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 ...صبح زود بود

مثل همیشه زودتر از بقیه وارد اداره پلیس مرکزی شد. هنوز نیمی  رابرت کاپمن پلیس ویژه جنایی

 از کارمندان اداره نیامده بودند.

پاکت حاوی دونات هایی  کهدرحالیارد اتاقش شد و واو راهروی طوالنی اداره را پشت سر گذاشت 

انداخت،  نامه محلی صبحروز بهنگاهی سریع  گذاشتمیرا که برای صبحانه خریده بود روی میزش 

 طبق معمول خبرها شامل دو مورد سرقت کوچک و یک مورد هم ضرب و شتم بود.

بود و در این مدت  شدهمنتقلشش ماه بود که به این ایالت، ایالت پنسیلوانیا  حدوداًرابرت 

ساکنان این شهر مردمان آرامی  رسیدمیخوشبختانه مورد حادی به او ارجاع نشده بود، به نظر 

 .کردمی ترراحتن کار پلیس را هستند و ای

مستقر نشده بود ناگاه هکتور همکارش مردی که  میزشهنوز پشت  کهدرحالیدر این اندیشه و 

آشفته و  کهدرحالیدر دستش و  قرمزرنگیبا پرونده  شدمیمحسوب  هاآنگروه  سرپرست نوعیبه

 اتاق او آمد و با مکثی عجیب در زد و داخل شد. سویبهبود از بخش ویژه  پریدهرنگ

 ؛رابرت به گرمی از او استقبال کرد و دوناتی را که قصد داشت با قهوه داغ بخورد به او تعارف کرد

 لرزیدمیصدایش  کهدرحالیاما هکتور که حال مناسبی نداشت با نگرانی مقابل میز او نشسته و 

 قرمز برات آشناست مگه نه؟ بارنگپرونده  حتماًگفت: کاپمن، می دونی، 

 یعنی اوضاع خوب نیست، درسته؟ نوعیبهخب،  -

به رئیس بگم که این مورد خاص رو به کارآگاه بده ولی اون اصرار  م، من خیلی سعی کرددقیقاً -

 داشت که بیام سراغ تو، آخه تو کارنامه خوبی بین همه داری.

 هکتور، موضوع چیه؟ رنگت بدجوری پریده. -

ست که توی این شهر مورد هاسالبود گفت: می دونی؟  پرکردههکتور که وحشت وجودش را 

 خطرناکی نداشتیم، اما این پرونده لعنتی ...

 چی شده هکتور؟ -

مورد  بههکتور که بغض گلویش را گرفته بود پرونده را محکم میان دستانش فشرد و ادامه داد: این 

 ، مرد!آورتهوعمورد  بهخاصه، 

 و چیه؟اون ت -

 اما اون ... ؛من سعی کردم به رئیس بگم که این کار ماها نیست  -
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 ؟لرزیمی قدراینپرونده رو بده تا من ببینمش، نگران نباش. تو چرا   -     

 ندیده بودم! هاییصحنهتا حاال همچین  متأسفم -     

و پر از ترس هکتور خیره شد و در همان لحظه دریافت که با  آلوداشکرابرت به چشمان  ایلحظه

که به توصیه  قرمزرنگمواجه شده است، یک پرونده خطرناک  اشزندگیچالش  ترینبزرگاولین و 

 رئیس پلیس به او ارجاع شده بود.

 شدتبهاو پرونده را از میان دستان لرزان هکتور بیرون کشید و شروع به آرام کردن هکتور کرد. او 

 هایدلداریرابرت را نیز به ترس و نگرانی انداخت. هکتور که با  نوعیبهترسیده بود! این حس 

تا بچه ست، ظرف دو روز!  4رابرت کمی آرام شده بود شروع به صحبت کرد: پرونده مربوط به قتل 

رو کنار رودخونه شونو کالبدشکافی کرده و ... اجساد همه اوناهاجنازهرو شکنجه کرده،  هابچهقاتل 

 شدهگزارشتوی این دو روز از سمت والدین اونا به ما  هابچهسه تا از  شدنگمتوی جنگل رها کرده. 

حیوون وحشی که نمیشه  بهرو می کشه!  هابچهو داره  پیداشدهقاتل  بهبود و حاال فهمیدیم که 

 بهش گفت آدم.

 رو خودت دیدی؟ هاجنازه -

 اونا رو پیدا کردیم.یم ساعت پیش، تازه ن بله -

جدیه! اون  واقعاًگفت: رابرت موضوع  آورهراسبا لحنی  فشردمیهکتور که دست رابرت را محکم 

 شو هنوز کامل نکرده!هاکلوچهچسبونده نوشته که دستور پخت  هابچهکه به بدن  هایینامهتوی 

 کلوچه چی؟ -

 کلوچه گوشت بچه! -

 ور خیره شد، آیا درست شنیده بود؟به هکت زدهبهترابرت خشکش زد و  ایلحظه

شوکه  طورهمانخطاب به رابرت که  شدمیاز جایش بلند  کهدرحالیهکتور که حال خوبی نداشت 

شده بود گفت: تصمیمتو بگیر! این پرونده زودتر باید به یکی ارجاع بشه، اگه نجنبیم اون تموم 

ندارن، اونقدر  حدومرزیروبرو شده بود، اونا  ایزنجیرهقاتل  بهبا  قبالًر رو میکشه. من هی شهابچه

 می کشن تا کشته بشن.

میان در ایستاده بود به رابرت گفت:  کهدرحالیدر خروجی اتاق رفت و  سویبهو سپس هکتور 

 رو ببین! هاعکساول صبحانتو بخور بعد اون  کنممیراستی، توصیه 
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رابرت در خروجی بزرگ ساختمان پلیس را باز کرد و خارج شد. هوا بارانی بود و از بارش باران 

، وزیدمیپاییزی درختان خیابان خلوت، نمدار و خیس شده بودند. کنار این باران لطیف باد هم 

 زیبا و باشکوه که برای ایصحنه. داشتمیوابادی که شاخ و برگ درختان بلند را به رقصیدن 

 رابرت دیگر جذابیتی نداشت.

و منزجرکننده بود.  آورتهوع راستیبهیی که از جنایت قاتل دیده بود هاعکسحالش خوب نبود، 

 بهتر شود. اشخوردگیهمبهرابرت چند نفس عمیق کشید تا بلکه تهوع و دل 

دیگر رد پای  جاهایهمهحاال اینجا هم مثل  چراکهاو این شهر را دوست داشت اما نه حاال، 

 و دستان آلوده قاتالن وجود داشت. خوارانآدم

او پرونده قرمز را که با قطرات باران اندکی خیس شده بود میان دستانش فشرد و دوباره به داخل 

 را بپذیرد یا نه؟ خراشدلکه آیا باید این پرونده  دانستمیبازگشت. دچار تردید شده بود و ن

قادر نبود این قتل بی توجیه را بپذیرد،  راستیبهبود و  تحملغیرقابل این توحش و آدمکشی برای او

خدمتش با موارد زیادی از قتل و جنایت مواجه شده بود اما این مورد کشتن کودکان  هایسالاو در 

 جنایتی فراتر از توان او بود. هاآنو دریدن و خوردن 

اجساد دریده شده کودکان و  آورچندشرابرت چندین نفس عمیق دیگر کشید، تمامی تصاویر 

، یکی از این کودکان دادمیو آزارش  پیچیدمیو همه در مغزش  همه نابدنش شدهبریدهاعضای 

 سال! 8دختر و مابقی پسر بودند و همگی زیر 

، او از توحش موجودی به نام لرزیدمیاما رابرت از سرما ن ؛هوا پس از بازش باران سرتر شده بود

 توانستمیبود. ن پرکردهاطرافش وجود او را  هایانسان. خشم و نفرت از تمام لرزیدمیانسان بر خود 

 سویبهمنقلب شده بود و آشفته،  اشچهره کهدرحالی سرعتبهوخیم کنار بیاید، پس  فاجعهبا این 

 چراکهبه او بازگرداند،  درهرحالرا  دهندهتکاناتاق رئیس پلیس رفت. تصمیم داشت که این پرونده 

 توان و تحمل پذیرفتن این فاجعه ترسناک را در آن شهر ساکت و آرام نداشت.

 اجازه گرفت، مکثی کرد، در زد و داخل شد. اشمنشیدقایقی بعد به دفتر رئیس پلیس رسید. از 

نگران  فشردمیز را در دستانش رئیس پلیس کارتر با دیدن رابرت که خیس شده بود و پرونده قرم

 شد و پرسید: مشکلی پیش اومده رابرت؟

 که به من ارجاع شده خارج از توان منه! ایپروندهقربان،  -

 اما چی باعث شد که انصراف بدی؟ -

 نمی تونم درک کنم که با چه قاتلی مواجه شدم. -
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که دوست  ایپروندهپلیسی، فراموش کردی؟ ما اینجا جمع نشدیم تا به میل خودمون هر  بهاما تو  -

 توانیمون به کمک ما نیاز دارن. ما نمیداریم رو انتخاب کنیم. اون مردم بیرون از اینجا برای امنیتش

 خودمونو کنار بکشیم.

 ولی قربان، من اصرار دارم که این پرونده رو از من بگیرین. -

 توان انجامشو نداری. واقعاًوب، شاید در مورد تو اشتباه کردم، شایدم ترسیدی، شایدم بسیار خ -

بیشتر و بیشتر  هرروزاون قاتل رو پیدا کنم و اون  موقعبهکه نتونم  ترسممیقربان، از این  متأسفم -

 رو سالخی کنه!ها بچه

زیادی نداریم رابرت، گفت: پس عجله کن، ما وقت  باخشمرئیس پلیس از جایش بلند برخاست و 

من نمی تونم منتظر کشته شدن بچه بعدی باشم، باشه من این پرونده رو به کارآگاه دانلد می دم، 

 اما ... تو رو به خدا فقط اونو کمکش کن، باشه؟

قربان. من به  بلهرئیس پلیس نیاز به کمک جدی او دارد با تردید پاسخ داد:  دیدمیرابرت که 

ادامه پیدا کنه و ما از اون قاتل لعنتی عقب  هاجنایتکه این  ترسممیاما  ،کنممیایشون کمک 

 بمونیم، اونوقت همین مردم ما رو زنده نمی ذارن.

به کارآگاه دانلد اطالع  سریعاًرئیس پلیس کارتر تلفنش را برداشت و به منشی دستور داد موضوع را 

نمی دونم جواب  واقعاًمتوقف بشه، من  سریعاًباید  هاجنایتدهد و سپس به رابرت گفت: ببین، این 

 محلی رو که اجساد پیدا وآماده شو، بر فوراًشدن چی بدم؟ حاالم  تکهتکهرو که  هابچهوالدین 

 اونجا چیزی پیدا نیشه که به ما کمک کنه. حتماًشدن مو به مو بگرد، 

 قربان باید اجساد رو ببینم. -

 بسیارخب، ترتیبشو می دم. -

شتر شوکه شدم، توی تموم این بیو سپس کارتر دست بر شانه رابرت گذاشت و گفت: من از تو 

تا بچه کشته شدن و ما تازه  4همچین جنایتی ندیده بودم. به کمکت نیاز دارم،  وقتهیچ هاسال

 موضوع رو فهمیدیم و این خیلی بده!

تا این جنایتکار رو پیدا کنم، اما نمی دونم چقدر زمان  کنممیرابرت گفت: قربان، نهایت تالشمو 

 می بره.

شروع کن رابرت، فقط شروع کن. اون حرومزاده رو پیداش کن تا من با دستای خودم به درک  -

 واصلش کنم.

تمایلی به این کار  هرچندسپس رابرت برخاست تا به سردخانه برود و اجساد را از نزدیک ببیند. و 

اوضاع همیشه بر وفق  چراکه، آمدمیرفه او بود و باید با تمامی جوانب آن کنار نداشت اما این ح
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مشخص  راستیبهو  رودمی پیشتاریک وقایع  هایوخمپیچ سویبهمسیر  گه گاهیمراد نیست و 

 نیست که چه زمانی از این ورطه و تنگنا رهایی خواهیم یافت.

 .گرددمیبه روشنایی منتهی  هاتاریکیو تمامی  شودمیتمامی رازها روزی برمال  شکبیاما 
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و خاک،  باریدمیبود ایستاد، هنوز باران  پیداشدهکه اجساد در آنجا  ایرودخانهرابرت در حاشیه 

کشف مواردی بودند که  وتجسس در تمام نقاط مشغول جستج مأمورانگلی و باتالقی شده بود، 

 یافتهتعلیم هایسگماورا بنفش و  هایباطوم، با بینذرهبررسی نشده بود. با  دقتبهدر بازدید اول 

، والیگلچیزها را پیدا کنند، اما نه در اینجا که باتالقی بود پر از آب و  ترینکوچکند توانستمیکه 

 .بردمیاثری را از قاتل و ردپاهای او از میان  وهر ب آنچه

سر هم شده بودند برای چندمین  هاروزنامه شدهبریدهرابرت کاغذهایی را که با چیده شدن لغات 

را کامل  هایمکلوچهپخت  دستوربسیاری دارم، اما قبل از آن باید  هایآموزهبرای شما )بار خواند: )

 اثرانگشتییزاد ... تالش بیهوده نکنید چون من نه ردپایی دام، نه از گوشت آدم هاییکلوچهکنم ... 

. برای کندمیو نه پوست و مویی! من یک روحم، روحی که بر صندلی چوبی نشسته است و جنایت 

 (.!(من هدیه بیاورید تا برایتان هدیه بیاورم

 معنیبی. جمالتی که شدمیدر همین چند جمله خالصه  هاآنبا  پریشروانتمام گفتگوی این قاتل 

 هاآن. او با داشتندبرمیتاریک این قاتل خطرناک پرده  هایاندیشهاز  نوعیبهو  رسیدمیبه نظر 

 هایسیاهیاهل این شهر و حوالی نبود. قاتلی که از گوشه  مسلماًرودررو شده بود، یک جنایتکار که 

افق آسمان آن بپاشد و روزگار  بود تا تیرگی روح و جسمش را بر آمدهدنیا بدین شهرک زیبا 

را از  اشکهنه هایانتقامکند. حیوانی مخوف که گویی قصد داست تمام  باراندوهرا تلخ و  اشاهالی

موجودی به نام انسان بگیرد، مرد یا زنی که به کشتن کودکان روی آورده بود و چنین قصد داشت 

بیمار  درگذشتهریشه  شکبیدارد و این در جنایت وجود ن حدومرزیکه به همه بفهماند برای او 

 هیچ انسانی از بدو خلقت جنایتکار نیست! چراکهو فاسدش داشت. 

ی ایجاد انگیزدلدرختان جنگل صدای  ایبرگهو قطرات آن با برخورد به  باریدمیباران همچنان 

برای دیدن این  هاآنشده بود اما  دوچندانکنار رودخانه پرآب  شانزیبایی، درختانی که کردمی

 هابوتهو  هاگلبودند تا بوی خون، بوی جنایت و بوی توحش را میان  آمدهنیامده بودند،  هازیبایی

پیدا کنند، رد ناپیدایی از یک قاتل که کودکان مردم را برای تفریح، برای لذت و یا برای مجازات 

 !کردمیخود مثله 

، شدمی، این باران و مه غلیظ همیشه در شهرک کوچک مرسر دیده فراگرفترا  جاهمهمه  کمکم

هنوز تازگی داشت. او  هاماهدر فصل پاییز، هوایی مرطوب و بارانی که برای رابرت پس از  خصوصاً

بود تا در این  آمدهبود، حاال  شدهزدهدلخسته و  آنجلسلسشهر بزرگ  هایجنجال وکه از هیاه

ش را خراب کرد، چیزهمهاما این پرونده قرمز  ؛احت باشد و آرام بگیردگوشه خلوت و دنج دنیا ر

 اندازیدستکه اینجا هم از  دیدمیبود و حال  آمده ای آمریکسواینه برایش به کهمه آنچه را 

 جنایتکاران مصون نیست.
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را جلب کرد. یک غریبه  نظرش کردمیدر این افکار بود که صدای ماشینی که در آن حوالی پارک 

ماشین رفتند و پس از شناسایی او اجازه دادند که به محوطه  سویبه هاپلیسبود.  آمدهبه میانشان 

 نزدیک شود.

که  جاییبهکنار رودخانه،  سوآنبه  والیگلاز میان  آرامآراممردی که پالتوی بلندی به تن داشت 

 رابرت ایستاده بود نزدیک شد.

خونسرد و جدی. او با  ایچهرهچرمی، با  هاییدستکشو  قیمتگران بالباسیبود  سالمیانمرد 

دیدن رابرت که لباس پلیس ویژه را بر تن داشت مکثی کرد و سپس گفت: تو باید آقای کاپمن 

 باشی درسته؟

 شما؟ بله -

 دنبال کنیم. باهمما قراره پرونده رو  ظاهراًمن دانلد هستم، کارآگاه فرانک دانلد.  -

 البته. از مالقات شما خوشوقتم، آقای دانلد. خب -

 و با رابرت به گرمی دست داد. آوردان دستکش چرم نفیسش جلو باهمو دانلد دستش را 

یی که بر لب آن جا، نای رابرت و رو به رودخانه خروشپهلوپهلوبهسپس قدمی جلوتر گذاشت و 

و جعبه فلزی سیگارش را بیرون بودند ایستاد و متفکرانه دست در جیبش کرد  پیداشدهجسدها 

 و به رابرت تعارف کرد. آورد

یکی از سیگارهای باریک برگش را بر لبش  کهدرحالیاما رابرت به عالمت نه سری تکان داد و دانلد 

دونی؟ عکس جسدها رو توی ایمیلم دیدم، با قاتل عجیبی  گفت: می کردمیو روشنش  گذاشتمی

 خطرناک. دستچپروبرو هستیم. یک 

 دست چپ؟ -

 صدات کنم؟ دانلده بریدن اونا آشنایی دارم. می دونی رابرت ... می تونم یوالبته، من با ش -

 .دانلدالبته  -

قتل انجام  هاآدمچرا این  پرسیدممیادامه داد: من همیشه از خودم  زدمیو کارآگاه که لبخندی 

بود باالخره بعد از چند  شدهداده به همپرونده جنایی خطرناک که  بهبار توی  بهمیدن؟ تا اینکه 

 اعتراف کرد ازش پرسیدم چرا همچین کاری کردی؟ چیزهمههفته قتل رو پیدا کردم، وقتی اون به 

 دانلد مکثی کرد و پک بلندی به سیگارش زد. رابرت پرسید: خب، اون چی جواب داد؟

عالمه پول، برای دوستی  به گفت من برای کشتن وسوسه می شم! جالبه نه؟ همه ما برای دزدیدن -

شرکت بزرگ وسوسه می شیم و بهش نه نمی  بهیا برای رسیدن به ریاست  انگیزوسوسهزن  بهبا 

جواب جالبی داد. اون برای شکنجه کردن و کشتن، برای خون ریختن وسوسه  جدااما اون  ؛گیم

 !بود میو این نتیجه مه شدمی
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ادامه داد: اون ها آدم می  اندچگونهدانلد با لحن محکمی برای آنکه به رابرت بفهماند که قاتالن 

کشن چون به کشتن معتادن! حتی بعد از کشتن ارضاء می شن و مثل آدمی که گناه مرتکب می 

 شه دچار پشیمونی و افسردگی می شن، حتی گریه می کنن.

 با اونا فرق داره. مسلماًی کرده، تا بچه رو کشته و سالخ 4اما این یکی  -

آدمه مثل من و تو. فقط فرقش اینه که اون به این عمل دست می زنه و  بهاشتباه نکن. اونم  نه -

 ارضاء میشه و ما با کارای دیگه، ما هم می تونیم مثل اون بشیم!

موافق  اصالًه، من غیرممکنرک و گستاخانه دانلد موافق نبود گفت: نه این  هایحرفرابرت که با 

 نیستم.

که هیچ چی حتی اونایی که به ذهنت  فهمیمیاگه توی شهری مثل آلن تاون زندگی کرده باشی  -

 باشیم. بینواقع، بهتره هاجنایتنیست. حتی بدترین  غیرممکنخطور نمی کنه برای انسان 

ریم، تو نقطه فکری مشترکی ندارند موضوع بحث را عوض کرد و گفت: بگذ هاآندانلد که دید 

 رو از نزدیک دیدی؟ هابچهجنازه اون 

از امعاء و احشا اونها  هاییقسمتاز گوشت بدنشون و  ایتکهوحشتناکه،  واقعاًهر چهارتاشونو!  بله -

 کنه! تجربهرو  ایتازهغذاهای  هابچهقصد داره با اعضاء و گوشت بدن  ظاهراً، قاتل شدهبریده

خیره  آلودمهرودخانه  سویآنبه  کهدرحالی دادمیبیرون  اشبینیدانلد که دود غلیظ سیگار را از 

جنازه شروع کرده،  چهارتا. اون بازی رو با هایممواج بینیپیشغیرقابلقاتل  بهشده بود گفت: ما با 

رودررویی با اون نداریم. این ما رو دچار  یاون ما رو توی تنگنا گذاشته، چون حاال وقت زیادی برا

بشیم و نتونیم توی فرصت  پاچهدستالتکلیفی کرده و اون همینو می خواد. می خواد ما استرس و ب

حس عجیبی  بهکافی و مناسب گیرش بندازیم. نمی دونم درباره پخت کلوچه چی باید بگم. ولی 

نیست چون از تمام جسد استفاده نکرده،  خوارآدم بهبه من می گه اون دنبال چیز دیگه ایه! اون 

 اون می خواد به چیز دیگه ای برسه!

 ؟دانلدچه چیزی  -

نمی دونم، همین داره منو آزار میده. نمی دونم این پرونده رو از کجا شروع کنم. نمی دونم دنبال  -

هاش  کرد و جلوی جنایت اچی و یا چه کسی بگردم! نمی دونم توی چه مدتی میشه اونو پید

 !ترسممی... و از این بابت  گرفترو

چند تای دیگه باید شکنجه و کشته بشن؟  بعدازاینبچه قربانی شدن،  چهارتاتا حاال  ترسممیمنم  -

 ؟داریمزمانچقدر  واقعاًآدمکشی اون برسیم.  سرعتبهنتونیم  ترسممیمن 

 من نمی دونم. -
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تکان داد. در یک آن هر دو با تمام  تأسفدانلد نگاه عمیقی به رابرت کرد و سرش را به عالمت 

 هاآن. قاتل اندسردرگمو  مستأصلجنایی مختلف داشتند حس کردند  هایپروندهکه در  ایتجربه

دنبال  باهم هاآنیا پوست و یا حتی تاری از لباس!  و، نه ردی از ماثرانگشتینه ردپایی داشت، نه 

 ؟گشتندمیچه کسی 

 گاهیگاهو  شدمیغلیظ، تنها صدای خروش آب رودخانه شنیده  در عمق مه ودر میان سکوت آن د

آب اثر هر چیزی را بده بود،  چراکه، گشتمیدنبال هیچ و پوچ  حاصلبیصدای پارس سگی که 

 !ایجاماندهبهنه بویی، نه ردی و نه 

اجساد دیگری را در همان  مسلماًشده بود. قاتل  رحمبییک رودخانه زیبا که جوالنگاهی برای قاتل 

کند، یک روح  اشردیابیکسی بتواند در مه یا در تاریکی  آنکهبی. گذاشتمی جابهحوالی برایشان 

 نوشته بود! اشنامهدر  آنچهپلید، مرموز و خطرناک، تیره و تاریک همانند 

اطراف میان رابرت و دانلد در سرمای باران و مه غرق در اندیشه بودند، قاتل جایی در همین 

و یا در ساختمانی متروکه و شاید هم در یک آپارتمان پوزخند زنان و خونسرد  هاگلدرختان، میان 

آن دو برای اولین قدم در این پرونده مجهول و  راستیبه. کردمیبود و نگاهشان  شدهپنهان

 ند؟شدمیبه کدام راه باید وارد  وآزاردهنده به کدام س

داره برای  اآلن حتماًنگاهی انداخت و گفت: زمان داره جلو میره، اون  یمتشقگراندانلد به ساعت 

 قربانی پنجم نقشه می کشه.

 اون داره ما رو نگاه می کنه! کنممی، من حس دانلد -

شه یو دانلد ساکت و متفکر رو به رابرت کرد و گفت: حق با توئه، کنجکاوی تنها حسیه که نم

 ببینه تا بهتر برای نقشه هاش تصمیم بگیره!کنترلش کرد، اون می خواد ما رو 
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. دانلد رفتمی جلوروبه باعجلهبود، لحظاتی که  سازسرنوشتساعاتی گذشت، ساعاتی که حیاتی و 

را بررسی  هابوتهو  هاشنخاک،  ذرهذرهو رابرت کنار هم در حاشیه رودخانه با کنجکاوی و دقت 

 کامالًآن حوالی را  وجببهوجبهم  یافتهتعلیم هایسگپلیس و  مأمورانکردند، همراه آنان 

در تمامی حاشیه رودخانه هیچ ردپای انسان و یا  راستیبهیافت نشد و  ایتازه چیزهیچاما  ؛گشتند

؟ چگونه امکان گشتندمیح شبیکباید به دنبال  هاآن. آیا شدمیردی از قایق و یا اسب دیده ن

 را بدون هیچ ردی از خود تحویلشان دهد؟ هاجنازهداشت قاتل 

دانلد که از گروه جلوتر حرکت کرده بود از میان مه و باران با صدای بلند همه  گیرودارهمین  در

 دویدند. سوآنبه  سرعتبههمگی  مأمورانو رابرت و  فراخواند سوآنرا به 

شمال، جایی که رودخانه با  الیهمنتهییی که دیگر مه وجود نداشت، در کیلومترها آنطرفتر جا

چیده شده  هایسنگقرار داشت. یک کلبه شکار میان  ایکلبه شدمیسرازیر  به پایینشیبی تند 

، برای نقشه کشیدن و برای کمین هاانساندر وسط رودخانه، یک فضای دنج و خلوت برای فرار 

از میان انبوه درختانی که در دو سوی رودخانه  شدمیاین کلبه چوبی بزرگ نبود اما  اگرچهکردن، 

برافراشته بودند، دید و پیدایش کرد. یک کلبه که شاید برای همه  به سویششان را هایشاخه

باشد. شاید در آنجا اثری از قاتل بی رد  هاآنسرنخ بزرگی برای  توانستمیبود اما حاال  اهمیتبی

ت همه گفت: این اجساد با جریان آب درست جایی که به. دانلد در میان کردندمیشان پیدا و ن

رو توی آب رها کرده تا اون پایین  هابچهباید، به حاشیه رودخونه رسیده، اون قاتل لعنتی جنازه 

یم. عجله کردمیبه دست شما برسه، نبایدم ردی ازش باقی بمونه، ما تموم مدت داشتیم اشتباه 

 کنید باید اون کلبه رو محاصره کنیم.

جلوتر از همه رها شدند تا  هاسگشروع به دویدن کردند و  سوآنو سپس همگی با اسلحه به 

 را باخبر کنند. هاآندیدن اثری از قاتل  محضبه

 وخروشجوش. رودخانه آن باال رسیدمیمه در آن ارتفاع کمتر شده بود و فضا اندکی بازتر به نظر 

 هایآبری داشت. کلبه چوبی کهنه با سنگ چینی که تا میان رودخانه امتداد داشت در کام بیشت

و بخار گرفته کلبه تنها  آلودگلروز بود، اما در پس پنجره  اگرچهخوش کرده بود.  آنجا آلودکف

 تاریکی بود و بس.

درب کلبه حرکت کردند. صدای خروش آب  سویبه هاسنگاز میان  آرامآرامو  بااحتیاط مأموران

تهاجمی  باحالتیبا ناچار و  هاآنپرتالطم رودخانه امکان شنیدن صداها را از آنان گرفته بود و 

 کلبه روان شدند. سویبه

باز  آرامیبهو سپس درب فرسوده کلبه که از رطوبت و نم شدید آن فضا رو به پوسیدگی نهاده بود 

 رابرت و دانلد به داخل کلبه قدم گذاشتند. همراه بهپلیس  مأمورشد و دو 
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و مرطوب  داردمتوانستند فضای  هایشانموبایلبا استفاده از فندک و  هاآنداخل کلبه تاریک بود و 

 آنجا را اندکی روشن کنند و اطرافشان را ببینند.

ه میز بزرگی ، یک بخاری هیزمی و در وسط کلبشکنیهیزمدر اطرافشان ابزارآالت ماهیگیری و 

میان بوی نم و رطوبت آب و رودخانه بوی سوختگی  رسیدمی. فضا سنگین بود و به نظر شدمیدیده 

میز برود و سپس  سویبه. بویی که دانلد را وادار کرد رسدمیچوب و بوی خون و تعفن به مشام 

پوست، گوشت و بقایای استخوان کودکانی که مثله  هایتکهپلیسان او  زدهوحشتدر برابر دیدگان 

 شده بودند را میان دستانش گرفت و با ترس به آنان نشان داد!

که  ایدریچهبار سالخی کرده و در رودخانه رها کرده بود! از  آخریناجساد را برای  جاهمینقاتل 

را یکی پس از دیگری میان  هاجنازهزیر میر قرار داشت او توانسته بود بدون نگرانی از دیده شدن 

خون تا کف کلبه و اطراف دریچه،  هایرگهبود و  پرکردهآب بیاندازد. خون لخته شده سراسر میز را 

اما مسلم بود که شکنجه و قتل کودکان  ؛به آب داشت هاآننشان از تقالی قاتل برای پرتاب کردن 

را به این کلبه متروک  هاآنبود و قاتل تنها برای از بین بردن رد خون  نشدهانجامدر این کلبه 

و  آلودمهدر آن مکان  چراکهنگران چیزی باشد.  آنکهبیبود تا در آب رهایشان کند.  آورده

 کسی شاهد جنایتش نبود. شدهفراموش

دقیق و  بررسیوارد شدند تا  ماوراءبنفشردیابی و  هایدستگاهتجسس با  مأموران ازآنپسو 

را برای پیدا کردن اثری از ردپا، لباس و یا خون و موی قاتل آغاز کنند، از خون ریخته  ایگسترده

شد تا شاید به موضوع جدیدی پی برده  بردارینمونهشده بر میز و بقایای جسدهای کودکان هم 

 شود.

میز سالخی قرار داشت  که کنار ایچوبیبه صندلی  حرکتبیو  زدهبهتو در این میان رابرت  

بود. قاتلی تا بدین حد  کردهاشارهبه آن  اشنامهخیره شده بود. همان صندلی چوبی که قاتل در 

 یک انسان نبود! راستیبه کردمی تکهتکهخونسرد که لمیده بر صندلی کودکان را 

تیره  هایسایهبه  کردمیسیگاری روشن  کهدرحالیدانلد که منقلب شده بود از کلبه بیرون رفت و 

 راستیبهخیره شد و با خود اندیشید که  رسیدندمیبه نظر  ترعمیقاز آن باال میان مه،  که نادرخت

که تاکنون  هاییآنبا تمامی  عمیقاًاست؟ قاتلی که  شدهپنهان هاتاریکیو  هاسیاهیقاتل کجای این 

دیده بود تفاوت داشت. او با آرامی، خونسردی و اشتیاق کشتار کودکان را آغاز کرده بود و این 

ی که دیده بود از جنایتش هایپروندههمه  برخالفبرای کارآگاه دانلد بود، قاتلش  ایتازهتجربه 

 ، او عاشق آدم کشی بود!کردنمیاحساس گناه 
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. گذشتمیقدم گذاشتند یک هفته  آلودخوناز آن روز سرد و بارانی که دانلد و رابرت به کلبه 

 سپری شد. تابیبیکه برای همه پر از اضطراب و  ایهفتهیک

است، هر  دادهرخقتل دیگری  حتماًکه  شدمیتصور  خوردمیدر داره پلیس هر تلفنی که زنگ 

و روز بعد جسد خونینش  شدهربودهنتظر آن بود که فرزندش که کودکی داشت هر آن م ایخانواده

 تحملغیرقابل، ترسناک و زجرآورکنار رودخانه نفرینی پیدا شود! همچون یک کابوس که برای همه 

اهالی شهر حس ناامنی  یکیکبود، کابوسی که گویی پایانی نداشت. یک هذیان تب آلود که برای 

 قربانی پنجم کیست؟ پرسیدندمی. همه از خود کردمی القاءو ترسی عمیق را 

 فرورفتدر این میان برای جلوگیری از ربوده شدن کودکان، شهر از سوی پلیس در قرنطینه کامل 

 رسیدمیند. هر کس که مرموز به نظر قراردادهر حرکت مشکوکی را تحت کنترل  مأمورانو 

 بستبناما هر بار به  ؛نشان دهد هانآتا شاید ردی از قاتل را به  شدمیدستگیر و بازجویی 

 !انگیزنفرتتنها یک نفر برنده بود، قاتل  بارخون، گویی در این بازی رسیدندمی

علیرغم تحقیقات و جستجوی گسترده در کلبه، کنار رودخانه و تمامی مسیرهایی که احتمال عبور 

از او پیدا کنند. شاید این پرونده  اینشانه، هنوز نتوانسته بودند هیچ ردی و رفتمیقاتل از آنان 

. شاید این بار هم شدمیو تا ابد مختومه  ماندمی نتیجهبیدیگر  هایپروندههم مانند بسیاری از 

. کسی گذاشتمیوابه حال خود  هایشجنایتو او را با تمامی  شدمیدنیا با قاتلی دیگر همدست 

 به دست، جهنمی که هاانسانبرای  شود میشاید این گوشه دنج دنیا قرار بود جهن دانستمیچه 

 بود! شدهدادهشیطان ترتیب 

 اتومبیلبود. هر از گاهی  فرورفتهدر ترس و نگرانی  هاخیابانو  وزیدمیحوالی عصر بود، باد مالیمی 

اقدام  گرنظارهبودند،  گرنظارهو ناامید تنها  مستأصلو پلیسان  گذشتمیو یا عابری از آن حوالی 

 بعدی قاتل.

 خواریآدماز قتل و یا  ایسابقهتمام کسانی بود که  هایپروندهرابرت در اتاق کارش مشغول بررسی 

مواردی خاص  جزبهقبل تاکنون چنین موردی در هیچ ایالتی دیده نشده بود،  هاسالداشتند. از 

 بود. دادهرخ هاآنکه یک یا دو قتل در 

انتظار  بازهمهمگی کودک همه را شوکه کرده بود و  همآنقتل  4اما این بار شروع پرونده با 

بود. چیزی که رابرت، دانلد و تمامی پلیسان  هاآنتنها راه پیش روی  ظاهراًکشیدن برای قتل بعدی 

 از آن تنفر داشتند. انتظار کشیدن برای مرگ کودکی دیگر!

 باتجربهیک کارآگاه  عنوانبهنلد توانسته بود تمامی حدسیات او را تماسش با دا آخرینرابرت در 

همدستی داشت که برای  مسلماًبود، اهل این شهر و حوالی نبود و  دستچپگردآوری کند. قاتل 

در نامه  آنچهمعلولیتی داشت،  هاآنقاتل مخوف  ظاهراً چراکه. کردمیربودن کودکان به او کمک 
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کودکانی  همآناما مشخص نبود که هدف او از ارتکاب به قتل  ؛روشن کرده بود هاآناظهاراتش برای 

باشد؟ حتی مشخص نبود که او مرد است یا زن. از بین چهار کودک به قتل  تواندمیچه  گناهبی

را بر اساس اسم،  هاآنهویت مشخص نداشت و اهل شهر مرسر نبود. آیا قاتل  هاآنرسیده یکی از 

بر اساس عادتی مشخص انتخاب کرده بود؟ آیا این کودکان برای قاتل یادآور  بر اساس سن یا

 ازلحاظکودک هیچ تشابهی یافت نشده بود، نه  4این  مابینبودند؟ ا ایآزاردهندهخاطره و یا رخداد 

سال  8جنسیت، تنها یک نکته وجود داشت، کودکان همگی زیر  ازلحاظسن و نه  ازلحاظچهره، نه 

 و هیچ انگیزه دیگری نداشت؟ زدمیدست  خواریآدمبودند. آیا قاتل تنها یک دیوانه روانی بود که به 

؟ او پرسیدمیرابرت کالفه و سردرگم با خود اندیشید که اگر قاتل اکنون رودررویش بود از او چه 

 ایهدیه مسلماًداشت؟  هاآناز  ایهدیهچیزی نفهمیده بود. قاتل انتظار چه  قاتل آخر ازجملههنوز 

 بود و در ازای آن ... هایشقتلمتوقف کردن  دادمی هاآنکه قاتل به 

 ! رئیس پلیس کارتر پشت خط بود.درآمددر این افکار بود که ناگاه تلفنش به صدا 

تلفن را برداشت اما صدای لرزان کارتر  خواهدمیا رابرت به تصور آنکه رئیس گزارش کار روزانه او ر

نشسته بود تنها سخنان  اشپیشانیچون پتکی بر مغزش فرود آمد، رابرت که عرق سردی بر 

پیدا  هاجنازه اآلنابتدایی او را شنید: رابرت! قاتل لعنتی تو بچه پنجم و ششم رو هم کشت! همین 

 ببین چه خبره. وشدن، کنار همون رودخونه نحس. تو رو خدا بر

از اداره خارج شد. او با چنان  دواندوانو سراسیمه از جا برخاست و  ریختههمبهلحظاتی بعد رابرت 

رودخانه راند که خودش نفهمید کی و چه موقع به قتلگاه شوم  سویبهشتابی سوار ماشینش شد و 

 رسیده است.

 زدهدلغمگین و  غیرانسانیعصر هنوز گرفته و ابری بود، گویی آسمان هم از این رفتارهای هوای 

ند بوی جنایت، بوی نفرت و بوی انزجار فضای آن شهرک زیبا و خواستمیبود، گویی این ابرها ن

ا شسته شود ام هاسیاهیند تا بلکه باریدمیآرام را پر کند. شاید برای همین بود که روزها پیاپی 

 .فروبریزداز آن بود که با این باران  ترتیرهو  ترعمیقکدر،  هایسایهصد افسوس که این 

 رحمبیتاریک و دور از ذهن قاتلی ناشناس و  ایگوشهدر  انگیزدلو در این بهبهه باران و مه 

زمان  راستیبه، به کشتار کودکان، کودکانی که دادمیبه جنایاتش ادامه  وقفهبیبود و  شدهپنهان

ند ... حاال خندیدمیو  کردندمی، بازی کردندمیسال زندگی  هایسالکه باید  هاآنمردنشان نبود، 

ند و سرانجام به شکلی دردناک به قتل شدمیند، مثله شدمیشکنجه  خوارخونتوسط این 

؟ چرا باید بجای محبت و دوستی آزار و شکنجه شدمیچرا باید چنین  راستیبه. رسیدندمی

ند؟ چرا باید در دنیایی که برای ورود به آن حق انتخابی نداشتند دستمایه دیوانگی و بربریت دیدمی
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برای موجودی چون انسان درد بود و  اشداراییند؟ دنیایی که تنها و تنها شدمی صفتحیوانیک 

 درد ...

؟ چرا باید جانشان را که حق ریختمیپس چرا باید این قاتل درد و عذاب را به کام کودکان 

 ؟گرفتمیمسلمشان بود از آنان 

از ذهنش گذشت،  راندمیرودخانه  سویبهدر تمام مدتی که رابرت  آزاردهندهتلخ و  سؤاالت این

که هیچ پاسخی برایشان نداشت. او از این تاریکی ذهنش، از این گمراه بودن و از این  سؤاالتی

 چیزهمهپیدا کند؟ چرا  انگیزنفرتردی از این انسان  توانستمی. چرا ندیدمیبودن آزار  اطالعبی

 درنگبی کردمیش، اویی که اگر دستگیرش شناختمیبرای ادامه جنایات او مهیا شده بود؟ او که ن

 !کردمی اشتکهتکه

منتهی به رودخانه رسید.  آلودگللحظاتی بعد رابرت که غرق در افکار خود بود به انتهای جاده 

ی انگیزهراسدلگیر شامگاهی در آن فضا احساس  ومیشگرگچراغ گردان پلیس در  هایماشین

 ایجاد کرده بودند.

کارآگاه دانلد را هم دید. او هم در آنجا بود،  قیمتگرانپلیس، ماشین  هایاتومبیلرابرت در کنار 

گوشت بدن  هایکلوچهاز  آورتهوعبود تا همراه پلیسان در ضیافت قاتل شرکت کند. ضیافتی  آمده

کودکان! ضیافتی که با خون اجساد کودکان رنگارنگ شده بود. یک ضیافت که میزبانش هنوز 

بارانی، گویی  نیمهو  آلودمهنه زیبا و درختانش. در هوایی ناشناس مانده بود. ضیافتی کنار رودخا

اجساد کودکان در همان مکان، در  بازهم. شدمیبه شکلی آزاردهنده تکرار  هاآنزمان برای تمامی 

 بدون قاتل و یا حتی متهمی! بازهمهمان فضا، با باران و مه و 

بود،  ترغلیظبه حاشیه رودخانه رسید. کنار رودخانه مه  هاگلرابرت از اتومبیل پیاده شد و از میان 

مشغول جستجو بودند، کاری بیهوده که در طول یک هفته  هاسگزیادی در اطراف با  هایپلیس

 .اینشانهنه ردی و نه  بازهمهنوز ادامه داشت ف یافتن ردی از شبح آدم کش و 

غرق در  چنانآنستاده بود. او ایخانهرود ی دو کودک رو بههاجنازهدانلد کمی آنطرفتر از کیسه 

 اطراف نبود. هایپلیستفکر بود که متوجه حضور رابرت و حتی تمامی 

 پارهپارهجسد  شدمیچگونه  راستیبهو درهم،  آلودغم ایچهرهخیره شده بود با  هادوردستاو به 

 بود؟ تفاوتبیشده کودکان را دید و 

با هر پک  گوییو این بار با حرص و خشم.  زدمیعمیقی  هایپکدانلد مانند همیشه به سیگارش 

 اشبینیبود از  شدهآمیختهکه با نفرت و انزجار  آن راو  خوردفرومیسیگار ترس و بیچارگی را 

 .دادمیبیرون 
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ند قاتل از دسترشان دویدمیو  کردندمیشده بودند. هر چه بیشتر جستجو  مستأصلهمه  راستیبه

بود.  آمدهکردن اهالی شهر  کنریشهح بود. روحی که گویی برای شبیکاو  راستیبه. شدمیدورتر 

ند. شاید او از همه این مردم شدمیبود که تمامی کودکانش باید قربانی  هم آنجاییشاید اینجا 

 .گرفتمیتنفر داشت و حاال با کشتار کودکانشان انتقامش را از آنان 

در گوشه رودخانه میان  بازهمکودکان را که  آلودخونرابرت با ترس و دودلی خم شد تا دو جنازه 

 گیر افتاده بودند به کمک پلیسان بازرسی کند. هاسنگ

پیچیده  هاآندر  هاجنازهکه  ایکیسهمیان  بازهمسال و  8زیر  بازهمهر دو کودک دختر بودند، 

بود دیده  شدهبندیبستهفلزی هم که با دقت  ایجعبهاین بار وجود داشت ولی  اینامهشده بود 

 به رابرت دادند. بااحتیاط. پلیسان نامه و جعبه را شدمی

آثار شکنجه و  بازهمرا بررسی کرد.  هاآنروی بدن  هایبریدگیکودکان و  ایزخمه دقتبهرابرت 

 بود. شدهبریدهی از گوشت بدنشان هایتکهزخم روی اعضای بدنشان مشهود بود و 

و با تالطم آب  آرامیبهی کوچکشان هاجنازهبود و  پرکردهخون تمامی بدن عریان کودکان را 

 .. کودکانی که تا ساعاتی پیش زنده و پرشور بودندشدمیباال و پایین  آلودکفشان و روخ

 سال! 8را تکمیل کرده بود، سه دختر و سه پسر همگی زیر  هایشقتل هاآنقاتل مخوف 

بود خواند:  شدهساختهبا بریدن و چیدمان کلمات روزنامه  بازهمقاتل را که  انگیزنفرترابرت نامه 

من در قعر  چراکهادامه دادم. در جستجوی من نباشید  ناچاربهم را به کار نگرفتید و من هایآموزه

برایتان  ایهدیههدیه نیاوردید اما من  باآنکه! ایموپرداختهخودساختهجهنمم. آنجا که خود برای 

 تازه از گوشت آدمیزاد! هایکلوچهدارم، 

گشود ... داخل  آن رافلزی در دستش خیره شد و با هراس درب  هایجعبهو رابرت شوکه شده به 

 از گوشت انسان! شدهتهیهگوشت،  هایکلوچهوز گرم بودند، بود که هن ایتازه هایکلوچهجعبه 

تجسس داد و کوشید تا  مأمورانرا به  هاکلوچهجعبه حاوی  رفتمی گیجسرش  کهدرحالیرابرت 

جلوگیری کند. قاتل با گوشت بدن این دو کودک کلوچه پخته بود! عملی  اشخوردگیهمبهاز دل 

یی با رودرروبزدل بود و جرات  وحکایت داشت. انسانی که ترس بختنگونکه از توحش این حیوان 

و به  کردمیکودکان را شکنجه  ساالنبزرگآنان را نداشت. انسانی که از شدت رذالت بجای کشتار 

 .رساندمیقتل 

، فریاد پلیسان و سپس صدای شلیک گلوله همه را هاسگدر همین هنگام صدای پارس وحشیانه 

با چه کسی درگیر شده  مأمورانبود متوجه کرد.  فرورفتهجایی که میان مه  رودخانه سویآنبه 

به باالی رودخانه نزدیک همان کلبه چوبی میان آب  سرعتبهبودند؟ رابرت، دانلد و سایر پلیسان 
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به زمین میخکوب  هاسگلب رودخانه توسط  هاگلدویدند و سپس هم از دیدن مرد جوانی که میان 

 نشانه رفته بود، غرق در حیرت شدند. او که بود؟ به سویششده بود و چندین اسلحه 

پلیس دست بند زده شد و مقابل  مأمورانتوسط  سرعتبهبود  زناننفسو  پریدهرنگ جوان که

جوانکی پرتاب شد. همه با خود اندیشیدند آیا این قاتل است؟  هاگلپاهای رابرت و دانلد به میان 

و موهای ژولیده و بلند که بیشتر به دانشجویان شباهت داشت. آیا او برستی  ریشتهالغر، عینکی با 

که روزها  ایکلبه؟ کردمیقاتل باشد؟ و اگر چنین نبود آنجا داخل کلبه چوبی چه  توانستمی

که هنوز گرم  هاییکلوچهی تازه و هاجنازهشدن  با پیدا زمانهمتحت نظر پلیسان بود و حال 

 ؟دادمیداشت که باید انجامش  کاریچهبودند، این جوان آنجا حوالی کلبه چوبی 

رابرت حتم پیدا کرد که او یا خود قاتل است و یا همدستی که به قاتل در اجرای جنایاتش کمک 

 را بر اشاسلحهجوان دوید و  سویبهبود  شدهسرخاز فرط خشم  کهدرحالی آن حالو در  کندمی

 ؟کشیمیرو  هابچهپیشانی او نهاد و گفت: حیوون کثیف، پس تو 

خبرنگارم، فقط کنجکاو بودم تا چند تا عکس از اون کلبه بگیرم، چون کسی  بهنه قربان ... من  -

 من به محل نزدیک بشم، برای همین یواشکی اومدم، باور کنید! دادمیاجازه ن

افتاده بود اشاره کرد و ادامه داد: آدرس  هاگلبه دوربینش که میان  لرزیدمیاز ترس  جوان که

 م گزارش تهیه کنم. همین!خواستمیاینجا رو از دوستم که توی اداره پلیسه پرسیدم، فقط 

و با تمام خشم و غضبی که  اختیاربیرسیده است  بستبنبه  بازهمبپذیرد  توانستمیرابرت که ن

محکم بر سر و صورت جوان کوبید و فریاد زنان گفت: کار خودته در وجودش بود چندین مشت 

 مگه نه لعنتی؟

گفت: کافیه رابرت، اون باید بازجویی بشه،  کردمیرابرت را آرام  کهدرحالیکه دانلد دخالت کرد و 

 قضاوت کنیم. اآلنما نمی تونیم 

به اداره پلیس ببرند تا بازجویی  سریعاًبر خود مسلط شد و دستور داد تا مرد جوان را  آرامآرامرابرت 

 الزم از او انجام گیرد.

و جستجو در اطراف را  هاجنازهمابقی نیروهای پلیس هم در محل باقی ماندند تا بررسی کامل 

 ادامه دهند.

اعتراف کنه، اون نمی تونه منو فریب  کنممیرابرت سوار بر اتومبیلش شد و به دانلد گفت: وادارش 

 بده.

است تنها به گفتن این جمله بسنده کرد: رابرت، توی تصمیم  گناهبیجوان  دانستمیو دانلد که 

 گیری عجله نکن.
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 تفاوتبیکرده بود گفت: من نمی تونم مثل تو  اشکالفهاما رابرت که خونسردی آزاردهنده دانلد 

 باشم.

اداره پلیس  سویبهجوان بود به دنبال ماشین حامل  پرکردهخشم وجودش را  کهدرحالیو سپس 

 حرکت کرد.

چون آن  لوحیسادهچرا باید جوان  دانستمیرا در مه نظاره کرد. ن هاآندانلد تا دقایقی دور شدن 

خم  آرامیبه آن حالخبرنگار تنها برای تهیه چند عکس خود را به چنین دردسری بیاندازد؟ و در 

 برداشت. هاگلشد و دوربین مرد جوان را از میان 

 ، نگران نباش.کنممیپلیسی به او نزدیک شد و دانلد دوربین را نشان داد و گفت: بررسی 

روشنش کرد و مشغول تماشای  کردمیآن پاک  LCDرا از روی صفحه  والیگل کهدرحالیآنگاه 

دقیقه پیش  25تا  20 شدمیتایی  15که حدود  هاعکس آخرینی داخل آن شد. هاعکس

منتهی به کلبه و ... از سگی بود که  هایسنگاز کلبه چوبی، از مسیر  هاآنبود، همه  شدهگرفته

بودند. یک سگ سفید و دیگر  شدهگرفتهجنگل دویده بود  سویبه تدریجبهستاده بود و ای کلبهکنار 

 هیچ.

، او روی تصاویر سگ زوم کرد و با دقت نگاهش کرد. یک سگ گرگی سفید فرورفتدانلد به فکر 

چندین  آن رادر پهلوهایش داشت، یک سگ جذاب و زیبا. سگی که دانلد  ایمشکی هایرگهکه 

 بار دیده بود!

 سگ را کجا دیده است؟ آورداو فکر کرد تا به یاد 

سن(( در خیابان مروین و حتی دو مدرسه ابتدایی ))هول مدرسه، کنار آوردبعد به خاطر  ایلحظهو 

و  نشستمیدر ماشین  هاپلیسدیگر، همان روزهایی که برای کشیک دادن کنار خیابان به همراه 

 مراقب اوضاع بود.

بازی  هاآنو با  شدمینزدیک  هابچهبه  آرامیبه داشتنیدوست وکه سگ پشمال آورداو به یاد 

به همراه  هاآننزدیک شد و  دختربچهکه شب قبل همین سگ به دو  آوردحتی به یاد  .کردمی

از خود نپرسید این  کسهیچمحو شدند و  ازنظرسگ بازی کنان تا پیچ انتهای خیابان رفتند و 

خانگی  آموزدستیک سگ  فکر کردنداست؟ همه با خود  آمدهسگ متعلق به کیست و از کجا 

کنار کلبه چوبی دیده  هاعکسو حاال همان سگ در  آیدمیاست که برای محافظت از کودکان 

 !شدمی

 آخرینبود تا  آمدهاز مرگ کودکان به آنجا نیامده بود، بلکه  تأسفحتم آن سگ برای  طوربه

بود. مالکش  شدهدادهبرای آن تعلیم  آنچهرا به دستور مالک قاتلش باالی رودخانه رها کند!  هاجنازه

 که همان شبح نشسته بر صندلی بود. همان قاتل کودکان!
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و نزد  دادمیدانلد درست بود پاداش این سگ گوشت تازه قربانیانی بود که فریبشان  اگر حدسو 

تا آن لحظه به ذهنش  کسهیچ آنچه. اشپرمخاطرهمنصفانه در ازای عمل  پاداش! یک بردمیقاتل 

 خطور نکرده بود.

نشست.  اشپیشانیو دانلد از تصور آنکه این رخداد ترسناک واقعیت داشته باشد عرق سردی بر 

 شدهتربیت هاانسانهمدست قاتلشان یک سگ سفید و زیبا بود، یک حیوان فریبنده که برای ربودن 

 .کردنمیکسی حتی تصورش را هم  چراکهمورد سوءظن قرار گیرد،  آنکهبیبود! 

و  هاخونریزیکه در قتل و آدمکشی شریک بود، موجودی وفادار که در تمام  هگنابییک حیوان 

این سگ گناهکار بود  راستیبههمراه قاتل بود، حیوانی که قادر به مجازاتش نبودند. آیا  هاشکنجه

 ؟گناهبییا 
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بررسی  دقتبه آن رادوید و اطراف  هاجنازهکیسه  سویبههنوز دچار تردید بود  کهدرحالیدانلد 

به  کسهیچمشهود بود.  کامالًسگ روی کیسه و پارگی در اثر کشیده شدن  هایدندانکرد. آثار 

حیوانات وحشی بودند و این اثر  موردعالقه هاجنازه چراکه کردنمیاین اثر روی کیسه توجهی 

تجسس گفت: از اثر دندون  مأموران. دانلد به یکی از شدمیطبیعی تلقی  کامالًروی کیسه  هادندان

تجزیه و تحلیل کامل می خوام، حتی بزاق دهن اون حیوون رو که این کیسه  بههای روی کیسه 

 رو گاز گرفته بمن بدین!

با تعجب به او نگاه کردند. چرا برای کارآگاه اثرات دندان یک حیوان وحشی روی کیسه  مأمورانو 

 مهم بود؟ قدرآن

 !کنممی، عجله کنین، من شوخی ناآلنکرد: همین  تأکیدبدهد  هاآنتوضیحی به  آنکهبیدانلد 

 لوازم مخصوص خود را از اتومبیل خارج کردند تا دستورات او را اجرا کنند. مأمورانو سپس 

دوربین خبرنگار را همچنان در دستانش  کهدرحالی زدمیبا خود حرف  ایدیوانهو دانلد که مانند 

 شده بود دوید. تررقیقرودخانه جایی که مه  سویبهداشت 

 ، اون چش شده؟هابچهیکی از پلیسان با تعجب از بقیه پرسید: ببینم 

کلبه چوبی که آنجا هم پر بود از  سویبهرا روشن کرد و سراسیمه و مضطرب  اشقوهچراغدانلد 

 به دنبال رد پای سگ بود! هاگلو  هابوتهکرد. او میان پلیس حرکت  مأموران

به کلبه  کردمیی داخل دوربین در ذهنش مجسم هاعکسمحل حرکت سگ را با  کهدرحالیو 

 پیچیدمیکه در حاشیه رودخانه تا آن باال  آلودیگلچوبی، به راه سنگی میان آن و سپس راه 

 انداخت. سوآنرا به  اشقوهچراغنگریست و 

 !شدمیروی زمین که با نوارهای زرد هشداردهنده پلیس قرنطینه شده بود آثار رد پای سگ دیده 

 ردپای خبرنگار بود. مطمئناً انسان کهو در کنار آن ردپاهای یک 

دنبال کرد.  بااحتیاطرد پای خبرنگار تا باالی رودخانه ادامه داشت  برخالفدانلد ردپای سگ را که 

حاشیه باالی رودخانه رفته بود. جایی که هیچ پلیسی در آنجا حضور نداشت،  سگ تا کیلومترها به

 تمام پلیسان تنها مراقب کلبه چوبی بودند. چراکه

با  ازآنپسو دانلد ردپا را دنبال کرد. ده دقیقه بعد او به باالترین نقطه رودخانه رسید، جایی که 

ن اطراف را بازرسی کرد. ردپای سگ بزرگی مسدود شده بود و سپس با دقت تمامی آ هایسنگ

در حاشیه رودخانه از آن باال تا پایین کنار کلبه چوبی ادامه داشت و آنجا روی زمین آثار کشیده 

 .شدمیشدن جسمی سنگین رد پای سگ دیده 

باشد.  تواندمیوجود دارد چه  والیگلکه میان  ایتیرگی دانستمیبر خود لرزید، ن بارهیکبهدانلد 

 دید! وضوحبهخون را که هنوز تازه بودند  هایلختهخم شد و سپس اثرات  آرامیبهاو 
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 شدهانداختهدر این محل از لب جاده تا کنار رودخانه توسط سگ کشیده شده و در آب  هاجنازه

 را تا آن پایین تحویلشان داده بود. هاجنازهجریان آب کیسه حاوی  درنهایتبودند و 

 مأموریتشتمامی آن راه را تا پایین طی کرده بود تا از درست انجام شدن و سگ باهوش و زیرک 

بود که خبرنگار از او در کنار کلبه  ازآنپسرا به صاحبش ثابت کند و  اشوفاداریتا  مطمئن شود

با قاتل برمال شود محل را ترک کرده  اشهمدستیچوبی عکس گرفته بود و سگ که مایل نبود 

 .کشیدمیاز خیابان انتظار کودک دیگری را  ایدر گوشهبود و حال یا در کنار قاتل بود و یا 

که در انتها به راه  ایجادهمتروک و خالی رسید،  ایجادهو سپس دانلد مسیری طوالنی به کنار 

 قبل محل عبور و مرور کارگران معدن بود. هاسالکه  ایجاده، شدمیآسفالت منتهی 

اما او  شستمیباران بود و رطوبت اثر هر چیزی را از جاده  اگرچهروی کف آسفالت انداخت. 

 هم آنجاییتوانست رد ضعیف الستیک ماشین را بر جاده ببیند. این همان اتومبیل قاتل بود، این 

 برده بود. کشانکشانرا تا کنار رودخانه  هاجنازهبود که سگ کیسه 

دانلد که حاال از همه ماجرا باخبر شده بود تالش کرد تا با رابرت تماس بگیرد اما او پاسخی نداد و 

 .نبودرابرت پاسخگویش  بازهمچندین بار دیگر و 

ت و متروک پشت به درختان انبوه و بلند ایستاده بود برای لودانلد که میان تاریکی، کنار جاده خ

 نکرده بود. اشتجربهحشت عمیقی شد، ترسی که تاکنون ودچار ترس اولین بار 

سرما و از سویی دیگر ترسی  سویکشروع به لرزیدن کرد. از  اندکاندکبعد بدنش  ایلحظهو 

، ترسیدمی هاآن. قاتل و سگش حال تمام آن چیزی بودند که باید از فراگرفتعجیب وجودش را 

 آیا سگ اکنون در کمینش بود؟

را احاطه کرده بود. او میان این سیاهی  جاهمهدانلد با وحشت به اطراف نگریست، تاریکی و مه 

 مطلق تنهای تنها ایستاده بود.

در سکوت و رخوت کامل بود. سکوتی  جاهمهچرخاند،  دورتادورشرا  اشقوهچراغ بااحتیاطاو 

 .کردمیعمیق که ترس را بیشتر در وجود او القاء 

 سگش کشتن او اکنون کار آسانی بود! برای قاتل و

 اگرچهراه بازگشت را در پیش گرفت.  آرامآرامدانلد کوشید تا بر ترسش غلبه کند و سپس 

پاهایش را  جلوی درستیبهکه او  دادمیشده بود اجازه ن ترغلیظروشن بود اما مه که  اشقوهچراغ

 است! کردهگمکه راه را  رسیدمیببیند، به نظر 

 چیزهیچاست پیدا کند اما در مه غلیظ  آمدهرا که از آن تا بدین جا  ایخاکیدانلد تالش کرد تا راه 

اما  ؛معلوم نبود. او موبایلش را از جیبش درآورد و سعی کرد با رابرت و یا پلیسان تماس بگیرد

 آنتن نداشت. اصالًموبایل 
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، آیا رسیدمیرد. هیچ صدایی به گوش ندوباره اطراف را بررسی ک قوهچراغکمی فکر کرد و با 

 ؟آمدمین به دنبالش کسهیچ تأخیر ازاینپس

 ؛مسیر رودخانه را به سمت شرق در پیش گیرد اشگوشی نمایقطبدانلد این بار سعی کرد تا با 

 بود. ازکارافتاده کامالًهم میان درختان بلند  GPSاما 

ندید جز آنکه به خودش متکی شود و از آثار باقیمانده روی زمین گلی کمک بگیرد،  ایچارهپس 

راه  توانستمی کردمیرا که روی زمین تا مسیر رودخانه ادامه داشت پیدا  هاجنازهاگر رد خون 

 هاجنازهبازگشتش را پیدا کند. روی زمین خم شد و با دقت کامل مسیر خون و رد کشیده شدن 

شده  خیزنیمروی زمین  کهدرحالیرد و سرانجام توانست پس از جستجوی طوالنی و را جستجو ک

 را پیدا کند. هاآنبود رد 

را دنبال کرد. با هر قدم در مه و سیاهی  هانشانه لرزیدمیهمچنان از ترس  کهدرحالی آرامآراماو 

 که قاتل و سگش و یا حیوانی وحشی به او حمله کند! رفتمین آمحض بیم 

 شنیدمیو چون صدایی ن دادمی، به اطراف گوش ایستادمیدانلد هر از گاهی پس از چندین قدم 

 .دادمیراه را ادامه 

. کردمیطی  کندیبهخسته و درمانده شده بود راه بازگشت را  شدتبهساعاتی گذشت و دانلد که 

اشتباهی او را از مسیر اصلی منحرف  ترینکوچک چراکه رفتمی آرامآرامنبود، باید  ایچاره

 !شدمیدر جنگل انبوه گم  مسلماً آن صورتو در  ساختمی

. با خود هاستآندر کمین  صدابیدر تمام این مدت او با خود اندیشید که مرگ تا چه حد آرام و 

تمام  آنکهبیبه چنگ مرگ و نیستی افتاد و راه فراری نداشت  توانمیاندیشید که چه آسان 

 کمکی بکند. ترینکوچکبشر بتواند  هایتکنولوژی

تا راه بازگشت را ادامه دهد ناگاه صداهای  کردمیدانلد از میان مه تقال  کهدرحالیدقایقی بعد 

آب رودخانه  وخروشجوش ضعیفضعیفی به گوشش رسید، ایستاد و دوباره گوش فرا داد. صدای 

 در جستجوی او بودند زیباترین صداهایی بود که در آن لحظه شنید. که ناو فریاد پلیس

 صداها دوید. سویبهرا تند کرد و  هایشقدماو 

ند ببیند. چرخیدمیرا که شتابان و سراسیمه به هر سو  هاقوهچراغتوانست از میان مه نور  کمکمو 

وهایی که به روی زمین به نورهایی که در میان مه کدر همچون پرتوهای نور بهشت بودند، پرت

 بود! پیداکردهمیان جهنم آدمیان راه گشوده بودند! او نجات 

که در جستجوی سگ  گفتمی. باید کردمیو حال باید راز مخوفی را که به آن پی برده بود برمال 

 سفیدی باشند که همدست قاتل است.

 !کشدمیسگی که کودکان را به کام مرگ 
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دور از دید کمین کرده و پلیسان نیز در  ایگوشهدر  صدابیدانلد و رابرت در اتومبیل خاموش و 

 مراقب اوضاع بودند. کامالًو  شدهپنهاناطرافشان 

 سویبهرا  هاآنبیاید، سگی که  هابچهمیان  بازهممنتظر آمدن سگ سفیدی بودند که  هاآنهمه 

 .کردمیقاتل راهنمایی 

، پس از گذشت چندین ساعت هنوز از سگ سفید خبری باریدمیحوالی ظهر بود و هنوز باران 

 نبود.

 لحظهبهلحظهبود تا از وقایع  آمده هاآناست همراه  گناهبیبود  شدهمشخصجوان خبرنگار هم که 

 کند. برداریفیلم

است  آموزدستدانلد به رابرت و پلیسان اعالم کرد که همدست قاتلشان تنها یک سگ  کههنگامی

این واقعیت عجیب و تلخ را باور کند. آیا کودکان  توانستمین کسهیچ. فرورفتندهمگی به حیرت 

توسط سگی سفید و زیبا به چنگ قاتل  آسانیبهتوسط یک سگ فریفته شده بود؟ شش کودک که 

 جوانتقامبه این اعمال نامشخص بود. یک دیوانه و یا یک  ارتکابقاتلی که هدفش از  افتاده بودند،

 .ایستادمییشان رودررو آخرتا لحظه  شکبیکه 

دنیا به  هایغصهاز تمامی دردها و  خبربیدر همین لحظات بود که کودکان خوشحال و شادمان 

. والدین فرورفت آوردلهرهتمامی شهر در انتظاری  آن حالدویدند و در  هایشانمدرسهبیرون از 

؟ آیا قاتل هنوز آمدمی هابچهبه میان  بازهممراقب بودند. آیا سگ سفید  جاهمه ناو پلیس هابچه

 به ادامه جنایاتش اصرار داشت؟

همه مترصد و در کمین آمدن سگ بودند، رابرت داخل ماشین فرصت پیدا کرد تا  کهدرحالی

و دقیق بود. مردی که رابرت تاکنون  باهوش شکبیگفتگویی کوتاه با دانلد داشته باشد، مردی که 

 اشتباه قضاوت کرده بود. اشدرباره

ی اهمیتبیجع به این پرونده که تو را کردممی، همیشه تصور متأسفمرابرت گفت: دانلد بابت اون روز 

 اما حاال فهمیدم که بیشتر از اونچه که بتونی برای کشف این ماجرا تالش کردی.

دانلد لبخندی زد و گفت: می دونی رابرت، اون شب وقتی توی جاده متروکه وسط مه گم شدم، 

کنار همیم اما  هاانسانم، ما کنیمیتازه فهمیدم که تو دنیا خیلی چیزها هست که ما بهش توجه ن

تبدیل به دشمن  کمکمقتها اونقدر از هم دوریم و غریبه که وگاهی  هاآدمم، ما کنیمیبه هم نگاه ن

 قاتل کردیم! بههمدیگه می شیم، اون قاتل هم بدون شک بین ما غریبه شده، ما اونو تبدیل 

 رابرت که متعجب شده بود پرسید: دانلد منظورت چیه؟ تو چیزی می دونی؟
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دانلد که گویی منتظر چنین پرسشی بود به خود جرات داد تا یک واقعیت دردناک دیگر را بر زبان 

رخ بده، حتی قبل  هاقتل، قبل از اینکه این شدهدیدهو چنین ادامه داد: رابرت، اون سگ بارها  آورد

 از اینکه من و تو به این شهر ساکت بیایم!

 منظورت چیه؟ -

اطالعاتی از اون سگ به من بدن، سگی که حاال تبدیل به همدست خواستم که  هاپلیسمن از  -

کلوچه  هامدرسهدستفروشه! مردیکه تا مدتی قبل کنار  بهقاتل شده، اونها گفتن که سگ متعلق 

 رو می خندونده. هابچه! و با سگش فروختهمی

 می خوای برسی؟ اینتیجهرابرت با ترس پرسید: دانلد به چه 

میشه که  ایدوهفته فروشدستدانلد که از ناراحتی چشمانش درشت شده بود ادامه داد: اون 

 غیبش زده، هم خودش و هم سگش!

 خدای من، تو اینو می دونستی؟ -

اطرافم بستم! منم مثل  هایآدممنم تازه فهمیدم. منم مثل همه چشمم رو به  متأسفانهرابرت،  -

ز اهالی درباره اون پرسیدم، رو به اشتباه انداخت. من حتی اهمه از انسانیت دور شدم. این هم ما

حاضر نشد کمکش کنه تا اینکه پاهاشو دست داد، حتی  کسهیچمرد فقیر که  بهمعلوله، اون یه 

و برای  هابچهبدقیافه مثل اون برای والدین  پوشژنده بهبه اون اجازه ندادن کلوچه بفروشه! چون 

 خوشایند نبود! اصالًچهره شهر زیبای مرسر 

 بعدازایندستگیرش کردن و اون  هاپلیسادامه داد: برای همین  تأسفبا  لرزیدمیدانلد که صدایش 

 اتفاق دیگه دیده نشد، اما ...

 اما چی؟ -

اما این بار نه برای  دوستش داشتن! هابچهون سگ که همه هم باقاتل!  بهاون برگشت در لباس  -

 ها، رابرت.آدمکشی! ما اونو قاتل کردیم، ما آدمخندوندن، برای زجر دادن، برای 

 ؟ نمی تونم باور کنم!کنیمیشوخی  حتماًگفت:  شدمیرابرت که باورش ن

که منم به اون  متأسفمکه زودتر از این نفهمیدم و اجازه دادم دو تا بچه دیگه کشته بشن.  متأسفم -

فقیر اهمیتی ندادم، حتی اون رو ندیدم! منم مثل همه گناهکارم، من، تو، اون پدر و  فروشدست

 به خاطر گناهبیی هابچهخودخواه، همه و همه مقصریم! لعنت به ما، اون  هایپلیسمادرها، اون 

 خودخواهی ماها مردن!

 و روشن کرد. درآوردو ناراحت بود از اتومبیل خارج شد و سیگارش را  برافروخته شدتبهدانلد که 
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گویی از غم و اندوه سنگین شده بودند، با شدت به  باران که تاببی، قطرات باریدمیهنوز باران 

، اما نه برای رابرت که کردمیی را ایجاد انگیزدلو این صدای  کردندمیسقف اتومبیل برخورد 

 نشده بود! تأسفی و بود. اویی که هرگز تا این حد دچار افسردگ ریختههمبهو  زدهبهت

و دانلد بیرون از اتومبیل میان باران و در هوای سرد ایستاده بود، او از تمامی اشتباهاتشان و 

خیره مانده بود.  هادوردستو به  فرورفتهدر اندیشه  بازهمبود و  متأثرغمگین و  هایشانخودخواهی

موجودی به نام  آنچهبه این دنیای عجیب قدم نگذارده است! او از تمامی  گاههیچگویی  کهناچنآن

 .کردمی تأسف، او حتی از انسان بودن خودش هم احساس خوردمی تأسف شدمیانسان مرتکب 

معلول،  فروشیدستو رابرت داخل اتومبیل هنوز گیج و مبهوت بود، ابتدا یک سگ سفید و حاال 

 نبودند؟ رؤیادر خواب و  راستیبه! آیا باورغیرقابلهمه و همه 

، یکی از واحدهای کشت و مراقبت سگ درآمداتومبیلش به صدا  سیمبیدر همین لحظات ناگاه 

 آمده، سگ هانزدیکی، کنار یکی از مدارس در همان هانشانهان هم باسفید و پشمالو را دیده بود، 

قاتل هم همان اطراف بود تا  شکبیخاب نماید و بود تا با کودکان بازی کند و قربانی دیگری را انت

 طعمه خود را برباید

اندکی  کشیدمینفرتش را که به هر سو زبانه  ورشعلهقاتلی که سعی داشت با کشتار کودکان آتش 

آتش نفرت و  چراکهند، افتادمین وتابتباز  گاههیچی حریص هاشعلهاما این  ؛آرام و ساکت کند

 .گرفتمیاز آن است که با کشتار خاموش شود، پس باید کسی جلوی او را  ویرانگرترکینه 

به گشت دستور داد تا هیچ اقدامی جز تعقیب سگ انجام ندهد،  سیمبیرابرت دانلد را صدا زد و با 

 بود. هاآنو این سگ راهنمای  رسیدندمیباید به قاتل  هاآن چراکه

دور از دید به حوالی  کامالًاما  باعجله هاآنسوار اتومبیل رابرت شد و  سرعتبهدانلد  ازآنپس

دید،  آمدندمیرا که از مدرسه بیرون  هابچه شدمیرسیدند، از دور و با دوربین  موردنظرمدرسه 

از دیوار رنگارنگ مدرسه، سگ سفید پشمالو در حال  ایگوشهکودکان در  پرنشاطمه همه نادر می

، رسیدمینظر  تنها بهکه کسی همراهش نبود و  ایپسربچهبود،  پسربچهبا یک  وخیزجستبازی و 

 مأمورانخیابان مستقر بود و  سویآنداده بود در  هاآنماشین پلیسی که گزارش دیدن سگ را به 

 یکهیچایستاده و مراقب اوضاع بودند و طبق معمول  هابچهعادی میان والدین  هایلباسمخفی در 

مشکوک نشده بودند، سگ برای  کردمیکه با او بازی  ایپسربچهپدر و مادرها به سگ سفید و  از

 مایه امنیت و اطمینان بود، پس طبیعی بود که کسی به آن سگ واکنش نشان ندهد! هاآن

 مأمورانشده بود از حوالی مدرسه دور کرد.  مندعالقهبه او  شدتبهبچه را که  کمکمسگ زیرک 

فراوان تعقیب آن دو را آغاز کردند و رابرت و دانلد هم از اتومبیل پیاده شدند تا  بااحتیاطمخفی 

 خیابان دنبال کنند. سویآنرا تا  پسربچهمسیر سگ و 
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و سگ ماهرانه او را فریفته و  شدمی ترنزدیککودک با هر قدم به دامی که برایش گسترده بودند 

دور از دید با  هایپیچو  هاکوچهمابین یکی از  زیاداحتمالهب، قاتلی که کشاندمیصاحبش  سویبه

 بود. هاآناتومبیلش در کمین 

که در دید رابرت و دانلد  ایکوچهکوچه خلوتی پیچید،  سویبهخیابان  سویآناز  آرامآرامسگ 

بود و ببیند،  کوچه ایستادهرا که میان  ایکهنهبود، رابرت با دوربین زوم کرد و توانست اتومبیل 

 یک ون سبزرنگ با پالکی مخدوش شده. اتومبیلی که روشن و آماده حرکت بود!

 رؤیتقابلاز گوشه دیوار جایی که برای قاتل  سرعتبهپلیس مسلح  مأمورو سپس دانلد، رابرت و سه 

 . در غیر این صورت ممکن بودرسیدندمیدویدند، باید قبل از سگ به اتومبیل  سوآننبود، به 

 قربانی هفتم این بازی ترسناک باشد! پسربچه

 باعجلهپلیسان سراسیمه و  هاآن به دنباللحظاتی بعد سگ و کودک به داخل کوچه پیچیدند و 

 کوچه را مسدود کرده و دانلد و رابرت به کوچه وارد شدند.

 !کردمیبه او پارس  پسربچه سوارشدنبود و سگ میان درب اتومبیل در انتظار  بازنیمهدرب ون 

غافلگیر شد و  هاپلیسرا برباید، اما مرد با دیدن  پسربچهکافی بود تا قاتل  ایچندثانیهتنها 

سگ میان زمین و آسمان  کهدرحالیرا نداشت با سرعت تمام و  هاآنانتظار حضور  اصالً کهدرحالی

 معلق بود با اتومبیل آنجا را ترک کرد.

زدنی تا انتها رفت  به همت و خالی را در چشم لون کوچه خوپرتاب شد سگ از ماشین به بیرون 

 ناپدید شد! ازنظرو 

و سگ که  کردمیحشت به سدت گریه وپلیسان کودک را در آغوش گرفتند، کودکی که از ترس 

 توسط پلیسان قالده زده شد. سرعتبهگیج و مبهوت شده بود 

و در این میان دانلد و رابرت شتابان با اولین اتومبیل پلیسی که در کنار خیابان توقف کرده بود به 

دیگر  کردمیداخل کوچه پیچیدند و با تمام سرعت به تعقیب ون فراری شتافتند، اگر قاتل فرار 

کنجه کرده را ش گناهبییی که شش کودک جوانتقامند مجازاتش کنند، دیوانه توانستمین گاههیچ

 و به قتل رسانده بود!
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و  گذاشتمیرا پشت سر  هاخیابان مهابابیکه سراسیمه و  سبزرنگیرابرت و دانلد توانستند ون 

تا درب کارخانه متروکی در حومه شهر مرسر تعقیب کنند.  گریختمیی نامعلوم سوی به واردیوانه

به داخل کارخانه  لنگانلنگحتی قاتلی را که مدعی بود شبح است از دور دیدند، اویی که  هاآن

و  خودساختهبرای  هاانسانکه  هم آنجایییک جهنم بود،  راستیبهرفت، جایی که  فوالدسازی

 پرداخته بودند.

کارخانه رفت. آن  به داخل سوله بزرگ باعجلهرا. تنها دیدند که  اشچهرهاو را دیدند، اما نه  هاآن

توقف کردند و منتظر ماندند و اجازه دادند تا دقایقی بگذرد، شاید قاتلشان  ایگوشهدر  آرامیبهدو 

ساختمان بزرگ کارخانه که در هوای بارانی و  سویبه بااحتیاطکمی آرام گیرد و سپس هر دو 

که لحظه مالقاتشان با این  رسیدمیبود رفتند، چنین به نظر  فرورفتهبه فراموش ژرفی  آلودمه

 ه است.فرارسیدمیزبان نامهربان 

 سختیبه زدگیزنگو بزرگ سوله را که از فرط کهنگی و  آهنیرا آماده کرد و درب  اشاسلحهرابرت 

را دیدند که مشخص بود  ایخالیبه داخل رفتند و مقابلشان سالن بزرگ و  هاآنگشود.  شدمیباز 

و  گردوغباری این فضا از فضله پرندگان و جاهمهسال کسی بر آنجا قدم نگذارده است.  هایسال

که در  مخروبه جاییبود و در این میان در انتهای سوله  پرشده ریختههمبهکاغذهای پوسیده و 

. یک صندلی کهنه چوبی که مردی بر آن تکیه زده شدمیدیده  ایصندلیوسط آن مکان مرده، 

 بود.

ی وقته لمرد ناشناس گرفت و فریاد زد: تکون نخور، خی سویبهرا مستقیم  اشاسلحهبا ترس  رابرت

 که در تعقیبتم لعنتی! بازی دیگه تموم شد، بهتره حماقت نکنی و تسلیم بشی!

 برخالفمرد بودند، همان قاتل، همان شبح نشسته بر صندلی، اما  العملعکسرابرت و دانلد منتظر 

 نیامد. انتظارشان پاسخی

بر صندلی تکیه زده بود، آیا  حرکتبیجوابی نشنید. شبح ساکت و  بازهمرابرت دوباره فریاد زد و 

 ؟شنیدمیسخنان او را ن

 !دربریو رابرت دوباره فریاد زد: لعنت به تو، چرا جوابمو نمیدی؟ مطمئن باش نمی ذارم زنده 

 سواینتا  سوآنشکسته سوله از  هایپنجرهسکوت بود و صدای زوزه باد که از میان  بازهماما 

 ، بادی که سراسیمه بوی تند خون را به مشامشان رساند.دویدمی

خیره شده بود گفت: رابرت، صبر  حرکتبیبا دقت به شبح  کهدرحالیدانلد رابرت را آرام کرد و 

 کن، اون ...

 اون چی؟ -

 دنبالم بیا، باید بریم نزدیکش! -
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به صندلی و شبح روی آن  آرامآرامراضی نبودند  اصالًو سپس آن دو که از این مالقات ناخوشایند 

 شدند. ترنزدیکنزدیک و 

، پوشژنده سالمیانتا جایی که توانستند چهره مرد را ببینند، او نه شبح بود و نه شیطان. یک مرد 

معلول که دانلد از او سخن  فروشدستبا دوپای مصنوعی و ریش و موهایی ژولیده، همان مرد 

و  هاآهنگفته بود. همان مرد تنهای مطرود که از همه گریخته بود و در این گوشه دنیا میان 

 بود. شدهپنهانآجرها، میان تلی از فراموشی و رخوت 

که حاال سرباز کرده و سبب مرگ شش  ایکهنهاما او با کوهی از کینه و نفرت بازگشته بود، با زخم 

همه را شوکه کرد. او چگونه توانسته بود کودکان  راستیبهتلخ که  ایواقعهشده بود!  گناهبیدک کو

را بکشد و از گوشت بدنشان تغذیه کند؟ این چه کینه عمیقی بود که او را تا این حد به حیوانی 

 وحشی مبدل ساخته بود؟

از گوشه دهانش  کهدرحالیو به باال چشم دوخته بود  شدهخمدانلد جلوتر رفت. سر مرد به عقب 

 بود خون جاری بود. بازماندهکه 

دید، قاتل به ضیافتش در همان  دادمیکارآگاه شیشه سم را که هنوز بوی تند آن مشام را آزار 

 مکان و در همان لحظه پایان داده بود با خودکشی!

او حتی اجازه نداده بود تا رابرت انتقامش را بگیرد و این اندوه رابرت را به اوج خود رساند. رابرت 

م خواستمیبه جنازه قاتل خیره شد و زیر لب زمزمه کرد:  گذاشتمیرا کنار  اشاسلحه کهدرحالی

 !طوریاینخودم بکشمش، اما نه اینجا، نه 

 بههیوال باشه،  بهبود گفت: می دونی، انتظار داشتم قاتل ما و دانلد که دست بر شانه رابرت نهاده 

 جالد اره به دست، اما حاال این مرد ... بهو ترسناک،  هیکلقویمرد 

 به قاتل نداره، مگه نه؟ شباهتیاون هیچ  -

 کرد. تأییدچه باید بگوید تنها با تکان دادن سر  دانستمیکه ن دانلد

سخن  هاآنبا  خواستمیبه آن دو خیره شده بود. با دهانی باز، گویی که  زدهبهت ایچهرهمرد با 

 شدهبرندهکرده بود، از اینکه در این بازی  هاآنه هم بابخندد. از شوخی تلخی که  هاآنگوید و یا بر 

 بود، حتی حاال پس از مرگش!

با  اینامهپنهان کرده بود برداشت،  اشپارهپارهبعد دانلد نامه سوم او را که میان ژاکت  ایلحظهو 

را برای آن دو  هر چیزکه  اینامهو برای چنین روزی نوشته بود.  هاآندست خط خودش که برای 

صنعتی بود، یک قربانی دیگر از عصر غبارآلود و  رحمبیبرمال کرد. قاتلشان محصول یک دنیای 

 !پیکرلغو هایماشینکدر آهن و فوالد، از فضای سیاه و تاریک 
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خوشحالم که )با صدای بلند شروع به خواندن کرد: ) آلودغمدانلد نامه را به رابرت داد و او با لحنی 

، این کارخانه گویممیمالقاتتان کنم، شمایی که مرا طرد کردید! و حال برای شما از یک جهنم 

از آن اخراج شدند و من ناگزیر  رحمانهبیهمان جهنمی است که هزاران کارگر،  شدهنفرین

 اشثمره، مردی که هرگز نتوانست بیماری العالجش را که هاخیابانشدم در گوشه  فروشیدست

پاهایش را از او  آرامآراماسید  هایحوضچهترشحات مرگبار  چراکهکند.  تأمینپاهایی چوبی بود 

فقیر بود دوست  پوشژندهن یک گرفت. ولی این شهر زیبا و مردمانش مهاجری چون مرا که اکنو

را تا کنار  هایمکلوچهجعبه  هرروز، با سگ وفاداری که خنداندممینداشتند. منی که کودکان را 

ند خواستمینه سگم را  هاآناما دیری نپائید که همه مرا از خود راندند.  ؛کشاندمیبا خود  هامدرسه

درست کنم که  هاییکلوچهرا، پس به همان جهنمم بازگشتم، اما تصمیم گرفتم  هایمکلوچهو نه 

کودکانشان را کشتم  ناچاربهطردم نکند و  کسهیچاز خوردنش سیر نشود، کاری کنم که  کسهیچ

 هایگریهکسی  بازهماما  ؛و اندوه این جنایت هولناک بر خود لرزیدم و گریستم تأسفو هر بار از 

همراه و همدم من بود،  هاسالصندلی که  روی همین جاهمینادامه دادم.  بازهماگزیر مرا ندید و ن

 چراکهنباشید،  چیزهیچنگران از طلوع خورشید فردا باشم، اما شما هم از این پس نگران  آنکهبی

 هیوالی منفورتان مرده است.((

در آسمانتان طلوع  خورشیدتان به زیباییان و بیچارگان خالی است و پوشژندهحاال دیگر شهرتان را 

 ، پس خندید و خوشحال باشید!اندرفتهابرها از آبی زاللش کنار  چراکهخواهد کرد، 

و اندوهگین کرد. قاتلشان  متأثردانلد و رابرت را  بارتأسفنامه کوتاه بود اما تلخ و دردناک و این نامه 

 ونشاننامبی، او تنها یک مهاجر العادهخارقباهوش و  هافیلمهیوال بود و نه مانند  هاداستاننه مانند 

بود و حال این جنازه نشسته بر صندلی چوبی و فرسوده،  طردشدهاز دنیای امروزی  شدتبهبود که 

همدم او کنار حوضچه خورنده اسید بود، تنها و تنها چیزی بود که در پایان  هاسالکه  ایصندلی

 !شدمیاین بازی نابرابر مقابلشان دیده 

با  سویککرد. از  ایآزاردهندهانتظارش را نداشتند و این آنان را دچار دوگانگی  اصالً آنچه

مورد  شدتبهی که بختنگون جنایتکاری که شش کودک را مثله کرده بود و از سویی دیگر با انسان

 بود روبرو شده بودند. قرارگرفتهظلم و نامهربانی 

ند در شدمیبه کارخانه نزدیک  باعجلهپلیس که  هایاتومبیل بلند آژیردر همین لحظات صدای 

 بودند اما قدری دیر! آمده هاپلیسآن فضای سنگین و ساکت طنین انداخت. 

 را به وحشت انداخته بود، همان مرد تکیده معلول. هاآنقاتلشان مرده بود، قاتلی که هفته 

مسلح پلیس وارد شدند  مأمورانبا صدای ناهنجاری باز شد و تعداد زیادی از  سولهو سپس درب 

 شدند. زدهتعجبجنازه مرد ناشناس  وو با دیدن آن د
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 اشاره کرد و گفت: قاتل شما خودکشی کرده، دیگه خطری تهدیدتون نمی کنه! هاآندانلد به 

، خبرنگارها و هاپلیساز میان  آرامآرامو منقلب بود  ریختههمبه کامالً کهدرحالیاو این را گفت و 

را ببینند گذشت. او در آن لحظه احساس کرد  هاقصهبودند تا هیوالی  آمدهکنجکاوی که  هایآدم

 هاآن میان همهاطرافش متنفر است و ترجیح داد تا ترکشان کند، ترجیح داد تا از  هایآدمه از هم

که تنها به  هاییآنبودند.  وپرداختهخود ساختهکه قاتل این بازی منزجرکننده را  هاییآند. زیربگ

 بودند. پوشژندهکه قاتل روح آن مرد  هاییآنند، اندیشیدمیخویشتن خود 

و صدور دستورات الزم به آنان، ناگاه متوجه شد که دانلد میانشان  مأمورانرابرت پس از ارائه نامه به 

 نیست.

او سراسیمه از میان جمعیت زیادی که در آنجا ازدحام کرده بودند کوشید تا دانلد، مردی که 

 نجا را ترک کرده بود.اما او آ ؛معماهای این پازل عجیب را رمزگشایی کرده بود پیدا کند تنهاییبه

 تندیبهگذشت و به بیرون از سوله دوید. بیرون باران  وبرهمدرهماز میان جمعیت  سرعتبهرابرت  

خیره شده  هادوردستبه  رؤیاییو متفکرانه از میان مه غلیظ و  صدابی، او دانلد را دید که باریدمی

 هایبدن، به صحنه اندیشیدمی. دانلد به چیزهای زیادی زدمیپک  آرامیبهبود و سیگار برگش را 

که قربانی  هاییآنجایی برایشان نبود،  رحمبیکه در این دنیای  گناهبیشده کودکان  پارهپاره

شدند، به صحنه دردناک کشته شدن سگ سفید و پشمالو با  ترهایشانبزرگخودخواهی و نادانی 

رابرت سوار بر اتومبیل شروع به تعقیب ون کردند، آن هنگام که  وا کههنگامیپلیسان،  هایباطوم

صدای زوزه سگ بدن او را لرزاند! و سرانجام به صحنه دردناک خودکشی مرد تنهای معلول در 

! شدمیدیوارهایش استشمام  الیالبهکه هنوز بوی زننده و تند اسید از  جاهمانمتروکه،  ایسوله

 .آزردمیرا  اشخستهذهن  عمیقاًبود که  باورغیرقابلو  سنگین قدرآن هااینو همه 

 دیدمیرا ن اما دانلد که گویی او ؛رفت به سویش آرامآرامخلوتش را بر هم زند  آنکهبیرابرت 

، اما این بار نه از خشم و غضب، بلکه از اندوه و درد، از افسردگی و زدمیهمچنان به سیگارش پک 

 .زدگیدل

پرونده قرمز دیگری در دستش بود  کهدرحالیرابرت دوید و  سویبهیکی از پلیسان  آن حالو در 

 به او گفت: قربان، این رو رئیس پلیس به شما ارجاع داده!

یک پرونده قرمز دیگر و یک  بازهمکرد و پرونده قرمز را از او گرفت.  تمسخرآمیزی خندهرابرت 

 جنایت و آدمکشی دیگر!

 برگشت. آرامیبهپلیس با ادای احترام از او دور شد. رابرت پرونده را میان دستانش فشرد و 

www.takbook.com



 صندلی محمد علی قجه
 

خیره شده و به سیگار برگش  هادوردستو آرام ایستاده و به  صدابیدانلد را دید که هنوز  بازهمو 

 شدهآمیختهو آن را که با نفرت و انزجار  خوردفرومی. او که با هر پک غم و اندوهش را زندمیپک 

  !دادمیبیرون  اشبینیبود از 

 

 پایان
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