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مرد بزرگ كسي است كه در سينه خود قلبي كودكانه داشته باشد

بهپروندهاتومبيل׳׳دريمبرد׳׳بهعهدهاوست.بااوراه
بيا و به سواالتش پاسخ درست بده .من و ׳׳فرانچسكا׳׳
به او اعتماد داريم .باشد؟
׳׳وندا׳׳ سري تكان داد و گفت:
ـ باش��د! اما من هن��وز نميدانم چرا مرا به اينجا
آوردهايد و بازرس ׳׳الواندين׳׳ ميخواهد درباره چه
چيز از من س��وال كند؟ اصلًا چرا بايد اين همه راه را
پايين بيايم تا او از من بازجويي كند؟!
׳׳فرانچسكا׳׳ مات و مبهوت به ليوان نوشابه خود
زل زده بود و با ني ،مشغول هم زدن آن بود .׳׳النك׳׳
از دي��دن حالت چهره او لبخن��د زد .׳׳وندا׳׳ ظاهرا از
هيچ چيز خبر نداشت!دقايقي بعد ،سر و كله بازرس
׳׳الواندين׳׳ پيدا شد .از همان دور ،نگاه خشم آلودي
به ׳׳النك׳׳ انداخت ،اما با ديدن يك دختر موطاليي
در كنارش��ان ،حس كنجكاوي بر خشم او غلبه كرد.
فقط با بيتفاوتي لبخند زد .׳׳النك׳׳ گفت:
ـ موس��يو ׳׳الواندين׳׳ ميخواهم با دوس��ت من
׳׳وندا ليندوسكوف׳׳ آشنا شويد!
بالفاصل��ه يك نوش��يدني مقاب��ل ׳׳الواندين׳׳
گذاشت و افزود:
ـ آق��اي ׳׳الواندي��ن׳׳ ...م��ن ׳׳ون��دا׳׳ را ب��االي
كوهس��تان ׳׳آل��پ׳׳ پيدا كردم .به او گفتم كه ش��ما
سخنان مرا درباره قرض گرفتن اتومبيل ׳׳دريم برد׳׳
ب��اور نداريد .اين دختر نازنين ،براي آنكه ش��هادت
بده��د ،همراه م��ن به اينجا آمد .از اينكه بدون اجازه
شما اين كار را كردم پوزش ميخواهم.
׳׳فرانچسكا׳׳ نتوانست جلوي خنده خود را بگيرد.
بازرس ׳׳الواندين׳׳ هم نميدانست بايد بخندد و يا به
خاطر خودسري ׳׳النك׳׳ او را شماتت كند اما لبانش
را به هم فش��رد و بيآنكه لبخند بزند با لحني جدي
گفت :آقاي ׳׳مالون׳׳ ادامه بدهيد!
ـ من به ׳׳وندان گفتم كه ش��ما رد ׳׳دريم برد׳׳ را
گرفتهايد و ميدانيدكه از راه ׳׳ژنو׳׳ وارد فرانسه شده
اس��ت ،و ׳׳وندا׳׳ اين موضوع را تاييد ميكند .او سوار
بر اين اتومبيل ،با يكي از دوستانش به نام بارون ׳׳ون
بالن׳׳ به كنار درياچه ׳׳آنسي׳׳ رفته بود...
در اين هنگام ،׳׳فرانچس��كا׳׳ حرف او را قطع كرد
و پرس��يد :گفتيد ׳׳ون بالن׳׳؟ من او را ميشناس��م .او
زماني...
اما بازرس ׳׳الواندين׳׳ با اشاره دست ،به او اجازه
مداخله نداد و در حاليكه قيافه عبوسي به خود گرفته
بود به ׳׳النك׳׳ گفت :ادامه بده!
ـ هنگامي كه آنها در آن درياچه مش��غول ش��نا
بودند ،حادثهاي اتفاق ا فتاد كه باعث ناراحتي ׳׳وندا׳׳

منسيوس

به تابلو نقاشي انداخت و همين كه امضاي او را پايين
تابلو ديد ،با خوشحالي گفت:
ـ اوه خداي من! پس ش��ما ׳׳فرانچس��كا ليوندو׳׳
همان نقاش سرش��ناس هستيد! چقدر از ديدن شما
خوشحال شدم.
׳׳فرانچس��كا׳׳ مودبانه لبخندي زد ،س��پس نگاه
س��ريعي به ׳׳النك׳׳ انداخت تا تاثير اين حرف را در
چه��رهاش ارزيابي كند .اما ׳׳النك׳׳ كامال بيتفاوت
به نظر ميرسيد .׳׳النك׳׳ گفت:
ـ ׳׳فرانچس��كا׳׳ ،ميدان��ي هيچ وقت از تو چيزي
نخواستهام ،اما اين بار ميخواهم خواهش كنم بساط
نقاشيات را جمع كني و ما را به ׳׳ميدي׳׳ برساني.
سپس با خنده افزود:
ـ مث��ل اينكه چارهاي هم جز آمدن نداري ،چون
اتومبيل متعلق به خودت است.
׳׳وندا׳׳ درحاليكه به جمع آوري وسايل نقاشي به
׳׳فرانچسكا׳׳ كمك ميكرد ،يادآور شد كه تابلوهاي
نقاش��ي او را ـ كه ازمناظر زيبا كش��يده ش��ده ـ در
نمايشگاه ׳׳رم׳׳ ديده و لذت برده است!و ׳׳فرانچسكا׳׳
احساس كرد اگر قبلًا اين دختر را جنايتكار بيرحمي
پنداش��ته بود كه از سر تفّنن ،آدم ميكشت و آنها را
توي صندوق عقب اتومبيل گذاشته و با ׳׳دريم برد׳׳
دور ميچرخان��د ،اينك اين پندار ،كامال تغيير يافته
بود .او دوس��ت بيآزاري بود كه ׳׳فرانچسكا׳׳ او را با
اتومبيل خود به ׳׳ميدي׳׳ ميبرد!
׳׳ون��دا׳׳ بي��ن آن دو نشس��ت و اتومبيل از جاده
سراشيب پايين رفت .׳׳النك׳׳ كه از پنجره اتومبيل،
عمق دره را ميديد ،س��رش به دوران افتاد .چارهاي
نداش��ت ج��ز آنكه روي خ��ود را به ط��رف ׳׳وندا ׳׳
برگرداند.س��رانجام براي آنكه س��وءتفاهمي پيش
نيايد با خنده گفت:
ـ ׳׳ون��دا׳׳ اگ��ر به نيمرخ تو نگاه ميكنم ،به خاطر
اين اس��ت كه نميخواهم به منظره دهشتناك پايين
چشم بدوزم .من از ارتفاع ميترسم!
سرانجام هر سه آنها به هتل ׳׳نيگروني׳׳ رسيدند.
׳׳الن��ك׳׳ از متص��دي هتل خواس��ت كه ش��مارها
الواندين؟ من در هتل نيگروني هس��تم .همين االن
بيا اينجا! ميخواهم تو را به يك نوشيدني اختصاصي
دعوت كنم!
׳׳الواندين׳׳ خشمگين گفت:
ـ پسر ،هيچ معلوم است كدام گوري هستي؟ اگر
دستم به تو برسد حسابت را خواهم رسيد!
و ׳׳النك׳׳ در پاسخ فقط خندهاي سر داد و گفت:
ـ يقين دارم اين كار را نخواهي كرد!
س��پس گوشي را گذاش��ت و هر سه به رستوران
اس��پانياييهتلرفتند.درآنس��اعتازبعدازظهر،
رستورانخلوتبود.׳׳النك׳׳غذايمختصريهمراه
نوش��ابه س��فارش داد و همگي گوش��هاي نشستند.
׳׳الن��ك׳׳ گفت :׳׳ون��دا׳׳ من از ب��ازرس ׳׳الواندين׳׳
خواس��تم به اينجا بيايد.اوعضو ׳׳س��ورته׳׳ (سازمان
امنيت فرانسه) است.مرد نازنيني است و رسيدگي

...׳׳فرانچسكا׳׳ به آن دختر كه لباس
صورتي رنگي به تن داش��ت خيره
ش��د .اگرچه قبلًا حدس زده بود كه
او ي��ك جنايتكار اس��ت ،اما حاال با
ديدن او ،اث��ري از اين موضوع در
چهرهاش ديده نميشد....

شد .با اين اتومبيل براي ديدن خانواده ׳׳ليندستروم׳׳
ـ كه از دوستان او هستند ـ به آن ويال رفت و ...بقيه
ماجرا راخودتان ميدانيد!
بازرس ׳׳الواندين׳׳ با لحن سردي پرسيد:
ـ آيا برايت اش��كالي دارد كه بگويي در درياچه
׳׳آنسي׳׳ چه اتفاقي افتاد كه مادموازل ׳׳وندا׳׳ مجبور
به فرار شد؟
׳׳النك׳׳ پاسخ داد :فكر ميكنم بهتر باشد خودش
ماجرا را برايتان تعريف كند.
سپس نگاهي به ׳׳وندا׳׳ انداخت و گفت:
ـ ׳׳وندا׳׳ خواهش ميكنم به موس��يو ׳׳الواندين׳׳
اعتم��اد كن ،و همان حرفهايي ك��ه به من زدي به او
هم بگو!
بازرس ׳׳الواندين׳׳ با دقت به س��خنان او گوش
كرد ،سرانجام پرسيد:
ـ خب ،حاال خودتان بگوييد چرا اين مرد س��عي
كرد ش��ما را بكش��د؟ مگر ش��ما و ׳׳ون بالن׳׳ در چه
ماجرايي درگير بوديد؟
׳׳وندا׳׳ با نگاهي س��رد به او نگريس��ت و پاسخي
نداد.
ـ بس��يار خوب .پس نميخواهي همكاري كني!
ام��ا تو قب�لا همه اين چيزها را ب��راي آقاي ׳׳مالون׳׳
تعريف كردي!
׳׳الن��ك׳׳ لبخندي زد و درحاليكه فراموش كرده
بود رسمي حرف بزند گفت:
ـ باي��د خودت حدس ميزدي ׳׳الواندين׳׳ .اينها
هر دو ،مامور مخفي هس��تند .ميدانم تو هم مثل من
متوجه قضايا شدي!
لحظهاي مكث كرد و سپس افزود:
ـ من به ׳׳وندا׳׳ گفتم كه اتومبيل ׳׳دريم برد׳׳ دچار
حادثه شده و او به اينجا آمده تا به عنوان يك شاهد،
حرفهاي مرا تاييد كند.
׳׳وندا׳׳ پرسيد:
آيا اتومبيل ׳׳دريم برد׳׳ صدمه ديده؟
׳׳الواندين׳׳ با حيرت نگاهي به ׳׳وندا׳׳ انداخت:
ـ صدمه؟ نه اتومبيل كامال سالم است!
׳׳وندا׳׳ روي صندلياش جابجا شد و گفت:
ـ پ��س ميتوان��م خواه��ش كن��م آن را به من
برگردانيد؟ با اين حساب ميتوانم بروم!
بازرس ׳׳الواندين׳׳ با حالت مس��خرهاي به او زل
زد و گفت:بروي؟ كجا با اين عجله؟
ـ چرا كه نه .شما نميتوانيد فقط به اين خاطر كه با
׳׳دريم برد׳׳ به فرانسه آمدهام مرا بازداشت كنيد!
«الواندي��ن» نگاه نافذش را به»النك» دوخت و
منتظرماند«.النك»پسازلحظهايسكوت،خطاب
به »وندا» پرسيد« :وندا» ،آيا اين دوست تو كه پس از
شنا با »ون بالن» در درياچه اي واقع در »ژنو» ناپديد
شد ،موهاي سرخي دارد؟
ـ بله.
«النك» قيافه متاثري به خود گرفت و گفت:
ادامه دارد
ـ »وندا» او مرده است!

