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 ننیلتول نایل
Leena Lehtolainen 

 

 اتیادب زن سندهینو نیپرفروشتر، 1964مارچ  11متولد  ننیلتول نایل

 به پا بار نیاول یبرا 1993 سال در که است ویکال ایمار خالق و فنالند ییجنا

 نیتحس مورد رمان نیا. گذاردیم «من ییجنا پرونده نینخست» رمان

 که شد منتشر ویکال یهاداستان یسر ازآنپس و گرفت قرار یالمللنیب

 .است دهیرس جلد 12 به تاکنون

 که یزمان او رمان نیاول. شد متولد فنالند یشمال ساوونیای ،وسانتو در او

 خواند اتیادب ینکیهلس در 1995 سال تا او. شد منتشر داشت سال 12 تنها

  او ،2007 سال حدود از. نوشت ییجنا یهارمان بعد به 1993 سال از و

 .است نیز نموده گرید یژانرهاشروع به نوشتن در 

 ییجنا اتیادب یهاچهره نیبرتر از یکی به گذشته سال ستیب در ننیلتول

 اقتباس یمختلف یهاالیسر و لمیف آثارش از و شده لیتبد جهان و کینورد
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 مؤنث یهمتا را یو کینورد ییجنا سندگانینو نیب یاسیق در. است شده

 نیبهتر زهیجا افتیدر به موفق بار دو یو. دانندیم یسوئد منکل نگیهن

 رمان زهیجا زین بارکی و شده 1998 و 1997 یهاسال در فنالند ییجنا رمان

 تاکنون. است داده اختصاص خود به را 2003 سال در کینورد ییجنا

 ونیلیم دو از شیب راژیت در و جهان مختلف زبان 29 به سندهینو نیا یهارمان

 چراکه رسدیم زبان یس به دیدار دست در که یکتاب با که شده منتشر نسخه

 .شودیم منتشر یفارس به یکتاب بار نیاول یبرا سندهینو نیا از

 یادب پژوهشگر و منتقد عنوان به یسندگینو حرفه بر عالوه ننیلتول نایل

 دارد یادیز عالقه باخ ژهیو به و یقیموس به خود مخلوق چون و شده شناخته

 عالوه و کندیم یزندگ دارد که یادیز یهاگربه و پسرشان دو و همسر با و

 .است یسوارتیاسک عاشق کیکالس یقیموس از بردن لذت بر
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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 باکیفیت ،پرکشش و جذاب یهاداستان با هاییکتاب تا میتالش در

 خود مطالعه ساعات از تا میده قرار زانیعز شما اریاخت در اعال چاپ تیفیک و

 .دیببر یشتریب لذت

یی و معما یهاداستان نیبهتر از شده یگرداور قلمروی قابیل، یمجموعه

 شدن ریغافلگ و بردن لذت بر عالوه که است جهان نقاط یاقص از رمان سیاه

 دیشا که جهان از یمناطق سنن و فرهنگ با هاداستان اتفاقات و معماها از

 .شد دیخواه آشنا دیباش دهینشن تاکنون

کتاب  نیدومو اکنون  بودکتاب شبح گینزا اولین جلد از قلمروی قابیل 

یک رمان از سرزمین سرد فنالند است که در رده نوآرهای خانوادگی قرار 

به انگلیسی و سپس به ده زبان زنده دیگر دنیا  2012و در سال  گیردمی

لینا لتونینن را به عنوان یک نویسنده جنایی با مخاطب  و شد ترجمه و منتشر

 جهانی به دنیا معرفی کرد.
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 مهندس یآقا جناب خود زیعز همکار و دوست از دانمیم الزم ادامه در
گذاری این مجموعه های فکری و نامکمک بابت یحبش یقمر محمد

و  ریدب یعباس یمیکر عباس یآقا جناب . همچنین ازسپاسگزاری کنم

سپاسگزاری  بابت انتخاب کتاب و نظارت بر ترجمه مجموعه نیا سرویراستار

 کنم.

 

 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 

 ترینتفننیدر  هارمانجویید چراکه چند 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 

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

که با خواندن آنها درک  های خوب و بدی استدارای شخصیت هارمانچراکه 

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 

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

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

 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

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

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

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

ن، رو خواننده عالوه بر لذت بردن از خواند. ازایندهندمیاختیار خواننده قرار 

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

پذیر یت امکاندرواقعکه ممکن است امکان دستیابی به آنها  آوردمیدست 

 نباشد. 

 اما داستان واقعگرا چیست؟

ترین بیان ادبی در داستان است که در عین رمان واقعگرا یکی از خالص

ی و تخیالت نویسنده ریشه در حقایقی ملموس استفاده از ساختارهای داستان

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

نوشتار و سبک رئالیسم نباشد. به بیانی دیگر خواننده آثار رئالیسم دنبال 

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

راجویانه دارد رنگ و بوی ماج نویسیداستانواقعیتی است که توسط ابزارهای 
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دیگر اتفاق بیفتد که وجود خارجی  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  هاتلخیای مرسوم داستانی، هخوشعالوه بر حقایق خوشایند و پایان

های چندبعدی خاکستری را که وجودشان مملو از موجود زندگی و شخصیت

که رمان سیاه نام  دهدمیها و تبشیر و انذارهاست به ما نشان آرزوها و هوس

 دارد.

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

های واقعگرای امریکایی ها بر رمانتم فرانسویهای اولیه قرن بیسسال

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

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 

ویسندگان آنها فرانسوی است. ژان پاتریک مانشت یکی از این بسیاری از ن

فرانسه به وجود  نویسیرماننویسندگان است که ساختارشکنی زیادی در 

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

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

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

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 

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

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

و وی  رساندنمیهانری ژرژ کلوزو  شاید اگر دست سرنوشت رمان را به دست

و موجب شهرت رمان و تیراژ یک میلیونی  ساختنمیرا  صفتانشیطانفیلم 
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به لقایش بخشیده  شد این دو نویسنده عطای قلم زدن در این سبک راآن نمی

  بودند.

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

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 بر آنها حاکم میو حریص و خودخواه، در شبی که به اجبار 

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

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 ترو شهرها از شخصیازاین

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 شود گویی شهرها با تابلوهای نئون و رنگ. 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  نجامدامیاما واقعی بین خیر و شری  ایاسطورهحفظ بقا، گاه به نبردی 

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

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

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

 .رسندمیهای خود برگزیده برای عنوان یکی از کتاب
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آنجلس، هاوانا، سئول، سیدنی، قاهره، بغداد، لندن، ، نیویورک، لسپاریس

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

دیگر از خود را در رمان سیاه به نمایش  ایچهره شوندمیمیزبان نگاه خواننده 

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

نسبو و  رمقبیپاریس فاسد سیمنون، لندن دلگیر کنان دویل، اسلوی 

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  هایینمونهزوریخ خالی از زندگی دورنمات و برلین زندانی لوکاره فقط 

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  هاامریکاییالسیک خود در رقابتی هماره بین رمان سیاه در شکل ک

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 

 آنها کرده است.  چاپ و انتشار

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

انگلستان، فرانسه و آلمان از آثار خوب اما مهجور رمان سیاه نویسندگان 

کشورهایی چون تبت، غنا، نیوزلند، استرالیا، سوئد، نروژ، کوبا، پرو، فیلیپین، 

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

متفاوت  هایبینیجهانهای مختلف و لذت بردن از خواندن رمان با فرهنگ

 مردم جهان نیز آشنا شوید. 
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و « گروه مترجمان برگردان»های مترجمان عزیز در انجام باید از تالش

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

ناشر محترم فرهنگی برای به ثمر نشستن این مجموعه ارزشمند که حاصل 

 یک تالش موفق تیمی است کمال تشکر را داشته باشم.

 عباس کریمی عباسی                                  

 «قلمروی قابیل»دبیر و سرویراستار مجموعه 
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 سرآغاز

 

بود  زمانیدهانش مانند  یآشفته از خواب بیدار شد. مزهبا حالتی  1ریکو

کرده و امیدوار بود که مقداری آب  رویزیادهکه در نوشیدن و سیگار کشیدن 

 کهوقتی ،نوشیدنی مورد عالقه او بود ؛پرتقال در خانه داشته باشد. آب پرتقال

 .داشتبه آبجو ن میل

. خوردندمیدر ایوان نشسته بودند و صبحانه  2صبح زیبایی بود. تولیا و میرا

بود؛ حقیقت این  انواع پنیر متعجب بارههای دوستانه آنها درریکو از صحبت

یکی از آنها  کهازآنجاییبود که این دو نفر چشم دیدن همدیگر را نداشتند امّا 

آواز شرقی  آموزیدانشدر انجمن  4و دیگری بهترین آلتو 3بهترین سوپرانو

زنی سنگین با نگاهی گیرا و  5؛ندند، مجبور به تحمّل یکدیگر بودند. میرافنال

توانست به و می اشتموهای مشکی بود. او در سبک کالسیک آلتو مهارت د

 ایفای نقش کند... اسمش چی بود؟ 6جای زن کولی اپرای تروویتور وردی

                                                           
1 Riku 
2 Tuulia and Mira 
3 Soprano  صدای بسیار زیر )متضاد بَم( زنانه در خوانندگی و اپرا است 
4 Alto  نام گونهای از صدا در موسیقی است 
5 Mira 

6 Verdi’s Il Trovatore .اپرایی در چهار پرده نوشته جوزپه وردی / سرویراستار  
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دو . او داد شرنج یسردرد شدید افتادبه چشمان ریکو  آفتاب کههنگامی

روفن هم مصرف کند پایبو توانستمیرا خورد، اگرچه که  1قرص قوی بورانا

 کند. دردش را دواتوانست امّا حتی نوشیدن یک بطری کامل هم نمی

تازه  میوهآبسودایی در خانه وجود نداشت، به دنبال  گونههیچ ازآنجاکه

، درخشیدمی، دریا دادمیای به حرکت خود ادامه گشت. دنیا به طرز ظالمانه

ر این گرمی بود. آواز خواندن د بعدازظهرو  کشیدندمیمرغان دریایی فریاد 

 هوای گرم کار آسانی نیست.

 پریدهگرناو نیز به اندازه ریکو « ریکو، هنوز خوابت میاد؟»تولیا پرسید: 

م نبود، چرا به اندازه کافی نخوابیده بودند. امّا آنقدرها هم مه کدامهیچبود. 

 رفتند.روز یکشنبه بود و تا فردا سر کار نمیکه آن 

 «بقیه هنوز خوابند؟»ریکو به اطراف نگاهی کرد و پرسید: 

 یههم ندیدم. امیدوارم زودتر پیداشون بشه تا  رفته شنا و بقیه رو2پیا»

این را گفت. به  ایزنانهمیرا با لحنی تند و بدون هیچ لطافت « .نیمکاری ک

فرستاده  3نظر او انجمن بهترین گروه چهار نفره خود را به ویالی والدین تامی

بود تا برای کنسرت تمرین کنند، نه اینکه همه چیز را در لحظه آخر انجام 

 آمادهو در حال  قیه تازه از خواب بیدار شدهبدهند. هرچه او نگران بود، ب

 کردن قهوه و گرم کردن صدایشان بودند.

بدی نباشد،  یرسید شنا کردن ایدهریکو از جای خود بلند شد. به نظر می

ت. پیا با مایو در به طرف اسکله رف روازایناینکه دمای آب عالی بود.  ویژهبه

انرژی نداشت. بیشتر از دیگر خود را تا آنجا کشانده بود،  که بود. ریکوساحل 

                                                           
1 Burana 
2 Pia 
3 Tommi Peltonen 
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تنها لباسش را درآورد و  برای همینبه خود زحمت بدهد،  توانستمیاین ن

 خود را در آب انداخت.

ده ه دایتامی نیز در آب بود و به تعدادی تخت سنگ در نزدیکی اسکله تک

ظر خیلی سرحال به ن درهرصورترسید سردرد شدیدی دارد. بود. به نظر می

 ستفراغ کرد.و ا افتاد شروی زانوهای هان ریکورسید. ناگنمی

 بعدازاینکهروی پاهای خود بایستد.  توانستدو دقیقه طول کشید تا 

افراد  توانست بلند شود، با حالتی که تعادل نداشت، به سمت ایوان که بقیه

د، در مورد حسادت بسیاری بواش صدای مردانهدر آنجا بودند، رفت. ریکو که 

 نبود. هم حال حاضر قادر به گفتن یک کلمه

 «ایم.تازه متولد شده هایخروسجوجهب، همه مثل خ»گفت:  تولیا

 «غرق شده! اون مرده! پایین اسکله. اوه، لعنتی... تامی...»ریکو فریاد کشید: 

 «چی گفتی؟»

به طرف ساحل رفت. میرا نیز پشت سر او دوید. چند لحظه بعد میرا  1آنتی

ای روی برگههای اضطراری ت تلفن رفت. تلفنبه طرف خانه آمد و فوراً به سم

 زناننفسدر کنار تلفن، یادداشت شده بود. همه در ایوان به صدای کوتاه و 

 کردند. ابتدا با پلیس و سپس با اورژانس تماس گرفت.میرا گوش می

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Antti 
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1 

اه خود ادامه انتها به ری بیبا حرکت امواج، در امتداد این جاده

 دهیممی

 

تلفن زنگ خورد، من زیر دوش و در حال شستن کف از روی  کههنگامی

ه ک مهمکارصدای  ازآنپسشنیدم و  گیرپیغامبدنم بودم. صدای خودم را از 

م از تعطیلی توانستم بدون تماس با محل کارمی .گفت فوراً با او تماس بگیرم

امّا حتی در ساحل هم نتوانستم آرام باشم. اگرچه  یکشنبه خود لذت ببرم

امّا فکر کردم  در ساحل و دیدن این صحنه متنفرم از دراز کشیدن طورکلیبه

که اولین روز گرم تابستانی را با مالقات خورشید سپری کنم. من تمام 

های گذشته برای زمستان را به باشگاه رفته بودم، بنابراین بدنم نسبت به سال

نوشیدم رسید. اگرچه با سرعتی که داشتم آبجو میتر به نظر میآمادهشنا 

را خاموش کردم و با اداره  گیرپیغامانگار قرار نبود از دست آن خالص بشوم. 

 وصل کرد. 1تماس گرفتم. تلفنخانه من را به رین

من تا پونزده دقیقه دیگه اونجام. همه چیز رو جمع کردم.  2سالم کالیو!»

پیدا شده. افراد گشت نیم ساعت پیش تماس گرفتند.  3ووساریجسدی در 

 «!بینمتمیتو چیزی از دفتر احتیاج نداری، نه؟ 

                                                           
1 Rane 
2 Kallio 
3 Vuosaari 
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گشتم، به این فکر که به دنبال لباس مناسب برای پوشیدن می طورهمان

بود، بنابراین  1سیالپا یع شد. دامن لباس فرمم در ادارهکردم که دوباره شرو

 به همپوشیدم. موهایم خیس بود امّا سشوار آن را بهترین شلوار جینم را 

نه نگاهی انداختم. یکرد. مقداری آرایش کردم و با اخم به آیریخته می

ساده بود نه یک کارآگاه پلیس  نه به من خیره شده، زنییتصویری که در آی

که با  مموهای فر و های یک گربه بودم مانند چشمسبزهای ابهت؛ چشمبا

همه متوجه خواهند شد، امّا کسی » .رسیدتر به نظر میرنگ قرمز، پرپشت

است که در تابش نور  مشخصه بد صورتمام خمیده بینی« نخواهد فهمید...

، کسی به من گفت که دفعهیکشود. آن پیدا می هایومککک ،خورشید

 کرد.به لب پایینم اشاره می کنممیانگیزی دارم؛ فکر های هوسلب

پرسیدم آیا می ماز خود بود وخیلی زود زنی بالغ شده که م دختری بود

ی بر عهده 2وظیفه دفاع از قانون و برقراری نظم در مناطق شرقی هلسینکی

 من است؟

س رسید. او مانند نیمی از افسران پلیآژیرهای ماشین رین به گوش می

 استفاده کند. جسد که فرار فنالند، دوست داشت در هر فرصتی از آنها

 کند امّا نیازی ندارد که عموم افراد در جریان همه چیز باشند.نمی

قانونی  پزشک»نشستم گفت: صندلی ماشین میروی  کهدرحالی ،رین

رسد ابهاماتی هست. رسیده اونجا. یکی در ووساری غرق شده امّا به نظر می

. تقریباً ده نفر اشهب 3توننپل شاسم کنممیشخصی حدوداً سی ساله که فکر 

 تویند و امروز صبح این پلتونن رفتند ویال. ظاهراً یک گروه کُربرای تعطیالت 

 «آب پیدا شده.

                                                           
1 Pasila 
2 Helsinki 
3 Peltonen 
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 «   آب؟ یکسی هلش داده تو»

 «. هنوز همه جزئیات معلوم نیست.دونمنمی»

 «این کُر چیه؟»

 «خوانندگی باشه. جوریکفکر کنم »

 در رقی پیچید. آرنج دستم محکم بهش راهبزرگرین با سرعت باال به طرف 

نم را ماشین گشت خورد و درد گرفت. کمربند ایمنی را بستم امّا آن هم گرد

 افسران پلیس مرد طراحی شده بود. برایداد چون آزار می

 «و بقیه کجان؟ مگه قرار نبود امروز مرخصی باشم؟ 1کینونن»

عت پیش و تا نیم سا اندشیچاقوکها از دیروز هنوز درگیر مسئله بقیه بچه»

ها رو چطور دونی که یکشنبهسعی کردم کینونن رو پیدا کنم، امّا می

 «میخونه مست کرده. هی یگذرونه. احتماالً تومی

. صحبت کنیم رئیسخواستیم در مورد از ما نمی کدامهیچرین آهی کشید. 

 است. ونن، الکلیبخش ما، گروهبان کالوی کین رئیسدانستند که همه می

بندی من نفر بعدی در رده کهازآنجاییگونه است. هاست که اینمدت

د، بیاباز نوشیدن آخرین آشغال بهبود فرماندهی هستم، تا زمانی که کینونن 

 عهده من است. رپرونده ب

 «..شناختم.می قبالًبشناسم یا  ومرده رگوش کن رین. فکر کنم من این »

خوام که ازش استفاده کنم. این میمرخصی من از فردا شروع میشه و »

 ؛ چه دوست داشته باشی چه نداشته باشی. در این حرفه حقئهپرونده تو

 «انتخابی نیست.

کند اگر به تحصیل وکالت ادامه از لحن رین مشخص بود که او فکر می

های خودم را انتخاب کنم. او هم مانند توانستم پروندهموقع می آنداده بودم، 

                                                           
1 Kalevi Kinnunen 
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و خانم بودم، بلکه دیدی مشکوک به من دارد. من نه تنها جوان  بقیه افراد،

. از نظر آنها من چیزی شدمهم محسوب نمیعضو دائمی پلیس  مانند آنها

 مبه تحمل مجبوریشتر یک پرواز شبانه بودم و چند ماه ب خدمه ذخیرهشبیه به 

 .ندنبود

ی اطرافیان، در التحصیلی و در کمال تعجب همهبعد از امتحانات فارغ

بودم، یک  یاغیآکادمی پلیس پذیرفته شدم. من در مدرسه همیشه یک فرد 

التحصیل فارغ 1از سوما کام لوده تازگیبهبا کتی چرمی که  ارزشبیانسان 

شده بود. بدترین فرد در کالس ما، معلم دبستان شده بود امّا سر من پر از 

به عنوان  کردممیتصور  تماعی بود.ر رابطه با عدالت اجآلیستی دتصورات ایده

فکر  ها کمک کنم.هم به مجرمو هم به قربانیان  توانممییک افسر پلیس 

شناسی توانم دنیا را تغییر بدهم و تصمیم گرفتم در جرمکه می کردممی

اند، ی زنان و کودکانی که دچار فحشا شدهتخصص پیدا کنم تا بتوانم به همه

 کمک کنم.

 کردممیسعی  آوریشگفت طوربهبود امّا من  ناامیدکنندهآکادمی پلیس 

ه ها بود به وقف دادن خودم با شرایط عادت کردخودم را حفظ کنم. مدت

نها زدم و همیشه با آگروه پسران بیس می بودم، مثل دوران مدرسه که در

 .کردممیفوتبال بازی 

آکادمی  کاری باشم و اینکه درهر  سردستهآن زمان عادت داشتم که 

کار واقعی یک  درواقعبودم. امّا  فشارتحتتوانستم کاری انجام بدهم، نمی

، گشتن نویسیگزارشافسر پلیس برای من خیلی زیاد بود. بعد از دو سال 

ان مغازه، طاقتم تمام شده زنان هرزه و بررسی کردن وضعیت اجتماعی دزد

ترین بخش وجودی و رسمی ترینکنندهخستهتنها از یک بخش خود که  بود.

                                                           
1 summa cum laude 
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خواست و من تنها از را نمیدلسوزی م کسهیچ. کردممیمن بود، استفاده 

خود را به  تا ، که همیشه آن را عادت داده بودمبخش کوچکی از ذهن خود

 .گرفتممیبهترین شکل حفظ کند، بهره 

دو سال کار در اداره پلیس، تمایل من برای شرکت در تحصیالت عالیه را 

های کاندیدای افسری پیدا ه بود و من به سرعت راه خود را در دورهبیدار کرد

کردم. تعداد زنان کم بود و این امکان وجود داشت که من زودتر از حد معمول 

به درجات باال برسم. این باعث شد که حسادت میان پسرها بیشتر شود. امّا 

به  درواقعکرد این بود که چیزی که بیشتر از همه همکارانم را اذیت می

در مدرسه حقوق پذیرفته شدم،  کههنگامیکردم. بسیاری از کارها فکر نمی

بودم  مندعالقهام. من هنوز به اجرای قانون فکر کردم که راه خود را پیدا کرده

دانم از زندگی خود چه چیزی سالگی می وسهبیستو باور داشتم که در 

 خواهم.می

انی و سایر مشاغل موقتی برای اداره در دوران تحصیل، به کارهای تابست

پلیس شهر ادامه دادم و امروز، بعد از گذشت پنج سال، دوباره افسر پلیس 

بودم. من از درس خواندن خسته شده بودم و اعزام شش ماهه به عنوان 

ی خوبی به نظر هلسینکی، ایده جانشین موقت در اداره پلیس جنایی

 کردممیجنایی تخصص داشتم. من فکر  اینکه من در حقوق ویژهبهرسید. می

ام ای در زندگیام، بازتاب تازهچند ماه استراحت و دوری از محیط کاری

رسید در این امر نیز اشتباه کرده خواهد داشت امّا تا اینجا که به نظر می

. کردممیفکر کار  غیر ازبه چیزی نباید بودم. به عنوان بازرس جنایی، 

حتی برای رفتن به  سختیبهرفتم امّا ن آبجو بیرون میبرای نوشید هرازگاهی

 باشگاه وقت داشتم.

عالوه بر این مسائل پیچیده، سرپرست من تنها بخش کوچکی از وظایف 

داد. او بیشتر زمان خود را در حال نوشیدن یا مست کردن خود را انجام می
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ینونن معموالً بر اند. وظایف کدانستم چرا تا االن او را بیرون نکردهبود. نمی

تحمّل شده  غیرقابلدر تابستان، شرایط  ویژهبه، حاالدوش بقیه افراد بود و 

، در آوریل وجود داشتای که برای آوردن نیروی کمکی مانند من بود. بودجه

تا فرصتی بود کرده  ریزیبرنامهده و تعطیالتی که هرکس برای خود تمام ش

 زودیبهخت باشد، طبق برنامه در این شرایط کاری س ابرای تجدیدقو

 رسید.امیفر

ام سرسخت نبودم و پذیرفتن این ی روزهای جوانی، من به اندازهعالوهبه

مرا کامالً زیر نظر داشتند و  ،مسائل کاری بسیار دشوار بود. همکاران مرد

شواهدی مانند جسد پوسیده، جسدی غرق در استفراغ، شکم  کههنگامی

خالی شده یک معتاد و کسی که آب با اسید سولفوریک را خورده بود را 

نبود که  طوراینکردند. ه به حرکات من نگاه میان، مشتاقکردممیبررسی 

حال کسی بد نشود، امّا من اجازه نداشتم آن را نشان بدهم، چرا که من یک 

پلیس جلوی  یتریا، به همین دلیل من سرسختانه و حتی در کافهزن بودم

 بستم.و اگر شده با کردن قاشقی در دهانم، آن را می گرفتممیخودم را 

م انجام بدهم توانستمیبه آنجا رسیدیم، در مورد ظاهرم کاری ن کههنگامی

داشتم، چرا که اگر و شبیه به یک زن ناامید بودم. من موهایم را بلند نگه می

خورد و اینکه من گره می به هم، فرهای پایین مو کردممیآنها را کوتاه 

من تقریباً باعث شده بود که در آکادمی پلیس  قدکوتاههستم.  قدکوتاه

 نامهگواهیبه قدم در  پنج سانتبا دکتر آشنا بودم،  ازآنجاکهپذیرفته نشوم امّا 

های مردانه است. من اهای زنانه و ماهیچهاضافه شد. بدن من ترکیبی از انحن

ای ی کوچک، قوی هستم و قدرت خود را به اندازهبه عنوان شخصی با جثه

، در همان لحظه حالباایندانم که در شرایط خطرناک، خود را نبازم. می

م توانستمیداد، نفسی که مدل موها و لباس فرم پلیس به من میبهاعتماد

 دهم.کار خود را انجام 
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، های قتل و چه موارد دیگرهای من، چه پروندهی پروندههمه تاکنون

ر و پلتونن، امّا کلماتی مانند گروه کُ اً به نوعی با تجارت ارتباط داشتمستقیم

. اگر احساس من درست باشد، من در شرف دیدن ریختمیترسی را در من 

 سند.شناپلیس می کسانی بودم که مرا در شرایط کامالً متفاوت از یک افسر

در اولین سال تحصیل در دانشکده حقوق، در یک پانسیون دانشجویی در  

. کردممی، در نزدیکی مرکز خرید شرقی شهر، زندگی 1ایتاکسکوس

های من دائماً دعوا داشتند چون یکی از آنها نیمی از وقت خود را در اتاقیهم

و 2اتاق جانادر هارمونی  وقاتداد. گاهی ااتاق به آواز خواندن اختصاص می

بود، با  رانقایق. تامی پلتونن یک 4شدمیدیده 3شخوانبیس پسردوست

ی برنزه شده بود. رانقایق دلیلو صورتی که به  5ل نیومنه پچشمانی شبیه ب

خود زندگی کند یا نه،  پسردوستهای زیادی را در فکر اینکه آیا با جانا شب

 صحبتیهمو گاهی اوقات مرا نیز در اتاق خود به نوشیدن شراب و  گذراندمی

 کرد.دعوت می

پلیس نگذرانده  کنندهکسلهای ها که من جز به انجام بدنسازیبعد از سال

کرد، بود. آواز خواندن جانا هرگز مرا اذیت نمی ترقیافهخوشبودم، باز هم تامی 

خواند و دوم اینکه اگر از گوش دادن اول اینکه او بسیار زیبا می ؛به دو دلیل

توانستم هدفون در گوشم بگذارم و به موزیک کالسیک خسته شده بودم، می

 دهم.گوش  6پداوو پ دد کندیزهای به موزیک

                                                           
1 Itäkeskus 
2 Jaana 
3 Bass صدای بم مردانه / س.و 

 نویسنده در اینجا بازی کالمی با واژه هارمونی برای روابط کرده است./ س.و 4

5 Paul Newman  .بازیگر، کارگردان و بشر دوست خوش قیافه آمریکایی بود 

6 Dead Kennedys   & Popeda  مشهور موسیقیدو گروه  
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ی بزرگ من فوت کرد. اقوام قصد نداشتند تا آپارتمان عمه ،در همان دوران

من به آنجا  روازاینبفروشند، تا زمانی که قیمت ملک باال برود.  1او را در تولو

رفتم و آپارتمان را نگه داشتم و تنها هزینه  تعمیرات را پرداخت کردم. زمانی 

امّا اقوام حریص  ، ترسیدم که آنجا را از دست بدهمکه ارزش ملک باال رفت

 کههنگامیند و من حتی به دنبال افزایش بیشتر هر مترمربع از آن ملک بود

سرما فرا رسید و فروش امالک و مستغالت وارد رکود شد، آن را رها کردند. 

هایی بود ی باالی شهر بودم و آنجا پر از رستورانهنوز من در محله روازاین

در دانشگاه با  هرازگاهیکه من توانایی مالی برای رفتن به آنها را نداشتم. 

از تامی جدا شده است. جانا عاشق پسر  و شنیدم که کردممیجانا برخورد 

ی آنها که گروه ُکر در سفرشان به آلمان، در خانه بود شده ایخانهصاحب

شد. این روزها با فرستادن  دارخانهخانم  کی نهایتدراقامت داشتند و 

 ام.قدیمی حفظ کرده هایاتاقیهمهای تبریک کریسمس ارتباطم را با کارت

سم و دورانی از زندگی خود را به یاد بیاورم، ا کردممیکه سعی  طورهمان

 یقیافهخوشتامی، یک پسر  غیرازبهآمد. چهره دوستان جانا به ذهنم می

ودیم. دیگر هم بود. من چندین بار با گروه انجمن دور هم نوشیدنی خورده ب

ود دانستم افراد زیادی در گروه کُر، در ادامه زندگی خمی کهازآنجایی

خواهم  روروبهدادم که با بسیاری از آنها التی دارند، این احتمال را میمشک

با  ها کههای کُر نژاد خاص خود را دارند. گروهی از مازوخیستشد. گروه

 در کنار افرادی با صدایی بدتر از صدای خود کهدرحالیصدای وحشتناک 

ن خود که دستا گریی آنها توسط شکنجهو همه خوانندمیاند، آواز ایستاده

 .شوندمی، هدایت دهدمینامفهومی تکان  طوربهرا 

                                                           
1 Töölö 
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ین . اگرچه رشتگذجاده منتهی به ویال از میان چمنزارهای تابستانی می

من او را  کرد.آژیر را خاموش کرده بود امّا همچنان با سرعت باال رانندگی می

. و موفق شدیم که به ویال برسیم کردممیدر پیدا کردن مسیر راهنمایی 

دین است و این چن آورخجالتکند، بسیار یک پلیس راه را گم می کههنگامی

 بودم.  بسیار شرمنده شده ار برای من اتفاق افتاده بود وب

ار . یک خرگوش از کندرخشیدمیدریا با بازتابی زیبا در آن طرف مزارع 

 زنبوری وارد شد.جاده عبور کرد و از پنجره باز ماشین، 

ی قدیمی ییالقی اینجاست که تعدادی خونه چند تا»رین توضیح داد: 

 «.نها رو برای خودشون بازسازی کردنپولدار او

و عبور  هزار متری باریک در حدود ما سرانجام پس از گذشتن از یک جاده

تابلو نشان ای با طاقی بلند، به طرف ساحل حرکت کردیم. یک از دروازه

ایم. یک جاده باریک که به حیاط یک خانه رسیده1مایستا داد که ما به ویالمی

که من دوست داشتم در آن  جاییهمان، دقیقاً شدمیییالقی بزرگ ختم 

ی آن با چوب های سفید که طاقچهزندگی کنم. ویالیی دوطبقه با پنجره

شکی قدیمی پز یروی چمن در کنار ولووزیین شده بود. یک ماشین پلیس، ت

 قانونی، پارک شده بود. 

حالتی  سعی کردم« ها خسته نباشید. دقیقاً باید چی کار کنیم؟بچه»گفتم: 

ا جلوی خودم ر کردممیخشمگین و بدبینانه به خود بگیرم. از طرفی سعی 

 ام گریه نکنم.قدیمی اتاقیهم پسردوستبگیرم تا برای 

افسر گشت همراه با یک دختر برنزه با موهای مشکی از راه رسیدند. هر 

دوی آنها مشکوکانه به ما خیره شدند، تا اینکه من خودم و رین را معرفی 

 امّا باز هم مرا ها آماده کرده بودمواکنش گونهاینکردم. اگرچه خودم را برای 

                                                           
1 Villa Maisetta 
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های او میرا، صحبترسید، رنجاند. دختر به طرز مبهمی آشنا به نظر میمی

وردم، میرا اهل مشروب یادآور نظرات جانا در مورد گروه کُر بود. ناگهان به یاد آ

به که حداقل پنج سال پیش، در این محافل، گناهی نابخشودنی  خوردن نبود

 .آمدحساب می

 میرا ما را به سمت ساحل، جایی که افراد پزشکی قانونی در حال عکس

چرا  دایت کرد. حدس زدم که آنها منتظر ما بودند،گرفتن از جسد بودند، ه

ررسی برسید. احمقانه بود که همه منتظر که کار آنها تمام شده به نظر می

ازه به دیدن جن ایعالقهمن قبل از بیرون کشیدن جنازه از آب بودند. هیچ 

نم چه او را به عنوان تامی شناسایی کنم یا اینکه ببی خواستمنمینداشتم؛ 

 اند.بر سرش آورده بالیی

پرسیدم:  کشیدمیاز پزشکی که در نزدیکی من ایستاده بود و سیگار 

که  دست کم صد پوند وزن داشت و به همان اندازه« رسه؟چطور به نظر می»

این  رسید. بابودم، او هم برای من حقیر به نظر می ارزشبیمن در نظر او 

او مرا  کهدرحالیص است او در حرفه خود متخص دانستممیتفاوت که من 

 دانست.در حد خود نمی

 «کینونن کجاست؟»پرسید:  با لحنی مشکوک 1سالو

یسیم. تونیم منتظرش واهرجا باشه نمی»با حالتی از عصبانیت پاسخ دادم: 

 «به اصل موضوع بپردازیم. نظر شما در مورد علت مرگ چیه؟

روی جمجمه به  تورفتگیامّا  شه گفت غرق شدهمی شوی صورتاز ر»

اید شه گفت چه اتفاقی افتاده. بکنه که دقیق نمیمی توجهجلبای اندازه

های رین سالو به جای صحبت کردن با من، با کفش« بشه. کالبدشکافی

 .کردمیصحبت 

                                                           
1 Salo 
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 یی سختی به سرش زده باشند و توامکانش هست که ضربه»رین پرسید: 

 «آب افتاده باشه؟

. عجیب به نظر ضربه مسلماً زندگیشو تهدید کرده خیلی احتمال داره. این»

 «بفهمم با چی به سرش ضربه زدن. رسه. کنجکاوممی

کرد، پرسید: ساحل را بررسی می هایسنگتخته کهدرحالیرین 

آنجا وجود داشت که به  کوچکترهای انواعی از سنگ« چی؟ هاسنگتخته»

 گرفت.راحتی در دست یک شخص جا می

 چون شنهمه سرگرم می طوریاینبله، »گفت:  غرزنان یپزشک واحد مامور

 «شن.میهای ساحل به کار گرفته سنگ تکتکبرای بررسی 

به امدادگران اجازه دادم تا جسد را از داخل آب بیرون بیاورند. آنها با دقت 

رسید، موهای بوری جنازه را چرخاندند. صورتش بسیار ناخوشایند به نظر می

توانست وحشت ون لخته شده و نمک بود. حتی تورم هم نمیکه آغشته به خ

آبی  هشداردهندهچشمان باز او را بپوشاند، چشمانی که مانند چراغ 

الدار صورتش احاطه شده بود. و توسط پوست بنفش خ درخشیدمی

دیدم، پاهای های دریایی آستر کتش را آراسته بودند و تا آنجایی که میجلبک

 ده و یک شلوار جین پوشیده بود.بدون کفش او کبود ش

چند سال قبل ناگهان از ذهنم عبور کرد. تامی  قیافهخوشتصویر تامی 

امّا هنوز سی سال هم نداشت. اجساد  تماالً چند سال از من بزرگتر بوداح

تر از این هم دیده بودم امّا همیشه به خاطر مصرف الکل و مواد، شکسته جوان

را گرفتم و سعی کردم گلویم را صاف کنم. سپس و خراب بودند. جلوی اشکم 

نفس عمیقی کشیدم و شروع به بررسی کارهای افراد پزشکی قانونی کردم. 

توانست از تواند ناشی شده باشد؟ آیا او میفرورفتگی سر تامی از کجا می

شود که دانستم که لحن تند من باعث میاسکله خارج شود؟ و غیره. می

توانستم انجام بدهم. اگرچه که ما در کشور ا کاری نمیعصبی به نظر برسم امّ
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شاهد یک وزیر دفاع زن بودیم که این جسارت را پیدا کرد تا در انظار عموم 

 گریه کند، من هنوز چنین جسارتی را نداشتم.

و به طرف  «...بریم ببینیم بقیه افراد گروه چه اطالعاتی دارن»به رین گفتم: 

ه در م. در آن لحظه بود که متوجه شدم افراد گروآن ویالی باشکوه برگشتی

 به سمت  امّا شنیدنداند. اگرچه صدای ما را مینشسته ی خانهدریاروبه ایوان

 د.کردند حضور پلیس را نادیده بگیرنسعی می کردند. گوییما نگاه نمی

این ه هایی در ساختمان ویال شدم، گویی کتر متوجه تناقضبا بررسی دقیق

ت حال به تا ی میشدبیست سالآن یک ویالی قدیمی بود. رنگ  یازسازببنا، 

 د.یرسامّا قدمت خانه بیشتر از سن من به نظر نمی باشدمحو در آمده 

 تابید و من با آن شلوار جین احساس گرماخورشید به داخل ایوان می

ان حدس زدم، برخی از آن هفت نفر که در ایو قبالًکه  طورهمان. کردممی

 رسیدند.دند، آشنا به نظر میبو

 «م.لیاتو پلیس شدی؟ منو یادت میاد؟ من»صدایی با ابهام پرسید: « ماریا!»

مد و هر دو در آرا کامالً به یاد داشتم. او مرتباً به آپارتمان ما می من تولیا

به خاطر  تولیا را دوست داشتم و .آمد داشتیموه با یکدیگر رفتکافه دانشگا

ه نظر ببا یکدیگر شوخی داشتیم. از آنچه در ذهن داشتم زیباتر آورم که می

 رسید، یک زن بالغ باشکوه که قامتی بلند داشت.می

بله... این روزها من رو بازرس » :نتوانستم جلوی لبخندم را بگیرم« یادمه،»

و ایشون افسر  کنممیواحد جنایی کار  تویکنند. صدا می 1ماریا کالیو

یم. بگو از حوادث شب گذشته چی های تو شروع کنحرف . بیا با2التیننه

                                                           
1 Maria Kallio 
2 Lahtinen 



31 /ننیلتول نایل   

 

توانستم رسید و نمیحتی برای خودم هم مضحک به نظر می« دونی.می

 مستقیم به چشم کسی نگاه کنم.

که انگار از  کردمیصحبت  ایگونهبهظاهراً میرا ذاتاً توانایی رهبری داشت. 

است خوقبل آنچه را میخواند. شاید واقعاً از روی یک متن آماده شده می

 بگوید، آماده کرده بود.

است و ما دانشجویان انجمن خوانندگی شرق  1اسم من میرا راسینکانگس»

کرد، یک نمایشگاه فنالند هستیم. شرکتی که تامی پلتونن برای آن کار می

نها گفته بودند که اوخواستند. ی رو برای نمایشگاه میتابستانی دارند و آهنگ

برای خوانندگی دور هم  وکنند و تامی این چهار نفر رپرداخت میپول خوبی 

 «جمع کرده بود.

اشتند گروه شامل جمع چهار نفره تامی و چهار خواننده دیگر بود که قصد د

کردند، به یتابستان را در شهر بگذرانند. والدین تامی در آن زمان قایقرانی نم

 ید.رسرای تمرین به نظر می، خانه ییالقی آنها مکان مناسبی بهمین دلیل

هشت خواننده روز قبل دور هم جمع شده بودند، برای ساعتی تمرین 

اخته پرد ریحی مانند آفتاب گرفتن و نوشیدنهای تفکردند و سپس به فعالیت

رسید رفتند امّا به نظر می تختهمه به  یکییکی، شبنیمهبودند. بعد از 

ید، درین باری که یکی او را زنده دانست تامی دقیقاً کجاست. آخکسی نمی

 صبح بود. یحدود ساعت دو

با  کردم امّا همون لحظه ریکوصبح که تامی را ندیدم تعجب »میرا گفت: 

 .لرزیدمیصدای میرا « ساحل.... توی مد که تامی غرق شده اودادوفریاد 

 «وقتی که برای دیدن جسد رفتید، بهش دست زدین؟»

                                                           
1 Mira Rasinkangas 
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لی و بگیرم وسعی کردم نبضش ر»سخ داد: آرامی از انتهای ایوان پا یصدای

 رواگر منو یادت باشه. من نبضش  هستم 1تکونش ندادیم. من آنتی سارکال

 «شد کرد.حس نکردم و کامالً مشخص بود که غرق شده و هیچ کاری نمی

من آنتی را نیز به یاد داشتم. در آن زمان نزدیک به دو هفته ذهن من را 

من نشست و شروع  یکه در مترو در نزدیکبعدازآنکرده بود. مشغول ه خود ب

که من در حال خواندن  کرد 2به صحبت کردن در مورد کتاب هنری پارلند

دانست؟ آن بودم. مگر چند مرد وجود داشت که در مورد هنری پارلند می

روی هنری  ام رافراموش کرده و تمام توجهسپس تصمیم گرفتم آنتی را 

تمرکز کنم امّا امروز از زمانی که او را در مترو دیده بودم هم بیشتر تحریک م

 توانستم اوشدم. او قد بلندی داشت، صورت باریک و بینی کشیده، من نمی

هایش را تفسیرانعکاس چشمتر هم شده بود. برا نادیده بگیرم، چرا که او جذا

آید چشمانش بود. یادم میتوانستم بفهمم، ترکیبی از ترس و اندوه در نمی

 که آنتی و تامی دوستان صمیمی بودند.

ها ییی منه، به این معنی که بازجوب. در حال حاضر این پروندهبسیار خ»

که فورًا  کنممیدر پاسیال انجام میشه. به دالیل مربوط به تحقیقات، پیشنهاد 

س و هر کامروز عصر شروع کنم و ترک کنید. قصد دارم بازجویی ر ور نهوخ

ین نزدیکی کنم ایستگاه اتوبوسی در ا. فکر نمیکنممی، احضار هکه الزم باش ور

و بگین. هاتون ره تلفنترک کنید، آدرس و شمار وباشه. قبل از اینکه اینجا ر

رو معرفی  ون. خودتکنممیتونی یادداشت کنی؟ از شما شروع رین تو می

ن مرسید و در کنار نظر می کوچک، که جوان به یاز مردی با جثه« .یدکن

 رسید که مریض باشد.نشسته بودم شروع کردم. به نظر می

                                                           
1 Antti Sarkela 
2 Henry Parland   هنری پارلند مدرنیست فنالندی )1930-1908( شاعر، رمان نویس و مقاله نویس

.بود زبان یسوئد  
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 مهسال وسهبیستهستم.  1من ریکو السینن»او با صدای بلند و واضح گفت: 

ی کرد که در مصاحبهپسرک فکر می« خونم.دانشگاه کامپیوتر می تویو 

 کاری شرکت کرده است.

من میرا »دوباره خودش را معرفی کرد:  آن زن درشت هیکل با موهای تیره

 «خونم.هستم، بیست و شش سالمه و تاریخ می 2رسینکانگس

، بیست و شش 3پیا والروس»، گفت: شدمیشنیده  سختیبهصدایی که 

های درشت و کسی که چشممن او را برانداز کردم، « خونم.ساله و زبان می

رافون کتان شیک با یک ساای، موهای زرد و هیکلی ظریف داشت. قهوه

 کمربندی که روی آن سنگ کار شده بود، به تن داشت.

 هستم خونم. من خواهر پیااله. شیمی میس وسهبیست، 4سیرکو هالونن»

بود،  پریدهرنگسیرکو « هامون فرق داره.فامیلی امّا چون اون ازدواج کرده،

نار سیرکو پسری رسید. در کتر و زیباتر به نظر میاز خواهرش ظریف حالبااین

داد. خاطر میدرشت هیکل با موهای پرپشت نشسته بود و به او اطمینان

 بود. پسرشدوستظاهراً 

 «ساله. وپنجبیستهستم، جنگلبان و  5من تیمو هوتونن»

 «، بیست و نه ساله. موسیقیدان.6تولیا راجاال»

عاً نه ساله. من واقوآنتی سارکال. استادیار ریاضی در دانشگاه. بیست»

 « سن ما به این موضوع چه ربطی داره. دونمنمی

عا من واق» :ای کشید. او به صورت خودکار کلمات را ضبط کردرین خمیازه

 .ستو طوری سر آنتی غر زد که گویی تقصیر او« ...دونمنمی

                                                           
1 Riku Lasinen 
2 Mira Rasinkangas 
3 Pia Wahlroos 
4 Sirkku Halonen 
5 Timo Huttunen 
6 Tuulia Rajala 
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« ب. وسایل رو جمع کنید و در اسرع وقت اینجا رو ترک کنید.بسیار خ»

رفتم تا با مسئول پزشک که مسیر را به سمت ساحل پایین می طورهمان

کردند، قانونی صحبت کنم، با کسانی که برانکارد را به سمت باال حمل می

 بردند.برخورد کردم. تامی را به آزمایشگاه پاتوبیولوژی می

 وقتی دوباره به خانه برگشتم، میرا در حال خالی کردن یخچال بود.

 «م از شما کجا خوابیدین؟وهر کد ...سؤال هی»

اتاق اون طرف راهرو، اتاق برادر  تویطبقه باالست. ریکو و آنتی  اتاق تامی»

ه و پدر تامی تامی، خوابیدند. تیمو و سیرکو به اتاق انتهای سالن که برای مادر

 «من خوابیدیم.اتاق نشی توی جاهمینهم رفتند و پیا، تولیا و من 

 «ا خوابید.که تنه هپس تامی تنها کسی»

رسه کنم کسی درست خوابیده باشه و به نظر میفکر کنم. البته فکر نمی»

کارها بلند شده. ما ریکو  جوراینرفتن و  دستشوییکه هر دفعه یک نفر برای 

با اینکه یک سرویس در طبقه باالست. در مورد بقیه  اینجا دیدیم، ور

اکی فقط چند ساعتی درست حسابی خوابیدم. تولیا به طرز وحشتن ،دونمنمی

 «داد.، باز ادامه میکردممیهرچی بیدارش  کردکرد و فرقی نمیخروپف می

ببخشید که نذاشتم »ت: گف ه بودباره در آشپزخانه ظاهر شدتولیا که یک

پیا به خاطر وجدان ناراحتش باید از خواب بیدار  کنممیفکر بخوابی. 

 ه. ماریا یغذااین  برایبیشتر » :و نگاهی به داخل یخچال انداخت« ...شدمی

بار باید برای شام پیش ما بیای. شامی به یاد تامی. خوب شد که سس گوجه 

 «.باشه به رنگ خون داریم، این بده که فقط شراب سفید اینجا

 «!زبون به دهن بگیرتولیا، »میرا گفت: 

من از فرصت استفاده کردم و سریع از آنجا بیرون آمدم و سپس به طبقه  

خواب خود بود. از میان باال رفتم، جایی که ریکو در حال جمع کردن کیسه

ی زیبایی از دریای بالتیک از های پنجره به بیرون نگاه کردم. منظرهنرده


