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1
مردی به نام مادر

سـارابـهلکـهینمروی دیـوارنگاهکردوپیـشخودشتصورکـردیکجزیره
اسـت.درسـتنمیدانسـتچراچنینفکریمیکند.یعنیآنلکهواقعًاشبیه
یکجزیرهبودیافقطبدجوریدلشمیخواسـتدربهشـتیاسـتواییباشـد؛
فرسنگهادورترازبروکلین،وبهدورازایناتاقکوچکدرطبقهیهشتمدادگاه

خانوادهیکینگزکانتی.
پشـتمیـزنشسـت،آنطرفمیـزهمرندالاسـتابز،وکیلتسـخیریاش،
نشستهبود؛مردیدرشتهیکلباکتوشلواریچروک.وقتیپروندهیسارارا
بررسـیمیکرد،بدنگوشـتالویشبهجلوخمشدهبود.زیرلبگفت:»اوضاع
جالبنیست.«مثلاینکهدردانشگاهحقوقیادشاندادهاندبدیهیاترابگویند.

»شانسآوردیکههمچینپیشنهادسخاوتمندانهایبهتدادهان.«
ساراباتعجبپرسید:»واقعًا؟چهپیشنهادی؟«

سرشراازرویپروندهبلندکردوگفت:»بههمهیاتهاماتتاعترافمیکنی
وسیماهمیریکانوناصالحوتربیت.«

بهنظرسـارادوسـالونیمحبسدرکانونسـخاوتمندانهنبود،امااحتمااًل
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ازخانههـایچنـدخانـوادهایکهایـناواخربهطورموقتسرپرسـتاوبودند،
خیلیهمبدترنبود.نسـبتبهبچههایدوازدهسـالهیدیگرسرسختبود.از

پسشبرمیآمد.
استابزادامهداد:»البته،اجازههمنداریدستبهکامپیوتربزنی.«

اینیکیرانمیشدقبولکرد.
»تاچندوقت؟«

»کلطولمحکومیتت.شایدشرطآزادیتاینباشهکهزمانبیشتریاز
کامپیوتردورباشی.بستگیبهقاضیداره.«

»آخهمنفقط...«
پریدوسطحرفشوگفت:»توچی؟شبکهیکامپیوترینظامعدالتکیفری
کودکانونوجوانانشـهرنیویورکروهککردی؟میخواسـتیهمینروبگی؟

منجاتبودم،تویاینشرایطنمیگفتممنفقط.«
»میفهمم،امامنفقطمیخواستم...«

گفت:»مهمنیسـتچیکارمیخواسـتیبکنی.فقطکاریکهکردیمهمه.
شـانسآوردهایدوازدهسالته.اگهسـیزدهسالتبود،احتمااًلمیفرستادنت

بهدادگاهعالیتادرسعبرتبقیهبشی.«
سـنگینیاینحرفبدجوریبهشفشـارآوردوبرایاولینبارازکارهایش
پشـیمانشـد.البتهنهبهخاطراینکهخالفقانونبودند.قانونییاغیرقانونی،
شکنداشتکهکاردرستراانجامدادهاست.امااصاًلفکرشراهمنمیکرد
کهازتنهاگوشـهیجهانکهبرایشمعناییداشـتمحرومشکنند.سارافقط

وقتیاحساسراحتیمیکردکهپشتصفحهکلیدکامپیوترمینشست.
گفت:»دیگههیچوقتجاییروهکنمیکنم.قولمیدم.«

وکیلباکنایهگفت:»نهبابا،قولمیدی؟بهترهقسمخوردنهاتروبذاری
واسهدادگاه.مطمئنمهمهچیحلمیشه.«

سـارادرکنترلخشـمشمشـکلداشـت؛چندینمشـاورودسـتکمدو
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روان شـناس مدرسـه، این طـور تشـخیص داده  بودنـد. بااین حال، بـه مردی که 
قـرار بـود کمکش کند چشـم دوخت و سـعی کرد خونسـردی اش را حفظ کند. 
نمی توانست خطر کند و او را عصبانی کند، چون این مرد تنها امیدش بود. برای 
همین، طبق نصیحت یکی از مشاورهایی که از مدت ها پیش نامش را فراموش 

کرده بود، نفس عمیقی کشید و تا ده شمرد. 
به سختی ناامیدی اش را پنهان کرد و گفت: »اگه نتونم از کامپیوتر استفاده 
 کنـم، نمی تونـم تنهـا کاری رو کـه تـوش واردم انجـام بدم. چیزی کـه من رو

خاص می کنه.«
»آره، خب باید قباًل فکرش رو می کردی، قبل از اینکه...«

احتمـااًل اگـر همان جـا و همان  موقع در اتاق یک دفعه باز نمی شـد و مردی 
که از هر نظر با آقای وکیل فرق داشت، پا به اتاق نمی گذاشت، سارا کنترلش 

را از دست می داد. 
مرِد تازه وارد قدبلند و الغر بود و موهای مشـکی ژولیده  و پرپشـتی داشـت. 
کت و شـلواری معرکـه تنش بـود. کراواتش با دسـتمال جیب کتش سـت بود. 

لهجه ی بریتانیایی داشت. 
مؤدبانـه گفـت: »ببخشـید حرفتون رو قطع می کنم، امـا فکر کنم جای من 

نشسته این.«
اسـتابز غرولنـد کرد: »اتاق رو اشـتباهی اومـده ای. حاال اگه اجـازه بدی، با 

موکلم جلسه دارم.«
مرد کاغذی را به استابز نشان داد و گفت: »فقط اینکه طبق این فرِم تعویض 
روی  لبخندی  فورًا  این حرف،  با شنیدن  بنده هستن.«  ایشون موکل  وکیل، 

صورت سارا نقش بست. 
اسـتابز بـه مرد نـگاه کرد. »اصاًل با عقـل جور درنمی آد. ایـن دختر نمی تونه 

وکیل باکالسی مثل تو رو بگیره. پول وپله ای نداره.«
»معلومه که پولی نداره. دوازده سالشه. دوازده ساله ها که پول ندارن. دوچرخه 
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وکولهپشتیدارن.گرچه،اینیکییهوکیلهمداره.طبقاینکاغذ،منوکیل
خانمسـاراماریامارتیِنزشـدهام.«روبهسـاراکردولبخندزد.»خودتیدیگه؟«

»بلهآقا.«
»عالیه.پسیعنیدرستاومدم.«

وکیلتسخیریپرسید:»کیشمارووکیلشکرده؟«
مردگفت:»یهشـخصذینفع.ازاینجابهبعدشهمدیگهبهشـمامربوط
نمیشه.پسلطفًااگهمیشهازاینجابرین،منوساراکلیحرفداریم.یهکم

دیگهبایدبریمپیشقاضی.«
همینطورکهاسـتابزکاغذهایشرامیچپاندداخلکیفش،زیرلبگفت:

»میرمتهوتویاینقضیهرودربیارم.«
مـردبریتانیایـیگفت:»یهبانویدوستداشـتنیبهاسـموالریهسـتکه

میتونهکمکتونکنه.طبقهیهفتم،پیشمنشی.«
استابزهمینطورکهداشتخودشرابهزورازکنارمردردمیکردتابهراهروبرود،
باعصبانیتگفت:»خودممیدونمکجاست.«خواستچیزدیگریهمبگوید،اما
بیخیالشدوبهجایشفقطازسراستیصالغرغریکردوبرافروختهبیرونرفت.
وقتیاستابزرفت،وکیلجدیددررابستوروبهرویسارانشست.متعجب

گفت:»تاحاالهمچینچیزیندیدهام.واقعًاداشتِجلزوِولزمیکرد.«
ساراروحشهمخبرنداشتچهکسیممکناستبرایشوکیلگرفتهباشد،

اماقطعًاازاینتغییرخوشحالبود.»منهمهمینطور.«
مردهمینطورکهچفتقفلهایکیفشرابازمیکرد،گفت:»حاالبگوببینم،
راسته؟توکامپیوترهاینظامعدالتکیفریکودکانونوجوانانشهرروهککردی؟«

سارامرددبودکهجواببدهدیانه.
»نمیخوادنگرانباشی.قانونحفظاسرارموکلبهماجازهنمیدهچیزهایی

روکهاینجامیگیبهکسیبگم.فقطبایدبدونمراستهیانه.«
باسراشارهیریزیکردوگفت:»آره،راسته.«
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مردچشمکیزدوگفت:»عالیه.«کامپیوترکوچکیازکیفشبیرونکشید
ودادبهسارا.»میخوامیهباردیگههمونکارروبکنی.«

پرسید:»دوبارهچیکارکنم؟«
گفـت:»پایـگاهدادههـایعدالتکیفریکـودکانونوجوانـانروهککن.
میخوامقبلازاینکهپایآقایاستابزبهطبقهیهفتمبرسهوخودشقضیه

روبررسیکنه،تویمدارک،منرووکیلرسمیخودتبکنی.«
ساراپرسید:»منظورتاینهکهوکیلمننیستی؟«

یواشـکیگفت:»تاحاالپامروهمتویدانشـگاهحقوقنذاشـتهام.پس،
یاالیاال.یکیروگذاشـتهامکهقرارهآقایاسـتابزروتویراهرومعطلکنه،اما

خیلینمیتونهکِششبده.«
سـرسـاراداشـتگیجمیرفت.عقلشبهچیزیقدنمیداد.»گوشکن،
مننمیدونمتوکیهستی،امادادگاهبایدبهموکیلبده.یهوکیلواقعی.«
مرددرجوابسریتکاندادوگفت:»دادگاههمونباباییروکهلکهیخردل
رویکراواتـشبـودبـراتانتخابکرده.تـورونمیدونم،امامـنکههیچرقمه
باهـاشحـالنکردم.تویُنهسـاِلگذشـته،همیندادگاهسرپرسـتیتوروبه
ششخانوادهوُنهمدرسهیمختلفداده.همهشونهمپشتهمگندزدهان.

نظرتچیهیهروشجدیدروامتحانکنیم؟«
سارااولبهمردوبعدبهکامپیوترنگاهکرد.وسوسهشدهبود،اماگیجهم

شدهبود.»فکرنکنم...«
مردپریدوسـطحرفشوگفت:»بهتگفتچیمیشـه؟شـرطمیبندم

هنوزدادگاهنرفته،بادادستانیهتوافقیکرده.«
»دوسـالونیـممیافتمکانـوناصالحوتربیتوحقاسـتفادهازکامپیوتر

همندارم.«
مردسرتکاندادوگفت:»حتیمنیکهمدرکوکالتندارمهممیتونستم

یهحکمبهتربگیرم.«
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سـارابیآنکـهبفهمـدچـرا،حرفشراباورکرد.شـایدازسـرخوشخیالی؛
شـایدهمناامیدی.درهرصورت،بهندایقلبشگوشداد،دسـتبهکارشـدو

تایپکرد.
مردگفت:»عالیه.احتمااًلازاینکارتپشیموننمیشی.«

ساراابرویشراباالبردوگفت:»احتماالً؟نبایدسعیکنیبهمقوتقلببدی؟«
جوابداد:»فقطاحمقهاودروغگوهادربارهیچیزهاییکهازکنترلشـون
خارجـهبـااطمینانحـرفمیزنن.امامـنخوشبینم،بـرایهمینبهنظرم

شانستحدودًا...هشتادوهفتدرصده.«
سارالبخندزدوبهتایپکردنادامهداد.»اینچهجورکامپیوتریه؟«

مردجوابداد:»سفارشی.«
»فکـرمیکـردمهمهیشـرکتهایکامپیوتررومیشناسـم،اماهیچوقت

اسماینیکیرونشنیدهبودم.«
مردگفت:»اینکهاسمشرکتنیست.سفارشییعنیچیزیکهباتوجهبه

نیازهایخاصیهآدمساختهشده.«
ساراپرسید:»یکیاینروبرایتوساخته؟«

مردباسرتأییدکرد.
ساراگفت:»خب،هرکیاینروسفارشیساخته،خوبکارشروبلدبوده.«
گفت:»صبرکناونبزرگهشروببینی.عاشقشمیشی.البتهاگهتاآخر

روزدوتایینیفتیمپشتمیلههایزندان.«
سـاراکامپیوترهاراخوبمیشـناخت،اماهیچوقتچیزیمثلاینندیده
بود.سریعوقویبود؛خیلیزودتوانستازفایروالیکهبایدازدرگاهعدالت

کیفریکودکانونوجوانانحفاظتمیکرد،ردشود.
ناباورانـهگفـت:»حتـیاوندرپشـتی1روکـهاوندفعـهازشردشـدمهم

درستنکردهان.«

backdoor.1؛راهیکهازطریقآنمیشودبدوناجازهبهبخشمشخصیازیکسامانه،کامپیوتریانرمافزار
نفوذکرد.
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مـردگفـت:»سـازمانهایگنـدهخیلـیکُنـدن،امیـدوارموکالیگنـدههم
همینجوریباشن.«

دودقیقههمطولنکشیدکهبهپایگاهدادههایتعویضوکیلدسترسیپیدا
کرد.باخوشحالیاطالعاترندالاستابزراپاککردوپرسید:»اسمتچیه؟«

مردسهگذرنامهازکیفشدرآوردوگفت:»سؤالخوبیه،بهنظرتکدومشون
بهتره؟«

بعدازرویاولیخواند:»کرایدونِسنتوینِسنتمارلُبرویسوم.«صورتش
رادرهمکشید.»بهنظریهکمزیادیه،نه؟«

ساراسرتکاندادوگفت:»آره.«
»میریمسـراغبعدی.«ازرویبعدیخواند.»نایِجلهانیبانز.«اینیکیاو
رابهخندهانداخت.»هانیبانز؟خیلیازاینخوشـممیآد.«گذرنامهراداخل

جیبکیفشگذاشت.»فکرکنماینروبذارمبراییهوقتدیگه.«
سارایادشانداختکه:»مثاًلعجلهداریمها.«

مردگفت:»درسـته،درسـته،بفرما.«ازرویآخریخواند:»جرالداندرسون.
بهاینیکیقشنگمیخورهوکیلباشه.خنگ.کسالتآور.راحتهمازذهن
آدمپاکمیشه.دقیقًاهمونیهکهمیخوایم.اسممهمینه،جرالداندرسون.«

گذرنامهرابهسارادادتااسمرادرپایگاهدادههادرستبنویسد.
ساراکارشکهتمامشد،گفت:»االندکمهیبهروزرسانیرومیزنموبفرما،

همهچیمونآمادهست.«
مـردسـریعلبخنـدیعصبیزد،مکـثکردوگـوشداد.»زنگخطریکه
نـزدن.«دررابـازکرد،بهراهروسـرککشـیدوگفت:»هیچکـسهمباعجله

برایدستگیریموننمیآد.کارتعالیبودسارا.«
»فقطاینکهاالنیهوکیلیدارمکهپاشروهمتویدانشگاهحقوقنذاشته.«
گفت:»یهعالمهسریالدادگاهیتویتلویزیوندیدهام.میدونمچطورباید

جلویقاضیظاهربشم.«
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ساراگفت:»منظورتاینهکهاحتمااًلمیدونی؟«
مـردلبخنـدزد.»درسـته...احتمـااًل.امـااولبایـدجزئیـاتماجرایهک

کردنتروبدونم.«
سارابهپروندهاشارهکردوگفت:»مطمئنمهمهشاونجاهست.«

مـردجـوابداد:»اینفقطمیگهچیکارکـردی.منمیخوامدلیلکارت
روبدونم.«

»وکیلم،یعنیراستش،همونیاروکهدانشگاهحقوقرفته،گفتدلیلکارم
مهمنیست.«

»ممکنـهبـرایاونمهمنباشـه.احتمااًلبرایقاضیهـماهمیتینداره.اما
برایمنخیلیمهمه.«

سـارالحظهایدربارهیجوابشفکرکرد.میخواسـتبهسادهترینشکل
ماجرارابرایشتعریفکند.نمیخواستغصهاشبگیرد.ازاینکهاحساساتش
راجلـویهمـهبـروزبدهدمتنفربـود.»آخرینوالدینیکهسرپرسـتیمنرو

بهشوندادن...«
»لئوناردودبوراکالرک؟«

سـاراپوزخنـدیزدوگفـت:»آره،همونهـا.تـوخونهجاندارن،امادوسـت
دارنبچههـایبیشـتریبگیـرن؛چـوندولـتبـهتعـدادبچههابهشـونپول
میده.بچهیبیشتریعنیپولبیشتر،حاالچهاینپولروخرجمابکنن،چه
نکنن.هیچکساصاًلبهاینقضیهرسیدگینمیکنه.همگیمیچپیدیمتوی
اتاقهایخیلیکوچک.بهجایاینکهبههرکییهبشقابغذابدن،کلغذارو
میذاشتنوسطمیز.برایهمینبهنظرمیرسیدزیاده.بهشمیگفتنرسم
خانوادگـی،کـهخیلیمسخرهسـت،چونبامااصاًلشـبیهاعضـاییهخانواده

رفتارنمیکردن.«
»حـدودًایـهمـاهپیـشیهبچـهیجدیدبهاسـمگابریـلاومدپیشـمون.
ترسـیدهبـود.ناراحـتوتنهابـود.ازیهبچهیپنجسـالهچهانتظـاریمیره؟
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دقیقًاهمونجوریبود.منرودوسـتداشـت،چونبینبچههایاونخونه،
فقطمااسپانیاییحرفمیزدیم.«

»باهاشاسپانیاییحرفمیزدی؟«
ساراگفت:»بعضیوقتها.تااینکهجلومونروگرفتن.آقایکالرکبهمگفت
االندیگهتویآمریکایی،پسبایدانگلیسیحرفزدنروعادتکنیبهش.«

وکیلسرشراتکاندادوگفت:»توچیگفتی؟«
»یادشانداختمکهپورتوریکودیگهجزئیازآمریکاستومنتقریبًاتمام
عمـرمتـویبروکلینبـودهامواگهواقعًامیخوادانگلیسـیرودرسـتحرف

بزنه،نبایدجملههاشروباحرفاضافهتمومکنه.«
مردخندید.»چشمدریده.«

جوابداد:»دقیقًانمیدونمچشمدریدهیعنیچی،اماچشمهاشیهجوری
شدکهگفتماالنهکهبپرنبیرون،پسبهگمونمکلمهیدرستیه.«

پرسید:»تویدردسرافتادی؟«
باسرتأییدکرد.حسطنزشازبینرفت.»امامنمیتونستمتنبیهشرو

تحملکنم.گابریلنمیتونست.«
»گابریلروچراتنبیهکرد؟«

سـارامکثکردودیدکهمردحالشراازصورتشمیخواند.میخواسـت
وقتیساراحرفمیزند،بهچشمهایشنگاهکند.

جوابداد:»یهشبجاشروخیسکردوبرایتنبیهانداختنشتویکمد
پذیرایی.صدایگریهشرومیشنیدم.براشونمهمنبود.میخواستنولش

کننتاصبحگریهکنه.برایهمینبلندشدموآوردمشبیرون.«
مردپرسید:»بعدشچیشد؟«

»بعدمنروهمباهاشانداختنتویکمد.گفتنبایدحدخودمروبدونم.
مـنهـمقفـلروازتـوبـازکـردموهردومـوناومدیـمبیـرون.«نزدیکبود

گریهاشبگیرد،برایهمینلحظهایسکوتکرد.
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مرد ترغیبش کرد ادامه دهد و پرسید: »بعدش؟«
»مـا رو روی پشـت بوم حبـس کـردن. تمـام شـب همون جـا ولمـون کـردن. 
هـوا سـرد بـود. وحشـتناک بـود. فـرداش رفتـم مدرسـه، اجـازه گرفتـم و رفتم 
بـه سـایت کامپیوتـر و مشـغول شـدم. اول پایـگاه داده هـای عدالت کـودکان و 
نوجوانـان رو هـک کـردم تا ببینم چندتا بچه  برای خانواده ی کالرک فرسـتاده ان. 
بعـد حسـاب های بانکی شـون رو هـک کـردم تا ببینم چقـدر پول گرفتـن و کجا 

خرجش کـرده ان.«
مرد همین طور که بین کاغذها می گشـت، گفت: »اتهام هک کردن سیسـتم 

بانک رو بهت نزده ان.«
سـارا لبخند زد و گفت: »آره، شکایتشـون رو پس گرفتن. قشـنگ مطمئنم 
نمی خـوان همه ی دنیا بفهمن یه دختر دوازده سـاله به سیسـتم امنیتی شـون 

نفوذ کرده.«
مرد گفت: »چه خوب. احتمااًل بعدًا بتونم ازش اسـتفاده کنم. می خواسـتی 

با اطالعاتی که به دست می آوردی چی کار کنی؟«
سـارا گفـت: »همه رو فرسـتادم بـرای مـددکار اجتماعـی م. می بینی چقدر 
احمقم؟ وقتی دیدم پلیس داره می آد سـمت خونه، فکر کردم قراره اون دوتا 

رو دستگیر کنن. خوشحالی م فقط حدود چهل وپنج ثانیه طول کشید.«
»اما به جاش تو رو دستگیر کردن، نه؟«

با سر تأیید کرد. 
»خانواده ی کالرک حتی بقیه ی بچه ها رو هم توی ایوون به صف کردن تا ببینن 
من رو با دسـت بند از خونه می برن.« چشـم هایش را محکم بسـت؛ مصمم بود 

یک قطره اشک هم نریزد. »گفتن عاقبت خالف کار ها همینه.«
درواقع، مرد شـب گذشـته ماجرا را با یک دسـتگاه شـنود شـنیده بود. اما 
دوسـت داشـت دوباره آن را بشنود. می خواست ببیند داستان تغییری می کند 
یـا نـه. این همیشـه بهترین راه اسـت تـا آدم بفهمد چقدر داسـتان ها حقیقت 
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دارند. تازه، دیدن چهره ی سارا موقع یادآوری ماجراها، هرچیزی را که مرد باید 
می دانست برایش روشن می کرد. 

مرد گفت: »دلیل خوبی داشـتی، می تونم ازش اسـتفاده کنم. می تونم کلی 
هم بهش شاخ وبرگ بدم.«

سارا پرسید: »منظورت اینه که احتمااًل می تونی؟«
مرد لبخند گرمی زد و گفت: »نه، مطمئنم که می تونم. اما یه کار سختی ازت 
می خوام. یه کاری که طبق گزارش های پرونده ت نمی تونی انجامش بدی.«

پرسید: »چی کار؟«
گفت: »ازت می خوام بهم اعتماد کنی. هر حرفی زدم و هر کاری هم کردم، 

می خوام بهم اعتماد داشته باشی.«
سـارا پرسـید: »چطـوری می تونـم بهـت اعتماد کنـم؟ حتی اسـمت رو هم 

نمی دونم.«
مـرد شـانه بـاال انداخـت و گفـت: »معلومه کـه می دونی. نایجـل هانی بانز. 
جرالد اندرسون. حتی بعضی  وقت ها اسمم کرایدون ِسنت وینِسنت مارلُبروی 
سومه. همه ش بستگی به شرایط داره. اما دوست ها و همکارهام، که امیدوارم 

به زودی تو هم خودت رو جزئی از این گروه بدونی، بهم می گن مادر.«
برای اولین  بار از وقتی سارا دستگیر شده بود، لبخند به لبش آمد. 

»مادر؟ چه اسم عجیبی برای یه َمرده.«
همین طور که بهش لبخند می زد، گفت: »درسته، اما خودم هم مرد عجیبی ام، 

مگه نه؟«
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2
عمارت کرانِچم

گزارشهایپروندهیسارادرستبودند.اوبهمردماعتمادنداشت؛بهخصوص
بزرگترهـا.ازحـقنگذریم،باآنرفتارهاییکهازاکثرشـاندیدهبوددلیلیهم
نداشتبهشاناعتمادکند.دراینمدتبهچندتاییمعلممهربانبرخوردهبود.
دوخانـوادهیخوبهمبودندکهسرپرسـتیموقتشرابـهعهدهگرفتهبودند.
امافقطهمین.حاالکهدربازداشتگاهموقتنشستهومنتظربودتابهمحضر
دادگاهخواندهشود،تهدلشنمیتوانستبهمردیکهاسمخودشراگذاشته
بودمادروحداقلسهپاسپورتجعلیدرکیفشبودآنچناناعتمادکند.

»بچهمایهدار،کمکممیکنیآزادشم؟«
فقطسهدختردیگردربازداشتگاهبودند،اماکمیطولکشیدتاسارابفهمد
اینیکـیداردبـااوحـرفمیزند.اینقدرحرفشمسـخرهبودکهنزدیکبود

بزندزیرخنده.
»منمایهدارنیستم.«

رویدونیمکتچوبیآبیکهحدودًایکمترفاصلهداشتند،روبهرویهم
نشستهبودند.دختربزرگتر،کهخیلیدرشتترازبقیهبود،بهجلوخمشد.
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گفت:»وکیلترودیدم.کتوشلواربراق.کفشهایگرون.حتمًاجیبتپر
بودهکههمچینوکیلیگرفتهای.شایدبتونهبهمنهمکمککنهبیامبیرون.
یاشایدبتونممراقبتباشم؛وقتیرفتیمکانون،هواتروداشتهباشم.خرج

زیادیبرایخانوادهتنداره.«
»دستازسرشبردار.«

سـاراانتظـارنداشـتایـناخطـارراازاینآدمبشـنود،ازدختریبهاسـم
امیلیکهشـبقبلباسـاراهمسلولیبود.ناخنهایمرتبشاینحسرابه
آدممیدادکهبیشـتراهلآرایشـگاهرفتنباشـدتاسلولزندان.بهساراگفته
بودبهخاطردزدیازمغازهدسـتگیرشکردهاندومادرشگذاشـتهیکشبرا

پشتمیلههایزندانبگذراندتادرسیبهشبدهد.
دختراولیگفت:»کیباتوبودپرنسس؟«

امیلیجوابداد:»خب،اگهسارابخوادکسیمراقبشباشه،خودمهستم.
پسممنون،خوشاومدی.«

دختراولیبلندشد.قدشازهمهشانبلندتربود.حاالتمامحواسشفقط
بهامیلیبود.»چطوریمیخوایمراقبکسیباشی؟«

ساراکهمیخواستاوضاعراآرامکند،گفت:»بچهها،بهخداسوءتفاهمشده.
مناصاًلپولندارم.مراقبتهمنمیخوام.«

امیلیاهمیتیبهحرفشنداد،تویرویآنیکیدخترایستاد،شستهایش
راتندوتندتکاندادوگفت:»فقطازاینهااستفادهمیکنم.«

»کـهچی؟میخوایباهاشـونباموبایلیکهبلنـدکردی،بهیکیپیامبدی
بهدادتبرسه؟«

امیلیباخونسردیگفت:»نهخیر.اینکاررومیکنم.«مثلبرقوباد،انگشتهای
شستشرادردوطرفقفسهسینهیدختربزرگترفروکردواورابهنفسنفس
انداختودخترتلوتلوخورانعقبرفت.ساراتعجبکردوقتیدیدامیلیدستش

رادرازکردوبااحتیاطدختررابهسمتنیمکتبرگرداندتازمیننیفتد.
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امیلـیبهنجـواگفت:»یهمدتیدردداره،شـایدیهخردهکبودهمبشـه،اما
آسیبجدیایندیدی.دفعهیبعدیقولنمیدماینقدربهتآسونبگیرم،
پـسبدنیسـتدفعـهیبعدکهیکـیروتهدیدمیکنی،قبلـشخوببهش

فکرکنی.«
سارامتعجبهمانجانشستوهنوزداشتسعیمیکردبفهمدچهخبر

استکهنگهبانیآمدجلویدر.
اعالمکرد:»مارتینز،سارا.«

اینقدرحواسشپرتبودکهجوابنداد.
طرفتکرارکرد:»مارتینز،سارا.«

»منم.«
نگهباندرسلولرابازکردوگفت:»وقتدادگاهه.«

امیلیگفت:»موفقباشی.«سارابرگشتونگاهشکرد.
وقتـیبلنـدشـدتابـرود،درراهگفـت:»ممنونـم.«روبهدختـریکههنوز

نفسشجانیامدهبود،سریتکانداد.»بابتاونهمممنون.«
امیلیلبخندیزدوگفت:»کارخواهرهایهمسلولیهمینهدیگه،مگهنه؟«
سارابهدنبالنگهبانبهسالندادگاهرفت.درحالیکهپشتجایگاهمتهم،
کنارمادرمینشست،حواسشهنوزپرِتاتفاقیبودکهبینآندودخترافتاد.

وقتیمادرحالوروزشرادید،پرسید:»حالتخوبه؟«
ساراجوابداد:»آره،خوبم.«

»خوبه،چونششدونگحواسترومیخواموازتمیخواماونقضیهی
اعتمادروهمیادتنره.«

ازکاراینمردسـردرنمیآورد،اماوقتهمنداشـتبهآنفکرکند.ناظم
جلسهیدادگاهایستادوورودقاضیرااعالمکرد.

گفت:»همگیبهاحترامعالیجنابالیَمنِجی.پنکیکقیامکنند.دادگاه
رسمیاست.«
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مـادرپوزخنـدزد.»پنکیـک؟منهـمبایدبااسـمهانیبانـز1میاومدم.با
همدیگهمیشدیمیهمیزصبحانهیکامل.«

سارانخندید.حالوحوصلهیمسخرهبازینداشت.
عالیجنابالیَمنجی.پنکیکهمهمینطور.

شـایداسـمشمسـخرهبود،امابهجزاسـم،همهچیزشکاماًلجدیبهنظر
میرسید.شایدیکعمرگوشدادنبهجوکهایپنکیکیخوشخلقیاشرااز
بینبردهبود.حالتچهرهاشبیشتردرهمکشیدهبود،انگارلیمونادترشیخورده
باشـد.هماناندکمویسـفیدیکهبرایشماندهبود،مثلیکفرچهیسفید
نیمدایره،ازباالیگوشهایششروعشدهوجاییدرپسسرشبههمرسیده
بود.بعدازکلیتشریفاتپرسید:»متهمخودشروگناهکارمیدونهیابیگناه؟«
مـادرفقـطیـکلحظهازکیفشچشـمبرداشـت،بهباالنگاهکـردوگفت:

»گناهکار،عالیجناب.«
سـارامیدانستگناهکاراسـت،امافکرمیکردقبلازاینکهآنرابپذیرند،
مذاکرهایهممیکنند.آنطورکهسارادرتلویزیوندیدهبود،گناهکارهامعمواًل

ادعایبیگناهیمیکردند.
قاضیروبهدادستانکردوپرسید:»خانمآدامز،توافقیصورتگرفته؟«
دادسـتانزنقدبلنـدوالغـریبـودوموهـایبـورکوتاهداشـت.ازچهرهی
شـادابوجوانـشمعلـومبـودکـههمینچندسـالپیشازدانشـگاهحقوق
فارغالتحصیلشدهولبخندپهنیکهبهلبداشتنشانمیدادازشنیدناقرار

بهگناه،خوشحالوکمیهممتعجبشدهاست.
جـوابداد:»خیـر،عالیجناب،مـنباوکیلقبلیخانممارتینزیکسـری

مذاکراتمقدماتیروانجامدادم،امابههیچتوافقینرسیدیم.«
سـارابانگرانیزمزمهکرد:»انگارخیلیخوشـحاله.فکرنمیکردمقرارباشه

بگیگناهکارم.«

1.نامیکشرکتتولیدکنندهیکلوچه
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قاضیپرسید:»آقایاندرسون،حقیقتداره؟«
مادربهجایجوابدادن،همچنانکاغذهایشرازیرورومیکرد.کمیطول
کشیدتاساراعلتشرابفهمد،چونمادرحواسشبهاسمجعلیاشنبود.
قاضییکباردیگر،واینبارباصدایبلندتر،تکرارکرد:»آقایاندرسـون،

حقیقتداره؟«
ساراسقلمهایبهشزدوگفت:»آقایاندرسونتوییها.«

مـادرزیـرلـبگفـت:»ایوای،گفتمراحـتازذهنآدمپاکمیشـهها.«
حواسشرابهقاضیدادوپرسید:»چیحقیقتداره،عالیجناب؟«

»اینکهبامذاکرهبهتوافقینرسیدهاین؟«
مـادرگفـت:»اینطـورکـهمـنمتوجـهشـدم،وکیلمدافعدوسـالونیم

نگهداریدرکانوناصالحوتربیتروپیشنهاددادهان.«
دادسـتانبالبخندیشـبیهگربهیآلیسدرسرزمینعجایبگفت:»شاید
احتمالشدرکناربقیهیاحتماالتمطرحشـدهباشـه؛اماهمونطورکهگفتم،
هیـچتوافقرسـمیایصورتنگرفتـه.حاالهمکهمتهمتـویدادگاهعلنیبه

جرمخودشاقرارکرده،تمایلندارممجازاتسبکیبراشدرنظربگیرم.«
ساراتویصندلیفرورفت.اوضاعبدشداشتبهسرعتبدترهممیشد.

مادرگفت:»خوبه،چونبهنظرمااینپیشنهادرضایتبخشنیست.«
وکیلمدافعجوابداد:»مطمئنباشینپیشنهادبهترینمیگیرین.«

مادرگفت:»منبهترشرونمیخوام.بدترینشرومیخوام.«
حاالساراحسابیگیجشدهبود.
قاضیپرسید:»ببخشید،چی؟«

مـادرگفـت:»فقطسـیماهبسنیسـت.موکلمنفایلهـایکامپیوتری
فوقسـریروبهخطرانداخته.باوجوداینکهاینمورددربیناتهاماتشذکر

نشده،سوابقمالییهبانکچندملیتیروهمهککرده.«
سارااعتراضکرد:»آهای،پسقانونحفظاسرارموکلچیشد؟«


