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 کیکیچی اوساکا
Keikichi Osaka 

 

که با آثار ای کهن دارد اما در شکل کالسیکی ادبیات معمایی ژاپن سابقه

ادگار آلن پو آغاز شد برخی از مترجمان ادبیات جهان، متاثر از پو و آرتور 

کنان دویل و بعدها آگاتا کریستی دست به خلق آثار بومی جنایی و معمایی 

لمزی های شرلوک ههای کارآگاهی و شیوهزدند و در این میان برخی به سنت

 پرداختند.

به دنیا آمد و  بین  1912ه در سال کیکیچی اوساکا از دسته دوم است ک

های معمایی پیچیده با دو جنگ اول و دوم جهانی دست به نوشتن داستان

رویکردهای وحشت و علمی زد و متاسفانه درست با پایان جنگ جهانی دوم 

سالگی در فیلیپین از دنیا رفت و ادبیات ژاپن  33و در  1945یعنی در سال 

 د.بهره ماناز آثار بعدی وی بی
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های کوتاه اوست که متاسفانه تا ای از بهترین داستانشبح گینزا مجموعه

پیش به زبان انگلیسی ترجمه حدود یک دهه یک دهه پیش کشف نشده و 

 شده است.

به ویژه مواردی که کیوسوکی در آنها حضور این کتاب های داستانخواندن 

پن؛ شخصیت لمز، پوآرو و سی. آگوست دوان شرلوک ههمه طرفداردارد، 

خلق شده ادگار آلن پو را راضی خواهد کرد در عین حالی که لحظات 

 پرهیجانی برای طرفداران ژانر وحشت دارد.
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 سخن ناشر

 
 

 
 دیشا پرمشغله، و پرسرعت عصر نیا در یکتابخوان و کتاب ،یاعده ریتعب به
 یهاتیشخص و افرادی تمام اما د،یآ به نظر دهیفایب یحت و ریگوقت یکار

 مطالعه و هستند و بودند نآ یقیحقدوستداران  و کتابخوانان جزو شرویپ
 افکار، یسالمت جهت بخصوص خود، دیمف و فرحبخش ساعات جزو را کتاب

 .دانندیم روان تمدد و مغز ییایپو

 ،بسته کار به راستا نیا در را خود یسع تمام لیقاب یقلمرو مجموعه در ما
 باال یادب تیفیک با ،پرکشش و جذاب یهاداستان با ییهاکتاب تا میتالش در
 خود مطالعه ساعات از تا میده قرار زانیعز شما اریاخت در اعال چاپ تیفیک و

 .دیببر یشتریب لذت

یی معما یهاداستان نیبهتر از شده یگرداور قلمروی قابیل، که یمجموعه
 شدن ریغافلگ و بردن لذت بر عالوه که است جهان نقاط یاقص از و رمان سیاه

 دیشا که جهان از یمناطق سنن و فرهنگ با هاداستان اتفاقات و معماها از
 .شد دیخواه آشنا دیباش دهینشن تاکنون

های کتاب شبح گینزا اولین جلد از قلمروی قابیل است که مجموعه داستان
که ذهن و قدرت تحلیل شما را تا انتهای هر  است یپررمزورازمعمایی و 

 کشد.داستان به چالش می
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 مهندس یآقا جناب خود زیعز همکار و دوست از دانمیم الزم ادامه در
 یآقا جناب با بنده ییآشنافراهم کردن فرصت  بابت یحبش یقمر محمد
 سپاسگزاری کنم. مجموعه، نیا ریدب یعباس یمیکر عباس

 

 کاوه عصاره
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 به نام آفریدگار قلم

 

 سپیدتر از خیر و سیاهتر از شر

 

خواننده عزیزی که اکنون که در حال خواندن این مقدمه هستید؛ شما 

 ترینتفننیها در جویید چراکه رمانچند خصوصیت دارید. اول اینکه حقیقت

 خواندمیاز حقیقتند و کسی که رمان  متأثرشکل خود نیز بازتابی از واقعیت 

زمان  ترینکوتاهدر پی کشف حقیقت است. خصوصیت دوم کسب تجربه در 

بینی حاصل تجارب و جهان تواندمیممکن با حداقل هزینه است. هر رمانی 

زندگی را به دنبال دارد. دیگر  قرننیمنویسنده آن باشد که چندین سال و گاه 

فراد اطراف خود هستید اینکه دنبال زندگی خوبی در تعامل بهتر با مردم و ا

های خوب و بدی است که با خواندن آنها درک ها دارای شخصیتچراکه رمان

های انسانی العملها و عکسبهتری از شناختن افراد و مهمتر از آن درک عمل

. در یک نمای کلی، شما انسانی بهتر هستید چون کتاب دهدمیرا به شما 

دارید یک رمان است پس انسانی  در دست دارید و چون کتابی که در دست

بهتر با درک بیشتر همنوعان خود هستید و این پایه ساختن جهانی بهتر 

 برای زندگی است.
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کتابی که در دست دارید یکی از آثار برگزیده ادبی جهان پس از پژوهش 

وتعدیل فهرستی بلند است که در نهایت منجر به گزینشی بهتر فراوان و جرح

تعدد اولیه شده است. کتابی از مجموعه قلمروی قابیل که نام از میان آثار م

آن از اولین داستان جنایی جهان یعنی هابیل و قابیل گرفته شده است. این 

مجموعه شامل آثاری است که در عین تخیالت سرشار نویسنده و ماجرا و 

های جذاب، تجربه زیسته جدیدی از مردم یک کشور را در معما و چالش

رو خواننده عالوه بر لذت بردن از خواندن، . ازایندهندمیخواننده قرار اختیار 

اطالعات مختلفی درباره مردم یک کشور و فرهنگ و آیین و رسوم آن به 

پذیر که ممکن است امکان دستیابی به آنها در واقعیت امکان آوردمیدست 

 نباشد.

 اما داستان واقعگرا چیست؟

ترین بیان ادبی در داستان است که در عین خالصرمان واقعگرا یکی از 

استفاده از ساختارهای داستانی و تخیالت نویسنده ریشه در حقایقی ملموس 

رو پس از خواندن چند صفحه ممکن است خود یا یکی از زندگی دارد. ازاین

ها پیدا کنید و برای همین از دوستان و آشنایان را در قالب یکی از شخصیت

 پنداری در این گونه ادبی باالترین میزان را دارد.شدت همذات

اشتباه  نوشته شده رئالیسمرمان واقعگرا را نباید با رمانی که در سبک 

های واقعگرا گرفت، هرچند خویشاوندند و قرابت زیادی با هم دارند اما رمان

فقط پیرنگ واقعی داشته باشند و کل ماجرا و ساختار آنها بر پایه  توانندمی

وشتار و سبک رئالیسم نباشد. به بیانی دیگر خواننده آثار رئالیسم دنبال ن

تطبیقی بین رمان و زندگی است اما خواننده رمان واقعگرا دنبال  گراییعینی

رنگ و بوی ماجراجویانه دارد  نویسیداستانواقعیتی است که توسط ابزارهای 
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تد که وجود خارجی دیگر اتفاق بیف ایکرهو ممکن است داستان آن حتی در 

 ازای بیرونی دارند.ها همه قابل لمسند و برای خواننده مابهندارد اما شخصیت

شکل تبلوریافته و خالصتری از رمان واقعگرا که  رسیممیوقتی به اینجا 

و حقایق  هاتلخیهای مرسوم داستانی، خوشعالوه بر حقایق خوشایند و پایان

ی خاکستری را که وجودشان مملو از های چندبعدموجود زندگی و شخصیت

دهد که رمان سیاه نام ها و تبشیر و انذارهاست به ما نشان میآرزوها و هوس

 دارد.

اللفظی از کلمه نوآر فرانسوی است که در تحت ایترجمهرمان سیاه، 

های واقعگرای امریکایی ها بر رمانهای اولیه قرن بیستم فرانسویسال

ریانگرایی حقیقت زندگی در آنها را تقبیح کنند اما گذاشتند تا خشونت و ع

دیری نگذشت که بزرگترین ناشر رمان سیاه جهان؛ یعنی گالیمار، در همین 

سیاه است که  هایرمانشد و تا امروز مرجع موثق و کاملی از  تأسیسکشور 

بسیاری از نویسندگان آنها فرانسوی است. ژان پاتریک مانشت یکی از این 

فرانسه به وجود  نویسیرماناست که ساختارشکنی زیادی در  نویسندگان

. پیر بوآلو و تامس نارسژاک شودمیآورده و دشیل همت فرانسه محسوب 

 اندنوشتههای متعددی در این زمینه نارسژاک رمان-فرانسوی که با نام بوآلو

ابتدا از منتقدان جدی رمان سیاه بودند و البته سر حمله سنان خود را به 

هاردبویلد و نویسندگانی چون میکی اسپیلن و جیمز هدلی چیس نشانه رفته 

برای اولین بار یک داستان « زنی که دیگر نبود»بودند. این دو با نوشتن 

پلیسی نوشتند که هیچ پلیسی در آن نبود و پس از رد شدن توسط بیش از 

رساند و  پنجاه ناشر سرانجام نشر گالیمار در تیراژی محدود آن را به چاپ

و وی  رساندنمیهانری ژرژ کلوزو  شاید اگر دست سرنوشت رمان را به دست
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و موجب شهرت رمان و تیراژ یک میلیونی  ساختنمیرا  صفتانشیطانفیلم 

شد این دو نویسنده عطای قلم زدن در این سبک را به لقایش بخشیده آن نمی

 بودند.

های سیاه دنیس لیهان مشخص است همانطور که از نام یکی از رمان

بلند گناهان  یهاایهسیکی از وجوه اصلی رمان سیاه است. « زندگی در شب»

دوستند و گاه طمعکار هایی که گاه مهربان و مطیع و انسانقدیمی، شخصیت

شود باید و حریص و خودخواه، در شبی که به اجبار بر آنها حاکم می

رو های دشواری بگیرند تا بر جبر نسبی زندگی خود چیره شوند و ازاینصمیمت

رمان سیاه بسیار به آثار اگزیستانسیالیستی نزدیک است هرچند در آن 

کورسوهایی از امید وجود دارد و تلخی مطلق آثار نویسندگانی چون کامو را 

 ندارد.

و از  شوندمیهای اصلی رمان سیاه محسوب رو شهرها از شخصیتازاین

های خود دارند های ثابت در رمانآثار بسیاری از نویسندگان که شخصیت

حتی راهنمای گردشگری شهرها و مناطق مختلف با آنها تدوین و منتشر 

فیلیپ مارلو و راهنمای گردشگری لو آرچر از  آنجلسلسشده که راهنمای 

ووارنگ ون و رنگشود گویی شهرها با تابلوهای نئ. شب که میاندجملهآن 

 روزیتیرههای گشاده منتظرند انسانخود بیدار شده و چون هیوالهایی دهان

ببلعند و در این میان مبارزه برای  گذارندمی هاسایهرا که پا به سیاهی و 

که  انجامدمیاما واقعی بین خیر و شری  ایاسطورهحفظ بقا، گاه به نبردی 

جاست که خواننده رمان سیاه جای قضاوت نه خیر مطلقند و نه شر کامل. این

شود و جای رسیدن به کاتارسیس ها با درد و رنج آنها همراه میشخصیت



15 / کیکیچی اوساکا   

 
 

که موآم « اسارت بشری»روحی، خود به رنج کاراکترهای داستان و همان 

 .رسندمیهای خود برگزیده برای عنوان یکی از کتاب

، قاهره، بغداد، لندن، آنجلس، هاوانا، سئول، سیدنیپاریس، نیویورک، لس

رم، هلسینکی، تهران، آنکارا، برن، فرانکفورت و بسیاری از شهرهای دیگر که 

دیگر از خود را در رمان سیاه به نمایش  ایچهرهشوند میزبان نگاه خواننده می

 بزک همان شهر است.گذارند که همان ماهیت اصلی و بیمی

نسبو و  رمقبی، اسلوی پاریس فاسد سیمنون، لندن دلگیر کنان دویل

زده چندلر، سیتی ثروتفوسوم، توکیوی مرموز رانپو و هیگاشینو، بی

زده کانلی، مادرید سیاست وفایبیآنجلس کالیفرنیای دوچهره هَمِت، لس

ایندیرادسون، سیسیل مافیانشسته کامیلری،  قیدبیمونتالبان، ریکیاویک 

از  هایینمونهنی لوکاره فقط زوریخ خالی از زندگی دورنمات و برلین زندا

حوصله دارند نشسته رمان سیاه است. شهرهایی که ساکنانی بیشهرهای شب

افتاده و نجیب اما از اسب هاییشوالیه، بسان و قهرمانان آنها افراد دلزده

 .اندزدهزنگشکسته و شمشیر نیزه

 

و  اهامریکاییرمان سیاه در شکل کالسیک خود در رقابتی هماره بین 

ویکم از انحصار درآمده است و اکنون ماند اما در قرن بیست هافرانسوی

که نشر  اندزدهنویسندگان مختلفی از کشورهای گوناگون در این راه قلم 

کامک با همکاری گروه مترجمان برگردان و انتخاب و نظارت حقیر، اقدام به 

 چاپ و انتشار آنها کرده است.

کنار انتشار رمان کشورهایی چون امریکا،  در این مجموعه سعی شده در

انگلستان، فرانسه و آلمان از آثار خوب اما مهجور رمان سیاه نویسندگان 
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کشورهایی چون تبت، غنا، نیوزلند، استرالیا، سوئد، نروژ، کوبا، پرو، فیلیپین، 

 نیجریه، ایرلند، ویتنام، ایسلند، فنالند، دانمارک و ... استفاده شود تا در کنار

متفاوت  هایبینیجهانهای مختلف و لذت بردن از خواندن رمان با فرهنگ

 مردم جهان نیز آشنا شوید.

و « گروه مترجمان برگردان»های مترجمان عزیز در انجام باید از تالش

آقایان محمد قمری؛ مترجم و مهندس توانا و کاوه عصاره؛ مهندس گرامی و 

ن این مجموعه ارزشمند که حاصل ناشر محترم فرهنگی برای به ثمر نشست

 یک تالش موفق تیمی است کمال تشکر را داشته باشم.

 

 

 عباس کریمی عباسی                                     

 «قلمروی قابیل»دبیر و سرویراستار مجموعه 
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 دژخیم فروشگاه

 

رخ داد وقتی 1آاویامااین حادثه تقریباً دو ماه بعد از آشنایی من با کیوسوکی 

 که به اتفاق برای دیدن یک فیلم رفته بودیم. فکر کنم یک فیلم آلمانی بود.

ساعت پنج و نیم صبح از شرکت با من تماس گرفتند. من و کیوسوکی به 

 رسیدمیسرعت تاکسی گرفتیم و به ساختمان الف فروشگاه رفتیم. به نظر 

به قصد خودکشی پایین  که شخصی صبح زود خود را از باالی ساختمان

 انداخته بود.

اما  بودشناخته شده  ایکنندهتهیهکیوسوکی سه سال از من بزرگتر و 

تهیه کند، خیلی زود بازنشسته  پسندعامه هایفیلم توانستنمیکه ازآنجایی

شد و در حال حاضر کل وقت خود را صرف مطالعه مطالب مورد عالقه خود 

د و مرا با احساسات قوی و قدرت باالی . او شخصیتی متین دارکندمی

دارد و در هر  ایالعادهفوق ریزبرنامهکند. وی ذهن می زدهشگفتتصوراتش 

 از دانش باالیی برخوردار است. ایزمینه

او به نفع  انگیزشگفت، تصمیم گرفتم از دانش آشناییدر روزهای نخستین 

پیش رفت، نسبت به او  فاده کنم و هر چه زماناستخود در انجام کارهایم 

                                                           
1 Kyōsuke Aoyama 
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بیشتر احساس تحسین و احترام کردم. در نتیجه تصمیم گرفتم به آپارتمانش 

 ارادت عمیق من به کیوسوکی آاویاما بود. دهندهنشانکنم. این  مکاننقل

ت ساعت حدود شش و ده دقیقه بود که ما به محل رسیدیم. قربانی در پش

رو به شمال قرار داشت.  ایکوچهفروشگاه سقوط کرده بود و جسد در 

 بامپشتکه به فروشندگان، کارگران و رهگذران همه به خیابان آمده و درحالی

 رسید.در بینشان به گوش می هاییزمزمهخیره شده بودند، 

 هایمغازهخشک شده و جسد موقتاً در یکی از  رفتهرفتهروی آسفالت  خون

نی قبل از ما در محل حضور فروشگاه قرار داده شده بود. افراد پزشک قانو

داشتند. پسرعموی من که سمت سربازرس پلیس در ایستگاه پلیس ایکس 

را داشت به ما خوشآمد گفت. او توضیح داد که در واقع این یک مورد 

 ایسالهوهشت ه است. قربانی؛ جوان بیستانجام شدخودکشی نیست و قتل 

 دارصندوق. او به عنوان ندده بودکر اشخفه بود که 1به نام تاتسوچی نوگوچی

کرد و گردنبند مروارید بسیار قیمتی که توسط چند در جواهرفروشی کار می

. گردنبند ، کنار محلی که جسد سقوط کرده بود، قرار داشتتزیین شده الماس

دو روز پیش در فروشگاه بود. جسد و گردنبند توسط  یکی از دو مورد مفقودی

. پسرعموی من اعالم کرد ندح پیدا شده بودساعت چهار صب حاضر در نگهبان

کند و به ما اطمینان داد که جنازه را  که خود به این پرونده رسیدگی می

 بررسی خواهد کرد.

 و ی ساییدهخشخاش بود. جمجمه کوزهمنظره جسد برای من یادآور 

شده شکو به طور وحشتناکی از خون خصورتی که از شکل طبیعی خارج 

 ؛پوست د.شمیگردن دیده  روی ه و زخمی دلخراشسیاه پوشیده شد

                                                           
1 Tatsuichi Noguchi 
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 خوابلباسیقه بر مختلف پاره شده و خون  هایقسمتو در  خاکستری

به منظور کارهای پزشکی قانونی پاره شده  هالباسمخملی قربانی ریخته بود. 

شد. یکی از ، ورم زیادی دیده میاشپریدهرنگبود و روی قفسه سینه 

سمت چپ قفسه سینه در امتداد ورم شکسته بود. عالوه بر این،  هایدنده

های دیگر بدن به چشم دردآور بسیاری در قسمت هایخراشو  هاساییدگی

خواب ها و همه جای دیگر. لباس، چانه، آرنجهاشانه، هادستکف  ؛خوردمی

 پاره شده بود. هاقسمتنیز از همه 

کردم، می بردارییادداشتوحشتناک موجود  هنگامی که از شرایط

و نشان  هاخراشیدگیو با دقت به  کردمیکیوسوکی کف دست جسد را لمس 

 کرد.خفگی روی گردن نگاه می

 «؟گذردمیچقدر از زمان مرگ »کیوسوکی ایستاد و پرسید: 

مسئول پزشکی قانونی که جسد را با دقت فراوان مطالعه کرده بود، پاسخ 

 «ت ساعت.احتماالً شش الی هف»داد: 

پس حدوداً بین ساعت ده تا یازده شب گذشته به قتل رسیده. دقیقاً بعد »

 «از سقوط تمام کرده است؟

خون روی زمین و سر قربانی، نهایتاً ساعت  هایلکهبر اساس لخته شدن »

وآمد است، رفت شبنیمهحداقل تا  روپیادهسه صبح تمام کرده است. در این 

 «ب تا ساعت سه صبح این حادثه رخ داده است.شکنم از نیمهمن فکر می

 هاشبخواب پوشیده؟ مگر او دیگر، چرا قربانی لباس سؤالموافقم. یک »

 «؟دهدنمیدر اینجا کشیک 
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مسئول پزشک قانونی نتوانست جواب کیوسوکی را بدهد. یکی از کارمندان 

سخ خواب به تن داشت رو به سربازرس کرد و اینگونه پافروشگاه که لباس

در واقع نوگوچی دیشب مسئول شیفت بود. فروشگاه ما قانون خاصی »داد: 

اید به عنوان نگهبان شب شیفت دارد که هر شب یکی از اعضای فروشگاه ب

کنند، من و نوگوچی شب گذشته د. از میان افرادی که در فروشگاه کار میبده

شدیم نفر می دو شیفت داشتیم. پنج نفر دیگر که در اینجا بودند؛ به عالوه ما

هفت نفر و البته سه پیشخدمت هم حضور داشتند. در مجموع ده نفر بودیم. 

که خیلی همدیگر هفت نفر از ما در دفتر نگهبانی شب مانده بودیم؛ درحالی

در مورد شب گذشته بدانید؟ همانطور که  خواهیدمی. شما شناسیمنمیرا 

 شودمی، فروشگاه تا ساعت نه باز است. در فروشگاه ساعت نه بسته دانیدمی

کشد تا همه جا آرام شود. در این و در بهترین حالت چهل دقیقه طول می

شود و به تخت خاموش می هاچراغکنیم، ی درها را قفل میمدت ما همه

. در این هنگام ساعت تقریباً ده شده است. نوگوچی بعدازاینکه رویممی

خواب پوشید، دوباره به تنهایی بیرون رفت، من فکر کردم که شاید به باسل

. من دقیقاً تا ساعت چهار صبح خوابیدم تا اینکه پلیس مرا رودمیدستشویی 

بیدار کرد. اوه، ضمناً دفتر دیگری از نگهبانان شب در جای دیگر است. آنها 

بام در پشت یوروددر طبقه همکفند و ما در طبقه دوم ساختمان پشتی. 

 «طبقه پنجم قرار دارد و قفل هم نیست.

را تمام کرد، کیوسوکی از هشت نفر  هایشصحبتمتصدی  کهوقتی

باقیمانده پرسید که آیا چیزی برای اضافه کردن دارند؟ ولی هیچ کدام نظر 

خاصی نداشتند. یکی از کارکنان فروشگاه لباس بچه گفت که دیشب 

یک نخوابیده است. او اشاره کرد که در تمام  و تا ساعت داشته درددندان
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مدت تخت تاتسوچی نوگوچی خالی بوده است و صدای مشکوکی در این 

 مدت به گوش نرسیده بود.

مسئول جواهرفروشی  .در رابطه با گردنبند ادامه داد سؤالیکیوسوکی با 

سخ داد: ابتدا صورت خود را که عرق کرده بود با دستمال پاک کرد و پا

زده شدم و سریع خودم را به اینجا ، شگفتهنگامی که خبر را شنیدم»

که رخ داده.  اتفاقی است ترینوحشتناکرساندم. نوگوچی مرد خوبی بود. این 

باور کنم که  توانمنمیبدی نکرده بود. دزدیدن گردنبند؟  کسهیچاو به 

 نوگوچی این کار را کرده باشد. گردنبند یک شب قبل در حوالی ساعت

تعطیلی در فروشگاه ناپدید شده بود. گردنبند و یک مورد دیگر. در مجموع 

ست هامشتریشد. حدس زدم که کار یکی از چیزی به ارزش دو هزار ین می

ی کارمندان ساختمان کارکنان جواهرفروشی، بلکه همه یهمهچرا که نه تنها 

کامالً گیج  را گشتیم. دو روز شلوغ داشتیم و حاال اینطوری تمام شد. من

 «.امشده

درست همان موقع مسئول انتقال جسد از راه رسید. سه تا از سرایداران 

رسید بلند کردند که شاهد شب گذشته بودند، جسد را که به نظر سنگین می

متزلزل و صورتی نگران او را به بیرون اتاق بردند. کیوسوکی  هایقدمو با 

 یشانهناتمام دارد. نهایتاً چرخید، به برای مدتی خیره ماند، مثل اینکه کاری 

 «بام برویم.به پشت»من زد و با حرارت فریاد کشید: 

تقریباً ساعت باز کردن فروشگاه بود. جمعیتی از متصدیان فروش در حال 

جدید برای  اجناسکتان سفید روی محصوالت و حمل  هایپارچهتا کردن 

آسانسوری که ما را به سرعت  واحدهای فروش بودند. من آنها را ازاز هر یک 

. نفس عمیقی کشیدم، تا اینکه آشفتگی فضای افسرده دیدممیبرد، باال می
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بام به آسمان پاییزی فضای شهر موجود را دور کنم، در این هنگام از پشت

 خیره شدم.

بام رفت، جایی که احتماالً نوگوچی قسمت پشت ترینشمالیکیوسوکی به 

. او خم شد و به آسفالت خیابان نگاه کرد، دست خود از آنجا سقوط کرده بود

پهنا داشت که در حصاری آهنی روی  1گرفت، در حدود سه شاکو هابوتهرا به 

کرد. وجو های گیاهان را جستبام کاشته شده بود، او حتی میان شاخهپشت

کنجکاوی در چشمان او پدیدار شد و به آرامی مرا صدا زد. در این هنگام به 

داد و مردی که در بام غذا میسرایداری که به ببری در قسمت غربی پشت

 کرد، خیره شدم.تی را تعمیر میقسمت شرقی، بالن تبلیغا

ی کردم برای پیدا کردن سرنخانگیز است؟ اما من فکر مییک ببر، شگفت»

 «است. انگیزهیجاناز قربانی اینجا هستیم... این یک مورد 

شد من متوجه شدم که او واقعاً به این که کیوسوکی دور می طورهمان

هی را تا طبقه پنجم همرااست، من او  زدهشده و هیجان مندعالقهپرونده 

نجام اخودم را  نگاریروزنامهکردم. آنجا یک کیوسک تلفن پیدا کردم، وظیفه 

لن ها را به روزنامه اطالع دادم و سپس کیوسوکی را تا سادادم و گزارش

 غذاخوری همراهی کردم.

از سالن  ایگوشهاما در  ز سالن خلوت بودهنودر این ساعت صبح 

. هنگامی که او خوردندمیکی از دستیارانش، ساندویچ پسرعموی بازرسم و ی

متوجه حضور ما شد، از جا بلند شد و برایمان صندلی آورد. ما با خوشحالی 

                                                           
1 Shaku یک شاکو اندازه 30/30 سانتیمتر است./ سرویراستار  
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حفاظ  هاینردهنشستیم و پیشخدمت از ما سفارش گرفت. کیوسوکی که به 

 حفاظ دارند. هاپنجرهمطمئن شد که همه  ،کردپنجره نگاه می

ردن کردیم و پسرعمویم همانطور که چای ما شروع به صبحانه خو

 حلراه اما این یک پرونده پیچیده است»نوشید شروع به صحبت کرد: می

وجو در صحنه جرم دارم و همانطور بر جست تأکیددارد. من به شدت  ایساده

که شنیدید قتل در حدود ساعت ده الی یازده دیشب اتفاق افتاده و قربانی 

اعت سه سقوط کرده است. این زمان را در نظر شب تا حدود سبین نیمه

ی درها قفل بوده و کسی از بیرون بگیرید و اینکه در این مدت مطمئناً همه

فرض کنیم قاتل یکی از افراد داخل ساختمان  توانیممیوارد نشده است. 

است. بله کامالً واضح است، یکی از افراد داخل فروشگاه در شب گذشته 

این  که تا االن من هستیدده است. شما تنها کسانی مرتکب این جنایت ش

م اما قصد دارم بازجویی جدیدی را از همه اهمطرح کرد موضوع را برایش

افرادی که شب گذشته شاهد ماجرا بودند انجام بدهم. یک موضوع روشن 

وجود دارد آن هم گردنبند است. اگر قاتل نوگوچی همان کسی باشد که 

را آن را گذاشته و رفته است؟ اما اگر دزد گردنبند خود گردنبند را دزدیده، چ

نوگوچی بوده، انگیزه قاتل برای کشتن او چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این 

شود. بسیار خوب، از صبحانه لذت  نگاریانگشتابتدا باید گردنبند  هاسؤال

 «ببرید.

راه با ، پسرعمویم از ما صمیمانه خداحافظی کرد و همهاصحبتبعد از این 

 دستیارش از در سالن خارج شدند.

کرد، لبخندی زد و را میل می اشصبحانهکیوسوکی که تا االن در آرامش 

تو گفتی که او پسرعموی توست. خوب در این »شروع کرد به صحبت کردن: 
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انجام بدهی. پلیس ژاپن عالقه دارد از ابتدای کار روی  توانینمیمورد کاری 

به این معنی است که هر وقت انگیزه جرم،  متأسفانه. انگیزه جرم تمرکز کند

یک موضوع ساده باشد، مانند پرونده حاضر، همه چیز خیلی پیچیده و دشوار 

. البته منطقی پشت نگاه کردن به این انگیزه وجود دارد اما به رسدمیبه نظر 

شود انگیزه، تنها که فرض می ایکلیشه یشود. فکرموضوعی ساده منجر می

سی کردن و تمرکز رسی است. در نتیجه چیزی که ارزش بررمورد قابل بر

ازهمه زخم قربانی است. اول هایزخمدارد، گردنبند نیست بلکه جزئیات 

همانطور که  .های روی سینه استو ساییدگی هاورموحشتناک روی گردن و 

نیروی زیاد ایجاد شده است. در  قطعاً توسط یک هازخممشاهده کردی این 

ابتدا حدس زدم شاید توسط یک سالح مانند شالق ایجاد شده باشد اما اشتباه 

دیده  پینههای کف دست قربانی است. کف دست او کردم. دوم خراشیدگیمی

های دیگر بدن مانند های زیادی که در قسمتشد. سوم خراشیدگیمی

 «.ردجود داها و غیره و، چانه، آرنجهاشانه

کنم یا قتل توسط چندین نفر بیا دوباره مرور کنیم. اول اینکه من فکر می»

های کف دست اتفاق افتاده و یا قاتل فرد نیرومندی است. دوم اینکه خراش

کرده که باعث ساییدگی که مقتول چیزی را حمل می دهدمیمقتول نشان 

برجسته است که های بدن مقتول سطحی و کف دست شده است. سوم، زخم

ها ی فلزی ایجاد نشده است. این زخمدهد به وسیله چاقو یا وسیلهنشان می

ای فرض کرد همان وسیله توانمیکند و سنگین ایجاد شده و  ایوسیلهبا 

توانیم نتیجه بگیریم چیزی که ها را زخم کرده است. میبوده که کف دست

رم وجود داشته است. در واقع ها را ایجاد کرده از قبل در صحنه جاین زخم

ء موردنظر در دسترس بوده است و قاتل و مقتول هر دو سعی داشتند که شی

زنم کرده. من حدس میآن را بردارند، یا اینکه قاتل آن را با خود حمل می


