تو هم با جورج بودی؟ کار هم می -

 کردم. های زیبایی اون شهرها کار می ها. من توی سالن آره بعضی وقت  -

 تنیسون گفت: 

 خوام.هات رو می ی مشتری من لیست همه  -

 رسید. نیم ساعت گذشته بود و چهره مویرا خسته به نظر می 

هاشون رو  اومدن پیش من تا ناخنها می ست تهیه کردم. اون هام لی من از اسم مشتری  -

 طراحی کنم. 

 تنیسون پرسید: 

 منظورت چیه؟  -

 های خودش را نشان داد. مویرا دست 

مصنوعی که روش کار   های من به نظر واقعی میان؛ ولی این طور نیست. ناخن ببین، ناخن -

 شده. 

 تنیسون گفت: 
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 رست کردی؟ های پائولین رو هم دجالبه. ناخن  -

 مویرا جواب داد: 

 خاطر داشته باشم. شون رو بهتونم اسم همهدونم، من کلی مشتری دارم نمی نمی  -

 حتما اسم پائولین رو یادته. اون زنی که جورج به خاطر حمله کردن به اون زندان رفته.  -

 تنیسون یه عکس از پائولین را روی میز گذاشت. 

 دازد. مویرا حاضر نشد به آن نگاهی بیان

 نه، اون دروغ میگه، جورج با اون کاری نکرده.  -

 طور؟ اون هم مشتری تو بوده؟ دال مورنی چه -

 تنیسون عکس دیگری روی میز گذاشت. 

 نه! -

 به اون نگاه کن. مویرا، دال مورنی.  -

 شناسم. من اون رو نمی  -

 اومده بود ... نه؟ تو گفتی که جورج ساعت ده و نیم شب سیزدهم ژانویه به خونه  -

 مویرا شروع کرد به جبهه گرفتن. 

 خوام.که من وکیلم رو می ذاری برم خونه یا اینببین، دیگه کافیه. یا می  -
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دونیم که جورج یه گاراژ داره. اون کجاست؟ ما اون رو  ماشین جورج کجاست مویرا؟ ما می  -

 پرسم.کنیم. این فقط سوالیه که االن می پیداش می 

 بلند شد. تنیسون 

 تونی بری؛ ولی من دوباره باهات حرف می زنم. باشه، االن می  -

 

_________________ 

1 .St Pancras station 

2  .Warrington 

3 .Burnley 

4  .Rockdale 

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

 صبح شده بود که مویرا به خانه رسید. جورج برای او یک فنجان قهوه درست کرد. 

 جورج پرسید: 

 خواست بدونه؟ تنیسون چی می  -

 مویرا پرسید: 

 کنی؟ خودت چی فکر می  -
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 ش را درآورد. مارلو دنبال او وارد اتاق شد. خواب رفت و بلوز و دامن او به اتاق 

 چه اتفاقی توی ایستگاه پلیس افتاد؟  -

ی پائولین گیلینگ پرسیدن و همین طور سوال پرسیدن درمورد اون رو  ها از من درباره اون  -

 ازت حمایت کردم جورج؛ ولی اگه بفهمم که به من دروغ گفتی... ادامه دادن. 

 او به مویرا نزدیک شد؛ ولی مویرا او را پس زد. 

 ماشین کجاست جورج؟  -

 دونم کجاست. اون گم شده، نمی  -

جا نبود جورج، تو اون شب بدون ماشین اومدی خونه. من یادم میاد، چون موهات  اون این  -

 باره. ارون می خیس شده بود و گفتی که ب

 او برگشت و به جورج نگاه کرد: 

شن که یه مدرکی  گیرن. اگه پلیس اون رو پیدا کنه مطمئن می ها تو رو می اون توی گاراژه؟ اون 

 خوان تو رو دستگیرکنن. ها می پیدا کردن. اون 

 

 

* 

 

 های جدید از کارن به دستمون رسیده. رئیس! یه سری عکس  -
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 کرد برگشت و گفت: موهایش را در آن شانه می ای که  تنیسون از آینه 

 االن میام.  -

 جاست. همه توی اتاق جلسه منتظر شما هستند و کرنان هم اون  -

 رسید. تنیسون نگران به نظر می 

 باشه.  -

ای که وارد اتاق  ها ایستاده بود. لحظه وقتی وارد اتاق جلسه شد کرنان درست وسط، بین پلیس 

 کردند. شد همه سکوت 

 خواستین من رو ببینین؟ قربان شما می  -

 گیره. فقط چند لحظه وقتت رو می  -

 کرنان به در اشاره کرد و به آمسون گفت که ادامه بده. 

 کرنان گفت: 

 وقتی رفتم اتاقم، این روی میزم بود.  -

 به تنیسون یک برگه کاغذ داد. 

ها این برگه رو امضا کردن تا  ون هایی که توی تیم تو بودن همگی ازت حمایت کردن. اپلیس  -

های  ی پلیس دونستی؟ همه خوان پرونده به دست هیکاک بیوفته. درموردش می بگن که نمی 

 تو این برگه رو امضا کردن.  گروهِ 

 های تنیسون پر از اشک شد. چشم 
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 دونستم. نه، نه، من نمی  -

 خوش شانس هستی. -

 ه روی این پرونده سخت کار کردیم. دیگاین ربطی به شانس نداره قربان. ما با هم  -

 کرنان لبخند زد. 

 هر خبر جدیدی شد من رو فوراً در جریان بذار.  -

 دادند. ها به مائورین هاورس گوش می تنیسون به اتاق برگشت. پلیس  -

هاش کوتاه  تونید ببینین که ناخنها برای وقتی هستن که کارن کشته شده. می این عکس  -

 برای یه هفته قبلشه.  هاهستن. ولی این عکس 

 آمسون رو به جونز گفت: 

 هاش رو طراحی کنه. رفته ناخن با دوستانش توی ساختمون حرف بزن. بگرد و ببین کجا می  -

کردند.  ها به تنیسون نگاه نمی کدام از آن ها را بررسی کنند. هیچها رفتن تا عکس ی پلیس همه

 اتاق رفت. تنیسون که خیلی خجالت زده شده بود به سمت وسط 

 فقط خواستم بهتون بگم که قدردان کاری که برام کردین هستم. از اینکه حمایتم کردین...  -

 مَن با شتاب وارد اتاق شد، حرف او را قطع کرد. مودی 

 کنن. قربان، مظنون و دوست دخترش دارن خونشون رو ترک می  -

 زده بود. جونز به سمت تنیسون برگشت. او با دوستان کارن تلفنی حرف  
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 . کرده درست ¹کارن ناخن هاش رو توی مغازه کاوِنت گاردِن -

 آمسون گفت: 

 . ببر خودت با هم  رو   ²جا، روسپِربرو اون  -

 تنیسون گفت: 

 بسیارخب، بزن بریم. آمسون، تو هم بیا.  -

جا بود. او به  در یک چشم به هم زدن، اتاق خالی شد به جز مائورین هاورس که هنوز آن 

گناه بود. مهمترین  ی زیبایی داشت. جوان و بی های کارن هاورد نگاه کرد. کارن چهره عکس 

ای کشته  مسئله برای مائورین و بقیه تیم این بود که قاتل رو دستگیر کنند تا دختر دیگه 

 نشود. 

 

_________________ 

1 .Covent Garden 

2  .Rosper 

 ******* 

 * فصل یازدهم * 
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هایی که از رادیو  کرد، گزارش اش از ترافیک به سرعت عبور می یسون با ماشین طور که تنهمین

 داد. شد را هم گوش می پخش می 

 : دادمی  گزارش  را  ِهنسون  مویرا و  مارلو جورج  ی لحظه   به لحظه حرکات ¹کارآگاه اُکهیل

شدند، مویرا به سمت قطار   جدا  هم  از  حاال . رفتندمی   ²ها به استگاه خیابان گریت پورتلَندآن  -

 آد. ره و جورج داره از جنب شمالی مترو بیرون میمی 

 : داد ادامه  ³هاسکینز

 ای میشه. کنم. داره سوار تاکسی دیگه تونم ببینمش! دارم تعقیبش می من می 

 تنیسون گفت: 

پیدا   جااون  رو  هااون تونیم می  که  ببینیم . ⁴ریم سمت ایستگاه ایستونما داریم مستقیم می  -

 کنیم یا نه. 

جورج مارلو به سمت پنجره تاکسی خم شد تا با راننده حرف بزند و به ایستگاه ایستون اشاره  

 . داد تغییر  ⁵کامدِنکرد؛ ولی وقتی سوار تاکسی شد، مسیرش را به سمت شهر 

مَن به گزارش دادن از  کرد. مودی یک ماشین درست پشت سر تاکسی بود و آن را تعقیب می 

 دیو ادامه داد: طریق را

 . داده مسیر   تغییر ⁶کنیم، به سمت جاده ایستونداریم اون رو تعقیب می  -

کرد و به نبش خیابان ایستون  تاکسی سیاه از یک خیابان باریک به سمت پایین حرکت می 

رسید. ترافیک سختی بود و سرعت تاکسی کم شده بود، مارلو بالفاصه از تاکسی پیاده شد و  

 دوید.  به سمت مغازه ای 
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 مَن هستم. مارلو از ماشین پیاده شد، تاکسی االن خالیه. تکرار می کنم، تاکسی خالیه. مودی  -

یک مرد جوان، سوار بر دوچرخه سرعتش را وقتی به پیاده رو رسید کم کرد. او آرام در رادیو  

 صحبت کرد: 

 ره. اون رو دیدم، دوباره داره از جاده ایستون پایین می  -

 کرد. پلیس پیاده شد و جورج را پیاده تعقیب می مَن از ماشینِ خیابان، مودی سمت دیگر 

که درها بسته شود  اُکهیل، مویرا ِهنسون را تقریبا در ایستگاه گم کرده بود؛ ولی قبل از این

دانست که اُکهیل او  موفق شد سوار مترو شود. مویرا به بیرون از پنجره مترو خیره شد. او نمی 

 کند. را تعقیب می 

 آمسون به نقشه نگاه کرد. 

 . بره ⁷تونه به ایستگاه ایستون یا ایستگاه تقاطع کینگاون می  -

 تنیسون گفت: 

 یه لحظه وایسا. یه پیام از طریق رادیو رسیده.  -

مارلو سوار یه اتوبوس شد. نه، اون دوباره از اوتوبوس پیاده شد. اون پشت ایستگاه تقاطع   -

 کینگه. 

 آمسون گفت: 

 جا چند تا گاراژ پشت ایستگاهه. این -

 دوباره صدایی از رادیو به گوش رسید. 



           

                                 www.taakroman.ir 

  مظنون اصلی( ) Prime suspectرمان   

 Linda La Plant کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
223 

 

 مظنون به سمت کافه رفت.  -

 تنیسون با عصبانیت پرسید: 

 کنه؟ اون داره چی کار می  -

کرد. او با  کرد را برسی می ها کار می های زیبایی که مویرا در آن کارآگاه جونز داشت سالن 

 ک عکس از کارن هاورد را نشان داد. زد و به او یصاحب سالن حرف می 

 تا به حال ناخن این دختر رو درست کردین؟  -

 آن زن به عکس نگاهی انداخت و سرش را تکانی داد. 

 دم. ها رو انجام می دونم، من کار خیلی نمی  -

 دوباره بهش نگاه کن. اون چهاردهم ژانویه کشته شده پیدا شد.  -

 کرد. جا کار می تعطیالت بودم، دوستم این جا نبودم. ژانویه؟ من ژانویه این -

 جونز پرسید: 

 اسم و آدرس دوستت چیه؟ 

 

 

* 

 



           

                                 www.taakroman.ir 

  مظنون اصلی( ) Prime suspectرمان   

 Linda La Plant کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
224 

 

 کافه خیلی کوچک بود. 

نوشید. وقتی آخرین مشتری کافه هم رفت  جورج مارلو مقابل پیشخوان ایستاده بود و قهوه می

 مارلو با صاحب کافه حرف زد. 

 دی؟ می  رو  هاکلید  ، ⁸اِستاو -

 را از زیر پیشخوان بیرون کشید. اِستاو یک جعبه  

 او گفت: 

 جان، یه مدتی ندیدمت. بیرون از شهر بودی؟  -

 مارلو گفت: 

 آره. چقدر بهت بدهکارم؟  -

 

* 

 

  طور  همین . آمد   بیرون ⁹مویرا هنسون دو بار قطارها رو عوض کرد و باالخره از خیابان آکسفورد

ها را  ها و کفش زد و از پشت شیشه لباس ها قدم میمغازه   کنار  کردمی   تعقیب را  او  اُکهیل که

 دید. می 

 

_________________ 
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1  .Oakhill 

2  .Great Portland 

3 .Haskins 

4 .Euston Station 

5 .Camden Town 

6 .Euston Road 

7 .King's Cross Station 

8 .Stav 

9  .Oxford Street 

 ******** 

ها  کرد رو پیدا کردم. کارن برای طراحی ناخن می جا کار ای که ژانویه، مویرا اون من مغازه -

شده به دیدن  که کارش تموم می کرده، مارلو بعد از اینجا کار می جا اومده و وقتی مویرا ایناین

های کارن رو درست کرده، مارلو اون رو وقتی وارد مغازه  اومده. اگه مویرا ناخن مویرا می 

 شده، دیده و اسمش رو فهمیده. می 

 از آمسون پرسید:  تنیسون

تونسته اسم همه دخترهایی که مشتری مویرا بودند رو  این رو از کسی شنیدی؟ جورج می  -

 پیدا کنه. 
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 کنه؟ دونست که جورج داره چی کار می پس این یعنی مویرا می  -

 رسه. این طور به نظر می  -

ببرد. یک پیام دیگر  تنیسون به اُکهیل گفت که مویرا را دستگیر کند و به ایستگاه پلیس 

 دریافت شد. 

  قدم   ¹های خیابان بریج بَتِلمن مارلو رو دیدم! اون همین االن از کنار من رد شد. از کنار گاراژ  -

 . زنهمی 

 تنیسون فریاد کشید: 

 دونستم! دونستم! می ره. می ها می آره! اون داره به سمت گاراژ  -

 تنیسون از طریق رادیو دستورش را داد: 

جا بمونید تا وقتی که آماده بشیم دستگیرش  بمونید، اون رو نترسونید، همون  همه عقب  -

 کنیم. 

 دید. ها را نمی اعضای تیم به مارلو نزدیک شدند. مارلو آن 

او متوجه مکانیکی که روی یک ماشین خم شده بود، دوچرخه سواری که یک نردبان را حمل  

 ها پلیس بودند؛ نشد. ند و همه آن کرد، دو نفری که در یک وَن از کنارش عبور کردمی 

رفت رسید. مکثی کرد و به اطراف نگاهی  آهن می جورج مارلو به نبش خیا*با*نی که به زیر راه 

 انداخت که کسی او را تعقیب نکرده باشد. 

 تنیسون دستور داد: 
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 که دستگیرش کنید. حرکت نکنید، بذارید بره داخل گاراژ قبل این  -

رسید  اشت، کلید را دور انگشتش چرخاند. به گاراژی رسید که به نظر می دمی مارلو آرام قدم بر 

 ها از آن استفاده نشده باشد. سال 

 صدای تنیسون ضعیف بود: 

 خوام که از کلیدها استفاده کنه، همگی صبر کنید، صبر کنید. می  -

 د. گاراژ کر ها را انتخاب کرد و داخل قفل درِ بعد بررسی دوباره، مارلو یکی از کلید 

 مَن زمزمه کرد: مودی 

 کنه. اون داره میره داخل، داره در رو باز می  -

 در باز شد و مارلو یک قدم به داخل برداشت. 

 تنیسون فریاد کشید: 

 حاال! برید! برید!  -

 ها در کوچه پخش شد. صدای ماشین پلیس 

بیرون آمدند و مارلو را   بودند، شده  مخفی  که جایی از مَنمودی  و  ³لیلی  ، ²روسپِر، کَپالن

تر بود شانه او را گرفت، همین طور که او را به  محاصره کردند. روسپر که از همه به او نزدیک 

ها سعی داشتند که مارلو رو بگیرند و به  کشید، کت مارلو پاره شد. همه پلیسسمت در می 

 سختی او را کنترل کردند. 
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از ماشین پیاده شود کمی مردد بود، که به  که ماشین تنیسون رسید. او آن لحظه از این

ای طول نکشید که تنیسون  های دیگر شانس دستگیر کردن او را بدهد. چند دقیقه پلیس 

 ش را دید. شخصیت دیگری از مظنون 

طبیعی آرام  رسید، در واقع به طور غیر مارلو دقایق اولی که دستگیر شده بود گیج به نظر می 

چهرهِ مارلو تشخیص بدهد که  توانست از حالتِ نگاه کرد، تنیسون می  لیبود. او به روسپِر و لی 

 او از دست خودش عصبانی است. 

 ی من!های کنار خونه شما، نقاش  -

ها اعتماد کرده بود. احمقانه عمل کرده بود و  ها پلیس بوده باشند. به آنکرد که آن او گمان نمی 

 هم همین بود. ش مرتکب چنین اشتباهی شده بود. دلیل عصبانیت 

 

* 

 

مویرا هنسون از فروشگاهِ لباس بیرون آمد و یک ساک بزرگ در دست داشت. اُکهیل و یک  

 . کردندمی  تعقیب را  او  پشت  از ³پلیس زن به اسم سَوتیل

 خوایم که با ما به اداره پلیس بیاین. مویرا هنسون، از شما می  -

ضربه بزند و بعد به او لگدی زد، جیغ کشید که  ش را چرخاند تا به صورت سَوتیل مویرا کیف 

ش را  رفت، ناگهان سکوت کرد و دستان خواهد تنها باشد، فریادش تا سر کوچه هم می می 

 ش قرار داد. مقابل صورت 
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خوام تنها باشم. به من دست نزنین، خودم با شما میام؛ فقط  لطفا تنهام بذارین! من فقط می  -

 به من دست نزنین. 

 ش کنار اومد که حاال باید آرام و مطیع باشد و به سمت ماشینِ پلیس برود. او با خود 

 

 

_________________ 

1 .Battle Bridge Road 

2 .Caplan 

3  .Lillie 

4 .Southill 

 ********** 

کرد.  هایی را روی زمین ایجاد می آمد و گودال بام می گاراژ خیلی بزرگی بود. آب از طریق پشت 

 گاراژ تاریک بود. نزدیکِ مرکز گاراژ شکلی بزرگ و پوشیده شده قرار داشت. انتهای 

 تنیسون دستور داد: 

 جا روشنایی هست؟ همونجایی که هستین وایسین، اون  -

 داشت. ها را برمی یک نفر المپ را روشن کرد. تنیسون به وسط گاراژ رسیده بود، او کاور 
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خوام که این ماشین به  یویی داخلش نیست، می خُب. ما ماشین رو پیدا کردیم. رادبسیار  -

 عنوان مدرک بررسی بشه. 

رفت. تنیسون قدمی به عقب برداشت که به آمسون  آمسون داشت به سمت تنیسون می 

برخورد کرد. همین که برگشت تا به او بگوید مراقب باشد، نگاهش به پشت آمسون خورد،  

 قسمت انتهایی گاراژ. 

 او زمزمه کرد: 

 من!  او، خدای  -

 داده. جا کارش رو انجام می اون این  -

 های تیز و چاقو بود. های سنگین و ابزار روی دیوار زنجیر 

 

 

* 

 

 کرنان از تنیسون پرسید: 

 خوای اول بازجویی کنی؟ از چه کسی می  -

 مویرا، اون دروغ گفته بود که شبی که کارِن به قتل رسیده جورج پیش اون بوده.  -

 موفق باشی. درسته جین،   -
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 تنیسون در جواب او گفت: 

 هنوز تموم نشده. هنوز نه! -

توانست چیزی که  ش پشت سر او بود. تنیسون می کشید، وکیل مویرا نشسته بود و سیگار می 

 در مویرا تغییر کرده را احساس کند، او ترسیده بود. 

 تنیسون رو به وکیل مویرا گفت: 

دستگیر نکردیم؟ اما اون قبول کرده به ما با    رو  مویرا هنوز  ما  که  دونین می  ؟ ¹آقای شِراپنِل -

 جواب دادن به چند تا سوال کمک کنه. 

وکیل به نشانه فهمیدن سرش را تکانی داد. برای اولین بار از وقتی که تنیسون وارد اتاق شده  

 بود مستقیم به مویرا نگاه کرد. 

ارلو توی تقاطع کینگ رفتیم و یه ماشین  ساعتِ دوازده و چهل و پنج دقیقه امروز، به گاراژ م  -

دونی ماشین  جا پیدا کردیم و آخرین باری که باهات حرف زدم گفتی که نمی ای اونرووِر قهوه 

 کجاست، درسته؟ 

 مویرا گفت: 

 کردم که دزدیده شده. دونستم، فکر می من چیزی نمی  -

 ومده. طورگفتی که سیزدهم ژانویه جورج ساعت ده و نیم به خونه اهمین  -

 مویرا سرش را به نشانه تایید تکانی داد. 
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کردم گفتی که هیچ کدوم از دخترهایی که به قتل رسیدن رو  وقتی باهات مصاحبه می  -

 شناسی. نمی

 عکس دال موردنی را جلوی او گذاشت. 

 تو و دال مورنی به جرم خودفروشی توی دادگاه بودین.  1971سال  -

 عکس دیگری جلوی او گذاشت. مویرا واکنشی نشان نداد. تنیسون 

 کردی بود. ای که در کاونت گاردن کار می کرنان هاورد، ژانویه یکی از مشتریانت توی مغازه -

 تنیسون دو عکس دیگر جلوی او گذاشت. 

خوای به عکس دال نگاه کنی حداقل به کارن نگاه کن. جورج  مویرا، به این نگاه کن. اگه نمی  -

اش ببره؛ ولی اون رو به گاراژ  رن پیشنهاد داده تا اون رو به خونه از اون کمک خواسته و به کا 

که اون رو به قتل برسونه زخمیش کرده، با شالق بهش ضربه زده و  برده و کشته. قبل از این

 جسدش رو با چند تا زنجیر به دیوار بسته. بهش نگاه کن، مویرا! 

 کارن را با یک  ِ ره شد عکس جسد ها خیکدام از آن ها را برداشت. به هر مویرا آرام عکس 

 اش پوشاند. دست 

 تونم حرف بزنم. ها باشن نمی ها بمونن تا اون جا برن، فقط خانوم میشه مردها از این -

 آمسون شِراپنِل را به بیرون اتاق راهنمایی کرد؛ مویرا شروع کرد به حرف زدن: 

هاش رو درست  م، ولی ناخنهم به خاطرش نمیار  1971شناختم، حتی از سال من دال رو نمی  -

 اومد تا درستش کنم. شکست پیش من می کردم. گاهی اوقات اگه ناخنش می 
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خاطر این  خواست که درباره دال حرف بزند، این به تنیسون سرش را تکان داد. مویرا واقعا نمی 

نبود که مردها اتاق را ترک کنند، موضوع چیز دیگری بود. مویرا جلوتر نشست و با صدای  

 امی صحبت کرد. آر

 جورج قبال با من هم یه بار این کار رو کرده بود.  -

 با صدای آرامتری ادامه داد: 

خواست که من رو ببنده، برای من دردناک بود. اون  با چیزهایی مثل طناب و زنجیر می  -

کنه؛ ولی من دوست نداشتم، هرگز دوباره اون کار رو  گفت که ر*اب*طه رو بهتر می می 

 کنم. نمی

 او سرش را میان دستانش گرفت. 

 دونستم. دونستم. خدا من رو ببخشه، نمی دونستم، نمی من نمی  -

 مویرا صورتش را با دستانش پوشاند و شروع کرد به گریه کردن. 

 مَن، وقتی تنیسون در را باز کرد بیرون از اتاق به دیوار تکیه داده بودند. آمسون و مودی 

ره  و نیم اون شب خونه بوده؛ ولی ساعت یک ربع به یازده دوباره می  جورج مارلو ساعت ده -

 دونه که چه موقعی برگشته. بیرون و مویرا نمی 

 درخشیدند. تنیسون صاف ایستاده بود، سرش باال و چشمانش می 

 با صدای آرامی گفت: 

 ما اون رو گرفتیم.  -
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هایی از آن  کردند و عکس بررسی می ها در گاراژی که توی تقاطع کینگ بود، ماشین را پلیس 

 انداختند.ها نگاهی می گرفتند. جونز و بورکین به داخل قفسه می 

 بورکین گفت: 

 این رو ببین!  -

هایی هم پیدا کردند. چند دست پیراهن،  ها لباس او چند دستکش الستیکی را بلند کرد، آن 

گاراژ را بررسی  دیگر زمینِ های پالستیکی. دو نفر  شلوار و کت تمیز و بسته شده در کیسه 

 کردند. می 

 رسه این پو*ست باشه. خدایا! چه بویی! اینجا خ*ون ریخته و به نظر می  -

 بورکین یک کیف دستی پیدا کرد که داخل آن کیف مقداری پول بود. 

 این برای کارن هاوردعه.  -

داد و شواهد  م می طور این اتفاق افتاده است. یک دقیه کارش را انجا کرد که چه جونز درک نمی 

جا ایستاده بود و  کرد. آن ای بعد مثل یک بچه گریه می کرد و دقیقه و مدارک را بررسی می 

شوند را کنترل کند. بورکین دستانش را دور  هایی که از چشمانش سرازیر میتوانست اشک نمی

 های او انداخت. شانه 

 برو کمی قهوه بنوش، باشه؟  -
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 چی باعث شده این حالت بهم دست بده.  دونم متاسفم، متاسفم، نمی  -

 بورکین گفت: 

 . ²دیو دیم مشکلی نیست. ما انجامش می  -

 

_________________ 

1 .Shrapnel 

2 .Dave 

 ********** 

 صوت را روشن کرد و شروع کرد به حرف زدن. تنیسون دستگاه ضبطِ 

پیش   آپچِر  آقای  و  آمسون ، ¹کنه. کارآگاه تِرِنسافسرارشد آگاهی، جین تنیسون صحبت می  -

  اول  امروز. هستیم  پلیس  ایستگاه( سی -پنج )  اتاق  در   ²من هستند. ما در ردیف سَوتِمتون

 . است  شنبهسه   ظهر  بعداز دقیقه پنج   و  چهل و چهار  ساعت  ، 1990 سال   فوریه

 کامل، آدرس و روز تولدت رو بگو. ِ با سر به مارلو اشاره کرد. لطفا اسم 

 نشست و رو به ماشین ضبط صدا صحبت کرد: مارلو جلوتر 

  در 1951 ستامبر   یازدهم  ؛ 21 پالک  -  ⁴گراو امالک  -  ³جورج آرتور مارلو، میدان میدا -

 . اومدم دنیا   به وارینگتون 

 می دونی که چرا بازداشت شدی؟  -
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 زنم. حدس می  -

 تنیسون پرسید: 

 بازداشت کردیم. متوجه شدی؟ ما تو رو به عنوان مظنون قتل کارن هاورد و دال مورنی  -

 مارلو برگشت و به آپچر نگاه کرد. 

 من گناهکار نیستم.  -

 لطفا بهم بگو وقتی سیزدهم ژانویه کارن هاورد رو دیدی چه اتفاقی افتاد.  -

 مارلو شروع کرد: 

دونستم، بعدا اسمش رو شنیدم. اون به من نزدیک شد و من پرسیدم  من اسم اون رو نمی  -

شناختم، قبال هم  هم ر*اب*طه داشتیم و پولش رو بهش دادم. اون رو نمی با خواد چقدر می 

 . مالقاتش نکردم و بعد اون رو به ایستگاه رسوندم 

 طور؟ گفتی که با رادیو ماشینت بریده شده! زخم روی دستش چه  -

 طوره.درسته، همین  -

 دونیم که ماشینت رادیویی نداره. می  -

 نشان نداد. مارلو به حرف تنیسون واکنشی 

 من ساعت ده ونیم خونه بودم.  -

 بعد از اون چه ساعتی از خونه بیرون رفتی؟  -
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 کردیم. نرفتم. با همسرم تلویزیون تماشا می  -

همسرت به ما گفته که یه ربع به یازده خونه رو ترک کردی و بعد از اون یادش نمیاد چه   -

گفت که ماشینت از بیرون خونه    زمانی به خونه برگشتی؛ اما ماشینت همراهت نبود. اون

 دزدیده نشده. 

 کنه! ماشین من دزدیده شده بود، من هرگز بعد ساعت ده و نیم بیرون نرفتم. اشتباه می  -

 گفتی که کارن هاورد رو نمی شناسی؟  -

 درسته، قبل اون شب هرگز اون رو ندیده بودم.  -

ای در کاوِنت گاردن  های اون رو توی مغازه ناخنشناسه و قبال مویرا اقرار کرده که کارن رو می 

 جا بودی و با کارن حرف زدی، این درسته؟ درست کرده. تو، اون لحظه اون 

 مارلو سرش را تکانی داد و گفت: 

 نه.  -

 شناسی. گفت که اون رو می شناسی؛ اما مویرا می طور هم گفتی که دال مورنی رو نمی همین  -

 بازوانش را بر هم گره زد. مارلو به صندلی تکیه داد و 

کنم باید مویرا رو مجبور کرده باشین که این رو گفته، اون از شما  حرفتون رو باور نمی  -

 ترسم. ترسیده من نمی 

 بقیه اعضای تیم در اتاق جلسه منتظر بودند. 

 جونز پرسید: 
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 حال رئیس چه طوره؟ باید خسته شده باشه.  -

 بورکین سری تکان داد. 

 شده. خیلی طوالنی   -

 رسید. مارلو به نظر خسته می 

 چند بار باید براتون تکرار کنم؟  -

 تنیسون پرسید: 

 امروز صبح چه اتفاقی افتاد؟  -

یه مرد امروز به من زنگ زد، اسمش رو نگفت. گفت که ماشین من رو توی تلویزیون دیده و   -

 دونه کجاست، توی تقاطع کینگ. می 

گاراژی هست که توی تقاطع کینگ قرار داره؟ وقتی که  اون مرد بهت گفت که ماشینت توی  -

 کردی دیده شدی!داشتی قفل گاراژ رو باز می 

 با عصبانیت جواب داد: 

ها رو گرفتم؛  ها رو از یه کافه بگیرم. من کلید تونم کلیدمردی به من زنگ زد و گفت که می  -

نمی دونم چرا باید این   ها حمله کردن به من!ولی نتونستم ماشینم رو پیدا کنم چون پلیس 

 چیزها رو به شما بگم. 

 داد. گفت: طاقتی خودش نشون نمی ای از بی تنیسون هیچ نشونه 
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  داده،   اجاره ⁵کرد گفت که گاراژ رو به مردی به اسم جان اسمیتمردی که توی کافه کار می  -

 نیست؟  طور این. شستهمی  هم  رو   هاتلباس  اون

 دن حرف تنیسون تکان داد. مارلو سرش را به نشانه درست نبو

 تنیسون ادامه داد: 

دونستی که  زود باش جورج، چه طورکارن رو به آپارتمان دال بردی؟ کلید هاش کجان؟ تو می  -

 دونستی چون دال اون موقع مرده بود. جا خالیه، مگه نه؟ می اون

 مارلو گفت: 

 گم.من دیگه چیزی نمی  -

 خوام برم خونه! افیه. می سرش را به سمت آپچر برگرداند، بهش بگو ک 

 آپچر با صدای آرامی گفت: 

 جورج، این ممکن نیست.  -

 مارلو عصبانی شده بود. 

 خوام مویرا رو ببینم. خوام برم خونه، می می  -

 تنیسون گفت: 

 تونی ببینی. تونیم یه ربع استراحت کنیم؛ ولی مویرا رو نمی می  -

 ناگهان مارلو از جایش برخاست. 
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 فقط پریشونی به همراه داره. مگه نه؟ بسیارخُب من انجامش دادم. این وضعیت  -

 آپچر به سرعت از جایش برخاست، تنیسون نشست و به مارلو خیره شد و گفت: 

 تونی یه بار دیگه تکرارش کنی؟ می  -

 

_________________ 

1 .Terence 

2 .Southampton 

3 .Maida Vale 

4  .Grove Estate 

5 .John Smith 

 *********** 

جذاب مارلو را تحت نظر داشت.  ی ش را بست. تنیسون لحظه به لحظه، چهرهمارلو چشمان 

ش ثبت  لحظه را در ذهن ش را باز کرد. تنیسون هر مارلو ل*بش را تَر کرد و بعد چشمان 

خورد، همه چشم  کس در اتاق از جایش تکان نمی کرد. سرش را به یک طرف خم کرد. هیچ می 

 ترسناک او.  و  کردند، به لبخند غریبد و به مارلو نگاه می شده بودن

 گفتم که من انجامش دادم.  -

 رسید. چیزی برای گفتن باقی نمانده بود. مارلو کامال راحت به نظر می 
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 باالخره تنیسون سکوت را شکست: 

 لطفا بشین جورج.  -

 با دقت به او نگاه کرد و گفت: 

 چه کاری رو انجام دادی؟  -

 ها باز می کرد. ش را به منظور شمردن اسم برد، انگشتان ها را نام می طور که اسم او همین 

کرد اسمی را به خاطر  ش را جمع کرد و تالش می کارن، دال، آنجال، شارون، اِلِن و ... چشمان  -

 بیاورد. 

 و جینی، درسته! جینی. 

 جورج آرتور مارلو به کشتن شش زن اعتراف کرده بود. 

 

 

 دوازدهم * * فصل  

 

اش کرده  که مارلو دستگیر شد، تنیسون سیگاری روشن کرد. گرفتن مارلو خسته بعد از این 

ش را از  بود، او را از مردی که عاشقش بود جدا کرده بود. خواب نداشت و نزدیک بود که شغل 

 کشید تا که تمام شود. دست بدهد. آرام نشسته بود و سیگارش را می 
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ها منتظر  م*ش*ر*وب فروشیِ بارِ محلی رفت جایی که همه پلیس  جونز به سرعت به سمت 

 بودند. 

 شش نفرشون اعتراف کرده. اون اعتراف کرده. به قتل هر  -

 اعضای تیم برخاستن و شروع به تشویق و ابراز خوشحالی کردند. 

 پلیسی از ایستگاه دیگر از هاورس پرسید: 

 چه اتفاقی افتاده؟  -

ای که تا به حال  ترین پرونده که به شش قتل اعتراف کرده! بزرگ  رئیسمون مظنونی رو گرفته -

 توی ایستگاه داشتیم. 

 روی میز کرنان قرار گرفت. تنیسون روبه 

 کرنان گفت: 

تونی بری خونه و استراحت  کارِت عالی بود! دنبال کردن پرونده طوالنی شد؛ اما حاال می  -

 کنی. تو الیق این هستی. 

 . شب طوالنی بود. درسته، بهش نیاز دارم  -

 تلفن زنگ خورد و کرنان جواب داد. 

 بله، یک لحظه.  -

 او به تنیسون گفت: 
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ای بود مخصوص  گفتی، آرایشگر به پرونده مربوط بود. در هر صورت پرونده درست می  -

 ها.خانم 

 تنیسون در جواب گفت: 

کردن این پرونده  پنجاه درصد قربانیان قتل زن بودن، پس من هم باید نقشی برای حل  -

 داشته باشم. 

 هنوز از تعبیر کرنان عصبانی بود.  "ها! پرونده مخصوص خانم   "با خودش گفت 

 تنیسون مائورین هاورس رو دید. 

 مائورین، کسی از پلیس ها هنوز توی ایستگاه هست؟  -

 هاورس جواب داد: 

سر گذاشتن.   ِت کنم همه به خونه رفته باشن. خسته بودن و روز طوالنی پش او، فکر می  -

 . ببینه رو   تو بری  کهاین قبل  خواست می کند،   تمیز رو  جلسه  اتاق  که  خوادمی  ¹جِنکلینز

 اتاق جلسه پر از کارمندان ایستگاه بود. هر کدام از اعضای تیم آنجا بودند. 

 یکی گفت: 

 جاست. اون این  -

ورود تنیسون صدای  ی در که در حال چرخیدن بود نگاه کردند. همزمان با همه به دستگیره 

ها باال رفت. یک دسته گل بزرگ در بازووانش قرار گرفت و بورکین فریاد  سوت و شادی آن 

 کشید: 
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 به افتخار رئیس!  -

 تنیسون خندید. 

ها از  چنان اشک کردم همه رفته باشین خونه. لبانش را گ*از گرفت؛ ولی هم فکر می  -

 هایش خندیدن. شدند. بعد شروع کرد به اشکش سرازیر می چشمان 

 ما انجامش دادیم! گرفتیمش!  -

 

 

* 

 

هایی که مرتکب شده  چند ماه بعد، جورج مارلو در دادگاه به عنوان مجرم حضور داشت و جرم 

 شد. بود خوانده می 

 . 1990جورج آرتور مارلو، مرتکب قتل کارن هاورد در روز سیزدهم ژانویه سال  -

ها گرفته و کشته بود.  توانستند به او نگاه کنند. مارلو دخترشان را از آن نمی پدر و مادر کارن 

ها را نابود  تر بود. مارلو نه تنها دختر آن منتظر دستگیری او بودن برایشان از همه چیز سخت 

 ها را نیز ویران کرده بود. کرد، بلکه زندگی آن 

 ، دال مورنی را به قتل رساندی. 1989سوم دسامبر سال  -

 کردند. دو خودفروش که از دوستان دال بودند، نشسته و به قاتل نگاه می 
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، اِلِن هاردینگ رو به قتل  1985جینی شارپ و ژانویه سال  1984پانزدهم مارچ سال  -

 رساندی. 

توانست باالی سر مارلو را ببیند، جینی  کارل و لیندا با هم به اُلدهام رفته بودند. لیندا فقط می 

 د و هیچ چیز به دست نیاورد و کسی به او کمک نکرد و به او عشق نورزید. بلندپرواز بو

کارل دستمال گ*ردنش را در دستش مچاله کرد. او هنوز به یاد داشت که مارلو اسم جینی رو  

 صدا زده بود. 

 یک مرد جوان کنار کارل، جلو نشسته بود و به مارلو خیره شده بود. 

 به قتل رساندی.  آنجال سیمسون را 1986جوالی سال  -

هایی که از مرگ آنجال تا به  مرد جوان تا اسم آنجال را شنید شروع کرد به گریه کردن. سال 

کرد که شاید  دستگیری مارلو گذشت برای او بسیار سخت بود. پنج سال خودخوری می 

خواست با او ازدواج  توانست او را نجات دهد. پنج سال بدون دختری که عاشقش بود و می می 

 ند زندگی کرده بود. ک

 ، شارون رید را به قتل رساندی.1987در اُکتبر سال  -

پدرِ شارون جایی عقب دادگاه نشته بود، مادر شارون سه سال پیش فوت کرده بود. او دختر و  

 همسرش را از دست داده و هر روز به یادشان بود. 

همین که در باز شد تنیسون   کرد.تنیسون سرش پایین بود و از نگاه کردن به مارلو اجتناب می 

سرش را باال گرفت، شخصی مشکی پوش وارد دادگاه شد، او مویرا بود. بیست سال پیرتر به  

 رسید. نظر می 
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 پذیری؟ های مرتکب شده را می جورج آرتور مارلو، اتهامات رو شنیدی. جرم  -

ش  . چشمان کرد. او با چشمانی مشکی و موهای براق، خوشتیپ بود تنیسون به او نگاه می 

 چشم شدند، انگار که پوزخند زد. در که چشم گشت تا ایندنبال تنیسون می 

 جواب داد: 

 من گناهکار نیستم.  -

 

_________________ 

1 .Jenklins 

 *********** 
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 .این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است. هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد

 .برای منتشر کردن آثار خود به سایت تک رمان مراجعه کنید 
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