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 چشمانش را گشود ... اندکاندکدختر جوان 

 .آوردنمیبود و چیزی به یاد  وگنگگیجهنوز 

 فضا معلق بودند ببیند. آنرا که در  گردوغباریحد که نتواند ذرات  آناطرافش تاریک بود ولی نه تا 

نشانده شده بود ... تالش کرد تا به خود تکانی بدهد که دریافت دستانش  ایچوبیاو در اتاقی تاریک بر صندلی 

 .اندشدهبستهبه صندلی  سختیبه

 بود. اسیرشده ایصندلیاو در فضایی ناآشنا با دستانی بسته بر 

 نفس کشید. توانمی سختیبهحد که حس کرد  آنتا  رسیدیم نظرا سنگین و خفه به هو

با تزریق دارو و یا ماده مخدر زبانش سست شده بود  ظاهراًاما  ؛و این بار کوشید تا فریاد بزند و کمک بخواهد

 ست حرف بزند.توانمیو ن

 شد ... ترافزونو ترسش 

 سخن گفتن در اتاقی تاریک و مخوف ...با دستان بسته، با زبانی ناتوان از 

 ؟کردمیچه اتفاقی برایش افتاده بود؟ و در این مکان عجیب چه  راستیبه

 بود مسلط شود. پرکردهنفس عمیقی کشید و تالش کرد تا بر ترس ژرفی که وجودش را  آنگاه

 .لرزیدمیو یا شاید ... از ترس بود که  کردمیاحساس سرما 

است.  شدهبستهکه با خشونت بر صندلی  دادمیبود و این نشان  ریختههمبهموهای نرم و بلندش آشفته و 

 دید. هاآنرا بر  هازخماثرات خون  شدمیحتی لباسش در چندین نقطه پاره شده بود، نقاطی که 

 جوییانتقام یک نادر جریدختر هر چه سعی کرد نتوانست چیزی به یاد آورد. آیا او را دزدیده بودند؟ آیا 

 قصد آزارش را داشت؟ ایدیوانهبود و یا آنکه  قرارگرفته

محکم  قدریبهتواند گره دستانش را باز کند ... اما مچ دستانش باو بر بازوان دردناکش فشار آورد تا شاید 

 .شدمیبود که با هر حرکت بر درد و سوزشش افزوده  شدهبسته

 شدمی حسبیو  گرفتمیبیشتر درد  هرلحظه اشبستهدر سستش کرده بود و دستان راه فراری نبود، ماده مخ

 ست فریاد بزند.توانمی... حتی ن
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اتاق از قلب  دارنمرا که گوشه دیوار  ایکهنهساعت  هایعقربهست صدای حرکت توانمیاما در این میان 

در گوشه پنجره  واردیوانهبشنود و حتی صدای وزوز مگسی که  کردمیتاریکی برای اعالم زمان تقال 

 .کردمی تابیبیبرای رهایی  شدهمهروموم

 کمک گرفت ... اششامهاز  اندکاندک آنگاهو 

 در این فضا حس کرد. شدمیبوی خون و اندکی بوی الکل تنها چیزی بود که 

مورد  شدتبهکرد. او  اشمزهاز پارگی گوشه لبش حتی او توانست مزه خون را نیز بچشد. خونی که با زبانش 

بود تا وادار به اسارت در این اتاق ترسناک شود. اتاقی سیاه و ساکت که تنها برای  قرارگرفتهضرب و شتم 

 بود. شدهدیدهشکنجه دادن تدارک 

را  ایفلزیتیز و ابزارهای  شدمی آمدمیبا اندکی دقت از نور باریکی که از شکاف درب اتاق به داخل  چراکه

 چیده شده بود دید. دارچرخکه روی میز 

ست جایگاه شکنجه اسرا باشد. جایی که نه فریادها توانمیآنجا یک اتاق عمل پزشکی نبود ... تنها  شکبی

 .آوردمیدلی را به رحم  هاالتماسو نه  شدمیشنیده 

مشخص برای این آزمون ترسناک  باهدفی قطعاًبود. دختری که  اندامخوشحتی او که مدلی جوان، زیبا و 

 بود. شدهانتخاب

 کههنگامیدرست  اشخانهچیزهای مبهمی را به یاد آورد ... آخرین بار که در پارکینگ  بختنگوندختر  کمکم

... دیگر  ازآنپسرا بر روی شیشه، درست پشت سرش دیده بود و  ایسایهقصد داشت سوار اتومبیل شود 

 بود و حس نکرده بود، جز درد! چیزی ندیده

 و سپس با خود اندیشید که چرا باید کسی قصد آزارش را داشته باشد؟

 ... هااندیشهکه در این 

 باز شد. آرامآرامناگهان در میان تاریکی و سکوت ... درب اتاق 

 قلب دختر از شدت ترس به تپش افتاد.

 ناشناس در مکانی ناشناس!بر قاب در شخصی با قامتی بلند ایستاده بود. مردی 

شده بود و دختر توانست با صدای لرزانی از ناشناسی که به اتاق آمده بود  اثربی کمکمداروی مخدر حاال 

 بپرسد: تو کی هستی؟ من کجام؟

 اما پاسخی نیامد.
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به سمت قفسه دیواری  صدابیپزشکی سفیدی بر دست داشت آرام و  هایدستکشسایه ترسناک که 

 را باز کرد و بطری کوچکی را برداشت. آنرفت، درب  ایزدهزنگ

 ، بگو من کجام. تو کی هستی؟کنممیدختر دوباره و با لحنی ملتمسانه پرسید: خواهش 

 جز سکوت پاسخی نبود. بازهمو 

 گریستمی کهدرحالیناخودآگاه چشمان زیبایش پر از اشک شد و  لرزیدمیاز ترس  که نااین بار دختر جو

 فقط بذار برم. کنممی. هر کاری بخوای کنممیگفت: اذیتم نکن، التماس خطاب به ناشناس 

شد و سپس  ترنزدیکو مصمم به دختر  صدابیبر سایه سیاه نگذاشت و او  تأثیری هاالتماساما تمام این 

 مایع بطری را بر صورت دختر پاشید. بااحتیاط

 را با تکان دادن پیاپی صورتش کنار بریزد. آندختر یکه خورد و با وحشت سعی کرد تا 

 که ناگاه ...

 تسلیم شد! اختیاربیآرام گرفت و 

. بویی فروبردعمیقی  ایخلسهسراسر وجود دختر را در  سرعتبهداشت. بویی که  انگیزیدلمایع بوی خوب و 

 که تاکنون و در تمام دنیای مد و زیبایی حس نکرده بود.

 .قرارداد الشعاعتحترا  چیزهمهاین بو 

 حد که حتی دیر مهم نبود که درد دارد. آنتا 

کرده  خود بیخودمسخ و از  گونهاینکه این چه ماده عجیب خوش بویی است که او را  فرورفتو سپس به فکر 

 است؟

حد که صدای  آنجذاب دختر نزدیک شد ... تا  صورتبه کامالًمرد که اثربخشی داروی مرگبار را دید 

 .دیدمیو ضربان رگ گردنش را  شنیدمیرا  هایشنفس

شروع به  شدهافسونچون موجودی  آنگاهو  پرستدمیاین مرد ناشناس را  واردیوانهدختر جوان حس کرد که 

کن، اونقدر که از  امشکنجهکه حتی مرد نیز باورش نشد: منو بکش،  ایگونهبهگفتن کلمات ترسناکی کرد، 

 ی هستی؟ شروع کن!درد بمیرم ... منتظر چ

 آرامآرامرام و مهیای مرگ شده است تیغ برنده جراحی را از روی میز برداشت و  کامالًو مرد که دید قربانی 

 دستان بسته دختر را باز کرد.

 تیغ مرد گرفت. سویبهمقاومتی کند دستان باریکش را به هم چسباند و  آنکهبیدختر 
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 ، شهوت مرگ!شدمیدیده  چیزیکتنها  رنگشایقهوهدر چشمان 

 م و مرمرین ساعد دختر حرکت داد.روی پوست نر درخشیدمیاتاق  روشنسایهتیغ را که در  رحمیبیجالد با 

ری شد و جا آن از سرعتبهزخم بزرگی بر پوستش ایجاد شود و خون  و همین حرکت کوچک کافی بود تا

 بر زمین چکید. قطرهقطره

 !بردمیولناک از درد کشیدن لذت قربانی با اثر این داروی ه

... خونی که با هر زخم تیغ بر پوست دختر جوان شدیدتر جاری  درآمیختبا بوی خون  انگیزهوسبوی عطر 

 .شدمی

و  زدمی نفسنفس انگیزشهوتاعتراضی کند از این درد  ترینکوچک آنکهبیو قربانی  کردمی پارهپارهمرد 

 .بردمیلذت  آمیزجنون باحالتی

 کاری بود و رگ دختر بریده شد. آخرو سرانجام زخم 

 ... فراگرفترا  جاهمهخون 

خیره شد و کنار رفت تا  شدهمسخدختر  هاینفسمرد با رضایتمندی از این آزمایش وحشیانه به آخرین 

 ضبط شود. ترکاملبر دوربین  آخرتصاویر 

لحظه بود که دریافت تنها برای یک آزمایش خودخواهانه  آنو تنها در  کشیدمیرا  هانفسقربانی آخرین 

 است ... شدهشکنجه

 پرسید: آخه چرا؟ رمقبیو با صدایی 

تا من بفهمم  شدمیو این اولین و آخرین باری بود که صدای مرد ناشناس در گوشش پیچید: باید یکی قربانی 

 ولی اولین داوطلب تو بودی. متأسفمکه این آزمایش درسته! 

 شد. وتارتیرهدیدگان معصوم و پر از اشک دختر  آنگاه

 حس کرد که دیگر قادر به نفس کشیدن نیست.

احساس  ایستادمی انگیزنفرتنمایش مد  درصحنهلخت و عریان  زمانی کهسرد که حتی  قدرآنسردش بود ... 

 ... کردمیسرما ن

جسد باید در نقاط دور از هم  هایتکهد. کن تکهتکهمدت زیادی طول نکشید تا مرد جسد خونین دختر را 

 تا شناسایی هویت و محل قتل ممکن نباشد. شدمیانداخته 
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نه و بزرگی که که نامقابل ساحتم ایلحظهو با تردید از عرض خیابان خلوت عبور کرد و  آرامآرامدختر جوان 

 بود نگریست.مقابلش بود ایستاد و دوباره به آدرسی که در تکه کاغذ یادداشت کرده 

 .شدمیمجازات  آن. جایی که باید در جاهمینبود، درست  جاهمین

 هامدتآسیایی این تنها راه نجات بود. نجات از عذاب وجدانی که  دختر. برای یک تپیدمی تندیبهقلبش 

 .دادمیآزارش 

 سست وارد شد. هاییگامپس بر خود مسلط شد، نفس عمیقی کشید و با 

شده بود و بسان معبر ترسناک  روشننیمهغبارآلودی  هایچراغگی قرار داشت، راهرویی که با داخل راهرو بزر

 .شدمیو مخوفی در برابرش دیده 

 ترسناک بود ...

 دوباره تردید وجودش را پر کرد. شاید بهتر بود راه دیگری را انتخاب کند، خودکشی تنها راه چاه نبود.

خیانتی بزرگ را نادیده  شدمیاما چگونه  ؛ردد و از او طلب بخشش کندست به نزد همسرش بازگتوانمیشاید 

 هم او را طرد کرده بودند. اشخانوادهگرفت؟ حتی 

را به کابوسی تلخ بدل کرده بود، نه! تنها راه  اشهرلحظهو حال او بود و کوهی از اندوه و پشیمانی. اندوهی که 

 !خودکشیهمین بود ... 

 لرزانش را به جلو برداشت. هایگامپس دوباره 

شب نفرینی  آن لحظهلحظه خواستندمیند. گویی شدمیباالی سرش با هر گام ناموزون او کم سو  هایالمپ

با مردی  آغوشیهمکه در بستر  فروغیکمرا در برابر چشمان بادامی این زیباروی ترسیم کنند، با همان نور 

 بیگانه گذرانده بود.

 .شدمیو مجازات  سوختمی آنکه باید در  جاییهمانود که یادآور خیانتش بود. اینجا همان جهنمی ب

در صدای لرزان پدرش  آلودخوابراهروی  انگیزوهممیان سکوت  کهدرحالیجلوتر رفت ...  هااندیشهو در این 

 برنگرد، تو الیق مرگی! وقتهیچ: دیگه انداختمیگوشش طنین 

 الیق مرگم ... الیق مرگ.سپس با خود زمزمه کرد: من 

 بود. ازکارافتادهکه کهنه و  شدمیانتهای راهرو آسانسوری دیده 
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 طوالنی ساختمان باال رود. هایپلهپس ناچار شد تا از 

. او داوطلبانه آمده بود تا کشته شود، به دست یک یادداشترا با قاتلش به  هاچتهنوز آخرین متن  کهدرحالی

 را ندیده بود. اشچهرهمرد. مردی که حتی 

 .زدمیرا که همه اطرافیانش از او بر دل داشتند مرهمی  ایکینهشاید این کار زخم دردناک 

از حماقت خود به خنده افتاد. او حتی شهامت کشتن خودش را نداشت  کردمیرا طی  هاپله کهدرحالیو ناگاه 

 حمقانه!چه ا راستیبهو این کار را به دیگری واگذار کرده بود، 

 پوشیکفاز طبقه همکف بود با  ترتاریکبه راهرو طبقه دوم رسید. آنجا اندکی  اندکاندکدر همین افکار 

 بود. شدهپوسیدهچوبی که از فرط کهنگی در برخی نقاط 

 .203دختر جوان با ترس و تردید دوباره تکه کاغذ را نگاه کرد ... واحد شماره 

را تیز کرد. از واحدهای مجاور صدای گریه یک کودک، صدای  هایشگوشایستاد و  آنو کمی بعد مقابل درب 

 .رسیدمیموسیقی، بوی تند سیگار و حتی بوی مواد مخدر به مشام 

 .شدمیاما از اتاقی که مقابلش ایستاده بود هیچ صدایی شنیده ن

 ؟زدمیتپش قلبش تندتر شد ... آیا باید در 

 اگه در بزنم دیگه راه بازگشتی ندارم، خدایا ... چیکار کنم؟ با خود زمزمه گرد: آنگاهو 

 که دوباره فریادهای آزاردهنده پدر و مادرش در مغزش پیچید: برو و دیگه هم برنگرد. تو الیق مرگی!

 پس چشمانش را بست، نفسش را حبس کرد و با مشت بر درب اتاق کوبید ...

 کوبید ... ترمحکمچند ثانیه گذشت، پاسخی نیامد و دوباره 

 این بار درب آرام باز شد.

سپیدی بر دستش، بیشتر شبیه  هایدستکشایستاده بود با ماسکی بر دهانش و  بلندقددر قاب در مردی 

 و جراحان. کالبدشکافان

 دختر بر لرزش بدنش مسلط شد و آرام و مردد گفت: من جیانگ هستم ... توی اینترنت.

 را به داخل دعوت کرد. د با اشاره دست اومرد مرموز بدون آنکه سخنی بگوی
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 هایمبلضخیم پوشانده شده بود و در وسط پذیرایی  هاییپردهبا  هاپنجرهداخل تاریک و ایزوله بود. تمام 

. یک تلویزیون با تصویری مبهم، یک جعبه پیتزای نیمه خورده و در کنار پنجره فریزری شدمیدیده  ایکهنه

 خانه ساکت و مرموز بود. آنبزرگ، تمامی وسایل 

یی برای زندگی دائم نبود و بیشتر به مطب پزشکی شباهت داشت. مطبی قدیمی که جا نامک آنبدون شک 

 .شدمیپنهانی انجام  هاییآزمایش آندر 

را آرام کنار مبل نهاد و  اشدستیکیفدختر که هنوز نتوانسته بود به این مکان عجیب و ناملموس عادت کند 

 ه مرد روی مبل نشست.با اشار

 و اندکی بوی عطر. زدهزنگجای غریبی بود ... پر از بوی الکل و آهن 

می دونید  حتماًو گفت:  تعظیمی کردبه مرد ناشناس  لرزیدمیهنوز  کهدرحالیکرد و  وجورجمعاو خودش را 

 برای چی اومدم.

 داشت آرام گفت: البته خانم. ایدورگهو مرد که صدای 

طرد شدم. اون ها آرزوی مرگ منو دارن و من به همین  امخانوادهمن به همسرم خیانت کردم و از سوی  -

 خاطر دیگه نمی خوام زنده باشم.

 ما هیچکدوم نمی خوایم زنده باشیم. این بهترین راهیه که انتخاب کردی. -

 دختر با کنجکاوی به اطراف نگاهی انداخت و گفت: اینجا یه مطب پزشکیه؟

 .بله -

 دیگه بپرسم؟ سؤالمی تونم یه  -

 البته. -

 چند نفر دیگه رو مثل من کشتین؟ -

 تو دومین نفر هستی. من آدم صادقی هستم ... -

 چه بالیی سر جسدم میاد؟ -

 مگه مهمه؟ -

پر از اشک بود با صدای دردناکی گفت: می  اشبادامیچشمان سیاه و  کهدرحالیداد و  جرئتدختر به خود 

م به آدرسی که توی کیفم نوشتم فرستاده بشه با هزینه هاش. این امکان وجود خوام راحت بمیرم و جسد

 داره؟

 .کنممیسعی خودمو  -

 و دیگه اینکه ... -
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ادامه داد: من یه فاحشه  کردمیاحساس ندامت  شدتبه کهدرحالیدختر مکثی کرد، نفس عمیقی کشید و 

 اینوشتهنیستم. نمی دونم چطور به این اشتباه دست زدم. برای پدر و مادرم  کارخیانتنیستم ... من یه 

 این کار رو برام بکنید. لطفاًکه همراه جسدم تحویلشون بشه.  گذاشتم

 بسیار خب. -

 دو به پایان رسید. زمان مرگ بود ... آنسخنان میان 

وه نبود. آنچه تنها راه نجات از عذاب وجدان در انزوا و اند بودنزندهاز  ترتلخمرگی در ازای خیانت، مرگی که 

 بود.

 مرد دستان ظریف و لرزان دختر را گرفت و او را به اتاق تاریکی برد.

روی  دقتبهگوناگون  چاقوهایی و شکتمام ادوات پز کهآنداخل اتاق یک صندلی قرار داشت و میزی کنار 

 چیده شده بود. آن

و در سمتی دیگر  رفتمی سوآنو  سواین تابیبیو  باعجله آنقرار داشت که پاندول  ایکهنهبر دیوارش ساعت 

با  واردیوانهکه به طرزی  ایپنجره... و سرانجام  شدمیدیده  آنکه با عالمت صلیب سرخ بر  ایزدهزنگقفسه 

 بود. شدهمهرومومزنجیر و قفل 

 .شدمینومید قربانیان محسوب  هاینگاهآخرین روزنه  شکبیکه  ایپنجره

که هنوز ناشناس بود دختر جوان را آرام بر صندلی  ایچهرهدرب اتاق بسته شد و مرد با ماسک سفیدش و 

 دستانش را ببندد او را با طنابی ضخیم به صندلی محکم بست. آنکهبیمرگ نشاند و 

 ؟میرممیپرسید: من راحت  لرزیدمیدختر که از ترس 

 داد ...مرد پاسخی ن

بطری کوچک را برداشت و پاسخ داد: می خوام یه مرگ  آندر عوض به سمت قفسه فلزی رفت و از داخل 

 از هم بستری! تربخشلذت، حتی رسیمیرو برات رقم بزنم. مرگی که از اون به نهایت لذت  بخشلذت

 که دختر با تعجب پرسید: آخه چطوری؟

 کامل اندکی از مایع بطری را بر صورتش پاشید. بااحتیاطاو رفت، مقابلش ایستاد و  سویبهمرد 

 گفت: این دیگه چی بود؟ کردمیصورتش را با دست پاک  کهدرحالیخورد و  جاان دختر جو

 و کوشید تا به خودش تکانی دهد ...

 که ناگاه آرام شد!
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 .توصیفغیرقابلو  کنندهمسخ نهایتبیداشت. بویی  انگیزیدلاین مایع بوی 

 بعد با ولع شروع به بوئیدن مایعی که صورت و دستانش را خیس کرده بود کرد. ایلحظه دختر

 کرده بود. خود بیخوداو را از  شدهنفرینمایع 

شروع به تکرار این جمله کرد: منو  بردفرومی هایشریهاین بوی کشنده را در عمق  واردیوانه کهدرحالیسپس 

 بکش ... منو بکش!

 آماده شکنجه بود.و اکنون طعمه 

 .شدمیباید این بار هم داروی مرگبار مجدد آزمایش 

پس مرد به سراغ میز رفت و چاقوی بزرگی را برداشت و گفت: بریدن سر همیشه زجرآوره، اما نه وقتی مایع 

حاال  میشه ... انگیزشهوتو  بخشلذت العادهخارقسحرآمیز من به کار بره. حتی بدترین دردها هم با این دارو 

 زمان لذت بردن توئه!

بر باالی سر دختر رفت، با خشونت موهای سیاه و نرمش را گرفت و سرش را تا حد ممکن  رحمبیمرد  آنگاه

 به عقب کشید.

 حال گلوی باریکش آماده بریدن بود.

 آراممآرانهاد و  آلودشعرقکافی تیز نبود بر گلوی  قدربهسپس چاقویی را که حتی برای بریدن انگشت هم 

 شروع به بریدن کرد.

 ذرهذرهحتی دستانش را باال بیاورد از پاره شدن  آنکهبیبود  اختیاربیکه هم چنان مسخ و  چارهبیو دختر 

 .بردمیو لذت  زدمی نفسنفسیش لوگ

 .کردمیجاری بود و از میان دستکش و چاقو به هر سو فوران  شدتبهخون 

 .بردمیمقاومتی کند از بریده شدن سرش لذت  آنکهبی شدهافسونو دختر  بریدمیمرد سر 

 اثر کرده بود. بازهمدارو 

 گلو رسید و خونریزی شدید و شدیدتر شد ... هاینیمهچاقو به  کمکم

دستانش را باال آورد تا  کردمیشد و دختر که تازه شدت درد را حس  اثربی... دارو دوباره  آخراما در لحظات 

 ه بود بیرون کشد!فرورفتچاقو را که تا نیمه در گلویش 

 ولی تالشش بیهوده بود و مرد هم چنان با توحش بریدن را ادامه داد.
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 و چند ثانیه بعد ...

از شدت  کردمیبرای زنده ماندن تقال  بازشدهو دهانی  آلودخوندختر که از اوج دردی کشنده با چشمان 

 یزی و شوک ... جان داد!خونر

 مرد دست از سالخی کشید و رهایش کرد.

 آنکهحالشکنجه درد را تجربه کرده بود ...  آخرن بار هم در لحظات ای قربانیبود و  پرکردهرا  جاهمهخون 

 .بردمیو لذت  گذاشتمیباید با داروی جادویی داوطلبانه خود را در اختیار او 

 اشپزشکی اینوشتهدستبود به سراغ  خشمگین کهدرحالیش را از خون پاک کرد و هایدستکشسپس مرد 

تکرار شد و نتیجه در  A-H3شب با داروی  8:30... آزمایش دوم ساعت  2016ژوئن  28رفت و چنین نوشت: 

 منفی بود. اثر دارو هنوز کمتر از دو دقیقه است. بازهمپایان کار 

 جسد بازگشت. سویبه آنگاهو 

 هایگونهپردردش بر  هایاشکهنوز رد  کهدرحالیغرق در خون بود.  بادامیچشمتر جوان و زیبای دخ

 .درخشیدمیبلورینش 

 !تصورغیرقابلدردی  باتحملاو مرد و به مجازات خیانتش رسید. 

و زیبای دختر را برداشت  دستیکیفمرد از اتاق شکنجه خارج شد و به اتاق پذیرایی رفت. تز کنار مبل 

 کرد. اشبررسی

عکس خانوادگی بود ... او در کنار همسر و پدر و مادرش، یک تلفن همراه خاموش، یک رژلب و  یکآنداخل 

بود ... شاید عذرخواهی و  شدهنوشتهبه خط ژاپنی  آنکاغذی که بر  درنهایتالک صورتی، مقداری پول و 

 شاید اظهار ندامت.

 .شدمیتمامی این وسایل باید نابود  چراکهدر هر اهمیتی نداشت 

و باز با چشمان سیاه و زیبایش به  آلودخونمرد با چاقوی سالخی به سراغ جسد رفت. او هنوز با دهانی  آنگاه

 باال زل زده بود.

 آسمان مرسر بیابد ... سویبهاز میان درزهای کهنه سقف راهی  خواستمیگویی 

 بود. آنجا که حاال پر از ستارگان درخشان
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 حتی بیشتر از صدای زنگ آزاردهنده شد. آنکه ویبره  ایگونهبهتلفن موبایل چندین بار زنگ خورد، 

 واب روی میز عسلی نگاه انداخت.به گوشی موبایلش کنار تخت خ میلیبیگی غلتی زد و با آلودخوابدانلد با 

 شب بود. 11:30ساعت 

 را بخواند. گیرندهتماسو سپس بیشتر خم شد تا نام 

 چندین پرونده خونین را با او تجربه کرده بود. حالتابهپلیسی که  مأموررابرت بود ... رابرت کاپمن، 

 انداخته بود؟ اشقدیمیو حاال در شبی آرام و ساکت چه موضوعی بود که او را به یاد دوست 

خوبی؟ من خوبم ... چی؟ یه پرونده  رابرت. تو بلهجواب داد:  ایگرفتهرا برداشت و با صدای  اشگوشیدانلد 

 دیگه؟

مزاحمت شدم ولی راه یه جایی  دیروقتی خط چنین گفت: آره، یه پرونده تلخ دیگه. ببخشید که سوآنرابرت 

 این یه جریان عادی نیست. کنممیگفت که بهت زنگ بزنم. احساس  به همنبردم و یه حسی 

رو سالخی  هابچهاون مرد که  از ترترسناکحبش؟ یعنی از اون پرونده سگ سفید با صا ترغیرعادییعنی  -

 ؟پختمیو باهاشون کلوچه آدمیزاد  کردمی

کمک کنی. چون هر چی مدارک و نشونه رو دنبال  به همامیدوارم  درهرحالنمی دونم، شاید ... شایدم نه!  -

 پیش سازمان محفوظه. وحقوقتمحق ضمناًنرسیدم ...  اینتیجهکردم و کنار هم چیدم به 

 دوست من! کنیممیراجع به صحبت  فرداپسمهم نیست. خب  -

 بیای. االنهمین. موضوع جدیه ... باید کنممیدانلد، خواهش  -

 دانلد مکثی کرد و گفت: باشه ... من که نمی تونم بهت نه بگم.

 ممنونم دانلد. -

مقابل آینه بزرگ  کهدرحالیبود از جایش برخاست، وسایلش را آماده کرد و  آلودخوابسپس کارآگاه که هنوز 

این بار باید کدوم قاتل رو توی کدوم ساختمون قدیمی ایستاده بود با لحنی نامطمئن گفت: نمی دونم،  خوابشاتاق

 گیر بندازیم؟

و بعد به خود در آینه لبخندی زد و ادامه داد: خب، کار ما هم اینجوریه. خون و خونریزی، قاتل و مقتول، جنایت 

از جنایتهاشون خسته نمی شن. همونطور که ما از  وقتهیچ رحمبی هایذهنو جنایت ... تا ته دنیا. انگار که این 

 گیر انداختن اونها خسته نمی شیم.
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 تکان داد. تأییدعی داشت به خود دلداری دهد سرش را به عالمت س کهدرحالی آنگاه

 بله! دنیای عجیبی بود.

پر از خشونت ... پر از زشتی و سیاهی، گویی مرزی میان  هااینه هم ناپر از مهر ... پر از زیبایی و رنگ، اما در می

 بودند. آمیختهدرهمسفیدی و سیاهی وجود نداشت و این دو 

 .آمددرمیدر پایان کار قاتلی مخوف از آب  رسیدیم نظربه  زیرسربه... آنکه مهربان، ساکت و آمیزشی ترسناک 

بیشتر شدن  هراساندمیاو را  آنچهاما  ؛نبود ایتازهموضوع و این در خاطرات طوالنی و پر از تجربه دانلد کارآگاه 

 قرمز بود. هایپروندهآمار 

هم نوع خود  مهابابی هاانسانحاال به تفریح و بازی بدل شده بود.  رسیدیم نظرکه روزی ناممکن به  هاییجنایت

 دلیل داشته باشند. تنها برای تفریح، برای نفرت و حتی برای عشق! آنکهبی کشتندمیرا 

طوالنی ترجمانش  هایسالعجیب که دانلد هرگز نتوانسته بود در تمامی این  قدرآنعجیب بود ...  راستیبهو این 

 د.کن

 دقایقی مدید سپری شد.

ستاده و هنوز به خود خیره مانده ای آینهغرق در افکار تلخ خویش بود که نفهمید مدت زیادی است مقابل  قدرآناو 

 است.

سیگارش را بر لب گذاشته بود راهی اداره  کهدرحالیرا پوشید و  هایشلباس سرعتبهپس تردید را کنار گذاشت، 

 پلیس مرکزی مرسر شد.

 .شدمیشب بدون شک برگ دیگری بر دفتر خاطرات جنایی او افزوده  آن

 ند ادامه داشت بدون توقف.رو این متأسفانهپر نشود، اما  دیگربارآرزویش بود هرگز  آنچه

 ردآلود زندگی میان دوپایان بود.هم زنده خواهند ماند و این رسم د هاجنایت اندزنده هاانسانکه تا  دانستمیاو 

 به اداره پلیس برسد. قیمتشگرانمدت زیادی طول نکشید تا او با ماشین 

 ساختمان گذشت. وخمپرپیچهنوز سیگارش را روشن نکرده بود وارد شد و از داالن طوالنی و  کهدرحالیو سپس 

 اتاق رابرت کاپمن روان شد. سویبه درنگبیکوتاهی کرد و  وبشیخوششیفت شب  مأمورانبا همه کارمندان و 

 در زد و داخل رفت ...
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دوستانه پرونده قرمزش را که  هایاحوالپرسیرابرت از دیدار او بسیار شادمان شد و او را در آغوش کشید و پس از 

 خالصه اما عجیب و ترسناک بود روبروی دانلد گشود.

در حومه شهر و  ایزبالهتاریکی شب از سطل به تعدادی تصاویر در  شدمی خالصهمحتوای پرونده ناقص بود و 

 گشت پلیس یافت شده بود. هایسگپالستیک سیاهی که توسط 

 دیگر. چیزهیچبود ... بدون  شدهکشف اششدهبریدهداخل پالستیک پای 

مربوط به دختر مانکن جوانی است که سه روز پیش غیبتش  شدهبریدهبود که این پای  شدهمشخصطبق مدارک 

 است. شدهگزارشاره پلیس به اد

 در شهر. شدهاعالمیکی از سه غیبت 

 از شخص گمشده بالتکلیف مانده بودند. اینشانه هیچبیو هنوز دو مورد دیگر 

بود که دختر به قتل  شدهحاصلکرده بود و حال اطمینان  تأییدهویت دختر جوان را  DNAخون و  هایآزمایش

است ... و دیگر  شدهانداختهدر سطل  اششدهبریدهشده از روی عجله و یا عمد پای  قطعهقطعهرسیده، جسدش 

 هیچ!

گذراند و سپس گفت:  ازنظررا چندین بار با دقتی خاص  هاعکسرا مرور کرد.  کالبدشکافی هایآزمایشدانلد نتایج 

 و شاید ... ایزمینهپیشخب، این شاید یه قتل عادی باشه، بدون هیچ 

 ؟شاید چی -

 .ایزنجیره، یه قتل بینیپیشغیرقابلشروع یه جریان عجیب و  -

 نه ... خدای من! -

، با یکیاینحس خاص خودش رو به آدم القاء می کنه. در مورد  ایپروندهو دانلد ادامه داد: می دونی؟ شروع هر 

 نیستم. بینخوشو مدارک ناقص ... راستش خیلی  هاعکساین 

گفت: باید  فشردمی هایشدندانرا میان  آندود غلیظ  کهدرحالیروشن کرد و  تأملو سیگارش را با آرامی  آنگاه

 از محلی پالستیک رو پیدا کردین بازدید کنم.

 با هم میریم. االنهمینالبته،  -

تصاویری تهیه کرد و سپس آماده شد تا همراه رابرت به  اشگوشیی پرونده و مدارک با هاعکسدانلد از تمامی 

 محل کشف جسد برود.

 .شدهبریدهبه یک پای  شدمیجسدی که خالصه 
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شدند. محلی که در حومه شهر  موردنظربود راهی محل  شبنیمه کهدرحالیدانلد و رابرت سوار بر اتومبیل پلیس 

بود  شدهاحاطهکه از دو سو با درختان بلندی  این جادهاز  ایگوشهمتروک و خلوت. در  ایجادهقرار داشت ... در 

 یافت شده بود. جاهمانسطل زباله بزرگی قرار داشت و تکه جسد در 

سطل  سویبهبزرگی در سکوت و تاریکی مطلق شب  قوهچراغدو با  آنرابرت اتومبیل را کمی جلوتر متوقف کرد و 

 رفتند.

 هاآنو از  کردمیو حتی ته سیگارهای اطراف سطل را بررسی  ردپاها، هاالستیکدانلد با دقت کامل رد  کهدرحالی

 .انداختمیرا در کیسه کوچکی  هانمونهو یا  گرفتمیعکس 

 مشخص بود تمامی این مدارک هم برای یافتن سرنخ این ماجرای مرموز کافی نبود. آنچهولی 

جسدش  آنکهبیبود و  مفقودشدهناگهانی  طوربههیچ دشمن خاصی نداشت  ظاهراًمدل زیبا که  یک اندختری جو

 بود. پیداشدهدر سطلی دور از شهر  اششدهبریدهپیدا شود تنها پای 

 آندر  شبنیمهکه تمامی مسیرها و ردها را دوباره بررسی کردند فرصتی یافتند تا در سکوت عمیق ازآنپسدو  آن

 طبیعت سنگین بپردازند. آنبه لمس ترسناکی  هیاهوی شهر دورازبهمکان بکر 

 هراس داشت. اشیادآوریکه هنوز از  ایتجربهدانلد این حس را تجربه کرده بود، 

 هاتپهراهی جاده باالی  ایزنجیرهشبی که در جنگل منتهی به معدن قدیمی برای یافتن رد پای سگ سفید قاتل 

 .GPSبود و خوفناک. جایی که نه گوشی موبایل آنتن داشت و نه  آلودمهشده بود، آنجا که 

بود ... کنار سطل متعفن  محصورشدهکه با انبوهی از درختان  ایحومه ایجادهو حاال هم در تاریکی و سکوت در 

 همان حس ترس را داشت.

 .جوانتقامبود و یا که تاکنون دیده بودند یا دیوانه  هاییآنقاتل این پرونده هم مانند همه  مطمئناً

 کردمیرابرت را در عمق سیاهی مخوف شب دنبال  قوهچراغرد نور  کهدرحالیدانلد سیگار دیگری روشن کرد و 

 !هاآدمگفت: شب ساکت و قشنگیه ... هراسناک و ژرف ... مثل ذهن ما 

خیانت می کنه و سرانجام می ه بود گفت: درسته، ذهن ما، ذهنی که جنایت می کنه، فرورفتو رابرت که در فکر 

 میره.

 اما نباید فراموش کرد که همین ذهن می آفرینه، می بخشه و عشق می ورزه. -

 یی رخ می ده؟هاجنایتپس چطور چنین  -

قبل چی بهت گفتم، ارضاء روح یا جسم باالترین خواسته  هاسالخیلی پیچیده ست. فراموش نکن که  -

 مقام، یکی با زن زیبا و یکی با قتل!بشره. یکی با پول ارضاء میشه، یکی با 
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نتونستم، انگار  وقتهیچاما  ؛بدم و دیگه بهش فکر نکنم استعفامی دونی دانلد ... بارها خواستم از کارم  -

 ترسناک و مهوع خو گرفتم. هایصحنهکه منم به این 

ین کار رو بکنم ولی کرد و گفت: بین خودمون باشه دوست من. منم بارها خواستم ا ایخنده باصداقتدانلد 

بهش عادت می کنه. عادت می کنه  کمکمنتونستم. مثل آدمی که اول از بودن توی تاریکی واهمه داره ولی بعد 

رو دستگیر کنه. اگه ماها نباشیم ها قاتلبشه. خب باالخره یکی باید  مندعالقهکه باهاش کنار بیاد و حتی بهش 

ی عجیبی هستیم که برای آرامش دیگرون آرامش خودمون هاآدمما همون  کنه؟ تأمینکی باید امنیت این مردم رو 

 رو زیر پا می ذاریم.

رابرت با خشنودی و رضایت لبخندی زد و سرش را به عالمت تصدیق چندین بار تکان داد. دانلد به زیبایی عمق 

 زیبا معنی کرده بود. ایفداکاریرا در  شغلشان هایسختی

 ست در امنیت و آرامش باشد.توانمین هاپلیسحق با او بود، شهر بدون وجود 

مدارک کامل و تهیه تصاویر از محل، جاده خاموش و خفته را با تمامی رازها و  آوریجمعدو پس از  آنسرانجام 

 رمزهایش به حال خود رها کردند و رفتند.

 مکان مرموز مستولی شد. آنبر و دوباره سکوتی ژرف 

. بویی که به دلیل رسیدمیبه مشام  کنندهمسخو  انگیزدل ایرایحههنوز از میان بوی تعفن سطل زباله  کهرحالید

 .شدمیهرگز درک ن هاانسانتوسط مشام  هازبالهشدت آلودگی 

 .A-H3 بانامرا دریافته بودند، بوی داروی مخدر  آنآمدن  محضبهکاوشگر  هایسگبویی که 
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 .رسیدمین اینتیجهبه  آوردمیرابرت در اتاق نشسته بود و هر چه به مغزش فشار 

 مقتول هیچ سرنخی نیافته بودند. شدهقطعپای  جزبهبود ولی در تمامی نقاط شهر  شدهانجامقتلی 

 .یادداشتاو هنوز چهره درمانده پدر و مادر مقتول را به 

تا شاید بتواند  کردمیصحبت  شدهکشتهباید با خانواده فرد  کههنگامیبخش کارش همین بود.  ترینسخت درواقع

که با شنیدن خبر مرگ تنها دخترشان شوکه شدند. حتی لزومی نداشت تا پای  ایخانوادهدلیلی برای قتل بیابد. 

 و نه به پلیس. کردمی هاآناین نه کمکی به  چراکهاو را نشانشان دهند  شدهقطع

ی این پرونده ناقص و عجیب درمانده شده بود تصمیم گرفت تا برای مشورت بیشتر با دانلد تماس او که از سردرگم

 توانسته بود تاکنون به سرنخی برسد. اشریزبینیاو با دقت و  حتماًبگیرد. 

 که ناگهان ...

. پیداشدهدیگه  هشدبریدهی وپادستگفت: رابرت، یه  زدمی نفسنفس کهدرحالیپلیسی سراسیمه به اتاقش دوید و 

مال همون دختره  شدهقطعتوی یه سطل زباله دیگه! و دوباره توی همون پالستیک بزرگ. نمی دونم این اعضاء 

 یا نه؟

رابرت که یکه خورده بود تنها توانست به دانلد در یک پیام کوتاه این خبر ناگوار را اعالم کند: دانلد، زود بیا اداره 

 دیگه! فقط عجله کن. شدهقطعی وپادستپلیس. دوباره یه 

از بهت و نگرانی گیج شده بود با صدای دوباره همکارش به خود آمد: رابرت ... حواست کجاست؟  کهدرحالیو سپس 

 ما باید سریع بریم.

 مال همون دختر باشه و گرنه باید بگم قاتل از ما جلو زده. وپادستخدای من، امیدوارم این  -

 شدهفرستادهکه برام  هاییعکسخون انجام بشه. ولی از ظاهر  DNAهنوز معلوم نیست، چون باید آزمایش  -

 ی رسه که ...نظرمبه 

: کرد و رابرت که ترسیده بود پرسیدسخنش را قطع  کردمیموبایلش نگاه  درگوشیرا  هاعکسکه دوباره  مأمور

 که چی؟

 دومین مقتول پرونده ست.ها مال یه نفر دیگه ست! این وپادستاین  -

 است. جاگذاشتهدر سطل زباله  هاآنکه قاتل دومین قربانی خود را برای  رسیدیم نظربله! چنین به 
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 هایدوربینهیچ اثر دیگری باقی گذارد، در  آنکهبی. کردمی قطعهقطعهرا  هاجنازهقاتلی که پس از پایان کارها 

 را پنهان کند. هایشقتل دیدمیو یا هر جای دیگر. قاتلی که نیاز ن هاسطل، در کنار هاناخیابان و ساختم

محل کشف اعضاء بدن حرکت کردند و به دانلد نیز اعالم کردند تا  سویبهسوار بر ماشین پلیس  باعجلهدو  آن

 برساند. هاآنخود را به 

شهر بود انتخاب  مداربسته هایدوربینرا در یک کوچه تنگ و خلوت که دور از دید  ایزبالهاین بار قاتل سطل 

 کرده بود.

 را بپوشاند و شناسایی نشود. اشچهرهباهوش بود تا  قدرآن مسلماً شدمیو حتی اگر در دوربین هم دیده 

یی که در اطراف سطل زباله تجمع کرده بودند افزوده شدند. دوباره یک هاپلیسبه جمع  هاآنچند ثانیه بعد 

 چیزی که یافته بودند. آنبود. همه  شدهبریدهکه حاوی یک دست و دو پای  پالستیک سیاه بزرگ

قاتل را از بین نبرد دستکشی بر دست کرد و با دقت نقطه  هایانگشتسعی داشت آثار احتمالی  کهدرحالیرابرت 

 ها را بررسی کرد.وپادست شدهبریده

 هااستخوانمیان  آنتیغه  هایبرادهآثاری ظاهری از  آنکهبیبود.  شدهاستفادهکردن از چاقوی تیزی  قطعهقطعهبرای 

 و یا گوشت دیده شود.

 و دقایقی بعد ...

 دانلد هم از راه رسید.

تازه شروع  این دانستمی چراکه، نگران و مضطرب. آمدمی به سویشان دواندوانبا سیگاری بر لب  کهدرحالی

 حالیپریشانکه  آورتهوع. تفریحی رسیدیم نظرمانند تفریحی به  هاانسانمثله کردن  آنماجراست. ماجرایی که در 

 !ساختمیقاتلش را نمایان 
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 مرد برای تاکسی دست تکان داد.

 .جستمیبا دقت داخلش را بود که  ایتاکسیاین چندمین 

 جوان مسافرش بود ... پس سوار شد. دخترتنها یک 

ست جزئیات را ببیند. تنها او را دید که با ماسک سفیدی بر دهانش سوار بر اتومبیل توانمیهوا تاریک بود و راننده ن

 نبود. ایغیرعادیو این مورد  شودمی

 سفید قدری عجیب بود. هایدستکشمردی با ماسک و به او انداخت.  نگاهینیمدختر هم 

 ولی او هم اهمیتی نداد و تاکسی با دو مسافر به راهش ادامه داد.

و راننده خیابان شلوغ و پرترافیک را  کردمیمحلی مرسر در اتومبیل از رویدادهای تاریخی جهان صحبت رادیو 

 .کردمیطی  آرامآرام

دختر جوان هنوز در این اندیشه بود که این مرد ناشناس چرا باید با دستکش و ماسک در خیابان تردد  کهدرحالی

 کند؟

او گرفت، نشانش داد و سپس  سویبهکند بطری کوچکی را  توجهجلب آنکهبیخم شد و  به سویشکه ناگاه مرد 

 در صورتش پاشید. بااحتیاطآرام و 

نشان دهد ظرف چند ثانیه از  العملیعکسشوکه شده بود از جا پرید ... ولی قبل از آنکه بتواند  که نادختر جو

 دارو مسخ شد. تأثیر

به مرد ناشناس خیره  زدهبهتافتاده بود با چشمان  نفسنفساز بوی افسون گرش به  کهدرحالیو لحظاتی بعد 

 شد ... او که بود؟

راننده متوجه شود چاقویی را به دست دختر جوان داد و زمزمه کرد: حاال با این هر کاری دوست داری  آنکهبیمرد 

 باشه بیشتر لذت خواهی برد. ترعمیقبکن. هر چی زخمت 

را روی پیرهنش  آناز شهوت مرگ لبریز شده بود لبه تیز  کهدرحالیز او گرفت و دختر جوان با ناباوری چاقو را ا

 گذاشت.

 نبود! او چاقویی را از مرد ناشناس گرفته و روی شکمش گذاشته بود. باورقابل

 کرد. ایاشارهمرد به او 
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 !داردمیبود اما حس کرد که میلی شدید او را به دریدن شکمش وا  زدهبهتدختر هم چنان 

 .فروکرددر شکمش  آرامآرامترسان اما پرشهوت چاقو را  کندمیبداند چه  آنکهبیو سپس 

 .زدمی نفسنفس ترافزوناو با لذتی  شدمیو درد بیشتر  ترعمیقهر چه زخم  کهدرحالی

 ه داد.دو به راهش ادام آنبه  توجهبیجوان از یک حس عاشقانه است  دخترراننده به تصور آنکه این رفتارهای 

به این قاتل ناشناس خیره مانده بود با  کهدرحالیچشم دوخته بود و دختر  اشقربانیمرد به تماشای خودکشی 

با لذتی عمیق بود.  توأمرا غرق در خون کرده بود. این یک خودکشی  جاهمهچاقو در شکمش  درپیپین فروکرد

 دختر جوان تاکنون هرگز درکش نکرده بود. آنچه

این ماده مخدر قرار گرفت و  تأثیرراننده هم تحت  اندکاندکدارو فضای اتومبیل را پر کرد و  انگیزدلبوی 

 ادامه داد. اشرانندگیاز قبل به  ترآرامشده بود  اختیاربیسست و  کهدرحالی

راننده هم  و دریدمیشکم خود را  آلودخونهنوز غرق در لذت با چاقویی لحظات ترسناک سپری شد. دختر جوان 

 .رفتمیبه جلو  اندکاندککنار خیابان  خود بیخودمسخ و از 

هنوز از اوج لذتی فریبنده  کهدرحالیاز نفس افتاد و  ذرهذرهشده بود  حالبیکمی بعد دختر که از فرط خونریزی 

 در هیجان بود با چشمانی خیره شده، نفس برید!

 نبضش را بررسی کرد ... مرده بود. آرامیبهمرد 

گفت: من  شدهافسونخطاب به راننده  کردمیه شدن آماده دخود را برای پیا کهدرحالیپس لبخند تلخی زد و 

 داشته باشی. این بهترین پیشنهاد من به توئه! بخشیلذتپیاده می شم. تو می تونی با یه تصادف خونین مرگ 

دکی درنگ با سرعتی شدید شروع به نپس از اپیاده شد و سپس اتومبیل  فتصشیطانراننده توقف کرد، مرد 

 حرکت کرد.

 باشد. اشبعدیمرد منتظر ماند تا شاهد مرگ قربانی 

رفت و به طرزی باورنکردنی با نهایت سرعت  برقیچراغیه مست تیر  واردیوانهاز خیابان گذشت و  مهابابیتاکسی 

 و بخار از هم پاشید. برخورد کرد و در میان دود آنبه 

 .فراگرفترا  جاهمهبعد از شدت تصادف آتش  ایثانیهو 

تاکسی خود را به تیر برق کوبیده  آورسرسامکرد. مردی دیوانه با سرعتی  سوآنتصادفی مهیب که مه را متوجه 

 نفهمید. کسهیچبود، یک خودکشی وحشیانه که علتش را 
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خیره شد و سپس  بلعیدمیرا  شد، به آتشی که اتومبیل و دو سرنشینی خیابان ماسکش را جابجا کرسوآنمرد 

 شد. ازنظر محوشیطانی  ایسایهچون  صدابیآرام و  دویدندمی سوآندر هیاهوی جمعیتی که به 

دیوانه که وحشیانه به تیر برق  ایرانندهتیتر اول خبرهای محلی شد،  سرعتبهشب  آناین خودکشی عجیب 

 مسافرش را در آتش کشته بود!و  کوبیده و خود
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 بود که در دفتر کار رابرت مشغول بررسی اوضاع بود. هاساعتدانلد 

قایای اجساد دریافت کرده بودند را ب کالبدشکافیو  هاآزمایشتاکنون از  آنچهدو تمامی تصاویر، مدارک و هر  آن

 بودند. کردهنصبروی برد بزرگ دیواری 

 دو دختر جوان بود. شدهقطعهای وپادستدر این پرونده عجیب داشتند، تنها  آنچهتمامی 

 دیگری آسیایی بود. آندو دختر که یک مانکن و 

دومین دختر هنوز ناشناس و  آن برخالفاما  ؛ناگوار و شوکه کننده بود اشخانوادهخبر مرگ اولین دختر برای 

 نظربود و این غیرعادی به  نشدهاعالمدر شهر مرسر  ایخانوادهوی بود. حتی مفقود شدنش هم از س الهویهمجهول

 بود. طردشدهرا در این شهر نداشت و یا شاید  کسهیچ. شاید رسیدیم

 از حد تصور کرده بود. ترسختدو را  آننقص مدارک و نبود هیچ ردی از قاتل کار  هرحالبه

 گونههیچقطع کردن اعضاء بدن را بدون  چراکهبود که قاتل به جراحی آشناست  آنند دانستمیتنها چیزی که 

 شکست استخوان بلد بود.

 دادهرخاز رفتار قاتل داشته باشد لیست وقایع چند روز اخیر را که در شهر  ایبینیپیشرابرت برای آنکه بتواند 

 .قراردادبود از همکارانش گرفت و در کنار این شواهد 

یک راننده تاکسی همراه  غیرعادیدر فروشگاه و سرانجام خودکشی  زدوخوردد تصادف منجر به جرح، یک ریک مو

 بود ... و دیگر هیچ. آنبا مسافری که در 

که شاید الزم باشد تمامی مواردی که در این اواخر به قتل شهروندی منجر شده بود را با دقت  کردمیدانلد تصور 

در شهر مرسر که انتظار رخداد چنین  همآنکه خودکشی ناهنجاری بود،  آخرمورد  خصوصاًبیشتری بررسی کنند. 

 .رفتمین آنوقایعی در 

که بر برد سفید سوزن شده بود برای  شدهقطعهای وپادست خراشدلی هاعکس تمامیبهرابرت مانند همیشه 

. چطور میشه این پرونده ایسایهدانلد ... نه ردی، نه حتی بود گفت:  مستأصل کهدرحالیچندمین بار خیره شد و 

 رو معنی کرد؟

پاسخ داد: یه هدف مجهول، اجساد ناقص ... انگار که قاتل می  کشیدمیدانلد که از فرط سردرگمی پیاپی سیگار 

 دونه داره چیکار می کنه و فقط مائیم که هنوز نمی دونیم.

 یه متجاوز جنسیه. احتماالً -
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 ، یادته؟فروشدستیا شایدم یه دیوونه که قصد داره چیزی رو بگه. مثل اون مرد  -

 محول شد. به همبود که  ایپروندهالبته که یادمه. اون بدترین  -

یی هابچهیم، کردمی کالبدشکافیرو  هابچهباید اجساد اون  کهوقتی. آورتهوعبود، دردناک و  باورقابلغیر بله -

... و ما باهاشون  خندیدنمیسک به دست مشغول بازی بودن و به دنیای تلخ ما که تا ساعاتی قبل عرو

 چیکار کردیم؟

 به ناگاه اشک در چشمان دانلد حلقه زد و از فرط درماندگی پک عمیقی بر سیگارش زد.

 رهاتبزرگ یتوزکینهرا که قربانی  گناهیبی. او هنوز وداع با شش کودک یادداشتوقایع را به  آناو هنوز اوج تلخی 

 !رسیدمیحتی به نیم متر هم ن هایشانتابوتبودند فراموش نکرده بود. کودکانی که  شده

داریم. دنیایی  رحمیبیدنیای  بلهپرونده منقلب شده بود آهی کشید و گفت:  آنو رابرت که از یادآوری دردناک 

 واقعاًهم رحم نمی کنه ... و حاال هم دو جسد که حتی هنوز نتونستیم یکی رو شناسایی کنیم.  هابچهکه حتی به 

 ؟کنیممیحتی به خودمون هم رحم ن هاانسانچرا ما 

سعی  کهدرحالیبه خود آمد، برخاست، چند نفس عمیق کشید و سپس به سراغ کامپیوتر رابرت رفت.  کمکمدانلد 

 شهر ردی را بیابد. هایدوربین دهشضبطداشت از میان تصاویر 

رو بگیره. دو دختر بدون هیچ دلیل چرا  هاجنایتگفت: حتی همه این تکنولوژی هم نمی تونه جلوی این  آنگاهو 

 باید مثله بشن؟ چرا باید شکنجه بشن؟

 یعنی اون لعنتی برای چی این کارها رو می کنه؟ -

دوربینی که نزدیک به سطل زباله دومین سطح شهر را نگاه کرد.  هایدوربیندانلد این بار با دقت بیشتری فیلم 

ضبط تصویر کرده بود. مردی که با پالستیک بزرگی بر دوشش و مرموز  بلندقامت ایسایهاز  شبنیمهجسد بود در 

 مشخص باشد بقایای جسد را در آنجا انداخته بود. اشچهره آنکهبی

 گذراند. ازنظرئیات این سایه عجیب و ترسناک را زرد و تمام جو دانلد بارها و بارها روی تصویر زوم ک

که چه  دانستمی شکبیشد. قاتل  ترقویحتی حس کرد که قاتل به دوربین می نکرد و هر بار این حس در او 

 ترسی از جنایاتش داشته باشد. آنکهبی کندمی

یافت ... تجاوز جنسی؟ دیوانگی یا نفرت؟ و  شدیمن هاقتل. هیچ دلیل برای شروع این فرورفتدانلد دوباره به فکر 

ست با کنار زدن قانون کار را برای آنان توانمیکه  غیرمجازیا شاید یک آزمایش پزشکی. شاید هم خودکشی 

 تر کند.ردشوا
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و نه لباس خاصی. تصویر اونقدر  ایچهرهولی نه  بلندقدرو دیدم. یه مرد  هافیلمحال رابرت گفت: من بارها  آنو در 

هم ردی رو کنار سطل، روی زمین و یا روی  ماوراءبنفش هایردیابسیاهه که نمی شه چیزی رو فهمید. حتی 

پالستیک خونی پیدا نکردن. اون خیلی راحت داره به کارش ادامه میده بدون اینکه ما بتونیم مدارک پرونده رو 

 کامل کنیم.

و گفت: اون لعنتی فقط داره به تعداد مدارک ناقص ما اضافه  ریختهمبه روی میزش را  هایبرگه باخشمو بعد 

 می کنه. سردرگمی بیشتر، ابهام بیشتر بدون هیچ اثری!

 که در همین لحظات تلفن اتاق به صدا درآمد.

 رابرت صحبت کرد ... از آزمایشگاه بود.

واضح اما در این میان  کامالًاعالم شد. یک خودکشی دو جسد حادثه خودکشی راننده تاکسی  کالبدشکافینتیجه 

 موضوع عجیبی وجود داشت.

شخص دیگری در  آنکهبیبود  شدهشناساییمسافر تاکسی یک زن جوان بود که با جراحاتی شدید در شکمش 

 عنی او خودکشی کرده بود درست مثل راننده.ی ؛اتومبیل باشد

 بزنند؟ خراشدل ایخودکشیو مکان دست به  زمانیکچگونه ممکن بود که دو انسان در 

 خودخودیبهنداشت اما  هاآن. این ماجرا در ظاهر ارتباطی به پرونده فروبرددانلد را به فکر  آوردلهرهو این خبر 

 بود. غیرمنطقیو  برانگیزسؤال

 عجیب در یک تاکسی. دونفرهیک خودکشی 

شکمش را دریده  آناجساد در آتش سوخته بودند و تنها چاقویی که مسافر با  چراکهنبود  ارائهقابلجزئیات بیشتر 

 هیچ! بازهمبود یافت شده بود و 

مردد بود اما به رابرت گفت: تو گفتی قاتل داره به مدارک ناقص ما اضافه می کنه، خب اینم یه مدرک  اگرچهدانلد 

 دیگه. بازم ناقص و عجیب.

 منظورت چیه دانلد؟ -

باید توی اون دنبال یه رد  کنممیست. ربطی به پرونده ما نداره اما حس  دونفرهه خودکشی این اتفاق ی -

 تازه باشیم.

 این دو مورد به هم ارتباطی نداره. نظرماما به  -

 بذار تصاویر دوربین ما رو راهنمایی کنه. درهرحالشایدم حق با تو باشه.  -

 موافقم. -
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ساعت قبل از  5دوربین به محل حادثه را تا  تریننزدیک شدهضبطدستور داد تا آخرین تصاویر  سرعتبهو رابرت 

 حادثه در اختیارش قرار دهند.

 .فرورفتباید به دنبال چه ردی باشد سیگار دیگری روشن کرد و به فکر  دانستمیدانلد که ن

. اتفاقاتی ترسناک در شرف وقوع بود که کردمی شهر مرسر دیگر مانند گذشته امن و آرام نبود و این او را نگران

 معنایشان کرد. شدمین درستیبه

خون میان پهنه سپید تابلوی  سرخ بارنگو سپس او دوباره به تصاویر اجساد روی برد خیره شد. تصاویری که 

 بودند. مشمئزکنندهو  آورتهوعدیواری 

 را شنید! هااستخوانادها و خرد شدن بوی خون را حس کرد و صدای فری هاآناز  شدمی توگویی

 .کردمی ترشرنگین آلودخونی هاعکسبا  آنو هر  چیدمیرا  آن واردیوانهآلبومی زجرآور که قاتل 
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ام رابینسون  28که در سراسر خیابان  ایمداربسته هایدوربینی مرموز هافیلمدانلد و رابرت با کنجکاوی به 

 به یک نتیجه رسیدند: لعنت به این تکنولوژی! هاآنبودند نگاه کردند و در تمامی  شدهنصب

هیچ جزئیات دیگری  غیرازآنمنبع دود و آتش زوم شده بودند و  سویبه سوزیآتشهنگام  هادوربینهمه  چراکه

 دید و تحلیل کرد. شدمیرا ن

سوختن دو انسان را در درون اتومبیل  لحظهبهلحظه هاآنبود.  آورتهوعدهشتناک که حتی دیدنش  ایصحنه

 تریندردناک سوختمی هاشعلهکه در کام  ایرانندهه بود و در این میان تقالی فراگرفترا  جاهمهدیدند. دود و آتش 

 عالم بود. صحنه

کشیده است  درپیپیسیگار را  12که دانلد نفهمید چگونه  ایگونهبهرا منقلب کرد.  هردوشانتصویری هولناک که 

 خودکارش را میان انگشتان لرزانش شکسته است. زدگیدلو طوری که رابرت نفهمید از شدت هراس و 

 آنبودند تا در  شدهساختههوشمندی که گویی  هایدوربیندر دید  هاانساندردناک بود ... خودکشی  راستیبه

 مایش دهند.ن آورترچندشو  ترشفافلحظه تلخ این صحنه را از نزدیک، هر چه 

قرمزش  هایپروندهدر شهری که هرگز تعداد  همآن. غیرمنتظرهیک مستند زنده و ترسناک، یک رویداد عجیب و 

 اما حاال چه اتفاقی افتاده بود؟ ؛کردمیدر سال از دو مورد تجاوز ن

 حاصلی به پایان رسید. هیچبی هافیلمتماشای 

 حالیپریشاننه مورد مشکوکی وجود داشت و نه علتی برای این حادثه در ذهنشان متصور شد. یک اتفاق که شاید از 

 بود. دادهرخراننده اتومبیل و مسافرش 

قاتلی که  سویکبود،  شدهمنحرفکه اکنون به دو سو  جواببی هایسؤالدو ماندند با انبوهی از  آن بازهمو 

 و هیچ رد و نشانی نداشت و در سویی دیگر خودکشی عجیب دو انسان در اتومبیل. کردمیاجسادی را مثله 

 .دلیلبیو  آمیزجنونهراسناک  ایگونهبهاما  ربطبی ودو مورد عجیب 

 !کردمیگویی در شهر مرسر یک دیوانگی به کشتن و کشته شدن رواج پیدا 

ه بود سفارش غذا فرورفتو روی صندلی به فکر  کشیدمیشب بود. رابرت به دانلد که پیاپی سیگار  9:20ساعت 

 نمانده بود. هاآناشتهایی برای  هاانسانی مرگ هافیلمبا دیدن این تصاویر و  اگرچهداد. 

. ریختههمبهسردرگم بود کنار دانلد روی صندلی نشست و گفت: هیچی، بازم نقص مدارک، شهر  کهدرحالیرابرت 

 رسوخ می کنه. هاآدمانگار که یه چیزی، یه نیرویی داره مثل شیطان توی روح 
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به چنین چیزی اعتقاد نداشتم اما حاال بهش  قبالًکه دانلد به او خیره شد و گفت: شیطان؟ می دونی رابرت ... من 

ون، توی اتوبوس و حتی توی هست، تو تنهایی هامون، توی خیاب جاهمهباور دارم، حتی بیشتر از خدا. انگار که اون 

 ذهنمون. یه قاتل آدم می کشه چون اون وادارش می کنه. حتی ممکنه من و تو هم روزی یه آدمکش بشیم.

 البته هنوز راه زیادی تا اونجا مونده.رابرت گفت: 

شایدم نه. کافیه نتونی خودت رو کنترل کنی. اون وقت توی یه مشاجره خیلی راحت یه انسان رو  نه -

بین انسانیت و توحش قرار داریم. مرز بین این دو تا  هاانسانی کشت. این یه واقعیت ترسناکه! ما خواه

از یه سمت به سمت دیگه گرایش پیدا کنیم. وسوسه شدن برای پول،  هاونقدر کمه که در یه لحظه ممکن

 دیگه. این دور از من و تو هم نیست. زبرای زن یا هر چی

 را پذیرفت و گفت: البته حق با توئه، ولی میشه کنترلش کرد.دانلد رابرت منطق سخنان 

. من توی یه پرونده با قاتلی مواجه شدم که یه زن غیر ممکنههم  هاییوقتراحته، ولی یه  هاخیلیبرای  -

به گفت که اون زن رو کشته فقط  به هموقتی علتش رو ازش پرسیدم رو شکنجه کرده و بعد کشته بود. 

نتونسته بود این شکست رو  وقتهیچیه روزی به پیشنهاد ازدواجش جواب منفی داده و اون اینکه  خاطر

 بپذیره ... به همین راحتی!

 ناگهان ...

کلیک کرد ... دوربین آنالوگی که  هادوربیناتفاقی دستش روی فیلم یکی از  صورتبهرابرت  هابحثدر میان این 

 .مربوط به ساختمان روبروی محل حادثه بود

 کیفیت باالیی نداشت اما بدون حرکت، بدون زوم و با پخش جزئیات اطراف محل پخش شد. اگرچهو فیلم دوربین 

در تاریکی  روپیادهتیر برق کرد، کنار  سویبه آمیزجنونتاکسی شروع به حرکت  کههنگامیدر وسط کادر دوربین، 

در هم شکست و آتش گرفت دنبال کرد. مردی  انی کهزمایستاده بود و با دقت رد اتومبیل را تا  بلندقامتمردی 

ی بر دستانش، همانند جراحان در اتاق عمل! اما در هایدستکشناشناس با ماسک سفید و بزرگ بر صورتش و 

 حاضر شود؟ ایچهرهجمعیت چه دلیلی داشت که با چنین  همهاینخیابان میان 

 زدهحیرتناشناس نگه داشت. دانلد با دیدن این شبح مرموز  دانلد را صدا کرد و فیلم را روی مرد سرعتبهرابرت 

 شد.

از محل حادثه را نشانشان  ترکامل ایزاویهتوانسته بود  IPپیشرفته  هایدوربیناین دوربین کهنه بسیار مفیدتر از 

 .شدمیعجیب دیده  هاییبالباسدهد. جایی که مردی مشکوک 
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را زیر نظر  چیزهمهاتومبیل تصادف کرد و آتش گرفت  زمانی کهمرد از همان تاکسی پیاده شده بود و حتی  آن

 داشت.

با لحنی ترسناک به رابرت گفت: نگاه کن،  کردمیدانلد با دیدن رفتار مرد و اینکه چگونه حرکت اتومبیل را دنبال 

ش تفاوتیبیاننده قراره تصادف کنه. به چرخش سرش و اون می دونه که راون می دونه که اتومبیل کجا میره. 

 اتومبیل متالشی میشه نگاه کن ... اون مسبب این اتفاقه! کهوقتی

 .غیر ممکنه نه -

 اینقدر مطمئن نبودم. شک نداشته باش که این آدمکش باعث این اتفاق شده. وقتهیچرابرت،  -

 آخه چطوری؟ -

 نمی دونم. فقط بذار دوباره فیلم رو ببینم. -

و رابرت او را به پشت کامپیوترش دعوت کرد و دانلد با نهایت دقت بارها و بارها فیلم عجیب را دید، عقب و جلو 

اما تاریکی  ؛تالش کرد تا بفهمد چه چیزی در دستان مرد قرار دارد آنبرد و گاهی با توقف تصویر و بزرگ کردن 

 محض مانع از دریافتن جزئیات بود.

 و اما ...

ی دوربین سعی داشتند از راز عجیب خودکشی دو انسان در هافیلممصرانه با دیدن  هاآنین ساعات که در خالل ا

 شهر پرده بردارند ...

از این  آنکهبیاز دعوت یک سایت اینترنتی وسوسه شده بودند  که نادر میان سکوت و تاریکی شب ... دو مرد جو

ی گوناگون سرانجام هانامالقات به کسی اطالع دهند، سوار بر اتومبیل پس از جستجویی طوالنی و گذر از خیاب

 پارک نمودند. ایگوشهدر خیابان عریضی توقف کردند و در 

 قرار داشت که درست مطابق آدرسی بود که در ایمیلشان دیده بودند. ایقدیمیمقابلشان ساختمان 

 که قرار بود به مالقات زیبارویان دلربا بروند. جاییهمان، 3ن بزرگ با نمایی سنگی ... طبقه دوم اتاق یک ساختما

 پرداختند. 203به جستجوی واحد شماره  سروصدادو وارد ساختمان شدند و بدون  آن

 باال رفتند. افتادمیبا هر قدم به ناله  آنکف  هایچوبکهنه که  هایپلهو سپس از 

 به راهرویی طوالنی و ترسناک رسیدند ... هاپلهد پس از طی کردن اندکی بع

 .شدمیممنوع شبانه جای دنجی تلقی  مالقاتبرای برپایی  هاییمکاناما این برایشان عجیب نبود. چنین 

 ی طالیی برجسته شده بود.بارنگ 203شماره  آنبه دربی رسیدند که روی و چند قدم جلوتر 
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 بر در کوبیدند. آنگاهمکثی کردند و  هاآن

 دو پس از معرفی خود داخل شدند و درب پشت سرشان بسته شد. آنبعد درب باز شد و  ایلحظه

 رفتند ... شانخیالیبه مالقات زیبارویان  هاآناین آخرین باری بود که 

 ایان دادند!خونین در اتاق مرگ به زندگی خود پ ایخودکشیو این ششمین قربانیان آزمایش وحشیانه نیز با 

نیز  اشپنجرهپیروز شد. در اتاقی که حتی  کردمیبدل  آمیزجنوناین بار هم داروی مخدر که درد را به لذتی 

 بود. شدهمهروموم

و گلوهایشان با چاقوهای بزرگ سالخی،  هاشکمهم مانند سایر قربانیان ساعاتی بعد پس از ضیافت دریدن  هاآن

 مثله شدند.

 جنایت ...و روز بعد پس از 

 ی زباله شهر پیدا شد.هاسطلدر  رنگسیاهبزرگ  هایپالستیکدیگری از اجساد تازه در داخل همان  هایتکه

 بود. شدهاضافهکه این بار امعاء و احشاء خونینی همه بدان  شدهبریدهو پاهایی  هادست

 افزوده شد. آلودخوناین موارد هم دوباره به پرونده 

قاتل بی رد و نشانی که در سکوت و آرامش کامل به  بازهمبدن قربانیان و  شدهبریدهپر از قطعات  هاییعکسبا 

 بود. زدهدست اشوحشیانهسالخی 
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سعی داشت در میان تابلو سفید دفترش جایی برای الصاق تصاویر قربانیان جدید پیدا کند به  کهدرحالیرابرت 

 دارم نگران می شم. کمکمی نفهمیدیم ... چیزهیچداره بیشتر میشه و ما هنوز  هرروز هاآدمکشیدانلد گفت: این 

که دیگه روی این تابلو جایی  ترسممیحق با توئه. ما هنوز هیچ کاری نکردیم. از این  بلهو دانلد در پاسخ گفت: 

 نباشه! آلودخونی هاعکسبرای چسبوندن 

 یه پالستیک سیاه. اون لعنتی داره با ما بازی می کنه. بازم توی سطل زباله بدون هیچ ردی، داخل -

 اون می خواد دیده بشه ... شک نداشته باش! -

 که چنین قصدی داره. ظاهراًبله  -

ی زباله باشن و هاسطل مراقبپلیس شهر مخفیانه  مأمورهاینداریم جز اینکه یه هفته تموم  ایچاره -

شاید توی  طوریایندیگه ای تو اولویت باشه.  چیزهیچاپراتورهای دوربین شهر هم همینطور. نباید 

 ی بعدی بتونیم پیداش کنیم، شاید!هاقتل

 تازه توی قتل بعدی! بعد از شش تا قربانی. -

 درسته، بعد از شش تا قتل وحشیانه. -

 دوباره شروع به سیگار کشیدن کرد. شدهبریدهو دانلد با نگاه به تصاویر ترسناک اعضاء 

دنبال کرد. تمامی  شدمیدر فضا محو  باعجلهو  پیچیدمیرابرت هم غرق در سردرگمی دود سیگار او را که در هوا 

 .گسستمیو از هم  شدمیمحو  سرعتبهامیدشان مانند دودهای این سیگار 

در  آلودونخ شدهبریدهی زباله اعضاء هاسطلخلوت و دور از دسترس در  ایگوشهدر  هرروز، اینشانه هیچبی

 .دادمیو نه دوربینی ردی نشان  دیدمی. نه کسی چیزی شدمیسیاهی یافت  هایپالستیک

 گذشت ... هاساعت

 یافتند. ایتازهآمد و نه رد  به دستشاناعضاء قربانیان  کالبدشکافینه خبر جدیدی از 

سخن  هاآن.. گویی سعی داشت تا با خیره مانده بود . آورتهوعو در این میان دانلد با سکوتی عمیق به تصاویر 

 را از زبانشان بشنود. هاقتلبگوید و راز عجیب 

 .شدمییافت گره از راز پیچیده این پرونده ترسناک گشوده  شدمیدو  آنشاید اگر نیرویی فراتر از درک 

تردید داشت به  کهدرحالیندید و  ایچارهبر ذهن رابرت آمد و کوشید تا بر زبان نیاورد ... اما  ایلحظهچیزی که 

 دانلد گفت: دوست من، من آدم احمقی نیستم ... ولی به یه چیزایی معتقدم.
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 به چه چیزایی؟ -

 راه دیگری پیش رویشان نیست. راستیبهرابرت از بیان این موضوع هراس داشت ولی اندیشید که 

اتفاقی این مرد  طوربهسراسر شهر پلیسی  بمانند تا باالخره در درپیپیی هاقتلشاید ناچار بودند روزها منتظر 

قربانی به  شدهبریدهاعضاء  آلودخوندرست زمانی که با پالستیک  همآنمرموز و وحشی را بیابد و دستگیر کند. 

 .رفتمی ایزبالهسراغ سطل 

. اویی که کشتمیبیشتری را  هایانسان شکبی ازاینپسمردی که ظرف چند روز شش قتل انجام داده بود و 

مشکل روحی داشته باشد  هازنمرد بودند و اینکه او تنها به  آخردو مقتول  چراکههدفی از این کار داشت.  قطعاً

 با این دو مورد منتفی شده بود.

 باشد. تا نفر بعدی این قرعه مرگ ترسیدمیه بود و هر کس فرورفتدر ترسی شدید  آخرزهای رو اینتمام شهر در 

 شدهبریدهی زباله انتظار دیدن پالستیک سیاهی را داشتند که حاوی اعضاء هاسطلدر  می مردمتماحال دیگر 

ممکن بود داخلش  چراکهند. ترسیدمیو کنار شهر  در گوشهمقتولین باشد. حاال همه از دیدن یک پالستیک سیاه 

 که به دست قاتل مثله شده است! ایمردهباشد.  ایمردهامعاء و احشاء 

 ه سکوت طوالنی رابرت را دید دوباره پرسید: نگفتی به چه چیزایی؟دانلد ک

قاتل پیدا نکردیم. اون مثل یه روحه، یه روح شیطانی که در سکوت کامل  هیچ ردی از اآلنخب، ما تا  -

 انجام میده. وش رهاقتل

 درسته، طوری که ما رو درمونده کرده. کامالً -

 پس چرا از یه راه دیگه وارد نشیم؟ -

 راهی؟چه  -

 لیلیتا حاال چیزی راجع به روستای  رابرت دوباره مکثی کرد و این بار شروع به توصیف یک شهرک کرد: دانلد

 ( شنیدی؟Lily daleدیل )

 دانلد کمی عقب کشید و با چشمان درشت و خیره به رابرت نگریست.

هایی با سقف شیروانی داره، جای راز او ادامه داد: یه مکان قدیمی و عجیب توی حومه نیویورک. یه روستا که ویال

 آلودیه. تا اونجا که می دونم یه گروه به اسم ))کاساداگا لیک فری(( توش زندگی می کنن.

ست راهکار عجیب رابرت را باور کند گفت: رابرت، چی داری میگی؟ ما پلیس این شهریم، توانمیدانلد که هنوز ن

 باید مراقب رفتارمون باشیم.
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ی بیشتری کشته می شن و من و تو فقط ناچاریم منتظر مرگ هاآدمدارن  هرروزای داری؟ تو ایده دیگه  -

و  نامبییه شبح  آلودخواببا این تکنولوژی لعنتی و این چند تا پلیس بتونیم نفرات بعدی باشیم تا شاید 

جواب  شدهنفرین. ولی این راه دیگه برای این پرونده ..نشون رو درست حین ارتکاب جرم دستگیر کنیم 

 نمیده.

 یعنی تو میگی بریم و با احضار ارواح دستگیرش کنیم؟ ولی این عقالنی نیست. -

رو  هاآدمکمک گرفت. وقتی یه قاتل شیطانی  غیرعادی هایروشعادی جواب نمیده باید از  هایراهوقتی  -

 خودش باهاش طرف شد. هایروشمی کشه باید با همون 

 .فرورفترا با دیگران در میان گذارد مکثی کرد و به فکر  این روش کارگیریبهتا  ترسیدمیدانلد که حتی 

 عادی نتوانسته بودند قاتل را شناسایی کنند. هایروشبا  هاآنبه نحوی حق با رابرت بود. 

 رابرت ادامه داد: حداقلش اینه که چیزی رو از دست ندادیم. پس به امتحان کردنش می ارزه.

 کرد و گفت: و این موضوع بین خودمون می مونه. موافقی؟ ترآراما و سپس صدایش ر

همچین کاری نکردم.  ایپروندهدانلد که هنوز مردد بود گفت: خب ... نمی دونم چی باید بگم. من تا حاال توی هیچ 

 این کار خطرات خودش رو داره.

 پنهانی. کامالًکرده نیست. فقط همین یه بار، اونم  وحشی ایجادکه اون  ایناامنیخطرش بیشتر از  -

مورد  دانلد از جایش برخاست، سیگاری روشن کرد و پاسخ داد: پس باید خیلی مراقب باشیم ... خیلی! و قبلش در

 این کار خوب فکر کنیم.

 !حتماًبله درسته  -

مخفیانه  طوربهتوی چند تا ایالت  این روشبه دانلد گفت: می دونی؟  کردمیدفترش را ترک  کهدرحالیو رابرت 

از دوستم توی پلیس نیویورک پرسیدم. اونها همه می دونند که  رواینو یه جورایی جواب داده. من  شدهآزمایش

 عادی جواب نمیده. پس بهتره ما هم یه امتحان بکنیم. هایروش هاوقتخیلی 

ترچه یادداشتش را از جیبش بیرون آورد و شروع به با ترس و دودلی دف انداختمیرا باال  هایششانهدانلد که 

 نوشتن کرد.

 بکند یا نه؟ هاآند کمکی به توانمیخطرناک  این روشکه  دانستمیاو هنوز ن

ی ترسناک روی برد در دفترش تنها گذاشت. کارآگاهی که برای اولین بار هاعکسرابرت، دانلد را با تمامی  آنگاهو 

 درمانده شده است. ایپروندهحس کرد در برابر 
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ند، حتی شدمیاین سردرگمی و ناتوانی  دچاردر مراحلی از زندگی  هاانساناما این اهمیتی نداشت، همه 

 .هاآن ترینتیزهوش

و دیوانه بود.  رحمبیگوناگون به هدف رسید. هدفی که در این پرونده یافتن قاتلی  هایراهمهم این بود تا بتوان از 

 .کردمیو مثله  دادمیو شکنجه  گرفتمیرا  هایشطعمه دلیلبیمردی که 

 .رسیدمییک روانی خطرناک که باید در اسرع وقت دستگیر و به سزای اعمالش 
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 ... وزیدمیروز هوا ابری بود و باد خنکی  آن

 اشزدهحیرتمقابل درب اداره پلیس شهر مرسر دید  بارهیکبه آنچهدانلد صبح زودتر به اداره پلیس مراجعه کرد و 

 کرد.

 جمعیت زیادی از اهالی شهر با پالکاردهایی مقابل درب تجمع کرده بودند.

 است((. گرنظارهو پلیس تنها  کندمیبود: ))قاتل جنایت  شدهنوشتهروی این پالکاردها 

 .بیندازدنگاهی  هاآننکرد تا در چهره  جرئتاز میان جمعیت گذشت و حتی  سرعتبهدانلد 

به همهمه افراد وارد دفتر رابرت شد. ترس و دستپاچگی  توجهبیاو از راهروی پرهیاهوی ساختمان پلیس گذشت و 

 در چهره یکایک کارمندان دید. خوبیبه شدمیرا 

 قطعهقطعهو اجساد  کردمی، شکنجه کردمی، جنایت دادمیشاید حق با مردم بود، قاتلی مخوف در شهر جوالن 

 .کردمیو معابر عمومی رها  هاسطلشده را در گوشه و کنار 

 نبود. درکقابل اصالًو این برای مردمی که سالیان سال در آرامش زندگی کرده بودند 

 قتل پیاپی پلیس هنوز هیچ اقدام مثبتی انجام نداده بود. 6در این میان علیرغم 

و مدارک  هاعکسدانلد و رابرت دو عامالن اصلی این پرونده خونین تاکنون تنها در  ه بود وفرورفتشهر در ترس 

 بودند. شدهغرق ریختهدرهمناقص و 

، از امعاء و احشاء شدهبریدههای وپادستو وحشیانه از  مشمئزکنندهدو بردی بزرگ بود پر از تصاویر  آنمقابل 

 ایمردهاز بدن  ایتکهتا از داخلش  رفتمی آنانتظار  هرروزی زباله ترسناکی که هاسطلریخته شده بر زمین و از 

 یافت شود.

 ؟ اون بیرون همه ما رو مقصر می دونن.بینیمیو سردرگم با دانلد احوالپرسی کرد و گفت:  حالپریشانرابرت 

 که تا حاال ازم کاری بر نیومده. متأسفمدیدم و  بله -

 که راه اشتباهی رو که با این محدودیت نیرو به جواب نمی رسه ادامه بدیم؟دانلد، چرا اصرار داری  -



 داوطلبان مرگ   محمد علی قجه

به بیرون از پنجره و به هوای دلگیر و ابری خیره شده بود گفت:  کهدرحالیسیگاری روشن کرد و  تأسفدانلد با 

اون بیرون به دست یه قاتل شکنجه بشن، زجر  گناهبیی هاآدمکه چرا باید اون  کنممیبا خودم فکر می دونی؟ 

 هستیم؟ رحمبیوحشی و  قدراین هاانسانبکشن و بمیرن؟ چرا ما 

 حلراهدیل بزنیم. راه عجیبیه ولی توی این فشار روحی من  لیلیدانلد، ما راهی نداریم. بهتره یه سری به  -

 دیگه ای به ذهنم نمی رسه.

نامربوط این پرونده مرموز رو کنار هم  ایگزینهمی نکردیم و من تنها حق با مردمه. ما تا حاال هیچ اقدا -

 چیدم ولی هیچ کدوم به هم ربطی نداشت.

 دوست من، این مردم فردا دیگه شعار نمیدن و همه ما رو به دادگاه می کشن -

جلو بریم ...  این روشگفت: دوست ندارم با  میلیبیشده بود آهی کشید و از روی ناگزیری با  مستأصلدانلد که 

 نداریم. ایچاره ظاهراًاما 

 رابرت از جایش بلند شد، دست او را فشرد و گفت: من امیدوارم که این راه کمکمون کنه.

دیل ترک  لیلیروستای  قصدبهدو بدون معطلی اداره پلیس را  آنآماده شد و لحظاتی بعد  سرعتبهو سپس 

 کردند.

مقابل ساختمان پلیس ایستاده بودند. مردمی بیرون با پالکاردهای بزرگ  آنهنوز مردم آشفته و نگران  کهدرحالی

 دست از اعتراض نکشند. هازودیبه این  رسیدیم نظرکه به 

محله رمزآلود احضار ارواح به راه  سویبهبه کسی چیزی بگویند  آنکهبیرابرت و دانلد سوار بر اتومبیل پلیس 

 ...افتادند 

بودند.  ورغوطهی خود هااندیشهدو در طول مسیر کمتر صحبت کردند و بیشتر در فکر و  آنراه طوالنی بود و 

 .هراسیدمی آنپرده از رازی پیچیده بردارند و دانلد از عواقب  این روشرابرت مصر بود تا با 

مه این کار خطراتی را نیز برای  دانستمیو  شودمیاو شنیده بود که در گوشه و کنار دنیا چنین عملیاتی انجام 

 به این بازی در پی خواهد داشت. وارد شوندگان

که در این پرونده  خصوصاً، شدمیبدل  جوانتقامبه موجودی  شکبی شدمیروحی که به دنیای زندگان احضار 

 از هر چیزی بود. ترترسناکو این  شدمیباید از روح مقتولین پرسیده 

 .ترسیدمی جهتبیبود و شاید هم دانلد  بینخوش ازحدبیششاید رابرت 

 راه دیگری باقی نمانده باشد. رسیدیم نظرفشارهای مردم شهر به  باوجود هرحالبه

 مدتی بعد حوالی ظهر ...
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 دیل رسیدند. لیلیبه روستای خلوت و فرق در سکوت  هاآن

سفر  جا نابرای ارضای کنجکاوی بد هاتوریست کهیهنگامجمعیت اندکی داشت و تنها در تابستان  این روستا

 .شدمی وآمدپررفتند شلوغ و کردمی

. مگر کسانی که راه دیگری برایشان باقی نمانده کردمیولی اکنون در این فصل از سال کمتر کسی به آنجا مراجعه 

 باشد، درست مانند دانلد و رابرت.

 هاییخانهادامه داشت و در هر دو سوی این راه باریک با  هادوردستو قدیمی تا  خوردهترک ایجادهروستا با 

 بود. شدهاحاطهشیروانی دار و کهنه 

 آبی، قرمز، صورتی و حتی بنفش. هایبارنگ هاییخانه

کرده بود. در سر در هر خانه که  آمیزیرنگنقاشی  هایقلمقانونی با  هیچبیاز ابتدا تا انتهایش را  ایدیوانهگویی 

و  خوردمی تلوتلودر وزش آرام باد پاییزی  ایچوبیبود. نامی که بر تابلوی  شدهحکا فانوسی روشن بود نامی ب

 .کردمی توجهجلب

 توقف کردند و ترجیح دادند تا پیاده در این محله خلوت و مرده قدم بزنند. ایگوشهدر  هاآن

 و سپس از اتومبیل پیاده شدند ...

 و یا جاندار ولگردی. ایپرندهبه استقبالشان نیامد، حتی  کسهیچ چراکهعجیب بود  

 متروکه ست. اینجاکه رابرت با تردید گفت: عجیبه، انگار  ایگونهبهتنها سکوت بود و بس ... 

 گفت: خب، کسی نیاز به احضار روح نداره مگه اینکه ناچار بشه، مثل ما. زدمیو دانلد که سیگارش را پک 

 که ناگاه ...

 کنم؟ شما آقایون دنبال کسی هستید؟ کمک تونصدای مردی به گوش رسید: می تونم  هاآناز پشت سر 

: ما از اداره پلیس هستیم. نیاز به یه احضار کننده روح گفتبود بر خود مسلط شد و  جاخوردهرابرت که کمی 

 داریم، بهترین اون.

با صدای محکمی پاسخ داد: خب، من خودمم احضار روح  پیچیدمی مرد که موهای سپیدش با وزش باد در هم

ست. اون قدرت اینجاو احضار کننده  گیرجنولی اگه صحبت از بهترین باشه باید بگم کاترین بهترین  کنممی

 عجیبی داره، بهتره برین پیشش.

 م کرد.اعال هاآنرا به  گیرجندر سمت راست جاده موقعیت زن  قرمزرنگیاو با نشان دادن ساختمان 
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پیداکرده بود رمزآلود  ایجلوهکه با دو فانوس  قرمزرنگیخانه  سویبهو سپس رابرت و دانلد با ترس و دودلی 

 رفتند.

 ند.درخشیدمی روشنیبهکه در هوای ابری و گرفته روز هم  هاییفانوس

 بود. پرشده ضد جادوسر در خانه با کلماتی عجیب که مشخص نبود طلسم است یا 

 بل از ورودشان بازوی رابرت را گرفت، فشرد و گفت: ببینم تو مطمئنی؟دانلد ق

 نمی دونم. -

 اگه وارد این جریان بشیم دیگه راه برگشتی نیست. -

 بدون شک. -

 پس هنوزم می خوای ادامه بدیم؟ -

 باید برگردونیم. نداریم دانلد، به خاطر مردم، به خاطر شهری که آرامشش رو ایچاره -

 گذاشت. تأثیرو این سخن زیبا دانلد را تحت 

دو  آنند، برای کسانی که آرامش و امنیت حق مسلمشان بود و زدمیبرای مردم باید به هر خطری دست  هاآن

 .گرداندندمیاکنون باید بازش 

 نداشت. ایواهمه کسهیچکه از کشتن  خوارخونو  رحمبیبا یافتن قاتلی 

 لحظاتی بعد ...

 به رویشان گشوده شد. آرامیبهب خانه را کوبیدند و درب در هاآن

عجیب در اتاقی پر از  بالباسیساله  50 حدوداًدو مهمان را به نزد بانوی جادوگر کاترین برد. زنی  آنپیرمردی 

 .یگیرجنرنگین و با میزی در برابرش، میزی که پر بود از عالئم  هایشمع

 جادوگری. هایعروسکطلسم وار و  هاینوشته 

 .فروبرددو را در حسی مرموز و ناشناخته  آندر فضایی سنگین که 

 بودند؟ گرفتهپیشآیا راه درستی را در 

را به نشستن دعوت کرد و سپس رابرت شروع به صحبت کرد: ما از اداره پلیس مرسر هستیم ...  هاآنکاترین 

 راستش نمی دونم چطور بگم ...
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رسیدیم و نیاز به  بستبنرا به دست گرفت و ادامه داد: ما توی یه پرونده قتل به که دانلد با تسلط رشته سخن 

کمک شما داریم تا بتونیم قاتل رو هر چه زودتر شناسایی کنیم. اون داره به جنایتهاش ادامه میده و اگه جلوش 

 گرفته نشه معلوم نیست که چند نفر دیگه رو بکشه.

چیز عجیبی خواست: باید یه قطعه از بدن یکی از مقتولین رو برام بیارید  هاآنبکند از  سؤالیکه زن بدون اینکه 

 تا بتونم کار رو آغاز کنم!

 را شوکه کرد. هاآن هردویکه  ایخواسته

 در همین کلمه به پایان رسید. هاآنو مالقات 

 حضار روحش را انجام دهد.تا بتواند ا رسیدمیاز بدن مقتول به دست بانوی جادوگر  ایتکهقبل از هر کار باید 

 اما این کار چگونه ممکن بود؟
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و  گذاشتمیرا پشت سر  هاماشین، گذشتمی هاپیچ، از شتافتمیدیل  لیلی سویبه مهابابیاتومبیل پلیس 

 .راندمیمقصد  سویبه وقفهبی

 گیرجنانگشت بریده مقتول را به نزد کاترین  ترسریعدو باید هر چه  آنمدت زیادی نمانده بود و  شبنیمهتا 

 ند.بردمی

 نگاه داشته بود در سکوت کامل به تاریکی مطلق جاده طوالنی خیره شده بود. ایکیسهرا در  بندانگشتدانلد که 

 ند.زدمیبلند چشمک  هایتپهنور در میان  هایلکه هادوردست آندر 

 بود. اشقربانیبی تعداد در انتظار آمدن  هایشمعبیابانی با ضیافتی از  هایکوه ستیغگویی شیطان در  کهچنانآن

 دنیا چه جنایتی در حال رخ دادن است. و کنارکه همین حاال در گوشه  دانستمیکسی ن

 در هر دقیقه مقدر بود که چه کسی کشته شود و چه کسی قاتل یک پرونده جدید باشد؟ راستیبهو 

در کمال ناباوری به سردخانه نگهداری اجساد مراجعه کردند و علیرغم میلشان با سرگرم کردن  هاآنساعاتی قبل 

برای  کسهیچاز انگشت مقتول دوم پرونده را بریدند. همان دختر آسیایی که هنوز  ایقطعه کالبدشکافی مأمور

 مفقود شدنش به اداره پلیس مراجعه نکرده بود.

 دارد. ایچهرهند که او چه دانستمیهنوز ن هاآنمثله شده بود و  رحمبیت قاتل دختری تنها و درمانده که به دس

 هنوز جسد کاملش پیدا نشده بود. هاهفتهپس از گذشت  چراکه

دور از  درجاییو یا شاید  خوردمیرا  هاآن، شاید سگی داشت که سوزاندمیمابقی اجساد را  هاآنشاید قاتل 

 .کردمیدسترس دفنشان 

 .آزردمیرا  هاآنو این هر دو  کردمیپیدا شدن کامل اجساد هم کمکی به آنان ن چراکهچه اهمیتی داشت  و این
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و سرانجام تنها بخشی از اعضاء بدن مقتولین  کردمی شانتکهتکهقساوت  درنهایتقاتل پرونده، قربانیان را شکار و 

 نشان دهند. شانخانوادهکه حتی قادر نبودند این بقایا را به  ایگونهبه. رسیدمیبه دست پلیس 

سکوت عمیق را شکست و گفت: دانلد، هنوز از اینکه چنین کاری کردم احساس  راندمی تندیبه کهدرحالیرابرت 

 . بریدن بدن یه مرده توهین به اونه.کنممیگناه 

هاش بریم. بهت هشدار دادم که این کار عواقبی دوست من. ما دیگه وارد این بازی شدیم و باید تا انت نه -

 خواهد داشت و تو هم پذیرفتی.

 بتونه کمکمون کنه. گیرجنحق با توئه. امیدوارم اون زن  بله -

سال پیش توی یکی از  15قبل، شاید حدود  هاسالرا به یاد آورد:  ایپروندهکه دانلد در میان خاطراتش جست و 

، اون تسخیرشدهروحش به دست شیطان  گفتنمیبا زنی مواجه شدم، یه زن که  اومد به دستمی که هایپرونده

نفر رو کشته بود، با چاقو، با کلت و حتی با وسایل آشپزخونه ش. اون حتی دو بچه و همسرش رو  24توی یه روز 

نستیم و اون توی چی بوده نتو واقعاًهم به قتل رسونده بود. اون موقع ما هر چی تالش کردیم تا بفهمیم که ماجرا 

. هیچ اثری هم از مصرف الکل و مواد مخدر در بدنش نبود. کشیدمیمثل دیوونه ها فقط فریاد  هابازجوییهمه 

التی دادن. بعدها فهمیدم ای ویژهکار وقتی دیدن کاری از دست ما بر نمیاد پرونده رو از ما گرفتن و به پلیس  آخر

نداشت و یادمه که اون زن زیر فشار  ایفایدهدادن تا روی اون کار کنه. ولی  گیرجنکه اون زن رو تحویل یه 

برای مجازاتش نبود.  هایانسانی... ولی اون آزمایش دردناک راه  مردمیباید  درهرحال البتهی مرده بود. گیرجن

 دیدم! ها شوفیلممن 

 توی فیلم چی بود؟سکوت کرد و رابرت با کنجکاوی پرسید: مگه  ایلحظهدانلد از ترس 

 شاید باور نکنی ولی ... -

بود و با هر  شدهبستهکه دوباره ترسی عمیق صدای دانلد را مملو از وحشت کرد و ادامه داد: اون زن روی تخت 

و ر که وجودش ایشیطانی، انگار که خودش هم سعی داشت با روح خوردمی وتابپیچبه طرز عجیبی  گیرجنآیه 

و فریاد دردناک زن و مقاومتش، بدن اون به طرز  گیرجنکار بعد از کلی تالش  آخرمسخ کرده بود مقابله کنه ولی 

پر کرد و من  جاروهمهکامل تا شد تا حدی که استخوونهای پهلوهاش بیرون زد و خون  طوربههولناکی از کمر 

ون حال نتونست کمکی بهش کنه و اون توی ا کسهیچصدای خرد شدن بدنش رو میون ضجه هاش شنیدم. 

که از حدقه بیرون  هاییچشمو غرق در خون با  شدهمتالشیتوی همون فیلم جلوی چشم همه با بدنی  چارهبی

 زده بود در اوج درد و شکنجه به طرزی فجیع مرد.

! بعد از اون دیگه هنوز صدای ضجه هاش توی گوشمه سالبعدازاین همهدانلد آه لرزانی کشید و گفت: و من هنوز 

 ی یا احضار روح و مثل اون چیزی بشنوم و ببینم.گیرجندوست نداشتم در مورد  وقتهیچ

 واهمه داری. قدراینخدای من، حتی تصورشم وحشتناکه! پس برای همینه که از این چیزها  -
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 دیگه هرگز به چنین کارایی مجبور نشیم. بعدازآنامیدوارم که  بله -

 منم امیدوارم -

 ساعاتی بعد ...

 دیل رسیدند. لیلیبه روستای  شبنیمهدر ابتدای  هاآن

 .رسیدیم نظربه  آوردلهرهترسناک و  هافانوسمکان خلوت و ساکتی که در روز رمزآلود و عجیب بود حاال با نور  آن

 خت.را در عمق جاده اندا اشقوهچراغ سرعتبهدانلد و رابرت از اتومبیل پیاده شدند و دانلد 

حال کوشید تا  آنو در  رفتمیجهنم  سویبه شدهنفرینلحظه از شب بمانند راهی  آنکه در  انتهابی ایجاده

بود  آناز  ترعمیقبا نور چراغ به قعر راه ترسناک فراری دهد اما این ترس  لولیدمیترس بسیاری را که در ذهنش 

 دو بیرون رود. آنلرزان  هایبدنکه از 

 .کردمیرا وادار به رقصیدن  هاخانهدر  سر بیو تابلوهای چو وزیدمی آرامآرامباد هم چنان 

 گرفتمیی پلید شیطان این بردهای کوچک را با تمسخر به بازی هادستگویی اینجا در میان سکوت و خلوت ژرف 

 .دادمیو تکانشان 

 سویبه خوردهترکدر دل جاده  شدهبریده بندانگشتبتوانند بر ترس خود مسلط شوند و با  هاآندقایقی گذشت تا 

 کاترین به حرکت درآیند. قرمزرنگخانه 

 .رسیدیم نظراز روز به  ترترسناکبود  شدهحکدرش  سر بیچو هایستونکه بر  هایینوشتهکه حاال با  ایخانه

 شب بود. 12:40ستادند و رابرت به ساعتش نگاهی انداخت، ساعت ایخانه در مقابل درب  ایلحظهدو  آن

تابلوها و بردهایی که در هوا  خراشدلدر سکوت کامل خفته بود و تنها هر از گاهی با وزش باد صدای  جاهمه

 .رسیدمیند به گوش خوردمی تکان

 ؟پذیردمیرا  هاآنکاترین  شبنیمهاز خود پرسیدند: آیا در این  هاآنو سپس 
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ی هولناک وارد خانه شده و به نزد کاترین راهنمایی شدند، توسط همان شبنیمهاندکی بعد رابرت و دانلد در 

 مالقاتش کرده بودند ... گویی زن منتظرشان بود. شانمراجعهپیرمردی که در اولین 

 چارهبیون دختر عجیب پرسید: از من می خواین بجای ا سؤالتعجب نکرد و تنها یک  اصالًاز دیدارشان  چراکه

 باشم؟

 .کامالً بلهپاسخ داد:  مانستمیدقیق یکه خوردند و دانلد با صدایی که بیشتر به زمزمه  سؤالاز این  هاآن هردویو 

از انگشت دومین مقتول پرونده  ایقطعهکاترین برد و گفت: این  سویبه بااحتیاطرا  شدهبریده بندانگشترابرت 

 ست. یه دختر جوان آسیایی، اون ...

نیازی به توضیح نیست. بذار خودم حسش کنم. امشب اینجا به یه قتلگاه تبدیل میشه. بدون اینکه کسی  -

 آسیب ببینه.

 کاهش دهد. زدمیدو موج  آنکوشید تا ترس عمیقی را که در دیدگان  آخرکاترین با جمله 

 .شدمیترسی که به طرزی مشهود در صدا، نفس کشیدن و حتی حرکاتشان دیده 

 دقایقی بعد ...

را  شدهبریده بندانگشت کشیدمیچند نفس عمیق  کهدرحالی انگیزشگفتدو مقابل میز کاترین نشستند و زن  آن

 در ظرف پر از آبی انداخت.

که این مفهوم عمیقی برای احضار کنندگان روح دارد. آب همان درگاهی بود که میان جسم و  دانستمیدانلد 

ست به محلی که عضو مرده توانمیبود و بدین طریق  شدهخارج. روحی که از کالبدش کردمیروح ارتباط برقرار 

پلیسان ناشناخته و پیچیده  قرار داشت قدم گذارد. یک احضار اجباری و ترسناک برای کشف واقعیتی که هنوز برای

 بود.
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و خطاب به آنان  فروبردانگشت خود را در آب  آرامآرامسعی داشت بر تپش قلبش مسلط شود  کهدرحالیکاترین 

 تحت هیچ شرایطی کارم رو متوقف نکنین، این اوضاع رو از کنترل خارج می کنه.گفت: 

 .حتماًو رابرت پاسخ داد: البته، 

 فضای اتاق مسلط شد. سکوتی عمیق بر آنگاه

چشمانش را بست و در  کشیدمینفس  کندیبه کهدرحالیبه کاترین خیره شدند و زن  زدهبهتدانلد و رابرت 

حال شروع به خواندن دعاهای عجیبی کرد تا بتواند با روح دختر جوان ارتباط برقرار  آنو در  فرورفتحسی ژرف 

 کند.

کرده بود ... مرگ با بریدن شدن سر،  تجربهرا  تصورغیرقابل ایشکنجهلحظات دردناک  آندر  شکبیروحی که 

 درد مرگبار را حس کرده بود.، آخر هایلحظهتنها در  اگرچه .رحمیبیو در اوج  آرامآرام

 سپری شد. آوردلهره... دقایق در انتظاری  سانبدینو 

 بود و دانلد و رابرت در شوک کامل به او خیره مانده بودند. حرکتبیکاترین ساکت و 

باشد؟ آیا این احضار خونین و پر  هاآنست در کنار تمامی خطراتش راهگشای مشکل توانمیآیا این بازی با مرگ 

 روح دختر جوان باشد؟ بخشآرامشست توانمیاز درد 

 ... خراشدلکه ناگاه در اوج سکوت و ترس 

 کاترین به لرزیدن افتاد. بارهیکبه

 .زدمی نفسنفس تندیبه کهدرحالی، شکستهدرهمو در حالتی پریشان و  اختیاربیبا تمام وجود، 

 کردمیبر جای خود تقال  کهدرحالی واردیوانه باحالتیو سپس در اوج ناباوری سرش ناخودآگاه به عقب رفت و 

 در لحظه دردناک بریده شدن سرش بود. دقیقاًخلسه عمیق نفس بکشد ... اما او اکنون  آنکوشید تا در 

 ستند تصورش را کنند.توانمیکه دانلد و رابرت حتی ن درک قابلغیر ایلحظه

نفس بکشد اما  پاشیدمیخون  آنتا از میان تیغه برنده چاقو و رگ و پی گلویش که از هر سوی  کردمیزن سعی 

 ا نیمه دریده شده بود و نفس کشیدن و فریاد زدن ممکن نبود.... گلو ت

 مانعش شد. سرعتبهرابرت که ترسیده بود کوشید تا زن را به حالت اولش بازگرداند که دانلد 

 آرام و لرزان گفت: نه رابرت، نه! صداییو با 

 اما اون داره خفه میشه. چه اتفاقی داره می افته؟ -

 ما رو به دردسر می اندازه. همهاینچی گفت. نمی دونم، فقط فراموش نکن  -
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 ولی ... -

 آرام شد ... بارهیکبهرابرت هنوز حرفش را نزده بود که زن 

فشرده بود برد و  هایشپنجهدر میان  آن. تنها دستش را بر قلمی که پیش از کشیدمیحاال دیگر حتی نفس هم ن

 بود شروع به کشیدن تصویری در هم و نامشخص کرد. اختیاربیپریشان و  کهدرحالی

 که نشسته بود تصویر را ببیند ... جاییهماندانلد تالش کرد تا از 

حتی بداند چه  آنکهبیداشته باشد و  آنزن کنترلی بر  آنکهبی، کردمی خطیخطبر کاغذ  واردیوانه باحالتیقلم 

 !کندمیترسیم 

و  شکستهدرهم هایچوباز  پوشیکفود تشخیص داد: راهرویی تنگ و باریک با مبهم ب اگرچهو دانلد تصویر را 

نوشت. گویی کودکی  ومعوجکجرا  ایشمارهخطوط پردرد،  آنسرانجام در کنار این نقاشی مرموز قلم بر باالی 

 !203... عدد  نویسدمیبر کاغذ  باخشم

 را نیز برمال کرده بود. هاآن، زن حتی شماره رمز فروریختدو  آنرا چون جهنم بر سر  چیزهمهعددی که 

 تمان یا شماره یک واحد آپارتمانی بود.خاسپالک یک  شکبیاین شماره 

 حس کرد که این همان لحظه عطف نمایش است. بارهیکبهو دانلد که هنوز در تردید بود 

 و لرزان کاترین چسباند ... زدهیخدستش را به دستان 

که تا چند ثانیه  ایگونهبهبند آمد،  ایلحظهناگهان در حالتی تب آلود چشمان دانلد از حدقه بیرون زد و نفسش 

 بارهیکبهو  اختیاربیاز شدت درد و وحشت روی میز  آنگاهنفس برید و  آلودکفبه روبرو خیره ماند و با دهانی باز و 

 شد. هوشبی

 و درمانده شروع به کمک خواستن کرد ... مستأصلدو را دید  آنرابرت که حال پریشان 

ه بودند. زجری که دختر جوان در فرورفتدر زجر و شکنجه  هاآنبازی به پایان رسیده بود و در انتها دو تن از 

 آخرین لحظات آزمایش شیطانی تجربه کرده بود.

 دقایقی بعد ...

 .پیچیدمیبه خود  حالیپریشانآنان را دید که در  دهزشگفتی شد و گیرجنوارد اتاق  باعجلهپیرمرد 

 کاترین از خلسه خارج شد و به خود آمد ... اندکاندکاما 

به زبان  هاییآیهبه خواندن  شروعروی او خم شد و با صدایی بلند  سرعتبهحال آشفته دید  آنو چون دانلد را در 

 رون کشد.ورطه سیاه و مرگبار بی آنغیرعادی کرد تا او را از 
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 تا مرگ و قبض روح شدن فاصله داشت. قدمیکمردی که حاال تنها 

و  لرزیدمیهنوز دستانش  کهدرحالیسرانجام کاترین به کمک رابرت و پیرمرد توانستند دانلد را به هوش آورند 

 بود. بازماندهدهانش از شدت ترس 

 شناسدمی، در جنونی هراسناک که گویی نه خود را دیدمیرابرت اولین باری بود که دوستش را در چنین حالتی 

 و نه اطرافیانش را.

 قاتل و ضربان قلبش را بشنود. هاینفسد حتی صدای توانمیو دانلد حتم داشت که با این کار 

سپیدی  هایدستکشبود ... مردی خونسرد که با  شناساییقابلماسک بلند و سفیدش برای او  باوجودقاتلی که 

 ، با قساوتی خارج از حد تصور!کردمیرا سالخی قربانیان 

 کرد. اشروانهو این همان چیزی بود که دانلد از ژرفنای روح کاترین دزدید و بر جسم خود 

، با رفتمیو جلو  بریدمی، کردمیگیر  آن هایمهرهو میان  چارهبیرا که چاقو بر گلوی دختر  ایلحظههمان 

 همان اندازه درد و عذاب ...

 .کندمیه و برای بریدن کامل سرش تقال فرورفتنگار که گویی چاقو همین حاال در گلویش ا
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 صبح زود بود که دانلد به دفتر کار رابرت آمد.

 .کردمیچنان ادامه داشت و هفتمین روز خود را سپری  هم نااعتراضات مردم مقابل ساختم

وحشیگری  درنهایتبود. اجسادی که  پیداشدهدو، سه جسد دیگر در گوشه و کنار شهر  آندر این مدت و در غیبت 

 .آوردمی هاآنمثله شده بودند و این فشار هر چه بیشتری را بر  رحمیبیو 

بتواند آنچه را که کاترین برایش  آنگاهحال عمومی دانلد بهتر شود و  دادمینداشت و باید اجازه  ایچارهاما رابرت 

 ترسیم کرده است ترجمه و ردیابی کند.

 هاپالکست توانمیچون مرسر را تنها با یک شماره جستجو کرد؟ این شماره  بزرگیشهر  شدمیچگونه  راستیبه

 و یا واحدهای آپارتمانی بسیاری را شامل شود.

 نخوابیده است به کمکش آمد. درستیبهطوالنی  هایشباما سرانجام دانلد که مشخص بود 

 است. شدهپنهانفهمید کیست و کجا  شدمیحاال او بود و قاتلی مرموز که 

 کرد. آنچیزی بگوید شروع به ترسیم کامل  آنکهبیرسیدن، نقاشی کاترین را از رابرت گرفت و  محضبهدانلد 

فرسوده و سرانجام  هایچوبشده از  پوشکفیی محل اختفای قاتل ساختمانی قدیمی بود، در طبقه دوم با راهرو

 در وسط راهرو قرار داشت! 203دری که با شماره برجسته 

منقلب شدی؟ اونجا  جورایناز او پرسید: دانلد، تو چی دیدی که  آوردمیقهوه داغی برای دانلد  کهدرحالیرابرت 

 چه اتفاقی افتاد؟

دیدم، مردی روی گلوم  چارهبیلحظات هراس داشت گفت: خودم رو جای اون دختر  آندانلد که هنوز از یادآوری 

تموم  بود، طوری که حس کردم تحملغیرقابل. دردش بریدمیبود و با چاقوی کندی داشت سرم رو  شدهخم

فیلم  مال همون مردیه که توی هااینلعنتی و اون ماسک سفید،  هایدستکشوجودم در حال از هم پاشیدنه! اون 

 به هم مربوطه، قاتل ما داره تموم شهر رو به جنون می کشه! هااتفاقتصادف تاکسی دیدیم. همه این 

 ، یعنی اون یه جادوگره؟غیر ممکنهشده بود با وحشت گفت: این  زدهبهترابرت که 
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 باید هر چه زودتر پیداش کنیم وگرنه اون همه رو می کشه. -

 و اندکی بعد ...

زا  هایشطعمه آنداد تا برای یافتن محلی که قاتل در  اطالعبه تمام نیروهای حاضر پلیس  رابرت بدون معطلی

دست به  203ند که او در آپارتمانی یا شماره دانستمیحاال  هاآنآماده شوند.  کردمیشکنجه و سالخی 

 چوبی کهنه. هایپوشکف. آپارتمانی قدیمی با راهرویی تاریک و ترسناک، با زندمییش هاجنایت

 به جستجوی محل قاتلشان اقدام کنند. شخصاًدو هم سوار بر اتومبیل شدند تا  آنو به دنبال نیروهای پلیس 

ی چندین طبقه اطراف را هانامساخت میو رابرت با نگرانی تما کشیدمیدر اتومبیل دانلد ساکت و متفکر سیگار 

 پیدا کند. شدهترسیمویر تا شاید ردی از ساختمانی قدیمی شبیه تص کاویدمی

 با این دستور جستجویی گسترده در سطح شهر آغاز شد.

ند و اگر مورد مشکوکی جستمیرا  هاناساختم یکبهیک 203نیروهای پلیس به دنبال ردی از آپارتمان  تمامی

نتوانستند چیزی بیابند که بتواند  بازهمند ... اما پس از گذشت چندین ساعت شدمیوارد آنجا  سرعتبه یافتندمی

 کمکشان کند.

 ... رفتمی تاریکی به رو هوا و بود عصر حوالی کهدرحالیکه در خالل همین جستجوها، 

 است. پیداکردهداد که ساختمانی قدیمی در حومه شهر را  اطالعبه ناگاه یکی از واحدهای پلیس 

 203واحدی با شماره برجسته  همآنشباهت داشت و در راهوری  شدهترسیمبه تصویر  آنساختمانی که داخل 

 !شدمیدیده 

محل رهسپار شدند و اطراف ساختمان  سویبهپلیس  هایگروهاین خبر رابرت و دانلد را نگران کرد و سپس تمامی 

 به کمین نشستند.

بود که  آندانلد گواه  آلودخوابفته و شآ چهره کهدرحالیلحظاتی بعد اتومبیل رابرت و دانلد هم از راه رسید. 

 رابرت هم وضع بهتری نداشت. چراکهدو افتاده است.  آناتفاقی برای 

نگران و پر از ترس بازگشته  هاییچهرهدو با  آنشده بود و حاال  برانگیزسؤال هاپلیسبرای همه  هاآنروز غیبت  دو

 بودند.

 زدمی نفسنفس تندیبه کهدرحالیهمه داخل ساختمان دوید،  و کارآگاه دانلد مانند همیشه سیگار بر لب جلوتر از

 ست حس کند که اینجا هنوز بوی مرگ کی دهد!توانمی. گویی او پائیدمیاطراف را  اشخستهو با چشمان 
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 شدهترسیمبگوید با تصویر مرموز همه پلیسان دانلد بدون آنکه به کسی چیزی  زدگیبهتسپس در وحشت و 

 را طی کرد. تاریکنیمهکاترین راهروی طبقه اول ساختمان 

 هاییگامبا  آرامآرامه بود فراگرفترا  آلودخاکقدیمی و  هایپله آنآسانسور خراب بود و او در سکوت ترسناکی که 

 طبقه دوم رفت. سویبهلرزان 

صدای فریاد مقتولینی  هااین، گویی خاستبرمی خراشیدلکهنه زیر پاهایش صدای ناله  هایچوببا هر گام او از 

 بود که در زیر چاقوی قاتل سالخی شده بودند.

با ناباوری نقاشی در  آنگاهبه راهروی طبقه دوم ساختمان رسید و  ترسیدمی شدتبه کهدرحالیو اندکی بعد دانلد 

 سویبهکاترین را مقابل دیدگانش گرفت و به راهرویی که تنها با چند چراغ کم سو چون راهی  روشنسایههم و 

 جهنم بود خیره ماند.

 !دیدمینقاشی درست همانی بود که او در برابرش 

 چوبی فرسوده و با نوری ضعیف. هایپوشکفهمان راهرو با 

ند و چنین شدمیچوبی زیر پاهایش باال و پایین  یهاپوشکفحرکت کرد.  203واحد شماره  سویبهو سپس دانلد 

 از هم متالشی شوند. آنکه هر  رسیدیم نظربه 

 رسید. 203به درب شماره  انگیزهراسسرانجام او از میان راهروی 

بود که دختر جوان  جاییهمانکه در کابوس ترسناکش دیده بود. این  ایطالییبا همان برجستگی  ایشماره

 بودند. اینجا همان مسلخ پر از خون قاتلشان بود. شدهشکنجهو دیگران هر یک به نحوی  شده سربریده زندهزنده

 گیرجنو درست با همان ترس عمیقی که با لمس دستان سرد زن  زدمیدر ذهن کاترین موج  آنچهدرست همانند 

 بر وجود دانلد رخنه کرده بود.

 شایدیا و بود توهم که شاید یک  دیدمی خوابشاتاقچیزی بود که هر شب او در  آنو دختری با سر آویزان تمامی 

 .آمدمیدیدارش به  راستیبههم روح او 

، با سری که شدمیو به او خیره  ایستادمیچیزی بگوید در عمق تاریکی اتاق  آنکهبیدر تمامی طول شب ... دختر 

 و در حال کنده شدن بود! چکیدمیخون  آناز 

 رابرت وارد راهرو طبقه دوم شدند و به کمک دانلد شتافتند. هاآنلحظاتی بعد تمامی نیروهای پلیس و در جلوی 

 آنایستاده و به  203و ساکن مقابل درب شماره  حرکتبیو در کمال ناباوری او را دیدند که مانند مسخ شدگان 

 خیره مانده است!
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 از وحشت و ترس میخکوب شده بود؟ گونهاینکه  دیدمیچه چیزی را در پس این درب  راستیبهاو 
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ست قدم بر توان میناکا هاهفتهبا مجوز پلیس شکسته شد و سرانجام این گروه سردرگم پس از  203درب واحد 

 خونین گذارد. مسلخاین 

باقیمانده بقایای اجساد  شدمی حتماً. جایی که کشتمیو  کردمیرا شکنجه  هایشطعمه رحمبیجایی که قاتل 

صدای فریادهای  هاایندر کنار تمامی  شدمیرا یافت، اجسادی که در کمال قساوت مثله شده بودند و شاید هم 

 بدانند چرا؟ آنکهبیرا تجربه کرده بودند.  تصورغیرقابلدردآور مقتوالن را شنید. ضجه مقتوالنی که دردی 

 ند حتی رابرت و دانلد.دانستمیهنوز ن هم نابود که حتی پلیس سؤالی اینو 

 ؟بردمیلذت  هاانسان؟ آیا یک دیوانه بود و از شکنجه کردمیچرا قاتلشان چنین  راستیبه

دیده  آورجنونردپایی از مواد  آن، آزمایشی که در دادمیبود؟ و یا شاید آزمایشی را انجام  جوییانتقامآیا به دنبال 

 دیوانگی خود را به تیر برق کوبیده بود. درنهایتکه با مسافرش  ایتاکسی. همانند راننده شدمی

 آرامش شهر مرسر را بر هم زده بود. خودرندهبود که انسانی  آنو مهم 

 .کردمیبدنشان را در سطح شهر رها  هایتکهتکهو اندکی بعد  ربودمیرا  هاانسانکه  ایوحشی

نیز مقابل درب ایستاد تا  هاآنکامل وارد آپارتمان شدند و یکی از  بااحتیاطپلیس  مأموراننفر از  5دانلد، رابرت و 

رفتند تا از او اطالعاتی در خصوص  ملکصاحببه سراغ  مأموراناز بیرون مراقب اوضاع باشد و در همین حال سایر 

 هویت ناشناسش دریافت کنند.

 .شدمی جنایاتش را مرتکب سروصدابیمردی که در این گوشه شهر 

 محل کردند. آنشمرده و با چشمانی باز شروع به جستجوی  هاییقدمنفر با  7

توانستند اطرافشان را ببینند. یک هال بزرگ، آشپزخانه و  هاچراغبا روشن کردن  هاآنفضا بسیار تاریک بود و 

اق شکنجه بود که شاید همان ات خواباتاقدر سمت راست دو  درنهایتو  آنسرویس بهداشتی در سمت چپ 

 .شدمیدیده 
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ضخیم و  هاییپردهکه اکنون با  ایپنجرهآپارتمان با پنجره بزرگی که در هال قرار داشت به بیرون دید داشت. 

باشد و به همین  هایشکشیدوست نداشت تا کسی از بیرون شاهد آدم  مسلماًترسناک پوشانده شده بود. قاتل 

 جهت هر راهی به فضای بیرون را بسته بود.

 شدهمهروموم واردیوانه هاییقفلی بزرگ با هاپنجرهکردند. همه  شانبررسیرفتند و  هاپنجرهپلیسان به مست 

 بود! زدهقفل هایشطعمهفراری بود که قاتل به روی  هایراهاین تنها  شکبیبودند. 

 د تا بخشی از این آپارتمان مرموز را بررسی کند.هر کس جدا ش ازآنپسو 

و تجهیزات داخل هال، نفر سوم به بررسی  هامبلپزخانه، نفر دوم مشغول بررسی شآ بررسینفر اول مشغول 

دوم  خواباتاقاول و نفر پنجم و دانلد به سراغ  خواباتاق، نفر چهارم و رابرت به سراغ سرویس بهداشتی و حمام

 رفتند.

 ند.دادمیالزم را انجام  هایبررسیند آمدمیباید تا آمدن گروه تجسس ویژه که با تجهیزات کامل  هاآن

، نه اثری شدهبریده، نه اعضاء شدمیخاصی دیده ن چیزهیچو یخچال  هاکابینتتصورشان داخل آشپزخانه،  برخالف

، نه در توالت فرنگی و نه در ردی وجود نداشت چدر سرویس بهداشتی هم هی .لباس هایتکهاز خون و نه حتی 

 وام حمام.

پیدا  هامبلمورد مشکوکی نبود تنها یک گیره سر زنانه زیر یکی از  همآندر هال و تمامی وسایل چیده شده در 

که مشخص بود مربوط به یکی از مقتولین است و عجیب بود که چرا اینجا زیر مبل افتاده و قاتل به  ایوسیلهشد. 

 توجهی نکرده است! آن

خواب، میز و کمد لباس  تختیکبود دارای  ترکوچککه  هاآنخواب رسید. یکی از  هایاتاقو سرانجام نوبت به 

 !گفتمیو با خود سخن  نشستمیروبروی این آینه  هایشقتلبود. شاید قاتل همواره پس از  آنروی  ایآینهو 

 آنجا شدند. اشیاء تردقیقپلیس مشغول بررسی  مأموررابرت و 

 ظاهراًدیدند شوکه شدند.  ازآنچهدوم  خواباتاقهمراهش پس از گشودن درب  مأمورو در همین حین دانلد و 

 قفل کند. هایشجنایتقاتل فراموش کرده بود که درب اتاق مخوف را به روی 

 متفاوت بود. کامالًاین اتاق 

پر بود از وسایل جراحی، چاقوهای  آنی کنار دیوار قرار داشت که روی و فلزی مشابه اتاق عمل پزشک دارچرخمیزی 

 .درخشیدمیبزرگ و کوچک و ساطوری که هنوز از فرط تیزی 
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با دست بندهای  ایصندلیرا احاطه کرده بود  آوررعبفضای  آندر وسط اتاق میان تاریکی محضی که  ازآنپس

مردگان را دید. خونی که علیرغم  هایخونرد  آنروی  شدمیضخیم چرمی قرار داشت. صندلی مخصوص اسرا که 

 ترسناک که باورش دشوار بود! شدتبه ایصحنهقاتل برای پاک شدن در عمق چوب رسوخ کرده بود.  تالش

با قفل و زنجیر  آمیزجنونبه طرزی  هایپنجرهمانند  همآنسمت چپ صندلی قرار داشت که  ایپنجرهاتاق  آندر 

 بود تا قربانیان حتی نتوانند از پنجره به پایین بپرند. شدهبستهکامالً 

روی  ابزارآالتبه سمت وسایل و  اندکاندکیکه خورده بودند  آورهراسپلیس که با دیدن این اتاق  مأموردانلد و 

قو به طرز ساطور و چا هایلبهمیز رفتند و دانلد با کنجکاوی شروع به بررسی ساطور بزرگ و چاقوی سالخی کرد. 

 شده بودند. پریدگیلباجساد دچار  هایبااستخوانمشهودی از برخورد 

 کردمی تکهتکهدانلد توانست تمام مراحل وحشیانه مثله کردن قربانیان را در ذهنش تجسم کند. قاتل ابتدا با چاقو 

در این افکار محلی  و سپس گرفتمیکه قابل خرد شدن نبود از ساطور کمک  خوردبرمیو هر جا به استخوانی 

 در نظر آورد و به کف اتاق نگاه کرد. دادمیکه قاتل این کار را انجام 

 .شدمیگوشه اتاق درست زیر پنجره ظرف دراز و بسیار بزرگی از جنس فلز دیده 

گوشت  هایتکهظرف هولناک رفت. ظرفی که مانند بشقاب غذای یک هیوال بود و با  آندانلد با وحشت به سمت 

 .شدمیو استخوان مردگان پر 

به مشام  آناو خم شد و داخل ظرف بزرگ را لمس کرد و سپس انگشتانش را بوئید. بوی تند خون هنوز از 

 ف بوی خون و اندکی بوی تعفن اجساد. بویی که دانلد را دچار تهوع شدیدی کرد. رسیدمی

 که ناگاه متوجه پشت سرش شد ...

را جستجو می  آناولیه که بر دیوار آویخته بود رفته و داخل  هایکمکه کهنه و فلزی قفسپلیس به سمت  مأمور

 .کردمی

 بطری کوچک قرار داشت. یکآندارو، قرص و چندین آمپول، باندهای زخم و طبقه پایین  هایبستهتعدادی 

 هیچ عالمتی نبود. آنکه روی  ایبطری

 بازش کرد! تیاطیاحبیرا برداشت و با  آنپلیس با تعجب  مأمور

 دانلد که حس خوبی نداشت خطاب به او گفت: بهتره مراقب باشی، این ممکنه ...

 شکبیبرد تا ببوید و این  اشبینیاما هنوز حرفش را تمام نکرده بود که مرد پلیس کنجکاوانه بطری را مقابل 

 باالترین حماقتی بود که مرتکب شد!
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 و بطری از دستش به زمین افتاد ...

میز  سویبه زدهبهتدر حالتی گیج و  مأمورفضا را پر کرد و در کمال ناباوری  کنندهمسخبویی عجیب و  بارهیکبه

 مکث کرد ... ایلحظهتجهیزات جراحی رفت و 

مرد چرخید و  سویبه کردمیسرفه  شدتبه کهدرحالیچه اتفاقی در حال رخ دادن است  دانستمیدانلد که ن

 ت شده؟گفت: آهای، تو چ

 کهدرحالیو چون دیوانگان تیغی را از روی میز برداشت و  اختیاربیبرگردد و یا چیزی بگوید  آنکهبیاما مرد 

تیغ را با تمام قدرت در چشم خود  کندمیبداند چه  آنکهبیتیغ را باال برد و  بارهیکبه زدمی نفسنفس شدتبه

 !فروکرد

 ؟کنیمیدوید و فریاد زد: آهای، چیکار  سویش بهدانلد که از ترس دستپاچه شده بود 

کرد و خونش  پارهپارهبا چندین ضربه کاری چشمان خود را  زدهجنوناما قبل از آنکه او بتواند مانعش شود مرد 

 تمام اتاق را به رنگ سرخ درآورد. کردمیکه به هر سو فوران 

روبرو  باورقابلغیر ایصحنهسایر پلیسان و رابرت از صدای فریادهای دانلد به داخل اتاق دویدند و مات و مبهوت با 

 شدند.

 مرگروبهمرد پلیس با تیغ چشمانش را کور کرده و از شدت خونریزی و آسیب به مغزش در دستان دانلد افتاده و 

 .واردیوانهبود، یک خودکشی سریع و 

را گرفته بود فریاد زد: برید  اشبینیبا دستش جلوی  کهدرحالیی کردند تا به سمت او بیایند که دانلد پلیسان سع

 . نفس نکشید. اینجا یه ماده مخدر خطرناک وجود داره، فرار کنید!فوراًبیرون، 

دنبال او به  به بیرون از اتاق کشید و همگی به کشانکشاندانلد مرد پلیس را که هنوز در حال جان دادن بود 

 اما ... ؛وسط هال آمدند تا شاید بتوانند جلوی مرگ او را بگیرند

 و شوکه شده ایستاده بود نتوانست به وسوسه مرگ غلبه کند! حرکتبیرابرت که هنوز در داخل اتاق 

 غرق در شهوت شد. اندکاندکاو از بوی سحرانگیز این ماده مخدر 

همه بیرون از اتاق برای نجات همکارانش تالش  کهدرحالینبود. پس  بخشلذتو حال چیزی جز مرگ برایش 

را برداشت ... و باال برد تا با تمام قدرت  ایبرندهمیز جراحی رفت و چاقوی  سویبه اختیاربیو  آرامآرامند او کردمی

 .فروکندبر شکمش 

را پوشانده بودند به سمتش دویدند، دستان  اشبینیپارچه  هایتکهبا  کهدرحالیکه ناگاه دانلد و دو پلیس دیگر 

 به بیرون بردند. زوربهسعی داشتند جلوی خودکشی او را بگیرند او را  کهدرحالیاو را گرفتند و 
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 و سعی داشت تا خودش را بکشد. کشیدمیرابرت از شدت دیوانگی نعره 

 جام دهد.دستان و پاهایش را بستند تا نتواند عمل خطرناکی ان ناچاربه هاآنو 

 !کشیدمیدانلد از ترس و وحشت بر خود لرزید ... یک پلیس مرده بود و حال رابرت چون دیوانگان نعره 

 .مواجه شده بودند آنبا  هاآنبود که  ایپرونده ترینخطرناک راستیبهاین 
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 چشمانش را گشود و با سردرگمی اطرافش را جستجو کرد ... آرامآرامرابرت 

 هایگوشهبر تخت بیمارستان بود و کنارش دانلد و چندین تن از همکارانش نشسته بودند و هنوز دستانش به 

 تخت بسته بود.

 با صدایی سست پرسید: من کجا هستم؟ چه اتفاقی افتاده؟ هاآناو چیزی به یاد نداشت و با دیدن 

ماده مخدر قرار گرفتی و  تأثیرت خوبه. تو تحت دانلد با خوشحالی دست او را فشرد و پاسخ داد: خوشحالم که حال

 چیزی نمونده بود خودکشی کنی. آروم باش، باید استراحت کنی.

 ه بود.کرد میبا تیغ جراحی زخیادمه که خودشو  سر هنری چی اومد؟ -

 سری تکان داد و گفت: اون مرد ... توی آغوش من بدون اینکه بتونم براش کاری بکنم. تأسفدانلد با  -

بود و نامش را باید در لیست خود  انگیزنفرتاین پرونده  گناهبیو بقیه هم سر تکان دادند. او دهمین قربانی 

 .نوشتندمی

 که دانلد ساعاتی پیش بر دفتر پردرد خاطراتش نگاشته بود. گونههمان

ابل پنجره اتاقش سیگار مق هاساعتروز تلخ غرق در اندوه شد و  آنبا یادداشت رخداد  اشتنهاییاو که در اوج 

 م دوخت.شکشید و به آسمان پرستاره چ

و گاهی هم  شدمی، ابری و تیره رفتفرومیبه فکر  هارحمیبیو از این  دیدمیآسمانی که همه وقایع هولناک را 

 ند.کردمیتا زمینیان را نبیند. زمینیانی که حتی به هم نوع خود رحم ن دادمی. آسمانی مه ترجیح باریدمی

دردآلودی زد  لبخند فشردمیبغض شدیدی گلویش را  کهدرحالیشد و  متأثررابرت از خبر مرگ همکارش بسیار 

 و گفت: برای نجات شهر مردن افتخار بزرگیه، مگه نه؟

 کرد. تأییدرا بگیرد با تکان دادن سر  هایشاشکتا جلوی ریزش  کوشیدمیو دانلد که 

 از مرگ برای مردم بود؟ ترباارزشچه چیزی  راستیبه
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 ست کردند تا اتاق را ترک کنند.ااندکی بعد پزشک و پرستاران به بالین رابرت آمدند و از همراهان او درخو

 و سپس همگی او را تنها گذاشتند.

دوستش را در چنین حال  گاههیچبا خود اندیشید که  زدمیدر راهروی طوالنی بیمارستان قدم  کهدرحالیدانلد 

 ؟کردمیآزمایشش  هاانساناین ماده مرگبار چه بود که قاتل روی  راستیبهانی ندیده است. پریش

 کنندهتعیینست توانمیکه  ایگیرهیافته بودند.  203او در این افکار به یاد گیره سری افتاد که در آپارتمان شماره 

 .گشتندمی دنبالش بهقاتل همانی بودند که  آنمکان و  آنبسیاری از چیزها باشد. اینکه 

بود، با سری تراشیده، قدی بلند  داروسازکه پزشک  سالیمیانند. مرد دانستمیهویت مرد قاتل را نیز  هاآنحاال 

 و اندامی الغر.

داشت و نه محل  ایخانه، نه داروکردمی امرارمعاش آسامعجزه سازدستبا تهیه و فروش داروهای ظاهراً ی که شکپز

 پیدایش کرد.ثابتی که بتوان 

 آنترددی به  هرگونهمخفیانه مراقب  طوربهو گروه پلیس که  گشتبازمیمحل  آناما شکی نبود که دوباره به 

احتمال داشت که متوجه لو رفتن محل  اگرچه. دستگیر کندست بالفاصله او را شناسایی و توانمیساختمان بود 

آپارتمان  آنبطری حاوی ماده مخدرش را در  چراکه. گرددبازمیاختفایش شده باشد اما دانلد اطمینان داشت که او 

به  هاانسانست درد را در توانمیکه  ایمادهارزشمند که برای او یک کشف بزرگ بود.  ایمادهباقی گذاشته بود. 

 آزاردهنده وجود نداشت. هایبیماریدردناک و  هایعملصورت دیگر ترسی از  آنلذت تبدیل کند. در 

برای شکنجه و کشتن  ایوسیلهرا تبدیل به  نظیرشبیباشد اما حاال این کشف  هاانسانست فاتح آرامش توانمیاو 

مردم کرده بود. جنونی برای خودکشی تا برای قاتلش تفریحی جالب و مهیج باشد. چیزی که حتی تصورش 

بسوزد و تو با  زندهزندهدر اتومبیلش شود و تو لذت ببری! اینکه مردی  سربریدهبود. اینکه انسانی  باورقابلغیر

 باشی! گرنظاره رحمیبی

 در همین لحظات ...

گیره سر  DNAاز گروه تجسس به او اطالع داده شد.  ایتازهتلفن همراه دانلد به صدا درآمد و او پاسخ داد. خبر 

 دختر مقتول آسیایی مطابقت داشت و این پایان تمام تردیدهای پلیسان بود. DNAزنانه با 

 هاآنهمانی که روز و شب هستند.  به دنبالش هاهفتهحاال همه اطمینان یافته بودند که این مرد همانی است که 

 را به کامشان تلخ کرده و امنیت شهر را بر هم زده بود.

ست صدها توانمیبرگزیده بود. کسی که  هاآنخدمت به  جایبهرا  هانانساپزشک داروسازی که جنایت در حق 

 ده تن را در اوج توحش کشته بود.نفر را مداوا کند حاال 
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بخش بزرگی از حل معمای این پرونده پیچیده را مدیون دختر مقتولی است که گیره سرش  دانستمیدانلد که 

 را در قتلگاه باقی گذاشته است برای ادای دین تصمیم بزرگی گرفت.

 متأثراز مرگش  کسهیچرا آرامشی دوباره بخشد. اویی که  گناهبیدختر  آنست روح پریشان توانمیتصمیمی که 

 تنهای تنها بود. رحمبیدر این دنیای  ظاهراًکه  گناهیبینشد و حتی برای شناسایی بقایای جسدش نیامد. دختر 
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 بازگردد و در این مدت هیچ خبری از قتلی تازه در شهر نبود. اشعادیچندین روز طول کشید تا رابرت به شرایط 

بود و یا شاید قبل از آنکه بتوانند  شدهپنهان ایگوشهاز سوی پلیسان غافلگیر شود در  کردمیگویا قاتل که گمان ن

 گریخته بود! ازآنجاتصویرش را در کل شهر پخش کنند 

میزند؟ آیا از روی انتقام و یا فقط آزمایشی  ند که چرا این مرد مرموز به چنین اعمالی دستدانستمیهنوز ن هاآناما 

 .واردیوانه

 از همیشه بود. ترگرمروز  آن، اما رفتمیالی بود و هوا رو به گرمی جو 12

 یافت شده بود. 203رابرت و دانلد در دفتر پلیس مشغول بررسی تمامی مدارکی بودند که از تجسس در آپارتمان 

وازم و کنج که در گوشه و کنار ل هاییاثرانگشتقاتل و مقتولینش و حتی  هایکفشاز تارهای مو تا گل سر، از رد 

 یافت. شدمیدیوارها 

این پرونده  شکبی افتادمیبود و اگر دوباره اتفاقی  سابقهبیدر شهر کوچک مرسر  ایپروندهفقره قتل برای  10

 ند.شدمیخود وارد عمل  هاآنکه  بساچهو  گرفتمیدر لیست سیاه ایالت قرار 

مایل به رخ دادنش نبود. او و دانلد در این مدت کوتاه تالش بسیاری برای کشف ردپای قاتل کرده  اصالًرابرت  آنچه

 هنوز دستگیرش نکرده بودند اما انبوهی از مدارک روبرویشان بود. اگرچهبودند و 

اهالی بود توسط  شدهمعرفیمحلی  هایکانالبود و در  شدهپخشتنها کافی بود تا مردی که تصویرش در کل شهر 

 یا پلیس شناسایی شود.

، مجازاتی که تلخ و دردناک بود. به همان رسیدمیو به مجازات سختش  شدمیدستگیر  زودیبهمسلم بود که او 

 شدتی که بر سر مقتوالنش آورده بود، با بریدن رگ، با دریدن شکم و با جدا کردن سر.

برآشفت.  آنبود حس کرد و از شدت  گیرجنترین در برابر کا کههنگامیرا دانلد  آناز  ایگوشهدردی که 

 روزها از این تجربه هولناک خواب و آرام نداشت. کهچنانآن

 لمس کرد و توصیف نمود؟ شدمیتجربه بریده شدن سر را چگونه  راستیبه
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 یک نابغه است. شکبیکردند دریافتند که قاتل  کالبدشکافپس از صحبتی که با دکتر  هاآن

که قدرتش را در راهی نادرست به کار گرفته است. او توانسته بود حس درد را در بدن به لذت تبدیل کند  اینابغه

 کشف بزرگی بود. راستیبهو این 

کردن فیبرهای  حسبییه معجزه ست. ماده مخدری که با  شکبیگفته بود: این ماده  هاآندکتر با شگفتی به 

 اون می تونه راهکار بزرگی برای کابوسی به نام درد باشه! جایبهلذت احساس درد در اعصاب و جایگزین کردن 

 آدمکش معرفی کند. یکعنوان به هاانسانخدمتگزار  جایبهاما حاال و اینجا این نابغه آمده بود تا بکشد و خود را 

 با صورتی استخوانی و سری تراشیده. مرموزرابرت با دفت به تصویر مرد خیره شد. مردی 

 !اندمرگروبه خوابیبیاو مانند کسانی بود که از فرط 

لذت  هاانسانبود که از کشتن  ایوحشی، شاید او دچار یک بیماری روانی بود و شاید هم دانستمیکسی چه 

 .بردمی

که قاتل ما از شهر گریخته باشه و این پرونده هم مثل خیلی  ترسممیاز اون حال به رابرت گفت:  آندانلد در 

 رو ازش بگیریم. چارهبیی هاآدمدیگه بالتکلیف بمونه و ما نتونیم انتقام اون  هایپرونده

و در  نشدهاعالمگزارشی از تردد چنین فردی  ایجادهاما از هیچ مسیر  ؛منم از همین واهمه دارم -

 نشده. رؤیتشهر هم چیزی  هایدوربین

 شاید تغییر چهره داده باشه. -

 امیدوارم که نتونه فرار کنه، چون باید به دست خودم بکشمش. درهرحال -

 که ناگاه ...

تلفن همراه رابرت به صدا درآمد و او با دیدن شماره همکارش که در اکیپ گشت شهری بود از ترس خشکش زد. 

 بود؟ دادهرخقاتل را یافته بودند و یا ... قتلی دیگر  هاآنآیا 

 فت: اونها یه خبر تازه دارن ... من نگرانم دانلد!او با لحنی ترسناک به دانلد گ

 بدترین اتفاقات رو هم بکنیم. بینیپیشخونسرد باش. ما باید  -

 اما تا کجا؟ تا چه حد؟ -

 نمی دونم، فقط بهتره که جواب بدی. -

 نشست.بر چهره رابرت عرق سردی  بارهیکبهمکالمه کوتاه بود و  ،و رابرت با دستانی لرزان تلفنش را پاسخ داد

 بود ... شدهدادهخبر بدی به او 
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بیان کند:  اشخشکیده هایلبشوکه شده بود تنها توانست چند کلمه را از میان  کهدرحالیاو تلفن را قطع کرد و 

 !پیداشدهشده الکساندر چند خیابون دورتر از اداره پلیس  تکهتکهدانلد، جسد 

 تکرار کرد: الکساندر؟ ناباوریو دانلد با 

 کرده. پس هنوز اینجاست! هاپلیسبه کشتن  شروعاون  -

 ام راندند. 31خیابان  سویبهمیدند چگونه از اداره پلیس هدو چنان آشفته بودند که نف آن

 بود. شدهانتخاب هازبالهخیابان کنار  هایوخمپیچتنگ و خلوت در  ایکوچهاین بار هم 

 .شمردندمیرا  بختنگونخونین جسد مرد  یهاتکهپر بود از پلیسان و مردمی که با وحشت  آنجا

منقلب شده بودند به روی کیسه بزرگ سیاهی که حاوی  شدتبه کهدرحالیدانلد و رابرت جمعیت را کنار زدند و 

 بدن مقتول بود خم شدند. هایتکه

 .شدمیچیزی بود که در محل دیده  آنو پاها تمامی  هادستسر، 

 گذاشته بود. جایبههدیه  عنوانبه هاآناین بار قاتل سر قربانی را برای 

. او بهترین دوست و شناختمیسال  هایسالو برای رابرت و دانلد این اتفاق باورکردنی نبود. رابرت الکساندر را 

مرگ دردناکش اشک را در دست گیرد و بر  اشسربریدهنبود که  آناز  ترتلخهمکارش بود و اکنون برایش چیزی 

 ریزد!

نبود که خبر قتل او را به همسر و نوزادی که برای درک معنای پدر هنوز خیلی کوچک  آناز  ترتلخبرای او چیزی 

 بود بدهد.

 بود؟ و دست به قتل پلیسی زد که هیچ نقشی در این پرونده نداشت. رحمبیتا این حد  شدمیچگونه  راستیبه

چیزی بگوید به  آنکهبیبر زمین نشسته بود  هازبالهمیان  کهدرحالیکساندر شوکه شد و ال سربریدهرابرت با دیدن 

گویی در  کهچناناز جانب قاتلشان بود خیره شد بود، مات و مبهوت.  ایهدیهکیسه بزرگی که مانند همیشه 

 است. وخیالخواب

را دستگیر کنند از فرط خشم سیگارش را با تمام قدرت  آشامخوناین مرد  اندنتوانستههنوز  دیدمیو دانلد که 

رسی ر. خونی که با بکردمیدنبال  چکیدمیدر جوی آب کوچه  آرامآرامبه همه رد خونی را که و پشت  زدمیپک 

 .رفتمیی جوی همراه آبی که جاری بود سوآنتا  سرعتبهقطعات جسد الکساندر بر کف کوچه ریخته بود و 

باشد. خبری که نه دانلد  اشخانوادهقاصد خبر مرگ پدری برای  هاآنتا زودتر از همه  خواستمی شاید این خون

 نبودند. آنو نه رابرت قادر به رساندن 
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 خشمگینتوسط پلیس  اشغافلگیریو تا چه حد از  هاستآنو این بار همه دریافتند که قاتل تا چه حد مراقب 

 است.

 شدهمشخصند، محل اختفایش شناختمیرا  اشچهرهاو حاال دیگر چیزی برای از دست دادن نداشت. مردی که 

داروی مرگبار را در  آن آنکهبیبود. او اکنون تنها یک فراری بود  شدهتوقیفبود و ماده مخدرش در دست پلیسان 

 اختیار داشته باشد.

 داشت چه؟ آناما اگر اندکی بیش از 

است که پس از  ایمادهاز همان  کنندهمسخبه او گفته بود که این بوی  کالبدشکافه یاد آورد که دکتر دانلد ب

که بویش روح هر انسانی  مانندبی. یک عطر شودمیدرد سبب ایجاد حس لذت و شهوت  هایسلولکردن  حسبی

 .کردمی تسخیررا 

 بود و هم داروی محرک لذت.ی درد حسبیپس این تنها یک ماده مخدر نبود، هم داروی 

 و دانلد دریافت که خیلی دیر به این موضوع پی برده است!

 ، عطری که محرک حس جنسی و لذت بود.گشتمیاو باید به جستجوی محل فروش عطری با بوی این ماده 

جستجو  شهر را هایفروشیتمامی عطر  سرعتبهجمع پریشان جدا شد تا  آنچیزی بگوید از  آنکهبیسپس دانلد 

 سراغ عطری با بوی ماده مخدر را بگیرد. هاآن یکیککند و از 

 بویی که همه مقتولین را مسخ کرده و به جنون خودکشی دچار نموده بود.

 خودکشی کرده بود؟ هاآنآیا الکساندر هم مانند 

 سالخی کرده بود.انتقام دوستشان را  قصدبهجواب هر چه که بود برای دانلد تفاوتی نداشت. قاتل این بار 
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 آنلوکس شهر رفت. جایی که او همیشه از  عطر فروشیسراغ دانلد برای یافتن سرنخی از عطر هولناک قاتل به 

 .خریدمی قیمتیگرانعطرهای 

: دانلد، خیلی گفت میآشفته و پریشان بود پس از احوالپرسی گر گونهاینجورج صاحب مغازه با دیدن دوباره او که 

 وقته که ندیده بودمت، چه خبر دوست من؟

نشده بود با ناراحتی پاسخ داد: جورج، خودت که بهتر می دونی. این  ایپروندهدانلد که تاکنون تا بدین حد درگیر 

 پرونده جدید فکر همه رو مشغول کرده و من هنوز نتونستم اون مرد وحشی رو پیدا کنم.

خودت رو مریض  طوریایناما  ؛رو می دونم چیزهمهگفت: می دونم،  شده بود با لحن مهربانی متأثرجورج که 

 یای.م نظرو پریشون به  پریدهرنگ... خیلی  کنیمی

 گفت: خب، چه کمکی از من برمیاد؟ تأملو سپس با 

 یه کمک بزرگ. -

 در مورد همون پرونده؟ -

 بله. -

 خب؟ -

 او عکس را درآورد و به جورج نشان داد و گفت: این قاتل ماست.

 توی شهر هست ولی من هنوز ندیدمش. جاهمهعکس اون  بله -

 جورج، نباید درخواست من از تو فاش بشه. چون هنوز در مورد این موضوع اطمینان ندارم. -

 ، دوست من.حتماً -

مخدر رو با عطری محرک ترکیب کرده و قربانیانش رو با اون به قتل  ادهمن متوجه شدم که قاتل یه م -

می رسونه. اینکه درد به لذت تبدیل بشه هم خوبه و هم بد و اون از جنبه بد این موضوع استفاده کرده. 

که عطرهای محرک میدن رو داشته باشم. جایی که اون  هاییعطر فروشیحاال نیاز دارم که آدرس 

 رو می خره. موردنیازشبهشون این ماده رو میده یا ازشون عطر سراغشون میره و 
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خب، می دونی؟ این خیلی قانونی نیست. ولی توی این شهر یه عطر فروشی بزرگ دیگه هم هست که به  -

یه همچین عطرهایی رو می فروشه. البته نباید کسی بفهمه که من  اندخاصمشتری هاش، اونهایی که 

 بهت گفتم.

 ون جورج.. ممنحتماً بله -

 را روی کاغذ نوشت و به دانلد داد. عطر فروشیو سپس جورج آدرس 

داشته  ایویژهست مشتریان توانمیدر ابتدای ورودی شهر مرسر بود. جایی خلوت و دنج که فقط  عطر فروشی

 باشد.

 کرد. حرکتفروشگاه بزرگ گلدن پرفیوم  سویبه سرعتبهدانلد 

 گذاشته بود بیابد. جایبهرد این عطر مرموز را که تاکنون ده قربانی  ترسریعفرصت زیادی نبود و او باد هر چه 

 مدتی بعد مطابق آدرس به عطر فروشی رسید.

دید  شدمیبرای دانلد جالب بود که چنین فروشگاه بزرگی که در تابلوی رنگارنگش تمامی برندهای معروف را 

 خلوت اما شیک و لوکس. ایگوشهز شهر و در ؟ دور از مرککندمیچگونه در این نقطه شهر فعالیت 

تمام جوانب  در نظرگیریاندیشید و سپس با تصویر قاتل و با  گفتمیباید  آنچهدانلد در اتومبیلش به تمام 

به خواندن برندهای  تأملبا  آنگاهفروشگاه بزرگ راه افتاد، عرض خیابان را طی کرد و  سویبهخطرناک این کار 

 !شناختمیرا  قیمتگرانکرد ... او تمامی این عطرهای  خوردمیعریض آنجا به چشم  عطری که در تابلوی

 داخل شد. آنگاهو 

که داشت مستقیم به نزد مدیر فروشگاه رفت. مردی  نفسیاعتمادبهبود و او با  ترشیکدرون مغازه از بیرون 

 است. باارزشو  قیمتگران هایشلباسکه مشخص بود تمامی  سالمیان

برای آقای همرسون تشریح کند: من کارآگاه دانلد  ترسادهاو خود را معرفی کرد و سعی کرد تا ماجرا را به نحوی 

نفر رو کشته و اجساد مثله شده  11ده اطالع داری. یه قاتل تا حاال از اتفاق جدیدی که توی شهر افتا حتماًهستم. 

 رو پیدا کنیم. اختفاشمحل  طورقطعبهولی هنوز نتونستیم  یمشناسمیانداخته. ما اون رو  هاسطلاون ها رو کنار 

 سپس دانلد عکس قاتل را به سمت همرسون گرفت و پرسید: شما این مرد رو دیدی؟

اما  پرشدهرا پنهان کند و گفت: خب، عکسش توی تموم شهر  اشنگرانیاو با دیدن عکس جا خورد ولی کوشید تا 

 من تا حاال ندیدمش.

گفت: نگران نباش، چون من موضوع رو  بخشاطمینانبا لحنی  داندمیدانلد که با رفتار مرد دریافته بود او چیزی 

 شریک جرم اون قاتل نمی شی. طوریاینمی دونم. پس بهتره واقعیت رو بگی. 
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سعی کرد انکار کند که دانلد این بار لحن صدایش را تغییر داد و گفت:  بازهمهمرسون که دستپاچه شده بود 

. اینجا تنها جائیه که نیندازبگو و خودت رو به دردسر  به همدارن میان اینجا. پس اگه چیزی می دونی  هاپلیس

 عطرهای محرک می فروشه و موضوع پرونده هم یه جورایی به این مسئله مربوطه. حاال چی داری بگی؟

 همرسون اندکی مکث کرد و گفت: من برای فروش عطرها مجوز دارم و این جرم نیست.

رو به قتل می رسونه جرم خیلی سنگینی  هاآدماما کمک به مردی که عطرهای محرک کشنده می سازه و  -

 که نمی خوای با اون اعدام بشی؟ توداره. 

 م.همرسون دوباره مقاومت کرد و پاسخ داد: من آدم بانفوذی هست

البته ... وگرنه چنین فروشگاه باارزشی رو نمی تونستی داشته باشی. ولی فراموش نکن که قانون فرقی بین  -

 رو جواب بدی. شما این مرد رو دیدین؟ سؤالمکه  کنممیمن و تو نمی ذاره آقا! حاال دوباره ازت درخواست 

 البته مطمئن نیستم. مرد رو دیدم،مرد با تردید و نگرانی گفت: خب ... راستش، من چند روز پیش این 

 چطور؟ -

 اون عکس رو داره. چهرهتهبا کمی دقت فهمید که  شدمیچون اون مو داشت و ریش گذاشته بود ... اما  -

 کجا دیدیش؟ -

 نهم. حتی همون لحظه هم متوجه نشدم که خودش بود یا شدمیموقعی که داشتم وارد فروشگاه خودم  -

 حتی هنوزم مطمئن نیستم.

 بده. ادامه -

 م باهاش صحبت کرده بود ... اون چیزی از ما نخرید.هادهیکی از فروشن -

 کدوم فروشنده؟ -

 اشاره کرد. دادمیو همرسون به دختر جوانی که پشت یکی از میزها ایستاده بود و عطرها را به مشتری نشان 

رو ی؟ حاال بعد از چند روز مرد؟ اگه تو ماجرا دادمیپلیس اطالع  گفت: یعنی نباید به آمیزسرزنشدانلد با لحنی 

 نفر دهم زنده بود! اآلنی شاید گفتمیبه ما 

 مهم نبود. اصالًاو با ترس پاسخ داد: من دنبال دردسر نیستم. عالوه بر اون موضوع 

 اما حس انسانیت چی میگه؟ -

 به اون خانم بگین که من می خوام باهاش صحبت کنم. لطفاًدانلد با نگرانی ادامه داد: 

 و همرسون دختر را صدا زد: بتسی، می تونی یه دقیقه بیای اینجا؟

 آمد. سوآندختر با احترام پذیرفت و از مشتری عذرخواهی کرد و به 
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با همرسون صحبت . در همان مدت کوتاهی که او شمردمیو دانلد اما هنوز با اضطراب تعداد مشتریان فروشگاه را 

 بود! هاآنسه نفر مراجعه کردند و عطر خریدند، شاید عطر کشنده قاتل هم میان عطرهای  کردمی

 نبود. کنترلقابلکه  دادمیدر شهر رخ  ایفاجعهو اگر چنین بود 

 دو ایستاد و با اجازه رئیسش روبرویشان نشست. آنمقابل  مؤدبانهبعد  ایلحظهبتسی 

 که زیبایی و سادگی خاصی داشت. ایچهرهمرتب و جذاب و  سرووضعیو جوان با  مانداباریکدختری 

ی اخیر توی شهر هاقتلمی دونی که ماجرای  حتماًدانلد کوشید تا او را نگران نکند و پس از معرفی خود گفت: 

 همه رو به وحشت انداخته.

 اما ... من چه کمکی می تونم بکنم؟ ؛آقای کارآگاه. می دونم و بابتش خیلی ناراحتم بله: گفت میبتسی با لحن آرا

 و ریش اومده بود به فروشگاه ... یادت میاد؟خب، حدود دو روز قبل مردی با موهای بلند همرسون گفت: 

خاص و حتی  ند، مسافرین ... خریدارانآمدمی آنجازیادی به  هایمشتری. در طول روز فرورفتبتسی به فکر 

 ولگردان!

 او را تحلیل کند. العملعکسدانلد تالش کرد تا با حس روانشناسانه اش در چشمان بستی 

 موضوع را جدی نگرفته بود. ظاهراًاو 

 دانلد چهره قاتل را به او نشان داد و گفت: اون مرد شبیه این بود؟

 بود. مؤدبراستش اون فرق داشت، یه مرد مهربون و  نهتردید داشت گفت:  کهدرحالیو  ترسید میبتسی ک

 دو بازگو کند. آنمخدر معطر را برای  دهدختر را دید ناچار شد تا تمام ماجرای هولناک ما لوحیسادهو دانلد که 

تمایلی به فاش کردنش نداشت: مایل نبودم عمق فاجعه رو براتون بگم، اما الزمه که یه چیزایی رو  اصالًکاری که 

 بدونین.

پیدا  بدن چند قربانی رو ایتکهاو مکثی کرد و علیرغم میلش ادامه داد: ماجرا از دو هفته قبل شروع شد ... ما 

تصادفی  طوربهاین ماجرا  گیروداری دیگه. توی هاازهجنکردیم، دو تا دختر. بدون هیچ اثر و سرنخی و بعد از اون 

شهر رو دیدیم. شاید یادتون باشه، همون راننده تاکسی که با مسافرش  هایدوربیناز یکی از  شدهضبطیه فیلم 

سوختن. ما اول فکر کردیم که این می تونه عادی  زندهزندهبه تیر برق کوبید و هر دو شون توی ماشین  واردیوانه

 باشه، اما بعد از چند قتل دیگه به یه موضوع بزرگ و ترسناک پی بردیم.

 خیره شد. هاآنآهی کشید و با چشمان پر از وحشت به  تأسفدانلد با 

 تا نگاهش را از دانلد بدزدد. کردمیبتسی ترسیده بود و همرسون سعی 
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همیدیم که قاتل ماده مخدر معطری رو ساخته و یا تکمیل کرده که باعث حالت جنون توی انسان او ادامه داد: ما ف

 میشه و دوست داری کشته بشی! باورتون می شه؟ بخشلذتمیشه، درد برات 

 ند با چشمانی از حدقه درآمده به کارآگاه خیره شدند.دانستمیبتسی و همرسون که حاال راز مخوف این پرونده را 

 چگونه ممکن بود؟ میل به خودکشی و شکنجه شدن با یک ماده مخدر؟ استیربه

و همرسون تازه دریافت که چرا دانلد به سراغش آمده است و بتسی که فهمید ماجرا تا چه حد خطرناک است 

سمش، با صدایی لرزان ناچار به اعتراف شد: اون مرد حوالی ظهر اومد به فروشگاه ... من نتونستم بشنا اختیاربی

 !باور کنید

 ادامه بده. -

بهش شک نکردم. اون چند شیشه عطر آورده بود که  اصالًبود و من  مؤدبیو  برخوردخوشاون مرد  -

 ه ... اسم عجیبی داشت، داوطلب!غیرمجازیه برند لوکس و  گفتمی

 چیزی نگفتی؟ به همگفت: بتسی، چرا  باخشمهمرسون 

مهمه. قسم  قدرایناون اصرار داشت که فقط خودم این موضوع رو بدونم. باور کنین نمی دونستم که  -

 .خورممی

 دانلد با اصرار گفت: خب، ادامه بده.

 گفت که ... به هممن ... من ازش شماره تلفنی گرفتم و اون  -

 که چی؟ -

 میده. به همکه اگه عطرهاش رو براش بفروشم ... پاداش خوبی  -

 با وحشت فریاد زد: کدوم عطرها رو می گی؟ دانلد

 بتسی از این لحن خشن دانلد پرید و با دستپاچگی گفت: عطرهاش ... توی خونمه.

با گریه فریاد زد: وای خدای  لرزیدمی شدتبه کهدرحالیو سپس دختر که تازه متوجه اشتباه هولناکش شده بود 

 هام! بهشون از این عطرها دادم! اتاقیهممن، 

 این امکان نداره. بتسی تو چیکار کردی؟ نهدانلد که سردرگم شده بود با ترس گفت: 

با رابرت تماس گرفت: رابرت، عجله کن. تعداد زیادی عطر از اون  سرعتبهبدون معطلی از جا برخاست و سپس 

 که باید به آدرسی که می گم بری و سریع همه رو جمع کنی. پیداشدهقاتل لعنتی 

 آدرس را به دانلد داد. لرزیدمیاز گریه صدایش  کهلیدرحاو بتسی 
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 به راه افتادند. 108خیابان آلمایی شماره  سویبهفراوان  باعجلههمرسون، بتسی و دانلد 

 قراره که بمیره؟ بختنگون: این بار کدوم اندیشیدمیدانلد با وحشت  کهدرحالی
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 رسیدند. 108به آلمایی ساختمان  زودیبهرا طی کردند و  هاخیابان سرعتبهدانلد و دو همراهش 

چندین ماشین پلیس در محل حاضر بود و ازدحام جمعیت غیرعادی بر دانلد مسلم کرد که دوباره  هاآنقبل از 

 است. دادهرخحادثه تلخی 

 زیادی از پلیسان اطراف آنجا مشغول تجسس و ردیابی بودند.درب ساختمان باز بود و تعداد 

 است دوباره به گریه افتاد. دادهرخهراسان شد و بتسی که اطمینان داشت اتفاق ناگواری  هاپلیسهمرسون با دیدن 

ساختمان دوید و میان انبوه  سویبه حالیپریشاندانلد از آنان درخواست کرد تا در اتومبیل باقی بمانند و خود با 

 .گشتمیبه دنبال رد خون گم بر سنگفرش خیابان مردم و پلیسان رابرت را دید که رنگ پریده و سردر

اینکه اطالع دادی اومدیم و یه راست رفتیم  محضبهدوید و گفت:  به سویش باعجلهدانلد او را صدا زد و رابرت 

 انگیزوسوسهوقتی داخل شدیم همون بوی اما در رو کسی باز نکرد و مجبور شدیم در رو بشکنیم.  ؛8سراغ واحد 

امروز صبح زود از عطر کشنده ظاهراً کشنده رو حس کردیم و بعد با جسد یه پسر و دختر جوون مواجه شدیم که 

کردن، با چاقو، با خودکار و هر چی دستشون بوده! یه خودکشی  پارهپارهاستفاده کردن و همدیگه رو به طرز فجیعی 

 .بارخونآنی و 

آب دهانش را قورت داد و گفت: دانلد، من  سختیبهحالت تهوع داشت  رابرت که هنوز از یادآوری آنچه دیده بود

مرد! این ماجرا تا کی ادامه داره؟ حاال دیگه توی شهر، بین مردم داره پخش میشه و دیگه تحت کنترل  ترسممی

 ما نیست.

 هاقربانیی تونم تصاویر و گفت: دانلد، تو رو خدا یه کاری بکن. دیگه نمدانلد را فشرد  هایشانهسردرگم  باحالتیاو 

 !پرشده هامردهرو توی اتاقم بچسبونم. اون اتاق با عکس 

فشار روحی منقلب شده بود با افسردگی گفت: رابرت، بذار فقط ببینم چه اتفاقی توی اون ساختمون  زو دانلد که ا

 لعنتی افتاده.

 ساختمان رفت. ی گیج شده به داخلهاپلیساز میان جمعیت پریشان و  باخشمسپس دانلد 

 بتسی دو نفر با داروی مخدر قاتل خودکشی کرده بودند. اتاقیهماز سه 
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 هااتاقرا در تمامی  آنشد. جایی که سراسر زمینش با خون آغشته شده بود و رد  8وارد واحد شماره  بااحتیاطاو 

 دید. شدمی

که  ایدیوانگیگویا دو مقتول حین خودکشی به هر سو رفته بودند، شاید از درد، شاید از لذت و شاید از روی 

 نداشت. حدومرزی

 بریدهنفسبود با قلمی در حلقش و چاقویی در کتفش با چشمانی باز و رو به آسمان  پسر جوانیکه  هاآنیکی از 

 بود.

تا از میان بغض شدید نفس بکشد چشمان او را  کوشیدمی کهدرحالیبه رویش خم شد و  تأسفدانلد با نهایت 

 با دستانش بست و سپس به اتاق مجاور رفت. آرامیبه

آنجا هم پر از خون بود و جسد دوم که دختر جوانی بود با دو چاقو در سینه و کشاله رانش از فرط خونریزی در 

 دم جان سپرده بود.

راه  هیچبیمیان هوشیاری و جنون گرفتار بودند در آپارتمان خود  دادمین هر دو غرق در خون با ردی که نشا

 صبح مرده بودند. دمسپیدهفراری، در 

 بتسی افتاد. اتاقیهمو در این میان به ناگاه دانلد به یاد سومین 

از ساختمان بیرون دوید  سرعتبهستند قبل از آنکه دیر شود نجاتش دهند. او توانمی هاآن شکبیاو آنجا نبود و 

سعی داشت دختر را بیش از این دستپاچه نکند با لحنی آرام گفت: بتسی،  کهدرحالیاتومبیلش رفت و  سویبهو 

 هات ... اتاقیهم... دو تا از  متأسفانه

 دو تا شون چی؟ آقا. -

اون  تأثیرتحت  خودکشی کردن، امروز صبح زود. یکی از اونها عطر کشنده رو استفاده کرده و دومی هم -

 هر دوشون از خونریزی مردن. درنهایتخودش رو مجروح کرده و 

 بتسی با وحشت صورتش را گرفت و گفت: وای خدای من ... آخه چرا؟ -

 اتاقیهمبتسی، آروم باش. گریه کردن مشکلی رو حل نمی کنه. فقط نفر سوم اونجا نیست. تو گفتی سه تا  -

 داری درسته؟

داد و فریاد زد: جواب بده، سه ست پاسخ دهد که دانلد کنترلش را از دست توانمیو ن کردمیاما بتسی هنوز گریه 

 نفر هستن؟

 کرد. تأییدو بتسی با تکان دادن سر 

 حالت بد میشه. طوریاینهمرسون سعی کرد تا با نوازش کردن او آرامش کند و گفت: بتسی، آروم باش. 
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 اآلنی ادامه داد: من باید بدونم نفر سوم ترآرامرا با لحن  سؤالشو دانلد کوشید تا بر خودش مسلط شود و 

با یه  مومشکیه و دختره الغراندامکجاست؟ ببین ... اون دو نفر یه پسر و دخترن. پسره موهای طالیی داره و 

 خالکوبی ...

ی ساعدش به شکل یه و او کوشید تا تصویر خالکوبی روی ساعد دختر را به یاد آورد و گفت: آره، یه خالکوبی رو

 گل رز داره. حاال فهمیدی نفری که زنده ست کیه؟

 ؟کردم کاربا ترس گفت: وای خدا! استفانی و سایمون مردن ... وای من چی لرزیدمیصدایش  کهدرحالیبتسی 

 کجاست؟ اآلنبتسی، نفر سوم  -

 صبح زودتر از همه میره سرکارش. هرروزاسمش ... دیویده. اون  -

 کجاست؟ اآلنکجا، اون  -

 توی بانک، خیابون برگمن ... بانک ولز فارگو شعبه دوم. -

گروهی از پلیسان جهت  ترسریعی خیابان به رابرت آدرس نفر سوم را اعالم کرد تا هر چه سوآنو سپس دانلد از 

 حفاظت از او اعزام شوند.

که هنوز  متأسفم، متأسفمدو گفت:  آنسوار اتومبیل شد و با اندوه خطاب به  زدمی نفسنفس کهدرحالی آنگاه

از این شهر حمله می کنه و همه رو به  ایگوشهبه  هرروزنتونستم اون قاتل وحشی رو دستگیر کنم. آدمکشی که 

 وحشت می اندازه.

... که این  متأسفمگفت: منم  کردمیو در آغوش خود آرامش  دادمیهنوز بتسی را دلداری  کهدرحالیهمرسون 

مقصرم و حاضرم هر کمکی از دستم کامالً دتر بهتون اطالع ندادم. منم توی این اتفاق وحشتناک جریان رو زو

 رو دستگیر کنین. رحمبیبرمیاد انجام بدم تا این خونریزی تموم بشه و اون قاتل 

بود، این وقایع نبودند، دانلد تمام تالشش را تا بدین لحظه کرده مقصر اصلی  یکهیچبود که  آناما واقعیت 

را تغییر داده همان قاتل تحت تعقیب باشد و حتی بتسی که  اشچهرهمردی که  کردمیهمرسون هرگز تصور ن

را نداشت که با این عمل خود سبب مرگ  آنانتظار  اصالًمرد ناشناس و فریبکار اعتماد کرده بود  آنبه  آسانیبه

در کنارشان خاطرات شیرینی را تجربه کرده بود و  سال هایسالکه  هاییآنشود.  اشداشتنیدوست اتاقیهمدو 

 اشتباهی که دیگر قابل بازگشت و جبران نبود.شده است،  هاآنکه با یک اشتباه باعث قتل  دیدمیحال 

در همان دیدار اول با مرد مرموز روحش را افسون کرد و حتی وادارش نمود تا شماره  کنندهمسخعطر  آن چراکه

او بدهد و بتسی زمانی این موضوع را دریافته بود که دیگر دیر شده و او با تعدادی عطر و  تماس و آدرسش را به

 شماره تماسی از قاتل گیج و سردرگم تنها مانده بود.

 هنوز وجودش غرق در وسوسه بود. چراکهست از این کار منصرف شود توانمیزمان دیگر ن آن
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. برای درد کشیدن و شکنجه خواستمیدر برابر مرد را دن وجودی که با حسی پر از جاذبه، میل به تسلیم ش

 شدن!

 آنروز زودتر از موعد از محل کارش به خانه رفته بود. شاید اگر  آناما او به هر شکل ممکن بر خود مسلط شده و 

 هاآنو اکنون ...  رسیدمین هایشاتاقیهمو عطرها نیز به دست  شدمیاز این کار پشیمان  رفتمیروز قدری دیرتر 

 د!بودن زنده

 بتسی از یادآوری لحظه مسخ شدنش به هراس افتاد.

دختر  آنبود، گویی او از بهشت آمده و تنها برای فریفتن  پرستشقابلچون بتی برایش  بلندقامتدقایق مرد  آندر 

 دلربا قدم بر زمین گذارده بود!

و از این تسلیم شدنش در برابر قاتل احساس گناه  ستگریمیهنوز در آغوش همرسون  حالیپریشانبتسی با 

 .کردمی

 و حال مسبب مرگ دو انسان بود. گرفتارشده رحمبیدر دام خونین مرد  آسانیبهاو 

 خبر تلخ دیگری به دانلد داده شد! زودیبه... و 

 بتسی امروز به محل کارش نرفته بود. اتاقیهمدیوید نفر سوم، 

 بتوان تصور کرد! ازآنچه، جلوتر هاستآندانلد دریافت که قاتلشان بسیار جلوتر از 
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 ... فرارسیدشب  زودیبه

 هنوز هیچ اثری از دیوید نبود. کهدرحالی

 بود. مفقودشدهنشانه و یا تماسی  هیچبیاو از صبح تاکنون 

در این فاصله بتسی و همرسون جداگانه به اداره پلیس برده شدند تا در خصوص پرونده آخرین اظهاراتشان را 

موبایلشان آزاد  هایتلفنوجود نداشت با شرط ردیابی  هاآنیادداشت کنند و چون مدارکی دال بر مجرم بودن 

 شدند.

 بود. ترآزاردهندهکه برای بتسی از مرگ نیز  ایآزادی

محل  چراکهشب به دستور پلیس ناچار شد تا در هتلی در حوالی همان خیابان محل اقامتش به سر برد.  نآاو 

 امن نبود. اشزندگی

اتفاق تلخ هنوز گیج و سردرگم بود کوشید تا کمی بخوابد ... اما ترس و احساس گناه روحش  آنبتسی که از شوک 

 و قادر نبود که آرامش یافته و قدری استراحت کند. آزردمیرا 

ند، در تعطیالت و رفتمیبه یاد تمام لحظاتش با استفانی و سایمون افتاد. زمانی که به دانشگاه  اختیاربیو سپس 

به دست قاتلی  دلیلبی چنینایندو  آنباورش نشد که  راستیبهحتی جشن تولدش که چندین روز قبل بود ... و 

 دچار جنون شده و مرده باشند. وحشی

 شروع به گریه کرد. صدابیو  آرامآرامو او در همین افکار دوباره چشمانش پر از اشک شد و 

 بکاهد. آوردمیست از اوج اندوه فراوانی که قلبش را به درد توانمیشاید تنها با گریه 

 که ناگاه ...

 !درآمدکوشی موبایلش به صدا 

 لرزه بر اندامش افتاد. آندیدن شماره روی  محضبهگوشی را کنار گذاشت اما  یحوصلگبیاو ابتدا با 

 قاتل با او تماس گرفته بود!

 ؟کردمیبتسی با سردرگمی میان جواب دادن و رد تماس مردد ماند. آیا باید با او صحبت 

 جز پاسخ دادن ندید. ایچارهند. پس کردمیسرگرمش کند پلیسان محل اختفایش را ردیابی ست توانمیشاید اگر 
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 بر خود مسلط شد، نفس عمیقی کشید و سپس جواب داد: بله؟

 ، بتسی عزیزم!شنوممیی خط با او سخن گفت: خوشحالم که دوباره صدای زیبات رو سوآنصدایی ترسناک از 

 قلب دختر به تپش افتاد و با صدای لرزانی گفت: آقا، از من چی می خواین؟

 منو غافلگیر کردی؟ هاپلیستو با خبر کردن  -

 من اونها رو خبر نکردم. -

 خب، این تاوان سنگینی داره، خیلی سنگین. -

 .ناپدیدشدهتو رو به خدا چی می خوای؟ دو نفر مردن و سومی  بتسی با لحنی ملتمسانه گفت:

و صدا از پشت خط به او چنین گفت: اگه می خوای بدونی دوستت دیوید کجاست باید بیای به آدرسی که برات 

SMS کنممی. 

 و سپس تماس بدون خداحافظی قطع شد.

 که چه باید بکند. دانستمیبتسی ن

بذار اول آدرس رو  نه بگم ... اما هاپلیسبا اضطراب چندین بار طول اتاق را طی کرد و با خود اندیشید، باید به 

 بفرسته.

 بعد آدرس برای او ارسال شد. ایلحظهو 

 .کردمیرا ن اشبینیپیش کسهیچدور از شهر در یک ساختمان متروکه. جایی که  ایمنطقه

خواهد شد. انتخاب کن،  قطعهقطعهبود: در صورت اطالع دادن به پلیس دیوید  شدهنوشتهو پایان متن این حمله 

 تو یا دیوید!

حاال حاضر نبود که نفر سوم را هم فدای این اشتباه  دانستمیبتسی که خودش را در مرگ دو دوستش مقصر 

 خود کند.

 ، بدون آنکه پلیس را باخبر کند.شدمینبود و باید تسلیم قاتل  ایچارهپس 

و یا به طرزی دردناک تحت شکنجه  شدمی خودکشییا وادار به  که ایقربانیاو قربانی بعدی این ماجرا بود.  شکبی

 .گرفتمیقرار 

برای پلیس باقی گذاشته بود هتل را  اینوشته کهدرحالیبا تردید دقایقی را با خود اندیشید و سرانجام  بازهمو او 

 ترک کرد.

 .شدمیحوالی هیچ پلیسی دیده ن آنبود و  شبنیمه
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 به راه افتاد. موردنظرکه دربست گرفته بود به سمت آدرس  ایتاکسیبتسی با 

 .رسیدمیبه فریادش ن کسهیچ مردمیمحلی که بسیار دور از شهر بود. جایی که اگر هزاران بار 

خلوت خارج از شهر درست مقابل ساختمانی بزرگ و متروکه پیاده کرد و  ایجادهو سپس تاکسی او را در کنار 

 راه بازگشت را در پیش گرفت.

 مکان هولناک تنهای تنها شد. آندر  شبنیمهبتسی پر از وحشت در میان تاریکی 

 بود. او گوشی موبایلش را درآورد و بررسی کرد. آخرین پیام و تماس همانی بود که او را تا بدین جا کشانده

 بتسی گوش فرا داد ...

و  شدمیمیان درختان دو سوی جاده شنیده  هاجیرجیرکبود و تنها صدای  برگرفتهرا در  جاهمهسکوتی ژرف 

 .زدمیفضا را بر هم  آنو به نرمی سکوت  پیچیدمیانبوه  هایبرگمیانهر از گاهی زوزه بادی که 

 را تشخیص دهد. ایروشنایینتوانست درون ساختمان تاریک بود و او هر چه تالش کرد 

 دچار تردید شد، آیا قاتل و دیوید آنجا در انتظارش بودند؟ ایلحظهو 

مالقات  پذیرفتن. با خود اندیشید که آیا لرزیدمیو بدنش از ترس و وحشتی عمیق  تپیدمی تندیبهقلبش هنوز 

 ؟گذاشتمیبا مرد کار درستی بود و آیا بهتر نبود که پلیس را در جریان 

 شده بود. گناهبی. اویی که باعث مرگ دو انسان بخشیدنمیاو هرگز خودش را  شدمیاما اگر دیوید کشته 

 سعی داشت لرزش دستانش را کنترل کند شماره تماس قاتل را گرفت و منتظر پاسخش شد ... کهدرحالیبتسی 

 بعد جواب داد. ایلحظهو او 

درست مقابل یه ساختمون متروکه ایستادم  اآلنبه آدرسی که دادی و الو، آقا. من طبق خواستت اومدم  -

 ... حاال باید چیکار کنیم تا دیوید رو آزاد کنی؟

 همراه بود: خوشحالم که باالخره آهوی زیبای من به دام افتاد. زجرآورصدای مرد با آرامشی 

یره. من تسلیمت می شم ... دیوید کجاست؟ کاری بهش نداشته باش. دو نفر مردن و نمی خوام اونم بم -

 رو تموم کن. هاآدمکشیاین  کنممیخواهش 

 عالیه، منم همین رو می خوام ... که تسلیمم بشی! حاال بیا به این سمت و بایست. -

 ی جاده آمد و ایستاد.سوآنبتسی با ترس به 
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 شناساییقابلآمد ... بدون آنکه  به سویش آرامآرامبود  شدهپنهاناتومبیلی که تاکنون در تاریکی پشت ساختمان 

 پیاده شد، با قامتی بلند اما فاقد ریش و مو. آنباشد و سپس مردی از 

 او جلو آمد و گوشی موبایل بتسی را از دستش گرفت و گفت: سوار شو!

 ی دوباره پرسید: دیوید کجاست؟تسب

پیدا می کنن. پس نگران اون  رو می گیرن و اون رو اینجارد موبایل  هاپلیساون توی این ساختمونه،  -

 حاال سوار شو وگرنه اون زنده نمی مونه.نباش ... 

 دختر بدون آنکه قادر به مقاومت باشد در برابر مرد تسلیم شد و داخل اتومبیلش نشست.

 مرد گوشی خودش و بتسی را زیر پایش انداخت و خردشان کرد.

بست و چشمانش را نیز با  سختیبهدستان دختر را با کمربندی  آنگاهاتومبیل آمد، سوار شد و  سویبهسپس 

 دستمالی پوشاند.

 نامعلوم به راه افتاد ... به سوییبعد مرد  ایلحظهو 

که  هاییآنمتفاوت با همه  ایقربانیو این بار  شدمیکه در انتهایش نقشه مرگ قربانی دیگری چیده  ایجاده

 ند.مرده بود دایره مرگتاکنون در این 

 چه سرنوشت دردناکی در انتظارش است! دانستمی باآنکه ،خود را تسلیم قاتل کرده بود ناچاربهاویی که 
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 فرعی وارد شد. راهیکاتومبیل جاده تاریک و خلوت را طی کرد و به 

 که کجاست. دانستمیبتسی ن

 دیر شده بود. کامالًاو را به چنگ آورده بود و حال دیگر برای فرار  راحتیبهقاتل 

 او با ناامیدی از مرد پرسید: آقا، منو کجا می برین؟

در بندش  هایانساناز آزار روح و جسم  راستیبهاما مرد پاسخی نداد و تنها صدای ضبط اتومبیل را بلندتر کرد. او 

 .بردمیلذت 

به نام بتسی زیبا  بارخونکه هیچ گناهی مرتکب نشده بودند جز اعتماد به او و این بار قرعه این بازی  هاییانسان

 ن پرونده بود و این بار متفاوت با همه موارد پیشین.ایقربانی  چهاردهمینرقم خورده بود. او 

 .رفتمیاو با حس گناه از مرگ دوستانش این بار داوطلبانه به آغوش مرگ  چراکه

 ، اویی که جذاب بود و دلربا.کردمیمرگی که اکنون بتسی با تمامی ابعادش لمس 

مرد  آنبود. برای لذت بردن از شکنجه،  شدهگرفتهطعمه بعدی قاتل در نظر  عنوانبهو شاید برای همین او 

و ، شکنجه شودمیجنایی تکرار  هایپروندهی است که در اغلب شنیاز به زنان زیبا داشت. این توح پریشروان

 کشتار تنها به دلیل زیبایی.

را خورده بود و اکنون تاوان سنگین  رحمبیفریب این مرد  لوحانهسادهو این بار نوبت به بتسی دختر تنهایی بود که 

 برای نجات جان دیوید. شدن... مرگ دو دوستش و حال قربانی  پرداختمیاین اعتماد را 

و یا با فدا کردن جان خود مانع از ادامه  بستمیبر این ماجرا چشم  تفاوتیبینداشت یا باید با  ایچاره راستیبه

 .شدمیاین کشتار خونین 

 هاخونریزیست آخرین قربانی پر لذت این جنایت هولناک باشد. شاید قاتلش با شکنجه و کشتن او از توانمیشاید او 

 .داشتبرمیشهر کوچک  نآ آزاربیو دست از قتل مردم  شدمیسیر 

 ... اتومبیل به مسیری خاکی وارد شد و توقف کرد! هااندیشهو در این 

 به قتلگاه رسیده بودند. هاآن
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 خوش اومدی! گاهشکنجهمرد چشمان بتسی را باز کرد و با لحنی ترسناک گفت: آهوی من به 

 اینجا کجاست؟ -

 . این می تونه یه مرگ رمانتیک باشه.هاانسانو دور از  هادرختجای زیبائیه، مگه نه؟ میون  -

ترجیح داد تا چیزی نپرسد و تنها مرگ خود را بپذیرد.  دهدمیآزارش  ازپیشبیشدختر که دید سخنان مرد 

 مرگی که برایش مقدر شده بود.

و نه عابری که راهش را  آمدمینه پلیسی به نجاتش  و تاریکامیدی وجود نداشت، اینجا میان این درختان بلند 

 کج کند. بدان سو

بود برده  شدهساختهدرختان  آنساختمان چوبی بزرگی که میان  سویبهبتسی با دستانی بسته توسط مرد  آنگاهو 

 ضخیمی پوشانده شده بود. هایپردهیش با هاپنجرهکهنه که  دوطبقهشد. یک ساختمان 

 وارد ساختمان شد. ناچاربهسی او را دید به جلو هلش داد و بت تأملمرد که 

 و اندکی بعد ...

و هراسناک وارد اتاقی بدون پنجره شد. اتاقی که درست در انتهای ساختمان قرار داشت،  تودرتواز میان راهرویی 

 بود. آنبر روی  پیکریغول هایقفلبا دری بزرگ که 

 برای شکنجه قربانیانش تدارک دیده است! خوارخوناو دریافت که اینجا همان زندانی است که این مرد 
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 قاتل قرار گرفت. رودررویدر عمرش ندیده بود  آناز  ترهولناکبتسی درون اتاق، جایی که هرگز 

 .دیدمیحال چهره واقعی او را 

 خند آرام.ببود، با همان خونسردی و ل پرشدهدرست همانند تصویری که از او در شهر 

 دختر در فروشگاه دیده بود. آنچهبدون مو ... متفاوت با  سروصورتیو با  الغراندام، بلندقامتمردی 

 غرق در وحشتی عمیق شد. تاریکنیمهو بتسی با دیدم این مرد ترسناک در برابرش، در اتاقی خلوت و 

گوشه سطلی پر  نآچوبی که درست پشت سر بتسی قرار داشت و  ایصندلینبود مگر  ایوسیلهدرون اتاق هیچ 

 از آب.

 میشه صحبت کرد. ترراحت طوریاین: بشین بتسی، گفت میآرابهمرد 

 و دختر چون مسخ شدگان با دستانی بسته بر صندلی نشست.

او را درآورد و به کناری انداخت و سپس دست بند ضخیم دستانش را  هایکفشآمد،  به سویشمرد  ازآنپس

 بست. ترمحکم

و درد شدید این کار بتسی را وادار به حرف زدن کرد: باور کنید ترسیده بودم ... یه کارآگاه اومد به فروشگاه و ازم 

 رو بهش بگم. عطرها... مجبور شدم ماجرای  متأسفمکرد.  سؤاالتی

تالش  مشکلی رو حل نمی کنه و دل منو هم به رحم نمیاره. پس بیهوده هاحرفمرد پوزخندی زد و گفت: این 

 نکن!

 دختر در چشمان قاتل خیره شد و پرسید: آقا ... از این شکنجه کردن و آدمکشی به چی می خواین برسین؟

انگشتان  الیالبهموهای بلند و نرم او را  کهدرحالیو  آرامیبهاز سوی او بود  سؤالمرد که گویی منتظر همین 

من همیشه آرزو داشتم که دخترایی مثل تو رو به به پشت او رفت و چنین گفت: می دونی،  گرفتمیحریصش 

از این  تربخشلذتچیزی  واقعاًچنگ بیارم و لمسشون کنم. موهاشون رو، دستاشون رو و حتی تموم بدنشون رو. 

 نیست که موهای ابریشمی یه دختر رو توی دستات بگیری و آشفته کنی.

را بر هم فشرد و کوشید  هایشدندانحد که دختر از درد،  آنکشیدن موهای بتسی کرد تا  بهشروع  آرامآرامو او 

 قدرتمند مرد را بگیرد. هایپنجه اشبستهتا با دستان 
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 گفت: بهتره دستات رو باال نیاری چون این دردت رو بیشتر می کنه! دادمیاما مرد که کشیدن موها را ادامه 

 ستان خود را پایین برد و تحمل کرد.از درد چشمانش را بسته بود د کهدرحالی ناچاربهو بتسی 

مرد آرام گرفت و دوباره به نوازش موهای او ادامه داد و گفت: از همون موقعی که توی فروشگاه دیدمت نظرم  آنگاه

ی و حاال در ازای اون قربانی خواهی شد. قرارداد تأثیرمنو تحت  اتزیباییرو جلب کردی. این گناه تو بود که با 

 بدون داروی مخدر، با درد و زجر! چون می خوام حس کنی که مرگ چه طعم تلخی داره.البته این بار 

 .کنممیاما من نمی خوام بمیرم، خواهش  -

 بودنزندهالبته، هیچ کدوم از ما میلی به مردن نداریم اما وقتی قراره برای کسی قربانی بشی دیگه میل به  -

 معنایی نداره.

در این مرد سنگدل ندارد ساکت شد و کوشید تا بغضی که گلویش را به درد  تأثیریی او هاالتماسبتسی که دید 

 . بغضی که راه نفسش را بسته بود ...فروخوردآورده بود 

 گرفت. اشگریهاین بغض سنگین شکست و  بارهیکبهاما 

 از هر چیزی بود! ترآزاردهندهکه  ایخندهمرد با نهایت قساوت بر این گریه او خندید. 

 پرده اول شکنجه رونمایی شد. آنگاهو 

شروع به حرکت روی گلوی بتسی کرد. چاقویی  آنمرد با چاقوی کوچکی در دستش روی سر او خم شد و با تیغه 

 .درخشیدمیکه در روشنایی کمرنگ اتاق 

ه آیا کرد، حتی به تردید افتاد ک خوبی حسبهبتسی سرمای ترسناک تیغه برنده را بر پوست تب آلود گردنش 

 است یا نه. شدهبریدهگلویش 

چاقو را بر بدن او حرکت داد و در برابر چشمان پر از ترس دختر به روی  آرامیبهسپس مرد با حرکاتی زجرآور 

 دستانش برد ...

 به درون فشارش داد. بامهارتدست بند را پاره کرد و لبه تیزش را بر پوست مچ دستانش نهاد و 

 !فرورفتلطیف دستش را درید و به گوشتش پوست  اندکاندکو تیغه 

جاری شدن خونش را از میان چاقویی  زدمی نفسنفساز وحشت  کهدرحالیبتسی از این زخم دردناک شوکه شد و 

 دید. وضوحبهه بود فرورفتکه در پوستش 

 .رسیدیم نظرتر به آوردلهرهخونی که در زیر نور ترسناک اتاق با حرکت تیغه چاقو در مچ دست دختر 

 با ترس و وحشت از هوش رفت. کمکمخیره شد و  خندیدمیبه چهره قاتل که از درد کشیدن او  رودررواو 
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به هوش آمد تا دقایقی گیج بود. او کنج دیوار همان اتاق با پاهایی برهنه روی زمین افتاده  دوباره کههنگامی... 

 .سوختمیبود و هنوز زخم عمیقش 

 .درخشیدمی رمقبیبود هنوز در نور  شدهجاریتش تا میان اتاق رد خونی که از مچ دس

 .دادمیاز قبل نشان  ترواضحنوری که حاال چهره مرد را برای او 

 و این بار ... سگی بزرگ در کنارش بود!

 مرد با لبخندی گفت: می خوام با سگم آشنا بشی، اسمش هیوالست! یه نژاد گرگی خطرناک.

ز کرد و ادامه داد: اون از طعم خون خیلی خوشش میاد و تا وقتی با خون سیر بشه بهت و سپس قالده سگ را با

کردن آهویی مثل تو برای اون خیلی راحته، عین  تکهتکهحمله نمی کنه ... اما بعدش هر اتفاقی ممکنه بیفته. 

 خوردن یه تیکه کیک برای یه مرد چاق گرسنه!

بود و از تمام  شدهتنظیمبتسی تالش کرد تا بنشیند و سپس متوجه دوربینی شد که بر باالی درب اتاق به رویش 

 بود. باورقابلو این غیر کردمی برداریفیلمشکنجه او  هایصحنه

 !ساختمیاین قاتل پلید از زجر قربانیانش فیلم 

شروع به لیسیدن خون بتسی از  بااشتهاسگ چند قدمی جلو آمد، زمین را بو کشید و سپس  هااندیشهدر همین 

 روی زمین کرد ... خونی که تازه و گرم بود.

 دختر رسید. آلودخونسگ رد خون را دنبال کرد و به دست 

 این کار رو دوست نداره. اصالًمرد گفت: بهتره مقاومت نکنی، چون اون 

سگ را دید که مشغول لیسیدن زخم دست اوست. زخمی  آنگاهن نفسش را حبس کرد و تی فراواشدختر با وح

 خون جاری بود. آنکه هنوز از 

توسط سگ  ذرهذرهباشد که قاتل برایش در نظر گرفته بود. خورده شدن  ایشکنجهین ترهولناکست توانمیو این 

 !لیسیدمیدناک او را سیاه بزرگ و وحشی. سگی که اکنون با زبان حریص و زبرش زخم در

کوشید تا دستش را از دهان پر از بزاق سگ دور کند اما سگ با خرناسی وادارش کرد  لرزیدمیبتسی که از ترس 

 دستش را در دهان سگ باقی گذارد. ناچاربهتا بدون حرکت بماند و او 

کیدن خون دختر توسط سگش قاتل هم چنان خونسرد و آرام در مقابل درب اتاق ایستاده بود و با لذت صحنه م

 انه و در کمال میل.رحمبی، دریدمیبعد دختر را  ایلحظه. سگی که شاید از روی خوی توحشش کردمیرا نظاره 

 آب بدید. به هم کنممیبتسی که خونریزی شدیدی داشت به مرد گفت: آب، خواهش 
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به  اندکاندکمرد پوزخندی زد و سطل آبی را که در گوشه اتاق برای سگش آورده بود روی زمین ریخت و آب 

 مست بتسی جاری شد.

 انه گفت: بخور!رحمبیمرد 

 ؟لیسیدمیبه مرد خیره شد. آیا باید آب را از زمین  زدهبهتبتسی ابتدا باور نکرد و 

 و مرد دوباره تکرار کرد: بهت گفتم بخور!

ش کرده بود ناچار شد تا روی زمین خم شود و شروع به لیسیدن آب مرگروبهبعد از شدت عطشی که  ایلحظهو 

 از کف اتاق کند.

تنها چند ساعت بدون آب و غذا تبدیل به چه  هاانسانمرد با دیدن این صحنه با سرزنش گفت: دردناکه! ما 

تمیز و مرتب، اون دختری که با  هایبالباسمی شیم. اون بتسی دلربا و جذاب  تمدنیبیموجودای وحشی و 

حاال مقابل من عین یه سگ آب رو از زمین می لیسه. باورش  کردمیرو جذب  ایمشتریشیرینی گفتارش هر 

 سخته نه؟

دست از خوردن آب کشید. او حتی حق خوردن آب هم  ناچاربهشد و  زدهشرمبتسی از سخنان آزاردهنده مرد 

 نداشت! و دوباره از این شکنجه زجرآور روحی چشمانش پر از اشک شد.

 ترینسنگینو این شاید  شدمیاز همه این بود که تمام حرکات و سخنانش توسط دوربینی ضبط  تردردناکو 

 .آزردمی ایشکنجهبود که او را بیش از هر  ایروحیضربه 

 و کمی بعد ...

 در کمال ناباوری مرد درب اتاق را باز کرد و گفت: خب، بهتره شما دوتا دوست تازه رو تنها بذارم.

 می کنه. تکهتکهمنو با این سگ وحشی تنها نذارین ... اون منو  نهالتماس کرد:  رمقبیکه بتسی با صدایی 

 کرد. مهرومومبزرگش  هایقفل را با آنتوجهی بکند از اتاق خارج شد و  آنکهبیاما مرد 

 هرلحظهو حال دختر بود با زخمی که هنوز خونریزی داشت، بدون آب و غذا و در اختیار سگی بزرگ و ترسناک که 

 .مالیدمیزبان حریصش را بیشتر روی جراحت او 

 تصورش را کرد. شدمیبود که  ایشکنجه فرساترینطاقت راستیبهاین 
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 بود ... شبنیمه

 به محل مالقات بتسی و قاتل پی ببرند. هاموبایلتلفن دانلد، رابرت و پلیسان توانستند از روی مکالمه 

 خبری نبود. یکهیچبه محل قرار رسیدند از  کههنگامیاما 

 .رسیدیم نظراز شب بسیار هراسناک به  وقتآنخارج از شهر قرار داشت که در  ایجادهمحل قرار پنهانی در کنار 

 را بررسی کردند ... آن هایبخشساختمان رفتند و تمامی  سویبه درنگبی هاآن

 بود دیوید را یافتند. شدهقفل سختیبهش که هایاتاقو در کمال ناباوری در یکی از 

 .زدمیو هنوز از ترس و درماندگی فریاد  شدهبسته ایصندلیاو بدون هیچ آسیبی بر 

است و او به آنان اطمینان داد که این  خبربییافتند که او از بتسی و مرد مخوف پس از پرسش از دیوید در هاآن

 هستند. به دنبالشمرد همانی است که 

و اینکه دیوید هنوز زنده بود بر دانلد مسلم کرد که بتسی به دلیل عذاب وجدانش خود را تسلیم قاتل کرده و حال 

قربانیانش پایانی نداشت و این بار بتسی بود که شکنجه و کشته  که گویی ایبازیاو قربانی بعدی این بازی است. 

 .شدمی

. مردی که با عطر افسونگرش او را مسخ خود کرده بود. دختری زیبا شناختمیتنها به دلیل اعتماد بر مردی که ن

 چنین بود! شکبیو ذهنی دیوانه نیاز داشت و قاتلشان  پر قساوتدلی  اششکنجهکه  داشتنیدوستو 

به کدام سو  هاآنکه  فهمیدندمیبود و ابتدا باید  خوارخونو حال هدف همه تنها نجات بتسی از چنگال این 

 ، به شرق یا به غرب؟اندرفته

الستیک اتومبیل مشخص شد که او از کنار ساختمان  ردیابی اثربا  آنگاهوارد عمل شد و  سرعتبهپس گروه تجسس 

 هایتلفنحتی توانستند  هاآنحومه شهر حرکت کرده است.  سویبهکرده و سپس متروکه به لب جاده آمده، توقف 

 موبایلی را که زیر پا لگد شده بود پیدا کنند.

و در این  یافتمیقرار داشت امتداد  ایجادهکه گذرگاه پلیس  ترطرفآنکیلومتر  25تا  ازآنجاجاده پیش رویشان 

تا اثری از  شدمیبودند سرکشی  شدهساختهکه در دو سوی جاده  هاییخانهفرعی و  هایراه تمامیبهمیان باید 

 پیدا شود. شدهربودهقاتل و دختر 

 .افتادمیبود که او دیر یا زود به چنگ پلیس  آنگاهو  گرفتمیتحت نظر قرار و برای این کار جاده باید از دو سمت 
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 .گشتندمیبه دنبال سوزنی در انبار کاه  بایستمیند و حال موضوع قاتل فراری را به گذرگاه پلیس اطالع داد هاآن

ساختمان مستقر شد و جاده را زیر نظر درخواست نیروی کمکی کرد و سپس یگان ویژه در محل  سرعتبهرابرت 

 هایراهجاده و  قدمبهقدمگرفت و مابقی نیروهای پلیس به همراه دانلد و رابرت به سمت شرق حرکت کردند تا 

 جستجو کنند. آلودخوابساکت و  شبنیمهی اطرافش را در این هاخانهفرعی و 

راه  هادهطوالنی با  ایدهجا نایافتن قاتل و دختر می اگرچهزنده باشد  گناهبیهنوز امیدوار بودند که دختر  هاآنو 

 جز این نبود. ایچاره... اما  رسیدیم نظرو دور از ذهن به  برزمانعملی  درپیچپیچفرعی و 

 بتسی باشد. بخشنجاتست توانمی هاثانیهو  هادقیقهدر چنین شرایطی حتی 

گوشه و کنار  هایراهافزوده سد و همگی شروع به کاوش در تمام  هاآنو سپس چندین اتومبیل پلیس به گروه 

 جاده کردند.

 تودرتوکه پر از درختان انبوه و  ایمنطقهدر  مهآنیافت؟  توانمیرا  هاآن: آیا پرسیدندمیهمه از خود  کهدرحالی

خاکی و متروکی که شاید هرگز تاکنون بدان قدم نگذاشته  هایراه وخمپیچبود؟ در تاریکی شب مطلق شب و در 

 بودند؟

 حال داخل اتومبیل دانلد و رابرت فرصت گفتگویی اندک یافتند. آنو در 

 م.رفتمی گناهبیدانلد چنین گفت: شاید من اشتباه کردم و نباید به سراغ اون دختر 

. حداقل حاال تا حدودی جلوش رو شدمیبیشتر  هاکشتهاما راه دیگه ای داشتی؟ اون جوری حتی تعداد  -

 گرفتیم.

 به چه قیمتی؟ قربانی شدن اون دختر؟ -

 هاشبالکساندر نه هنری و بعد از قتل خصوصاً متنفر شدم،  از این پرونده لعنتی واقعاًنمی دونم دانلد، من  -

 و نه روزها آرامش دارم. خوابممیراحت 

، خیاالتی که هنوز ادامه داره. شاید دیگه پیر شدم و باید بازنشسته بینممیترسناکی  هایکابوسو منم  -

 بشم ... نظرت چیه؟

 خب، چطوره هر دو با هم فرار کنیم؟ -

کجا میشه رفت که هیچ  واقعاًاما کجا؟  ؛لبخند تلخی زد و گفت: آره، پیشنهاد خوبیه بامزهدانلد از این شوخی 

 نباشه؟ بخشلذتجنایتی توش انجام نشه؟ به کجا میشه پناه برد که توش آدمکشی برای دیوونه ها 

 کم خطرتره. ظاهراًبه بازار نفرستیم، چون زندگی با درد  وقتهیچپس بهتره که اون داروی لعنتی قاتل رو  -

 درسته، دوست من. زندگی با درد بهتره! -
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 .فهمیدندمیو  یافتنددرمیحاال  آنچهو سپس هر دو از این نتیجه مضحک به خنده افتادند. 

 در سویی دیگر ...

 بود. رهاشدهتنها  تاریکنیمهبتسی با سگ ترسناک در اتاقی 

 و در حال چرت زدن بود. گرفتهمآرا ایگوشهبود در  سیرشدهسگ که با خوردن خون او اندکی 

که در این  رسیدیم نظرجز انتظار نداشت ... اما از سویی نیز به  ایچاره آمدبرنمیو دختر که کاری از دستش 

 امیدی به رهایی داشت. توانمیمکان خلوت و دور از دسترس ن

چوبی و متروک در اتاقی با چندین قفل و در  ایخانهخارج از شهر در راهی فرعی و خاکی در  ایدهجا نااو در می

لذت  آنو از  اندیشیدمیچنگال قاتلی بود که هیچ هراسی از کشتن او نداشت، مردی که تنها به شکنجه کردن او 

 .بردمی

 که دیوید زنده است یا نه. دانستمیاو هنوز ن آن. عالوه بر کردمی غیرممکنو این امید به نجاتش را 

 .دادمیفراوان آزارش  خوابیبیتشنگی و  احساس گرسنگی،

و روی زمین به سمت سطل آب رفت ...  آرامآراماز شدت خونریزی رمقی بر بدنش باقی نمانده بود  کهدرحالیاو 

او را از ادامه کارش پشیمان کرد و چون  آلودخشمشود سگ با خرناسی  ترنزدیک آنآنکه خواست به  محضبهاما 

 ، فقط یه ذره آب.کنممیندید با درماندگی شروع به صحبت با سگ وحشی کرد: خواهش  ایچاره

اما با اصرار او سگ از جا برخاست و بتسی با ترس سر جایش آرام گرفت و با خود اندیشید که اگر کمی بعد سگ 

 هایدندانو  ماندمی او آنگاهبنوشد و گرسنه شود او چه باید بکند؟ دیگر خونی برایش باقی نمانده بود تا سگ 

 کار بود! ترینآسانبرنده حیوانی که دریدن او برایش 

توسط سگ خورده شود او را به گریه انداخت و با صدای لرزانی قاتل را  زندهزندهاندیشه که باید  این از پسو س

 چندین بار صدا زد تا شاید به کمکش بیاید.

 !ایابلهانهچه تصور  راستیبهاما 

ین تربخشلذتکه صحنه دریده شدن دختر توسط سگ برایش  خواریخون؟ مرد کردمیقاتل چرا باید به او کمک 

 تفریح بود.

از شدت ضعف و  اندکاندککه بر زمین افتاده بود به دیوار تکیه زد و  جاهمانو چون پاسخی دریافت نکرد 

 خستگی به خواب رفت ...

 !بوئیدمیسگ با کنجکاوی باالی سرش آمده بود و صورت، موها و بازوان او را ... بتسی با وحشت از خواب پرید، 
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 نه؟ ایگرسنه حتماًدختر آرام سرش را بلند کرد و با وحشت گفت: خدای من، 

و زجرآور  خراشدلبرای خودکشی بیابد و از این مرگ  ایوسیلهو سپس با ناامیدی اتاق را جستجو مرد تا شاید 

 رها شود.

 در اتاق نبود، جز سطل آب و صندلی چوبی. ایوسیلههیچ  راستیبهاما 

ست با مابقی خونش سگ را مدتی دیگر مشغول نگه دارد و توانمی کردمیشاید هم اگر دوباره زخمش خونریزی 

 ند، شاید!کردمیپیدایش  هاپلیسدر این مدت، شاید 

دهانش برد و تالش کرد تا با  سویبهو درمانده مچ دستش را  مستأصلچه باید بکند  دانستمیبتسی که دیگر ن

 دندانش رگش را بدرد ... اما قادر به چنین کاری نبود.

 از این ناتوانی دیدگان جذابش پر از اشک شد. بازهمو 

 هذرذره، اندوه مرگ را بر کامش چشاند. مرگی که آنغلتید و بر لبانش جاری شد و طعم تلخ  آرامآراماشکی که 

 حس کند. شدهنفرینست بوی ترسناکش را در این اتاق توانمیو او  کردمیبر وجودش رخنه 

 .شدمیدر همین اتاق توسط سگ کشته  شکبیاو 

 قتلگاهش کجاست و چه زمانی از روز یا شب است. دانستمیهنوز ن کهدرحالی

 و توسط همین سگ نابود کرده بود. جاهمینحتم بقایای اجساد قربانیانش را در  طوربهقاتل 

، بدون داروی مخدر و بدون احساس شدمیخورده  زندهزندهمتفاوت رقم خورده بود. او باید  چیزهمهاما برای بتسی 

 لذت.

 !پایانبیبلکه با زجر و دردی 
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 را در تمامی نقاط جاده کینگزتون آغاز کرده بودند. ایگستردهپلیس جستجوی  هایاتومبیلساعاتی بود که 

به چندین  ترطرفآنو تا کیلومترها  شدمی درپیچپیچند. هر راه شدمیمنشعب  این جادهفرعی بسیاری از  هایراه

 را انجام دهند. هاخانهاین  تکتک بازرسیو آنان ناچار بودند تا  رسیدمیخانه 

 شدمیسپری  کنندهخستهکه با این تجسس  ایدقیقهکاری سخت و دشوار که سرانجامش مشخص نبود و هر 

 معلوم نبود که آیا بتسی هنوز زنده است یا نه؟

بیشتر و گروه سردرگم  آننگرانی و اضطراب  هرلحظهو  شتافتمیبه جلو  واردیوانهو در این میان زمان با سرعتی 

 و در کنارش امیدشان کمتر و کمتر! شدمیبیشتر 

 را یارای توقفش نیست. چیزهیچبدل سده است که  جوییانتقامکه این قاتل حال به موجود  دانستمیدانلد 

که خود را تسلیمش کرده  ایقربانیطوالنی و دردناک با  ایشکنجهبود،  زدهدستقاتلی که این بار به قماری تازه 

 .کردمیدشوار  اندوچنداین کارشان را  بود

 آلودخون گناهبیکه جسد دختر  رفتمی آنانتظار و حتی لب جاده  هابوتهخاکی، میان  هایراهبا هر جستجو در 

 که او هنوز زنده است. آمدمیالاقل این امیدواری به وجود  نتیجهبیو مثله شده پیدا شود و با هر بار کاوش 

هیچ آرزویی ندارم جز اینکه اون دختر رو پیدا کنم، صحیح و  اآلندانلد از ته قلب به رابرت اعترافش کرد:  آنچه

 سالم و یا حداقل زنده!

کرد: حق با توئه، امیدوارم این دختری رو که  تأییدو رابرت که رنگ پریده و نگران بود سخنش را با یک کلمه 

 م.ن زنده ببینکنیمیازش تعریف  قدراین

 ه و باید زنده بمونه.داشتنیدوستاون خیلی زیبا و  بله -

دوست ندارم که  واقعاًرو پیدا کنیم اما اطالعات دقیقی ازشون نداریم. من  اشخانوادهما سعی کردیم  -

 بهشون خبر بدی بدم.

و فراوان مسیر را بررسی کنند تا شاید ردی از  کنندهگیج هایراهند تا رفتمی به سوییپلیس هر یک  هایاتومبیل

 و دختر بوده شده پیدا شود. رحمبیقاتل 

یافتند به پلیس گزارش  هاآنند تا اگر اثری از دادمیمنازلی که در مسیرشان بودند اطالع  تمامیبهو در این میان 

 کنند.

 !فرارسیدصبحی دیگر  دمسپیده... و سرانجام 
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 و خسته هیچ جذابیتی نداشت. مستأصلبرای این گروه  اشزیباییصبحی که با همه 

 بود. بارخونی که شاید نوای آفتابش این بار تلخ و دمسپیده

ی خاکی غبارآلود هادهحال با اضطرابی فراوان سیگار بر لب کنار اتومبیلی که از فرط جستجو در جا آنو دانلد در 

 .کاویدمیرا  جواببی سؤالد و در ژرفنایش هزاران شده بود به این طلوع زیبا خیره مانده بو

 ؟رسیدمی اینتیجهبه  فرساطاقت تجسسآیا سرانجام این 

 .نینداختهم  نگاهینیماو که حتی به قهوه داغی که رابرت برایش آورده بود 

 ؟کشیدمیزجر  ذرهذره هارحمیبیدر بند  گناهبیانسانی  کهدرحالیخوابید و نوشید  شدمیچگونه  راستیبهو 

ردی  ترینکوچکو هنوز  گذشتمیآنان به محل مالقات بتسی و قاتل رسیده بودند  زمانی کهساعت از  7حدود 

 بود! کنندهنگرانیافت نشده بود و این بسیار  شدهربودهاز قاتل و یا دختر 

 و در سویی دیگر ...

، در چنگال شیطانی شمردمیی دردناک را هایلحظهعذاب با زجر و  گناهبیبتسی  تاریکنیمهدر زندان کوچک و 

 .بردمیکه از شکنجه شدنش لذت 

. او با زخمی گذردمی هاسال کندیبهات تلخ ظلحکه این  کردمیکه روز است یا شب ... اما حس  دانستمیاو ن

که ساعاتی بعد و یا حتی دقایقی بعد چه  دانستمیدردناک، تشنه و گرسنه و در چنگ سگی درنده اسیر بود و ن

 اتفاقی خواهد افتاد.

 .شدمیاز قبل  ترگرسنه هرلحظهو سگ 

بود به صدا درآمد و قاتل با ظرف غذایی در دستش وارد شد،  شدهبستهکه ناگاه ... درب اتاق که چندین قفل 

 ؟نه ایگرسنه حتماًلبخندی بر لب داشت و سپس گفت: آهوی من،  کهدرحالی

برای اسیرش غذایی  رحمیبیبتسی پاسخی نداد و تنها با چشمان زیبایش ناباورانه به قاتل خیره شد. آیا او با همه 

 گوارا آورده بود؟

 ؟ایگرسنهمرد این بار با صدایی بلند و خشن فریاد زد: بهت یاد ندادن که جواب بدی؟ 

 لرزانی پاسخ داد: بله ... آقا!و بتسی که از این فریاد ترسناک یکه خورده بود با صدای 

ی روی زمین غذا نخوردی جوراینتا حاال  حتماًسپس مرد خم شد و ظرف غذا را مقابل او بر زمین گذاشت و گفت: 

 نه؟

 آقا. نه -
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 .اشتهاآورگرسنه بود به ظرف نگاه کرد. همبرگر بزرگی داخلش بود، گرم و  شدتبه کهدرحالیبتسی 

 کردمیاتاق را ترک  کهدرحالیبخورد اما هنوز بر دهان نگذاشته بود که مرد  آنو سپس دست بر غذا برد تا از 

 گفت: فراموش نکن که سگم نباید گرسنه بمونه.

 و این هشدار بتسی را دچار وحشت کرد!

 .کردیمنظر صرفنبود و باید از خوردن  ایچاره، پس ماندمیسگ گرسنه  خوردمیاگر او غذا را 

 او را با سگ تنها گذاشت. خندیدمی کهدرحالیمرد با نهایت قساوت 

 سگ گرفت. سویبه آرامیبهگرسنه بود اما با ترس همبرگر را به داخل ظرف برگرداند و  باآنکهو بتسی 

 را بلعید. آنو سگ گرسنه با ولع همه 

 اشزندگیخوب  هایلحظهبه یاد تمام  کردمیگریه  صدایب کهدرحالیحال به دیوار اتاق تکیه زد و  آندختر در 

 افتاد.

تا او را دوباره از نو خلق کند  زندمیگذشته خویش را ورق  هاینگاشتهگویی ذهن انسان در واپسین دقایق مرگ 

 ، گویی که زمان به عقب بازگشته است.شودمیدوباره حس  چیزهمهو در این یادآوری تلخ خاطرات شیرین 

با او لحظات خودش را سپری  بود وبازگشت، دورانی که همواره در کنار پدر مهربانش  اشکودکیبتسی به دوران 

 ند.ساختمیند و قلعه شنی رفتمیبه ساحل دریا  که نازم آن. کردمی

 هایماسهدریایی میان  هایصدفکه  جاهمان. دویدندمیی که با شیطنت بر ساحل آلودکف هایموجدرست کنار 

شد خانه  تربزرگکه  اندکاندکتا پیدایشان کند و  کوشیدمیند و او کودکانه شدمینرمش پنهان 

 را به یاد آورد با غذاهای خوشمزه مادرش و آغوش گرم پدرش. شانداشتنیدوست

 مادر و پدری که خیلی زود تنهایش گذاشتند و هرگز کسی جایشان را برای او پر نکرد.

باشد و سرانجام دوران تحصیلش که  گوراستاو از همان نوجوانی یاد گرفت که مه را دوست بدارد و با همه 

 بود، با بهترین دوستانش، استفانی، سایمون و دیوید. اشزندگیدوران  ترینشیرین

و از سرنوشت تباه بزرگش قلبش به درد آمد. او باعث مرگ استفانی و سایمون شده بود اش یادآوریو سپس از 

 بود. خبربیدیوید هم هنوز 

 را! چیزهمهرا نابود کرده بود،  چیزهمهبتسی با یک اعتماد ابلهانه 

 به خواب رفت. آرامآراماز شدت ناراحتی و اندوه  کردمیگریه  کهدرحالی زجرآوری هااندیشهو در این 
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حال مرگی تدریجی را برایش  اشزیباییکه در ازای خوابی که شاید تنها راه نجاتش از این دنیای تلخ بود. دنیایی 

 ی تنگ و تاریک، دور از همه ... حتی دور از خداوند!نداندر ز خراشدلبود. مرگی  زدهرقم
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 ساعاتی بعد ...

 بتسی با صدای مرد از خواب برخاست.

 را بخورد. آناز  ایذرهست حتی توانمین بازهماو دوباره با غذا به مالقاتش آمده بود. غذایی که 

 حاال دیگر حتی رمق برخاستن نداشت.

 را ببلعد. آنمرد غذا را گذاشت و رفت و او تنها کنج دیوار منتظر ماند تا سگ همه 

مردن از تشنگی و گرسنگی  گونهایناو دیگر باورش شده بود که نه حق خوردن دارد و نه حق آشامیدن. شاید 

 از شکنجه شدن. ترراحتسگ بود و شاید حتی  هایدنداناز دریده شدن زیر  ترراحتبرای او 

 آزاردهنده قاتل ادامه یافت. شکنجهو چندین بار بدین شکل 

 .خوردمیو سگ همه غذا را  شدمیهر بار یک ظرف غذا آورده 

 در این میان ...

 بازرسی کند. یکبهیکی مسیر را هاخانهو  هاراهتا تمامی  کوشیدمی وقفهبیگروه تجسس پلیس با تالش 

 مانده بود. حاصلبیجستجویشان  بازهمبود و  شدهسپریدو روز 

 را. اششده قطعهقطعهاین حقیقت تلخ را پذیرفتند که اثری از بتسی نخواهند یافت، مگر جسد  اندکاندک هاآن

قاتل  هایشکنجهشجاعانه در برابر  پناهبیدختر  هانزدیکیکه جایی همین  دانستمیاما دانلد ناامید نشده بود، او 

 .هاستآنو هنوز در انتظار رسیدن  کندمیمقاومت 

شرایط دست از  ترینسختند که در کردمیکه همیشه مایه امنیت مردم شهر بودند و حال هم باید ثابت  هاییآن

 .کشندنمی هاانساننجات جان 

ی اطراف هیچ هاخانهو  هاراهاه پلیس جاده ختم شد و علیرغم تجسس در تمامی به گذرگ هاآنجستجوی  کمکمو 

 اثری از بتسی یافت نشد.

 گویا این بار هم قاتل فریبشان داده بود.

گذرگاه پلیس مطمئن شدند که ظرف چند روز گذشته مردی با مشخصات  مأموراناز  وجوپرسرابرت و دانلد پس از 

 نگذشته است. ازآنجاقاتل 
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 چگونه چنین چیزی ممکن بود؟ راستیبهما ا

د وسوسه شود و در ازای دریافت توانمیشبانگاهی  مأمورو به ناگاه فکری بر ذهن دانلد دوید. این واقعیت تلخ که هر 

 را بدهد. کارانخالفرشوه اجازه عبور 

و این  شدمیو پرونده به پلیس ایالتی محول  رسیدیم نظربه  غیرممکنو اگر چنین بود دیگر ردیابی قاتل و دختر 

از همه فرار قاتل  ترتلخنداشت و  روزیشبانهدر این تالش  هاآنمعنایی جز مرگ حتمی بتسی و بدنامی و ناکامی 

 پرونده تا ابد بود، مانند هزاران پرونده دیگر. بازماندنو 

 واهمه داشت. آنهمان انتهایی که رابرت از 

 ع تلخ دشوار بود.و باور این موضو

به جلو  هدفبیکه حاال پایانی نداشت  ایجادهسوار بر اتومبیل بودند با نومیدی و سردرگمی در  کهدرحالیدو  آن

 حرکت کردند.

 بودند. گرفتهپیشتمامی گروه تجسس، خسته دست از کار کشیده و در پشت گذرگاه راه بازگشت را در  کهدرحالی

 .شدمیو گم  پیچیدمیتا دوردست و در میان درختان بلند  این جاده

 اکنون میان رفتن و ماندن مردد بود. که ناهمانند ذهن پریشان آن

 .راندمیرابرت خسته و درمانده اتومبیل را به جلو 

 که دانلد از او پرسید: ما کجا داریم می ریم؟

 نمی دونم، شاید جلوتر ... -

 نه؟تو هم نمی تونی باور کنی،  -

ی جایبهراه  هاتالشهمه  باوجودکه باید مرگ اون دختر رو بپذیریم و اعتراف کنیم که  که شکست خوردیم -

 نبردیم ... درسته؟

 بله. -

 بود؟ نتیجهبی واقعاًاما اون همه جستجو، اون همه تقال،  -

 جاده عریان را طی کرد و وارد تونل سرسبزی از درختان انبوه شد. کمکم رفتمیجلو  هدفبیاتومبیل که 

دیگر، گویی که  پایانبی، یک کالف سردرگم، یک بازی شدمیراهی مرموز که به صدها راه فرعی دیگر منتهی 

 نه! دانه سیبی بوده است یااصالً به دنبال دانه سیبی بگردی و ندانی که آیا در این مزرعه  ایمزرعهبخواهی در 
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از نفس  آرامآرامبه جسمی در جاده برخورد کرد و  بارهیکبه شتافتمیبه جلو  هدفبیاتومبیل که سردرگم و 

 افتاد و از سرعتش کاسته شد.

شده است و اتومبیل را به هر زحمتی که بود کنار شانه جاده متوقف کرد و سپس  پنچررابرت دریافت که الستیک 

 چرا حاال؟ واقعاًفریاد زد: چرا حاال؟  پیچیدمیاز خشم به خود  کهدرحالی

 از این توقف ناگهانی کنار جاده غبار غلیظی به هوا برخاست و تا دقایقی اطرافشان را کدر کرد.

حال  آنرابرت از اتومبیل پیاده شد تا الستیک اتومبیل را تعویض کند و در  فرونشست گردوخاککه ازآنپسو 

، راهی که نه گرفتندبرمیمشغول تماشای روبرویش شد. آنجا که درختان راه فرعی باریکی را در  تفاوتییبدانلد با 

 .اینشانهتابلویی داشت و نه 

 از اتومبیل پیاده شد و به روبرویش خیره ماند. اختیاربیو  فرورفتدانلد به فکر  بارهیکبهو 

بعد رابرت مات و مبهوت به او نگریست  ایلحظهنامعلوم شروع به حرکت کرد و  به سوییچون مسخ شدگان  آنگاه

 !رودمیراه فرعی  سویبهکه در میان درختان هدفمند و کنجکاو 

 شده بود. آلودگلحوالی  آندر  ایمزرعهبا تراوش آب  آنراهی که مدخل ورودی 

رد الستیک اتومبیلی را یافت و با گوشی موبایلش رفت و بر گل نرمی که هنوز خیس بود  سوآندانلد مستقیم به 

 عکس گرفت. آناز 

 و سپس رابرت به او پیوست.

و این رد  یادداشتاتومبیل قاتل را که دو شب قبل در محل مالقات یافته بودند به  هایالستیکدانلد هنوز عاج 

 همانی بود که در جستجویش بودند. دقیقاً

را دریافت کرد به همه  هاآن تأییدیهآنکه  محضبهتصویر رد الستیک را برای گروه تجسس فرستاد و  فوراًو رابرت 

 دو ملحق شوند. آنبه  سرعتبهنیروهای پلیس دستور داد تا 

از گذرگاه  ترطرفآنرا کیلومترها  آنبه دنبالش بودند و اکنون  وقفهبی روزشبانهاین راه همان راهی بود که دو 

 تصادفی یافته بودند. کامالً طوربهپلیس 

برای یافتن بتسی و قاتل وارد  فوراًدقایقی بعد تعداد زیادی اتومبیل پلیس به آنجا رسیدند و راه را مسدود کردند و 

 از خود پرسیدند آیا بتسی هنوز زنده است؟ آنگاهاین معبر ترسناک شدند و 
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، ساختمانی بزرگ و کهنه آنه داشت و سرانجام پس از طی ی طوالنی تا دوردست اداموخمپیچاین راه خاکی با 

 هایپردهمرد قاتل با  203یش مانند آپارتمان شماره هاپنجرهدر برابرشان قد برافراشت. ساختمانی چوبی که 

مثله شده بودند و حال برای اولین بار در  آنقربانیان بسیاری در  شکبیضخیم پوشیده شده بود. قتلگاهی که 

 .شدمیبرابرشان نمایان 

انتظارشان را  ایصحنهدر این مقر ترسناک چه  راستیبه. فروبردو این ساختمان مرموز همه را به وحشتی عمیق 

 ؟کشیدمی

 در داخل اتاق تاریک و هراسناک ...

بود که مرد وارد شد و پس از نوازش سگ سیاهش  هرفتهوشبتسی از شدت گرسنگی و تشنگی در گوشه دیوار از 

دختر رفت و در گوشش زمزمه کرد: بلند شو، آهوی دلربای من، خیلی  سویبهرا آرام بیرون فرستاد و سپس  آن

 وقته صبح شده!

 نداشت. هاشکنجهبتسی تکانی خورد و به پهلو نشست ... او دیگر رمقی برای ادامه 

 ار دوربین و چاقویی را در دستش دید.او به قاتل خیره شد و این ب

 ه اما ... قبل از اون باید به یه چیزهایی اعتراف کنی.فرارسیدمرد با خنده ترسناکی گفت: زمان مرگ 

 بر موهای دختر چنگ زد و او را به وسط اتاق کشید و فریاد زد: مقابلم زانو بزن. رحمیبیو سپس با 

 .لرزیدمیاز ترس و وحشت  کهدرحالیروی زانوانش نشست  سختیبهبتسی 

 اعتراف کنی و بگی که می خوای بمیری! چیزهمهمرد دوربین را مقابل صورت او گرفت و گفت: باید به 

 ، من نمی تونم.کنممیبتسی با صدای لرزانی گفت: خواهش 

 مرد دوباره موهایش را کشید و فریاد زد: اعتراف کن.

کرد، من ترسیده بودم  وجوپرسبه سخن گفتن شد: یه کارآگاه اومد به فروشگاه و ازم وادار  ناچاربه پناهبیو دختر 

تا  بشه. من باعث شدم دو طوریاینم خواستمی، باور کنید نمتأسفمو بهش ماجرای عطرهای محرک رو گفتم ... 

 .متأسفماز دوستام به خاطر اشتباه من بمیرن، من بابت همه چی 

 ؟ باید بمیری نه؟کنیمیو تو در ازای این اشتباه چیکار از دختر پرسید:  رفتگمیفیلم  کهدرحالیمرد 

 اما مرد با خشونت موهایش را کشید و تکرار کرد: می خوای بمیری نه؟ ؛و دختر با ترس از پاسخ دادن امتناع کرد

 .کنممیآقا، خواهش  -

 جواب بده! -
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 سرانجام خواهد مرد به تمایلش به مرگ اعتراف کرد: من ... باید بمیرم. دانستمیو بتسی که 

با طنابی ضخیم شروع یه بستن  آرامآرامقاتل که اعترافات قربانی را گرفت دوربین را به کناری گذاشت و  آنگاه

به  درتباقرا در دست گرفت و سر سست دختر را  اشبرندهبه پست بتسی رفت و چاقوی  آنگاهدستانش کرد و 

 عقب کشید. حال گلویش برای بریدن آماده بود!

این چشمهای زیبا به روی  زودیبهدختر چشمانش را برای آخرین بار بر چهره خونسرد قاتل دوخت و مرد گفت: 

 .هاانسانتو دلربایی و مثل یه فرشته به بهشت تعلق داری، نه به دنیای سیاه بسته می شه،  هابدیدنیای 

گلویش نهاد، پوستی که  آلودعرقنوک چاقو را روی پوست نرم و  زدمی نفسنفسبتسی  کهدرحالی ازآنپسو 

 شروع به بریدنش کرد. اندکاندکدید ... و با آرامشی زجرآور  آنضربان تند رگ گردن دختر را روی  شدمی

ریده شدن سرش را بگیرد غریزی کوشش کرد تا با دستانش جلوی ب طوربهو  فراگرفتدرد سراسر وجود بتسی را 

و تالشش  شدمیو سرش نیز با دست قدرتمند قاتل به عقب کشیده  دریدمیبشره گلویش را  بامهارتاما چاقو 

 ماند. حاصلبی

صدای هیاهویی بیرون از اتاق نظر قاتل را جلب کرد، صداهایی که با صدای  سربریدنکه ناگاه ... در حین این 

 .درآمیختپارس پیاپی سگ 

 او دست از قربانی کردن بتسی کشید.و 

 و ناگاه ...

 درب با خشونت گشوده شد و بر قاب در پلیسان مسلح نمایان شدند!

 ی که منتظر دستور شلیک بود.تیراندازتکتاریک  هایسایهمیان  هاآنپلیس و پشت همه  مأموررابرت، دانلد و دو 

 .فطرتپستقاتل گرفت و فریاد زد: رهاش کن،  سویبهرا  اشاسلحهرابرت 

 فرو می ره. ترعمیقکه مرد چاقو را بیشتر بر گلوی دختر فشرد و گفت: اگه جلو بیای 

، گویی درد کردمیتسلیم قاتل شده بود و مقاومتی ن شدهمسخو  جاننیمهبتسی که سراسر لباسش پر از خون بود 

 مغزش را فلج کرده بود. زجرآورشدید و 

 تا حاال سیزده نفر رو تکیه تیکه کردی و اینجا پایان راهته. و رابرت دوباره تکرار کرد: چاقو رو بنداز

اما مرد با خونسردی لبخند زد و چاقو را هم چنان در گلوی دختر نگاه داشته بود که دانلد اندکی کنار رفت و با 

پایین نشست و روی  آرامآرامبود  شدهپنهانیکی عالمت داد. او که در تار تیراندازتکانگشت دستش از گشت به 

 شلیک کرد. درنگبیمرد قاتل نشانه گرفت و 



 داوطلبان مرگ   محمد علی قجه

 صدای تیر همه را از جا پراند و گلوله درست به پای قاتل اصابت کرد.

 اشمحاصرهرابرت و چهار پلیس  سرعتبهنقش زمین شد و  اختیاربیعقب رفت و  لنگانلنگاو که غافلگیر شده بود 

 کردند.

آرامش شهر  کههماندر تعقیبش بودند،  هاهفتهبه چنگشان افتاده بود. همان روح پلیدی که  رحمبیاین بار قاتل 

 را بر هم زده بود.

میان بازوانش گرفت  ریختمیش را که از بریدگی گلویش خون جاننیمهبتسی دوید و پیکر  سویبه سوآندانلد در 

 ا با دستمالی که به همراه داشت متوقف کند.و کوشید تا خونریزی گردنش ر

 فریاد زد: کمک کنید، اون داره از خونریزی می میره، باید به بیمارستان ببریمش. آنگاهو 

زخم  زندهزندهباالی سر بتسی آمد و با ابزارهای محدودی که داشت ناچار شد تا  سرعتبهکه پزشک اضطراری 

 دردناک گلویش را بخیه بزند.

 شد. هوشبی آرامآرامدیدگانش تار شده بود به چهره مهربان دانلد خیره شد و از درد و خونریزی بتسی که 

: بتسی، ما تموم تالشمون رو کردیم تا پیچیدمیصدای لرزان کارآگاه آخرین نوایی بود که در گوشش  کهدرحالی

 زنده بمونی ... و حاال باید طاقت بیاری.

حسی بود که پس از روزها شکنجه  ترینبخشآرامشالغر و سست بتسی را فشرد و این  هایشانهدستان دانلد 

 .کردمی اشتجربه

 کرده بودند و حال برایشان مهم بود که او زنده بماند. جستجوتالش و  گونهاینبرای او و به خاطر او  هاآناینکه 
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 قاتل دستگیر شد و کابوس به پایان رسید.

ش نفسی تازه کند و بر میان درختان ستبرش پرندگان آسوده دمسپیدهست دوباره در طلوع توانمیحال شهر مرسر 

 نوای شادی سر دهند.

که  ایدیوانهسرانجام ابلیس  روزیشبانهی هاتالشقدری دیر اما با  اگرچهو این بار هم پیروزی با پلیس شهر بود. 

هی از جنایات سنگین بوبه چنگ قانون افتاد و حال او بود و ان کردمیالخی ان شهر مرسر را با قساوت سگناهبی

 که با حکمی بدون بخشش و قاطع که از سوی قاضی ارشد دادگاه به همه ابالغ شد.

 بود: اعدام در اتاق گاز. ایجادشدهبه دلیل شدت جنایات و ترس شدیدی که در کل ایالت 

و صدور حکم اعدام نه  رأیمرد قاتل در تمام مدت دادگاه ساکت و آرام بر جایش نشسته بود و حتی پس از اعالم 

 .دیدمیعمیق بود و میان مردن و زنده ماندن تفاوتی ن ایخلسهترسید و نه به گریه افتاد. گویی که او در 

واقعیت تلخی پی بردند: من به پیشنهاد یه مرد قاتل به  دهندهتکاندانلد و رابرت اما پس از شنیدن اعترافات 

ملیت و هویت واقعیش رو نفهمیدم. چون اون همیشه  وقتهیچثروتمند وارد این ماجرای عجیب شدم. مردی که 

با اسم مستعار و ایمیل با من در ارتباط بود. اون به من وعده پول زیادی رو داد تا براش دارویی رو بسازم که درد 

. ابتدای کار مشکالت زیادی وجود داشت و کارکردمباالیی شروع به  پرداختپیشدیل کنه و من با رو به لذت تب

این داروی هولناک  کردمیپیشنهاد  به همیی که هاقربانیانسانی روی  هایتستبا کمک اون و انجام  کمکممن 

. این دارو کردمیمنو برآورده  هایتهخواسو نقص تموم  عیببیی رسیدم که دارو جایبهکردم و  ترکاملرو کامل و 

این رو مسخ کنه و در اختیار کامل شما قرار بده، حتی برای مردن و شکنجه شدن و خب،  هرکسیمی تونست 

برای اون ثروتمند وحشی بود. اون به من پیشنهاد داد تا دارو رو که حاال کامل شده بود روی  بخشیلذت سوژه

شکنجه و کشتار اونها فیلم تهیه کنم. اون بابت هر فیلم مبلغی حدود  هایصحنهی خاص امتحان کنم و از هاقربانی

گفت که سراغ  به هم. حتی اون رفتمیپیش  خوبیبهو این معامله هر بار  کردمیپرداخت  به همدالر  صد هزار

بیشتر دوست  که شکنجه اونها رو گفتمیبودن، چون  مدنظرشزیبا و جذاب بیشتر  دخترهایچه کسایی برم. 

معرفی کرد، یه دختر  به همسید که اون رو با اشتیاق راون بودم و باالخره نوبت به بتسی  دستوراتداره و من پیرو 

تا روی اون شکنجه رو انجام بدم ولی این بار بدون داوری مخدر. این بار اون  انگیزوسوسهجذاب و  العادهفوق

هزار دالر!  تا مرگ زجرآور دختر رو با نهایت درد و عذابش ببینه. این بار مبلغ خیلی باال بود ... پونصد خواستمی

رد کرد و من بازی رو تا پایان ادامه دادم و قرار بود تا بعد از اون شهر مرسر رو ترک  شدمیو این پیشنهاد رو ن

 دیگه برم. جاهایبهکنم و 

 مین بود!و تمام ماجرای پیچیده قاتل ه



 داوطلبان مرگ   محمد علی قجه

مرگش در اتاق  آخرو نه تصویری از او داشت و او تا لحظه  شناختمیاجرای دستورات نفر دومی که نه هویتش را 

 .شدمیاو باید اعدام  درواقعبر زبان نیاورد. مردی که  بانفوذفرد ثروتمند و  آنگاز علیرغم تمام تالش پلیس نامی از 

بود  ترخراشدلو هر چه این کلیپ  بردمیلذت  هاانسانخونریزی  فیلم شکنجه ودیوانه سنگدلی که از دیدن 

 .شدمی ترسنگین آنپاداش 

ی چنیناین هایسایت چراکهفیلم بگیرد.  آنرا به خدمت گرفته بود تا جنایت کند و از مردی که قاتل پرونده 

 .پریشروان هایانسانخاص و  هایفرقهطرفداران ویژه خودش را داشت، 

 که خونریزی و شکنجه بخشی از مراسم مقدسشان بود. هاآن

فرد ناشناس  آندانلد و رابرت هر چه تالش کردند نتوانستند این ماجرای مرموز را دنبال کنند. گویا  ازآنپسو 

 بود که کسی بتواند هویتش را فاش کند و یا مجازاتش نماید. آنثروتمند تواناتر از 

 آزرد. شدتبهو این واقعیت دردآور دانلد و رابرت را 

 ند.شدمیشاید اگر قاتل در این ماجرا تنها بود کمتر بدین سردرگمی و نومیدی دچار 

 هایپلیدیبازیچه  گناهبی هایانسانقاتلشان دریافتند که چه آسان  دهندهتکاندو با این اعتراف تلخ و  آناما 

 .شوندمیو شیاطین  هافرقه

در این ماجرای پیچیده آدرس اینترنتی سایتی بود که همه چهارده جنایت در قالب  تجسسشانو پایان تمام 

 .گرفتمیقرار  آنلیست شده و در اختیار عضوهای ثروتمند  آندر  آورتهوعی هافیلم

افراد عادی ی باال در این سایت مبلغ هنگفتی بود، رقمی که برا باکیفیتحق عضویت برای دانلود کامل فیلم 

 بود! تصورغیرقابل

 شکبی، آدرسی که دادمیتوسط صاحبانش تغییر آدرس  راحتیبهکند اداری  هایپیگیریاین سایتی بود که تا 

 وجود نداشت. آنو هرگز امکان ردیابی و مسدود کردن  شدمیارسال  قدرشگرانبرای اعضاء 

 کرد. متأثر عمیقاًدانلد و رابرت را  آنچهبود.  هاانسانو این گوشه تلخ و پلیدی از دنیای 

خطر را از شهر کوچک مرسر دور کنند. خطری که منجر به قتل  اندتوانستهکردند که  خوشدلتنها به این  هاآن

 سیزده نفر و شکنجه چهاردهمین نفر شده بود.

 هاانساننجه و سربریده شدن شک ایصحنه: چرا باید دیدن شدمیپریشان پرسیده باید از این اجتماع  راستیبهو 

 چرا؟ واقعاًباشد؟ چرا باید زجر انسانی مایه تفریح و شهوت گروهی دیگر شود؟  بخشلذت
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و در  درجاییماند کوشیدند تا موضوع را به نحوی به فراموشی بسپارند تا شاید  ثمربیدو  آنی هاتالشو چون 

 زمانی پرده از این جنایات هولناک برداشته شود و آنکه مسبب اصلی این فجایع است دستگیر و مجازات گردد.

 دو ورق خورد. آنبرگی دیگر از رویدادهای پلیسی  سانبدینو 

نیت، خوب یا بد، تلخ یا شیرین ... هر چه که بود حاصل تالشی از تمام وجودشان بود، تمامی وجودی که برای انسا

 .شدمیمهربانی و صلح صرف 

 برای کنار زدن رنگ سیاه کشتار، ترس و شکنجه.

مردمی باشی که به وجودت نیازمندند این  گاهتکیهزمانی که بتوانی  آندرد انسانی درد و رنج تو باشد و  کهآنگاهو 

 خوشبختی نامیدش. توانمی کههماناست.  مایهگرانخود موقعیتی 

 ند.کردمی حسش هم دوشادوشزوج پلیسی  عنوانبهو رابرت اکنون دانلد  آنچه

 راستیبهو  گشتندمیند و با هم از نجات انسانی شادمان شدمیند، با هم اندوهگین شدمیآنجا که با هم نگران 

زندگی آرام و طوالنی او  ازآنپسی و بخشنجاترا  گناهیبیاست که بتوانی جان انسان  آنچه افتخاری باالتر از 

 را نظاره کنی.

شد و رئیس پلیس  گرفتهدر این پرونده هولناک  هاآنروز در اداره پلیس جشن کوچکی به مناسبت پیروزی  آن

 تقدیر کرد. ایویژهآقای کارتر از دانلد و رابرت بابت تمام زحماتشان با هدایای 

 انپدر که هاییآنالکساندر و هنری.  قدرشانگرانپلیس حضور داشتند مگر دوستان  مأموراندر این جشن همه 

 نشان افتخارشان در دستان رابرت و دانلد جای داشتند.در قاب طالیی و با  هاییعکسکه حاال با  ندجوانی بود

بودند که هرگز به  ایپردهمهم نبود که همه دنیا چه تفکری در موردشان داشت و مهم نبود که جنایتکاران پشت 

هنوز  هاسیاهیو  هاپلیدیبود که در کنار همه این  آنند. مهم افتادمیقانون ن در چنگپلیدشان  هایقدرتمدد 

که  هاییهمانکه نامشان پلیس بود دید و لمس کرد.  هاییانسانرنگ سپید فداکاری و گذشت را در قلب  شدمی

 ند.شدمیند و حتی خود قربانی قاتالن ذاشتگمی مایهجانبرای آرامش شهر از 

پاداش است.  ترینبزرگباور داشتند که مرگ برای امنیت و آرامش مردم خود  هاآن چراکهو این باارزش بود 

 هرگز قادر به درکش نبودند. دنیاطلبانو  فرومایگانپاداشی که 

شان تکتکگروه پرتالش پلیس گرفته شد و در آلبومی سپید و زیبا به  آناز  ایپرخاطرهس دست جمعی کروز ع آن

 زیباترین خواندش! شدمیهدیه شد. آلبومی که برای دانلد و رابرت زیباترین هدیه دنیا بود. دنیایی که از این بعد 

راوان در این دریای ف هایتلخیبا همه  هایشظلمو  هابدیکه  قدرآنهمان دنیایی که مملو بود از عشق و مهربانی، 

 .شدمیمواج رنگارنگ گم 
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امز به ددانی از پلیس الکساندر رینوی و هنری آقدر بهروز ادامه یافت و سپس  آنشن پرخاطره آنان تا عصر جو 

حضور داشتند یاد و  فرزندانشانهمسران و  کهدرحالیبسیاری  هایگلمزارشان در آرامگاه شهر مرسر رفتند و با 

کردند و در آنجا قاب عکس طالیی تصویر الکساندر و هنری از سوی  ندهرا از نو ز داشتنیدوست انردن مای خاطره

 کهنه نخواهند گشت. هاذهنبدانند که یادشان هرگز در  هاآنرئیس پلیس به همسرانشان تقدیم شد تا 

بود تا هر  شدهقرار داده هاآنپلیس تصاویری بزرگ از  شدگانکشتهحاال در سر در اداره پلیس کنار سایر  چراکه

ر کوچک با همه اتفاقات تلخ و شیرینش چه مردان فداکار و شهبداند که این  گذردمی ازآنجاعابری که 

 دارد. ایازخودگذشته

 !اندمانندیبیتا همه دنیا بدانند که مردان پلیس شهر مرسر چه مردان 
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در خروجی جاده کینگزتون  ونشاننامبیبود، همان راه فرعی  شدهپنهان آنکه قاتل در  درجاییجستجوهای کامل 

مشخص گردید بخش زیادی از اجساد مثله شده در  آن هایخاکبه کشف گودالی بزرگ منجر شد که با برداشت 

 .اندشدهاه او که مابقی این اجساد مثله شده خوراک سگ سی رسیدیم نظرو چنین به  اندشدهمدفون آندرون 

 مراجعه کرد. آنجااین خبر به رابرت داده شد و او به همراه دانلد به 

 دارنمی خاک، خاکی که هنوز از رطوبت مزارع اطراف هادهو هولناک بود. از میان تو خراشدلدو دیدند  آن آنچه

 یکی پس از دیگری بیرون آورده شد. سربیو پیکرهای  شدهقطعبود سرهای بریده، پاهای 

ترجیح داد تا این گروه را تنها  کشیدمیسیگارش را  کهدرحالیقادر به دیدنش نبود و  اشتجربهدانلد با همه  آنچه

و  هابدیساختمان چوبی برود. جایی که از این اطراف گذارد و خود به کنار درختان بلند و سر به فلک کشیده 

 پیدا کرد. شدمیطبیعت رنگ خون و سیاهی قتل را ن هازیباییکه میان سبزی و  آنجا. شدمینجنایات اثری دیده 

 جایی که تنها چند متری از گودال اجساد فاصله داشت و این فاصله اندک چه تفاوت ژرفی داشت!

 درد و رنج و سویی امنیت و شکوه بود. سویکجنایت و سویی دیگر آرامش،  سویک

بیابند. همان دختری  هاخاکحتی توانستند سرهای بریده دو دختری را که اولین قربانیان قاتل بودند میان  هاآن

 دیگری دختر آسیایی که دانلد به او مدیون بود. آنکه مدل بود و 

که نامش  گیرجنمرد قاتل را فاش کرد با یاری زنی  مهرسربهاز انگشتش راز  ایبریدهاو بود که در این پرونده با 

 کاترین بود.

 .اندشتافتهبه کمکش  هاییانسانو دانلد با قدری یادآوری دریافت که در این پرونده چه 

، همان زیباروی گناهبی. دختر زردپوست آمدمیبه دیدار او  خواباتاقکه روحش هر شب در  ایقربانیحتی دختر 

 بود. اشآسیایی بیانگر نسل اشرؤیاییمشرق زمین که موهای سیاه و چشمان 

او حاضر نبود این موجودات زیبا را در چنین  چراکهامتناع کند  شانبریدهاز دیدن سرهای دانلد ترجیح داد تا 

 شرایطی ببیند.

از روح  اششدهبا دیدن جسد مثله  خواستمیو ن شناختمیاو دختر آسیایی را با همان عکس دلربا و جذابش 

بود، نه جسمی که با  هاآسمانبود و روحش که به پاکی  باارزشدختر  آنبرای دانلد خود انسانی او جدا شود. 

 شده بود. قطعهقطعه خوارانآدمتهاجم 
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دارد در میان درختان  تنهاییبهنیاز  کردمیحس  کهدرحالیرابرت و گروهش را ترک کرد و  هااندیشهاو در همین 

 ها محو شد.ازنظرحوالی  آنزیبای 

بود و قاتل به سزای اعمالش رسیده بود و اکنون او مانده بود و همه  شدهکشفبود، تمامی اجساد  شدهبستهپرونده 

در  هاآنزجرشان داد و  هاسالکه به دنیایشان سپری شد و چون  ایچندهفتهو دردهای این مدت کوتاه،  هاتلخی

هر بار جسدی را یافتند دچار کابوس  هاآنیش فریاد زدند و و با فریادهااین میان با عذاب هر قربانی عذاب کشیدند 

 اندیشیدند. شانبعدیشدند و به قربانی 

ین ترآزاردهندهاین بدترین و  شکبیی را که تاکنون پشت سر گذارده بود به یاد آورد. هایپروندهدانلد تمامی 

 مواجه شده بود. آنبود که با  ایپرونده

 افسوس خورد. ایلحظهرا ... و او  اشبعدیتعریف کرد و نه رخدادهای  شدمی که نه قاتلش را ایپرونده

 ایستاره نست در دنیا چوتوانمیاویی که بود.  زدهدستهولناکی  کارهایچهدکتر نابغه با وسوسه دنیا به  آن

یی هاسیاهیان هم نابدرخشد و نام و یادش به نیکی در ذهن همگان حک شود. اویی که اکنون میان خاکی تیره می

 هیچبیدیگری که دست توانای شیطان بود  آنبود و  شدهمدفونو پرداخته بود با عذابی فراوان  خودساختهکه 

 هایکلیپدیگر جنایات و  اینابغهبود و شاید اندکی بعد با فریفتن  شدهپنهانترسی از مجازات در کمینگاهش 

 .گرفتمیکشتارش را از سر 

 را بدهد. شانپروندهصمیم گرفت تا ترتیب مالقات با قربانی چهاردهم روز دانلد ت آنو 

ی. اویی که حتی پناهبیبود، با نهایت درد و رنج و در اوج  زجرکشیدهبتسی زیبا که شاید بیش از همه قربانیان 

مرگ به  پدر و مادری نداشت تا به دیدارش بروند. اویی که با دستان توانمند خدایش به طرزی باورنکردنی از

 شکبیو زجرها زنده و سربلند بیرون آید. دختری که  هاشکنجهه هم نازندگی بازگشته بود و مقدر بود از می

 بود! نظیربی

و اندکی بعد دانلد گوشی موبایلش را در آورد و با شماره تلفنی تماس گرفت و از او در خصوص مالقاتش با بتسی 

 بیمارستان گرندهیل به راه افتاد. سویبههماهنگی الزم  در بیمارستان سخن گفت و سپس خود برای

اجازه  کسهیچبود و علیرغم گذشت یک هفته تاکنون به  شدهبستریبخش بیماران ویژه  5بتسی در اتاق شماره 

 مالقاتش داده نشده بود.

 اجازه مالقاتش را دریافت کرد. شدمیروزه به هوش آمده بود  8ولی اکنون با توجه به آنکه پس از گذشت نقاهت 

با اصرار دانلد و یادآوری اینکه روحیه بخشیدن به بتسی ضروری بود او توانست مجوز این مالقات حیاتی را دریافت 

 کند.



 داوطلبان مرگ   محمد علی قجه

 و صبح روز بعد بیمارستان رفت ...

بتسی با اندوه در اتاق خلوت و ساکت در تخت خوابش دراز کشیده و بیرون از  کهدرحالیدر روزی گرم و آفتابی، 

گل رز  ایدستهرا با  اشچهرهدرب اتاق زده شد و زن پرستار به همراه مردی که  بارهیکبه کردمیپنجره را تماشا 

 زیبا پوشانده بود وارد اتاقش شدند.

مشهود بود پرسید: من  آنو با صدایی که هنوز ضعف در بتسی با تعجب به پرستارش و مرد ناشناس نگاه کرد 

 مالقاتی دارم؟

و پرستار با لبخند مهربانی گفت: البته، تو دیگه معروف شدی. ایشون خیلی اصرار داشتن تا تو رو ببینن. بعد از 

 که در اولین روز اجازه مالقات داشته باشی. شدهدیدهبودی حاال صالح  هوشبیتمام مدتی که 

 ؟شناسممیخطاب به مرد گفت: آقا ... من شما رو  نشینیدلدختر که اندکی ترسیده بود با لحن 

بود  اشزندگیرا از صورتش کنار کشید و ترس بتسی با دیدن کارآگاه که فرشته نجات  گلدسته آرامآرامو دانلد 

دانلد را با تمام  اختیاربیزد و اشک شوق در چشمان دلربایش حلقه  بارهیکبهبه هیجانی بی وصف مبدل شد و 

 وجود در آغوشش گرفت.

مردی که اکنون همانند پدرش دوستش داشت، اویی که برای زنده ماندنش شب و روز جستجو کرد و در میان 

 !رفتفرومیمیان گلویش  گرشکنجهچاقوی برنده  زمانی کهاز چنگ قاتل رهایش کرد، درست  تودرتوهزاران راه 

نشه. چون اون تازه به هوش  هیجانمراقب باشید تا زیاد دچار  کنممیبه دانلد گفت: فقط خواهش  زن پرستار آرام

 قرار بگیره. فشارتحتاومده و نباید 

 ، ازتون بابت نگهداری این فرشته ممنونم.حتماً -

این چه حرفیه؟ این در برابر تالشی که شما برای دستگیری اون قاتل کردین چیزی نیست. من و همه  -

 مردم شهر باید از شما تشکر کنیم.

رو به دوش کشیدن، نجات  هاسختیو دانلد با فروتنی گفت: این وظیفه ماست. عالوه بر این اون گروه پلیس تمام 

 دنیای ما هستن وظیفه همه ماست. هایفرشتهدخترای زیبایی مثل بتسی که 

 ذاشت.دو را تنها گ آن زدمیبه بتسی لبخند  کهدرحالیو زن پرستار 

 را در کنار دختر نهاد و گفت: حالت چطوره؟ دخترم. گلدستهدانلد کنار بتسی نشست، 

 اعتراضی آرام گفت: خوبم ... پدر. هیچبیبتسی رنج فراوانی در این مدت اسارت کشیده بود اما  باآنکه

 از این نام زیبا اشک در چشمان دانلد حلقه زد. ایلحظهو 
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 فرشته مهربان اکنون دخترش بود.، این نظیربیاین موجود 

 بتسی با شرمندگی پرسید: می تونم پدر صداتون کنم؟

 البته عزیزم، این باعث افتخار منه. -

و سپس دختر با دستان ظریف و الغرش دستان دانلد را فشرد و از ته دل گفت: ممنونم که جونم رو نجات دادین. 

ونم این لطف شما رو جبران کنم و حتی اشتباهی که بابت همه زحماتتون توی این مدت ممنونم. من نمی ت

 مرتکب شدم. اشتباهی که باعث مرگ دو تا از دستهام شد. منو ببخشید، همه باید منو ببخشن.

تو مقصر نبودی. اون قاتل با همون داروی نفرینی فریبت داد. نگران نباش، اون وحشی ظرف مدت  نه -

کوتاهی به اعدام محکوم شد و به سزای عملش رسید و همه اون داروها و عطرها توفیق شد و دیگه خطری 

 شهر رو تهدید نمی کنه.

شجاعی  واقعاًلی خوب جلوی اون قاتل مقاومت کردی. تو زد و ادامه داد: ولی تو هم خی ایبامزهدانلد لبخند  آنگاهو 

 دختر.

م و برای همین مردمیبتسی لبخند تلخی زد و پاسخ داد: راستش ... به خاطر عذاب وجدانی که داشتم باید 

ش رو بگیرم و اگه دوباره توی این شرایط هاآدمکشیبتونم جلوی  طوریاینتسلیمش شدم. با خودم گفتم شاید 

 م.خبربیآسیبی نبینه. من حتی هنوز از دیوید  ترینکوچک کسهیچقرار بگیرم حاضرم هزار بار قربانی بشم ولی 

 راستی شما اونو پیدا نکردین؟ اگه مرده باشه چی؟

 نشی! زدههیجانول بده خیلی مکث کرد و سپس گفت: خب، من برات یه سورپرایز دارم. فقط ق ایلحظهکه دانلد 

 

 گلی در دستش وارد شد. هایشاخهدرب اتاق باز شد و دیوید با  ازآنپسو 

 بتسی از شدت شادی به گریه افتاد، دیوید زنده بود!

 شدن به قاتل جان او را نجات دهد و این بهترین هدیه از سوی دانلد برای او بود. تسلیماو توانسته بود با 

لد ایستاد و گل را با احترام به بتسی تقدیم کرد و گفت: بستی عزیزم، دوست باارزش من، خوشحالم دیوید کنار دان

 ت.بینممیکه 

دانلد دست بر شانه دیوید نهاد و گفت: می دونی دیوید؟ این دختر خودش رو به خاطر تو قربانی  آن حالو در 

تو خودش رو به خطر انداخت و تونست  به خاطر ولی اون کردمیرو ن این کاردر این شرایط  کسهیچکرد. شاید 

 تو رو نجات بده.
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 ه.نظیربیهیمنطوره. اون یه دختر  بلهکرد و گفت:  تأییددیوید با تکان دادن سر 

من برای نجات تو و و بتسی با مهربانی پاسخ داد: این کمترین کاریه که یه دوست می تونست برات انجام بده. 

 م.کردمیمردم شهر باید هر کاری الزم بود 

بتسی، دختری که حاال  هایمالقاتیپرستار بخش سایر  اجازهو در همین حین دوباره در اتاق زده شد و سپس با 

 در شهر معروف شده بود از راه رسیدند. اشفداکاریبه خاطر 

 پلیس، همرسون و همکارانش در فروشگاه گلدن پرفیوم. مأموررابرت و چهار 

. از مرگ رهایی یافته بود آسامعجزههم پرونده که به طرز قربانی چهارد ،آمده بودند تا او را مالقات کنند هاآنهمه 

و به  شدمیقاتلشان هرگز دستگیر ن کشیدمیو اسارتش چندین روز به درازا ن شدمیشاید اگر او چنین شکنجه ن

 .یافتمیو این ماجرای تلخ ادامه  رفتمیی بیشتری هاقربانیسراغ 

کنار تختش پهلوی دانلد ایستاده بود با  کهدرحالیگل از بتسی تشکر کردند و رابرت  هایشاخهسپس همگی با 

دختر از اونی که و با مهربانی گفت: خب، دانلد. این  فروبرداو  رنگایقهوهدیدن بتسی گلش را میان موهای بلند و 

 ی خیلی زیباتره. من که حسودیم ش. کاش منم یه دختری مثل بتسی داشتم.گفتمی

پلیسی که در جریان این پرونده حضور فعالی داشت به زیباترین شکل معنا  مأمورو این مالقات شیرین با کلمه 

به بتسی گفت: بتسی، دختر شجاع. ما امروز اومدیم اینجا تا بهت  خطابشد. او با صدای بلند از میان حاضرین 

 وقتهیچ بعدازاینبگیم درسته که تو پدر و مادرتو از دست دادی ولی اینو بدون همه ما خانواده تو هستیم و تو 

 تو خواهیم بود.از این به بعد برادرهای  هاپلیسه توی شهر مرسر تنها نخواهی بود. من و هم

همه در کنارش هستند و او دیگر تنها نیست با خوشحالی گفت: از همه ممنونم که به دیدنم  دیدیمبتسی که 

 اومدین. همه شما که به من لطف دارین.

 کاشایزمزمه کرد:  آرامیبهدر این جمع نبودند و کوتاه او به یاد دو دوستش افتاد که اینجا  ایلحظهو سپس 

 .استفانی و سایمون هم کنارمون بودن

ماند و در دفتر خاطرات  هاذهنکه در همه  ایخاطرهروز مالقات با بتسی به خاطره شیرین دیگری بدل شد.  آن... 

نوشت تا در یادش بماند که مرگ تا چه حد به او  آنش را در هایشکنجه لحظهلحظهبتسی نگاشته شد. او حتی 

نزدیک بود و این اسارت با همه دردهایش درس بزرگی برایش شد. اویی که در همان چند روز دریافت زندگی 

 کرد. اشآلودهارزشمند است و نباید با سیاهی و پلیدی  نهایتبی

اما یا این  دادمیآزارش  هاکابوسو گاهی  یافتمیروحش تا پایان عمر هرگز از آزاری که دید رهایی ن اگرچهو 

 ش.هایسختیو  هاتلخیشیرین بود، با همه  بودنزندهحال 
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 ند تا به مردم شهر بیاموزند.کوشیدمیدرسی که دانلد و رابرت همواره 

 ، آرزوی تو.شانرستگاریمنفور تو باشد و آزادی و  هاانساناینکه باید درد و رنج 
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پس از کشف تمامی اجساد و پایان یافتن جستجو در کمینگاه هراسناک قاتل، دیگر دلیلی برای انتظار نبود و حال 

 ند.شدمیمردگان به خاک سپرده  آنباید همه 

شدند تا دفن همه  فراخواندهی همه مقتولین در روز مشخصی به آرامگاه شهر مرسر هادهو چندین روز بعد خانوا

 و در یک مراسم وداع برگزار شود. زمانهم هاآن

 ند.ماندمیین لحظات را رقم زد. وداع با عزیزانی که تا پایان عمر در یاد و خاطره همه ترتلخکاری که 

که هر یک به نحوی دردناک به قتل رسیدند و یا از جنونی شیطانی دست به خودکشی  گناهیبیسیزده قربانی 

 در شهر مرسر رخ دهد. شدیمباورش ن کسهیچ آنچهزدند. 

 زیادی برای وداع با مقتولین حضور داشتند. در این مراسم جمعیت

قربانیان بعدی این پرونده باشند. رابرت و دانلد و گروه تجسس پلیس که در که قرار بود  هاییآنبتسی و دیوید، 

شهر، همسران الکساندر و هنری و همه آقای همرسون و کارمندانش، شهردار گذاشته بودند،  مایهجاناین ماجرا از 

 ی قربانیان و حتی شهروندان عادی.هادهخانوا

خود را نثار  هایگلمقدسش را خواند و همه  هایآیهکه عزادار بودند کشیش  هاییآنو پس از حضور همه 

 عزیزانشان کردند.

 آنحتی تا  کسهیچا به او ادا کند. او که و دانلد در برابر تابوت دختر آسیایی ایستاده بود. او آمده بود تا دینش ر

ی را که در آغوش گلدسته اشپدرخوانده عنوانبهنیامد و حال دانلد  اشسپاریخاکخانواده برای  عنوانبهلحظه 

گرفته بود نثار تابوتش کرد و زیر لب جمالتی را که برای دخترش برگزیده بود زمزمه کرد: جین هو، دخترم. من 

و امیدوارم  متأسفمهرگز تو رو ندیدم اما نمی دونم که بعد از مرگم مالقاتت خواهم کرد. از اینکه قدری دیر شد 

و من به اون باور دارم. نام جین  شدهفراهمی بهشتی که برای همه ما که حاال در آرامش به خواب ابدی بری، تو

من  چراکهمناسب توئه. نگران نباش  کامالً(( و این اسم بهاگرانهو رو برات انتخاب کردم به معنای ))دریاچه 

خاک ه کجان و چرا کسی ب اتخانوادهمرتب به مزارت میام تا هرگز احساس تنهایی نکنی. نمی دونم  بعدازاین

تو رو به یاد خواهم سپرد. بدرود ... دخترم بدون که من برای همیشه پدرت خواهم بود و  روایناما  ؛نیومد سپاریت

 ... بدرود!

که بر تابوت جین هو  هاییگلبه میان  آرامآرامی که هایاشکش جاری شد، هایگونهدانلد از  هایاشکسپس 

، به اشرفتهازدستکه همه عشق یک پدر بود به دختر  هاییگلو میانشان گم شد.  فروچکیدریخته شده بود 

 دختری که هرگز ندیده بود.
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دختر ناشناس آسیایی را  سپاریخاک هایهزینهدانلد او را دلداری داد. اویی که همه  هایشانهو رابرت با فشردن 

داشت. مهم نبود که این دختر کیست و چرا مرگش  متقبل شده بود و این معنای انسانیتی بود که در قلبش جای

 بود که حال او پدری مهربان به نام دانلد داشت. آنبرای کسی اهمیت نداشته است، مهم 

و دیوید در  کردمیگریه  آرامیبهو در این میان بتسی و دیوید بر سر مزار دو دوستشان ایستاده بودند و دختر زیبا 

 .دادمی شادلداریآغوشش گرفته بود و 

 ایلحظهعزیزانشان را به خاک سپردند و  تکبهتک باشکوهو در مراسمی  آرامآرامصبح گرم  آندر  باراندوهجمع  آن

بود: ))داوطلبان  شدهحکمشترک  طوربه ایکلمه هاآنقبری که بر همه  هایسنگبعد تنها خاک بود و خاک و 

 مرگ((.

را ترک کردند و تنها دانلد، رابرت، بتسی و پرستارش تا حوالی عصر در  آنجابا پایان رسیدن مراسم همه  کمکمو 

 قربانیان بتوانند قدری از دردهای فراوانشان را بکاهند. آنباقی ماندند تا شاید با بودن در کنار  آلودغممکان  آن

 ین هو.بتسی بر مزار استفانی و سایمون، رابرت بر مزار الکساندر و هنری و دانلد بر مزار ج

 آنش و هایلحظهلحظهشیرینش را از دست داد، یکی بهترین دوست  هایسالدر این بازی مرگبار یک دو دوست 

 دیگری دختری که در تنهایی کامل به خاک سپرده شد.

 ایتنگیدلمکان نداشت در  آنتمایلی به ترک  کهدرحالیبتسی که نیاز به استراحت داشت با اصرار پرستارش 

بود  دارنمرا در میان خاکی که هنوز  اششکستهقلب  باراشکدانلد و رابرت خداحافظی کرد و با چشمانی شدید با 

 بر روح آنان سپرد. فشردمیو جسم دوستانش را در آغوش 

، ما : بتسی دخترم، زندگی در جریانه و تو این زندگی رو به شهر بازگردوندیگفتمیدانلد با او وداع  کهدرحالی

 تو سپاسگزاریم.همه از 

 هاآنباشد و سپس  اشقلبینبود تا بیانگر حس  ایواژه چراکهو بتسی با چشمانی پر از درد تنها بر او لبخند زد، 

 را تنها گذاشت.

 غروبی دلگیر ماند ... و رابرت و دانلد که دوباره با هم و در کنار هم فرصتی برای گفتگو یافتند. آنگاه

 رو نداشت و تو لطف بزرگی کردی. کسهیچ چارهبیکار باارزشی کردی، اون دختر  واقعاًرابرت گفت: دانلد، تو 

به سیگار پکی زد و پاسخ داد: این کمترین کاری بود که یه پدر می تونه برای  لرزیدمیدانلد که هنوز صدایش 

 بکنه. اشرفتهازدستدختر 

 راستی، چه اسم زیبایی براش انتخاب کردی ... جین هو. -
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این اسم روح اون رو به تصویر می کشه. یه دریاچه بزرگ پر از زیبایی و عظمت. یه روح پاک آسیایی که  -

 همه دنیا رو در خودش داره. دنیایی که توش از جنایت و سیاهی اثری نیست.

 چقدر چنین دنیایی زیباست. -

 خیلی زیباست. بله -

 ستی، اسم قاتل ما چی بود؟سپس دانلد لحن صدایش را تغییر داد و از رابرت پرسید: را

 شفرد، دکتر شفرد براون. -

 دانلد سری تکان داد و آرام کلماتی را زیر لب زمزمه کرد.

 ی؟کردمیرابرت از این عمل او متعجب شد و پرسید: داشتی چی زمزمه 

 م. حاال دیگه اون مرده و ما نباید در موردش قضاوت کنیم.کردمیداشتم باهاش وداع  -

 دی خاص گفت: می دونی دانلد؟و رابرت با لبخن

 چی رو؟ -

 دوستی هستی که تا حاال داشتم. ترینعجیبتو  -

 راستی؟ -

رابرت انداخت و با مهربانی گفت: و تو هم بهترین دوستی هستی که تا حاال  هایشانهو سپس دانلد دست بر 

 داشتم.

 ... سوآنو 

 ... بربستاز مزار قربانیان رخ  اندکاندکغروب 

 هادوردسترا از میان درختان ستبر شهر مرسر برداشت و با خود به  هاسیاهیو  هاتلخیخ رنگ که همه سربیغرو

 برد.

و به  کردمیانسانیت دفن  هایکوهرا در پس  هاجنایتو  هابدیباید تمامی  چراکهجایی بسیار دورتر از دسترس، 

 .سپردمیفراموشی 
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