






مرگ

که در تختخوابش خوابیده باز می شود.  کالینمن1  )پرده به روی 

ساعت دو بعد از نیمه شب است. ضرباتی به در می خورد تا اینکه 

باألخره کالینمن با سعی و  تقالی زیاد از خواب بلند می شود.(

هان؟  کالینمن: 

تویی!  اون  که  می دونیم  بجنب،  هی...  واکن!  درو  صداها: 

وا کن درو! یاال واکن!...
هان؟ چی؟  کالینمن: 

زود باش، واکن! صداها: 

چی؟ صبر کنین! )چراغ را روشن می کند.( شما؟  کالینمن: 

1. Cleinman
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یاال، واکن! بجنب! صداها: 

کی هستین؟  کالینمن: 

بجنب کالینمن... زود باش.  صدا: 

هکر1... این صدای هکره. هکر؟  کالینمن: 

کالینمن، می شه درو واکنی؟  صدا: 

زیاد  تقالی  )با  کن!  بودم... صبر  اومدم. خواب  اومدم،  کالینمن: 

و تلوتلوخوران به راه می افتد. به ساعت نگاه می کند.( خدای 

من، ساعت دو و نیمه... اومدم، یه دقیقه صبر کن. 
)در را باز می کند و نیم دو جین مرد وارد می شوند.(

محض رضای خدا کالینمن، َکری مگه؟  هنک2: 

خواب بودم خب. ساعت دو و نیمه. چه خبر شده؟  کالینمن: 

ما بهت احتیاج داریم. لباست رو بپوش. ال3: 

چی؟  کالینمن: 

زود باش کالینمن. زیاد وقت نداریم.  سام4: 

موضوع چیه؟  کالینمن: 

یاال، راه بیفت.  ال: 

1. Haeker
2. Hank
3. Al
4. Sam
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راه بیفتم کجا؟ اآلن نصف شبه هکر. کالینمن: 

بیدارشو خب. هکر: 

قضیه چیه؟  کالینمن: 

خودتو به خریت نزن.  جان1: 

بودم.  به خریت می زنه؟ من غرِق خواب  کی خودشو  کالینمن: 

به خیالتون ساعت دو و نیم بعد از نصف شب چی کار 
می کردم؟ می رقصیدم؟ 

ما به هر کی دِم دسته احتیاج داریم.  هکر: 

واسه چی؟  کالینمن: 

تو  چه مرگت شده کالینمن؟ مگه کجا بود ی که قضیه  ویکتور2: 

رو نمی دونی؟ 
دارید در مورد چی صحبت می کنید؟  کالینمن: 

ال:  یه بسیج مردمی. 

چی؟  کالینمن: 

ال:  بسیج مردمِی جست و جو و دستگیری قاتل.

ولی این دفعه با نقشه.  جان: 

و محاسبات دقیق. هکر: 

1. John
2. Victor



   12    مرگ/خدا   

یه نقشۀ حسابی.  سام: 

چـی  واسـه  بگـه  بهـم  نمی خـواد  هیچ کـی  خـب  ِا...  کالینمن: 

سـردمه. زیـر  لبـاس  بـا  مـن  آخـه  اینجاییـد؟ 
کنه  کمک  که بهمون  که ما به هر چی  بذار فقط بگم  هکر: 

احتیاج داریم. حاال لباس تنت کن.
)تهدیدآمیز( و عجله کن.  ویکتور: 

بدونـم  فقـط می شـه  لبـاس می پوشـم...  مـی رم  باشـه،  کالینمن: 

چیـه؟  قضیـه 
)با نگرانی مشغول پوشیدن شلوار می شود.(

داشـته  کـه  دیدنـش  زن  دو تـا  شـده،  شناسـایی  قاتـل  جان: 

پـارک. تـوی   می رفتـه 
کدوم قاتل؟  کالینمن: 

کالینمن، اآلن وقِت وراجی کردن نیست. ویکتور: 

کی وراجی می کنه؟ خب کدوم قاتل؟ من غرِق خوابم...  کالینمن: 

یهو سرزده می ریزین تو...
قاتِل ریچاردسون1... قاتِل جمپل2. هکر: 

قاتِل مری کیلتی3. ال: 

1. Richardson
2. Jampel
3. Mary Quilty
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همون دیوونه هه. سام: 

همون آدم خفه ُکنه. هنک: 

کدوم دیوونه هه؟ کدوم آدم خفه ُکنه؟  کالینمن: 

کشـت و جنسـن2 رو بـا سـیم  همونی کـه پسـِر آیسـلر1رو  جان: 

کـرد.  پیانـو خفـه 
نده هه؟ 

ُ
جنسن؟... همون نگهبان گ کالینمن: 

خودشه. از پشت سر غافلگیرش می کنه و می ِکشدش  هکر: 

باال و سیم پیانو رو می پیچه دور گردنش. وقتی پیداش 
کردن کبود شده بود و ُتف گوشۀ دهنش یخ زده بود.

)به دور و بر اتاق نگاه می کند.( َا ... خب، ببینید، من فردا  کالینمن: 

باید برم سِر کار...
کالینمن، ما باید قبل از حملۀ بعدی جلوشو  بجنب  ویکتور: 

بگیریم. 
ما؟ ما یعنی من هم؟  کالینمن: 

به نظر نمی آد پلیس بتونه جلوشو بگیره.  هکر: 

اوِل  بنویسیم. من  باید عریضه و شکایت  خب، پس  کالینمن: 

صبح این کارو می کنم.

1. Eisler
2. Jensen
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کالینمن، اونا هر کاری از دستشون بربیاد می کنن، ولی  هکر: 

گیج شده اند.
ه گیجه گرفته اند.

ُ
همه گ سام: 

نکنه می خوای بگی چیزی در این باره نشنیدی؟  ال: 

باور کردنش سخته.  جان: 

هم  فروشه،  بازارداغِی  اآلن  که...  اینه  راستش  خب،  کالینمن: 

سرمون شلوغه... )آن ها به او اعتنا نمی کنند.( حتی وقت 
نمی کنیم ناهار بخوریم... اونم من که عاشِق خوردنم... 

هکر بهتون می گه که من عاشِق خوردنم.
ک مدتیه ادامه داره. مگه تو  ولی این ماجرای وحشتنا هکر: 

اخبارو گوش نمی کنی؟ 
فرصتشو ندارم. کالینمن: 

همه وحشت زده اند. مردم نمی تونن شبا توی خیابونا  هکر: 

قدم بزنن.
کشته  خیابونا پیشکش. خواهران سایمون1 توی خونه  جان: 

شدن، چون درو قفل نکرده بودن. خرخره هاشون گوش 
تا گوش بریده شده بود.

گمونم گفتی اون اهِل خفه کردنه.  کالینمن: 

1. Simon sisters
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کالینمن، بچه نشو. جان: 

حا... حاال که این جور می گید، می تونم روی این در یه  کالینمن: 

قفِل تازه بذارم.
حمله  ِکی  دوباره  اون  نمی دونه  هیچ کی  که.  وحشتنا هکر: 

می کنه.
گوشم  ِکی شروع شد؟ نمی دونم چرا چیزی به  ماجرا از  کالینمن: 

نخورده بود.
اول یه جسد، بعد یکی دیگه، بعدم بیشتر. شهر غرِق  هکر: 

وحشته. همه به جز تو.
خب،  خیالت راحت باشه چون دیگه منم وحشت زده ام. کالینمن: 

توی ماجراهایی که پای یه دیوونه در میونه کار  مشکله.  هکر: 

نه که انگیزه ای وجود نداره، کارا پیش نمی ره.
قلقلک  یه  یا  تجاوز،  سرقت،  مورد  که  نبوده  هیچ کی  کالینمن: 

جزئی قرار گرفته باشه؟ 
فقط خفه  شده ن. ویکتور: 

حتی جنسن... اون خیلی َخرزوره. کالینمن: 

و رنگش  بیرون  از دهنش زده  زبونش  بود. اآلن  َخرزور  سام: 

کبود شده. 
کبود... رنِگ برازنده ای واسه یه مرد چهل ساله نیست...  کالینمن: 




