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 فصل یک

 .باریدمیهنوز باران 

 تلخش هایاندیشهدر  قدرآنرابرت پرونده را از همکارش گرفت و دانلد را که غرق در اندوه به دوردست خیره مانده بود نگاه کرد. او 

 .کندمیبود که نفهمید رابرت هنوز آنجاست و نگاهش  فرورفته

به خود آمد و دریافت که از باران شدید خیس شده است. به سیگارش یک عمیقی زد و اطرافش را نگاه که رفت دقایقی بعد  رابرت

کش آدم فروشدستو قادر نبود مرگ  لرزیدمیآن حوالی نبود و او با تصوراتش تنهای تنها مانده بود. دستانش هنوز  کسهیچکرد. 

 را باور کند.

 رگ قاتلش خوشحال باشد یا ناراحت.از م دانستنمیاین اولین باری بود که و 

مکنی تنها راه م ازآنجاشاید رفتن اتومبیلش رفت.  سویبهنرسیده بود کناری انداخت و  اشنیمهآهی کشید و سیگار را که هنوز به 

 اوربقابلکودکانی که مرگشان  هایجنازهو  آلودخونبود از تصاویر  پرشدهرسید. ذهنی که  اشخستهبود که در آن لحظه به ذهن 

 ندپرسیدمی هاآن. گویی از نددوربین خیره مانده بود سویآندردناک به  باحالتیبود و  بازنیمههنوز  هاآننبود. چشمان تعدادی از 

 که چرا باید بمیرند؟

 یری؟ی خوای بماز جا پرید. راننده با کالفگی فریاد زد: حواست کجاست؟ م آمدمیدانلد از صدای بوق ممتد اتومبیلی که به سمتش 

 او زیر لب زمزمه کرد: شاید.

کنار اتومبیلش ایستاد و چند نفس عمیق کشید.  ایچندثانیهایستاد تا راننده بگذرد و برود. مرد که رفت به خود آمد و  حرکتبی

اندکی آرام شد و آزاد کند.  دادمیبود. لبخندی زد و کوشید تا فکرش را از هر آنچه آزارش  انگیزدلو  بخشفرحهوای بارانی مرسر 

 درب اتومبیل را باز کرد. تردید داشت اما ترجیح داد بر این دودلی غلبه کند و سوار شد.

 محو شد. ازنظراتومبیل به راه افتاد و میان باران تا انتهای خیابان طوالنی رفت و پس از عبور از چراغ سبز 

با  کردمیبود. مردی که فرزندش را تنبیه  اهمیتبید. یک مورد کوچک و را باز کر رنگآبیرابرت پشت میزش نشست و پرونده 

 به همین راحتی بود. هاپروندههمه  کاشایبه اداره پلیس آورده شده بود. رابرت با خود اندیشید:  هاهمسایهشکایت 

برقی باز شد و او از زندانبان آدرس با ورود به بخش درهای سپس کتش را برداشت و برای بررسی مورد به بخش زندانیان موقت رفت. 

 ردندکاعتراض دیدنش شروع به مجرم را پرسید و همراه نگهبان کلید به دست به سمت سلولش به راه افتاد. تعدادی از زندانیان با 

 به دنبال نگهبان در راهرو به راهش ادامه داد. هاآنبه صداهای  اهمیتبیرابرت هم . اندشدهبه آنجا آورده  اشتباهبهو  اندگناهبیکه 

 چیزی بگوید و آنکهبیکه ساکت و آرام  سالیمیانبعد به سلول شماره چهارده رسیدند و نگهبان مرد را به او نشان داد. مرد کمی 

رد مبه او زل زد.  اشتادهافنشسته بود. رابرت که نامش را خواند سرش را برگرداند و با چشمان گود  اشصندلیاعتراضی بکند روی 

 هاییهلکشده بود.  دارلکهو شلواری که در چند نقطه شده . یک پیراهن چروک کرده بودداشت و لباس نامرتبی به تن  بلندیریش

 اشت.د شباهتبلند و سیاهش به دست تعمیرکاران اتومبیل  هایناخنباشد. دستانش هم با  سوختهروغناثر  رسیدمیکه به نظر 

 شسؤالرا به هم فشرد و منتظر رابرت شد تا  هایشدندانبه هم خیره ماندند. مرد با غیظ  هاآنحرفی نزد و  کسهیچ ایندثانیهچتا 

 را بپرسد.
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 رابرت پرسید: مورفی تویی؟

 تویی؟ را تکرار کرد: پرسیدم مورفی سؤالشرا با دست به عقب زد. رابرت  اشژولیدهمرد چیزی نگفت و در عوض موهای بلند و 

 او این بار لبخند زد و زمزمه کرد: شاید باشم ... شایدم نه.

 نگهبان با حرص گفت: می خوای بیام داخل تا بفهمی هستی یا نه؟

 چندمته. و این دفعه زنیمیرو کتک  اتبچهشاهدن که  هاهمسایهرابرت آرامش کرد و رو به مرد گفت: 

 اونها با من دشمنی دارن. -

 دشمنن؟یعنی همه باهات  -

یش با متنی در باال ،که پر از امضای ساکنین بود نشانش داد. روی کاغذ پر بود از امضاهای در هم و گوناگون ایمحلیو کاغذ استشهاد 

 گذراند. ازنظررا نگاه کرد و امضاها را  هانوشتهبود. او  شدهنوشتهجان مورفی با خطی درشت نام  در آن که

الکل کرده و  ازحدبیشهمسرت رو از دست دادی و این موضوع تو رو وادار به مصرف  ظاهراًدامه داد: رابرت کاغذ را کنار برد و ا

 طبیعیه که توی این حالت تعادل نداشته باشی و بچه رو اذیت کنی.

 تا بتونه چنین ادعایی بکنه.چیزی ندیده  کسهیچ -

 شنیدن.رو همه  اتبچهصدای فریاد  -

 کنه. ودادجیغمی تونه فریاد بزنه و  ایبچههر نمی تونین ثابت کنین.  -

 دید دستور داد تا کودک را برای بررسی به پزشکی قانونی تحویل دهند. نتیجهبیرابرت که بحث با او را 

آمد و با صدای بلند فریاد زد: صدای تلویزیون مون همیشه بلنده. اونها همه شون یه مشت  هانردهکه برگشت تا برود مرد لب  زمانی

میشه فریاد می زنه و احساساتی  زدههیجانجنایی و ترسناک رو دوست داره و همیشه نگاه می کنه. هر وقت  هایفیلماحمقن. بچه من 

 پلیس؟ فهمیمیمیشه. 

رو که معاینه بکنن همه چی ثابت  اتبچهلبخند تلخی زد و پاسخ داد:  . آرام چرخید،بگذرد اهمیتبیرابرت کوشید تا از سخنان مرد 

 میشه.

 بد می بینن. هاآدمبا اطمینان گفت: مشکلی نداره اما اگه چیزی ثابت نشه اون ها کرد و سرش را میان نرده مورفی

صدای اعتراض زندانیان با صدای فریاد مورفی  کهدرحالی بلند و مصمم ترک کرد. هاییقدمرابرت سری تکان داد و راهرو را با 

 دیگه. کسهیچ: کسی نمی تونه چیزی رو ثابت کنه. نه تو و نه آمیختمی

 از درب فلزی و برقی آنجا خارج شدند. با نگرانیمیان دیوارهای ضخیم زندان بلعیده شد و او و نگهبان  زودیبهصدایش 

 رابرت؟ زدمیمطمئن حرف  قدراینپرسید: چرا  شدمینگهبان لحظه آخر که از او جدا 

 در میان. زانوبهجواب داد: مثل اون رو زیاد دیدم. وقتی مدارک کامل بشه  اهمیتبیرابرت مکثی کرد و 

 سپس لبخندی زد و ذهن پریشان نگهبان را آرام کرد.
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 زندانبان شنیدند.و  نگهباناو در راهروی پرنور ساختمان پیچید و این آخرین صدایی بود که  هایقدم یصدا

 .فراگرفترا  جاهمهسکوت محض  ازآنپس

آزارهای فرزندش توهمی بیش نیست و همه زاییده  کردمیگذاشت. مردی که ادعا  تأثیرسخنان ترسناک مورفی حتی روی رابرت هم 

 ن است.خیاالت و تصورات همسایگا

 نبود اما این بار صدای محکم و مصرانه مرد نگرانش کرده بود. ایتازهادعایی که برای رابرت چیز 

 .رفتمیوقتی به دفترش بازگشت هوا رو به تاریکی 

 .باریدمیو باران شدیدتر از قبل 
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 فصل دو

 ذراند.گ ازنظرپاکت محرمانه را باز کرد و با کنجکاوی محتوای گزارش را او گزارش پزشکی قانونی خیلی زود به دست رابرت رسید. 

 درازمدت: هیچ اثری از شکنجه، ضرب و شتم و یا کبودی حاصل از آن نه در مدت اخیر و نه در باورغیرقابلتنها چند کلمه عجیب و 

سالم بوده و نشانی از  هااستخوانه وجود ندارد! مشاهده نشد! پوست در تمام نقاط بدن سالم بوده و نشانی از زخم، پارگی یا بخی

در اثر جویدگی یا تماس با وسایلی مانند سوهان است که  هاناخناثر خوردگی  شدهدیدهیا شکستگی ندارد! تنها مورد  دیدگیضرب

 نیاز به آزمایش نمونه ناخن است. تردقیقبرای بررسی 

ونی مرسر را گرفت و مسئول دفتر او را به دکتر پرونده وصل کرد. دکتر جاناتان شماره تماس پزشکی قان درنگبیرابرت شوکه شد و 

 گراهام پشت خط آمد و گفت: سالم رابرت عزیز، چه خبر؟

 من خوبم دکتر. اوضاع چطوره؟ -

 هیچ ردی از خشونت یا کتک روی بدنشسالمه.  کامالًکه بدنش داریم  سالهنه پسربچهراستش معاینه رو انجام دادم. یه  -

 نیست.

 در مورد ناخن هاش چی؟ -

 درست نمیشه تشخیص داد. شاید ناخن می جوه. -

 چیز مهمی هست که بخوایم بررسی بیشتری داشته باشیم؟ -

 بوده. هاهمسایهدکتر فکری کرد و جواب داد: به نظرم مورد نیست و میشه گفت که اشتباه 

 بابت پدرش نه.رابرت با دلخوری گفت: راستش از بابت بچه خوشحال شدم ولی از 

 تو باهاش صحبت کردی؟ -

 آره. آدم عجیبی به نظر میاد. -

 چطور؟ -

 توی خودشه و ... چه جوری بگم؟ -

 چیزی دیدی که مشکوکه؟ -

مرگ همسرش مدتی تحت مراقبت دکتر  خاطر بهکه مشروب زیاد می خوره و  شدهنوشته اشروحیتوی گزارش وضعیت  -

 روانشناس بوده.

 جرم محسوب نمیشه. کهاینخب  -

 ولی می تونه دلیل ارتکاب خیلی از اعمال خطرناک باشه. -

 رو قضاوت کنیم. هاآدمرابرت می دونم که تو نگران آینده هستی ولی ما نمی تونیم با این روش  -

 کرد و گفت: حق با توئه. ممنون که گزارش رو سریع به دستم رسوندی. تائیدرابرت 

نمی  حتی خود من. بابت اون پرونده وحشتناک همه یه جورایی توی ناباوری هستن. دکتر گفت: این شهر خیلی به تو و دانلد مدیونه

 تونم باور کنم که چی به سرمون اومده.

 دانلد بهم گفت که ما باعث این اتفاقات شدیم. -
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. این کنیممی جوانتقامو  رحمبیرو  هاآدمکه ما خیلی از  فهمیمی کنیمیدکتر آه دردناکی کشید و گفت: درسته. وقتی بیشتر فکر 

 رو آزار بده. اشبچهمرد هم هر چی که باشه یه پدره و بعید می دونم که بخواد تنها 

قه ترسناک و جنایی عال هایفیلمبه  بچهمورفی را به یاد آورد و گفت: وقتی رفتن زندان برای دیدنش بهم گفت که  هایحرفرابرت 

 می کنه. دادوفریادمیشه و  زدهجانهیبا صدای بلند می بینه و  هرروزداره و 

 شاید نیاز باشه یه مشاور خانواده براشون بگیری تا اگه اون و بچه مشکل ناهنجاری دارن رفع کنه. -

 فکر خوبیه. -

ان گکمی بعد به پایان رسید. بچه سالم بود و مورفی به هیچ دلیلی در زندان افتاده بود. رابرت دوباره به استشهاد همسای هاآنو مکالمه 

یم . او تصمدارندنگهتنها مجاز بودند که یک روز دیگر او را در زندان  هاآنگذراند.  ازنظرنگاه کرد و لیست بلند و طوالنی امضاها را 

آقای مورفی مالقاتی داشته باشد. کاری که باید تا قبل از مهلتش انجام  هایهمسایهگرفت تا از نزدیک کودک را ببیند و با تعدادی از 

 .دادمی

از پشت میزش برخاست و آماده رفتن شد. قبل از رفتن با هکتور هماهنگ کرد و او ترتیبات الزم برای مالقات کودک را  درنگبیو 

اکت آرام و سصبح مرکز  وقتآندر راه افتاد و به آنجا رفت.  سرعتبهمرکز بهزیستی مرسر به اداره پلیس نزدیک بود و او فراهم کرد. 

با  آنجا بود. او رئیسبود که  هامدتکه  سالهپنجاهبود و رابرت طی تماس هکتور مستقیم به دیدن خانم هاپکینز رفت. زنی حدود 

دیدنش استقبال گرمی کرد و رابرت به دفترش رفت. خانم هاپکینز که پرونده ویلیام کوچولو مقابلش بود پرسید: با پدرش صحبتی 

 داشتین؟

رو نشونش دادم اصرار کرد که هیچ  هاهمسایهدیروز توی زندان دیدمش. مرد عجیبی به نظر می اومد و وقتی استشهاد بله.  -

 بود ولی گزارش امروز غیرعادیمی کنه. چیزی که به نظرم  دادوفریاد انگیزهیجان هایفیلمبا دیدن  اشبچهکاری نکرده و 

 و حق با اونه. نیمکمیپزشکی قانونی برام مسلم کرد که اشتباه 

 می دونید که اون زیاد مشروب می خوره و ناراحتی روانی داره. -

و در حال حاضر طبق گواهی دکترش حال عمومی  رفتهمینمیشه گفت ناراحتی روانی داره ولی پیش یه دکتر روانشناس  -

 خوبه. اشروحیو 

 که هیچ مشکلی نیست؟ نپس میگی -

 به نظر میرسه. جوراینخب  -

گویای موضوع مهمی بود که  اشچهرهنگران به رابرت خیره شد.  ایچهرهخانم هاپکینز با تردید روی صندلی بزرگش عقب رفت و با 

 رابرت را کنجکاو کرد. پرسید: خانم هاپکینز ... موضوعی هست که من نمی دونم؟

 شد و با لحن ترسناکی گفت: راستش ... پریدهرنگزن 

 فت.اما ساکت شد و چیزی نگ

 . من باید همه چی رو بدونم خانم.بنید: اگه می دونید بهم گفترابرت نگران شد و 

 لبخند تلخی زد و گفت: من آدم بدبینی نیستم ولی نسبت به این موضوع حس خوبی ندارم.خانم هاپکینز 

 رابرت به جلو خم شد و پرسید: چی شده خانم؟

www.takbook.com



 دستان کوچک خون آلود محمد علی قجه

  
 

9 
 

 و کوچکی را از کشوی میزش بیرون آورد و به او نشان داد. رابرت گیره سر را گرفت و پرسید: این چیه؟ قرمزرنگزن گیره سر 

 ویلیام پیداش کردم.توی جیب شلوار  -

 رابرت با تعجب گیره را با دقت توی دستمالی گذاشت و گفت: مگه اون گیره سر میزنه؟

 جوابی نداد.بعید می دونم چون وقتی ازش پرسیدم که چیه ترسید و  -

 خب؟ -

رو کمک کنیم نه اینکه دچار استرسشون  هابچهبذارم. ما اینجا قراره  فشارشتحتمنم که دیدم حال خوبی نداره نخواستم  -

 کنیم.

 ولی این خیلی عجیبه. -

ه ون نگالبته ما اینجا به مواردی مثل این برخوردیم که پسرها لوازم رنگی و زیورآالت دخترها رو بر می دارن و برای خودش -

 با توجه به اینکه پدرش هیچ دختر یا زنی رو توی خونه راه نمیده یکم عجیبه. یکیاینمی دارن. ولی 

دروغ نمیگن. من ازش پرسیدم که توی خونه شون  معموالً هابچهکرد. زن ادامه داد:  تائیدو با تکان دادن سر  فرورفترابرت به فکر 

 وقت.هیچب داد می کنه و اون جوا وآمدرفتزن یا دختری 

 طرف هستیم. گودروغولی به نظر میاد که این بار با یه بچه  -

اشه یا ب پیداکردهنباشه و اون گیره رو توی خیابون یا یه جایی بیرون از خونه  طورایننمی دونم چی باید گفت اما امیدوارم  -

 برداشته باشه.

و درخشانی روی آن. او گیره را آرام بویید  سفیدگلبا قرمز دخترانه سر یک گیره رابرت که سردرگم شده بود به گیره نگاه انداخت. 

 حس کرد. بویی خوب و زنانه که حس خاصی به او داد. رسیدمیو بوی عطر ضعیفی که هنوز از آن به مشام 

 همه جزییاتش را نگاه کرد از ترس بر خود لرزید. تردقیقو چون 

. او تردید کرد و کوشید تا با نوک تیز شدمی دیده خوناثری ضعیف اما واضح از  داشت انگیزیدلروی گیره کوچکی که بوی عطر 

 کلیدش رد اندک خون لخته شده را بخراشد.

روی کلید و دستمال سفیدی که  شدمیدیده  سختیبه کهآنو در نهایت وحشت نوک کلید خون لخته شده را تراشید و ذرات قرمز 

 در آن پیچیده شده بود مالیده شد.

ما . چیزی که شترسیدممیرابرت لرزید و زن متوجه ترس عمیقش شد. خانم هاپکینز با نگرانی گفت: این همون چیزی بود که ازش 

 به دردسر بیفته. پناهبیاون بچه  خواستمنمی. متأسفمبهش پی بردین و من جرات نداشتم بگم ... خیلی 

 حال خوبی نداشت آرام پرسید: می تونم بچه رو ببینم؟ اصالًرابرت که 

زه : دوشیفراخواندبه دفترش  اشداخلیزن سری تکان داد و با ناراحتی مددکار جوانی که مسئول نگهداری ویلیام بود را با تلفن 

 بیا و همراهی شون کن. مکنزی. از اداره پلیس اومدن و می خوان که ویلیام رو ببینن. لطفاً

 سال که یونیفرم مخصوصی به تن داشت. وپنجبیستحدود و  الغراندام. دختری دختر جوانی به دفترش آمدقی بعد دقایو 

 .شد. رابرت پرسید: خانم مکنزی سؤاالتشخانم هاپکینز رابرت را معرفی کرد و دختر با احترام کنار رابرت نشست و آماده جوابگویی 
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 را صدام کنید.الدختر لبخندی زد و دوستانه گفت: می تونید 

 را، حال ویلیام چطوره؟الرابرت هم پرسید: 

 .بد نیست -

 پرسید: منظورم اینه که موردی از حاالت عصبی نداره؟ ترکاملرا  سؤالشرابرت لبخند آرامی زد و دوباره 

 این طور به نظر نمی رسه.کمی فکر کرد و گفت:  راال

 پدرش تنگ نشده یا اینکه خونه شون؟ دلش برای -

 چون بیشتر آرومه و کمتر حرف می زنه. نه -

 چرا؟ -

 لبخند شیرینی زد و آرام گفت: خب من که روانشناس نیستم تا بفهمم چرا. او

با داشتن  .کردمییک متخصص او را معاینه  بایستمیکرد. شناخت رفتارهای کودکان کار راحتی نبود و  تائیدرابرت سری تکان داد و 

روانی  حاظازلودک کو این زمان برای معاینه دقیق  کردمیمورفی در زندان پیدا  داشتننگهاو فرصت بیشتری برای  آلودخونگیره سر 

 .رسیدمیکافی به نظر و روحی 

 سپس الرا بلند شد و ادامه داد: اگه مایل هستین بریم پیش ویلیام.

 حتماً.رابرت با کنجکاوی سری تکان داد و گفت: 

ای را طی کردند و به اتاقی رسیدند. اتاقی ها راهروی طوالنیو به دنبال دختر به راه افتاد. در طول مسیر نه او حرفی زد و نه الرا. آن

ار گها. رابرت با ورود به اتاق ویلیام را دید که عروسکی را مقابلش قرار داده و به آن خیره شده است. انکه پر بود از وسایل بازی بچه

 که سعی داشت با عروسک حرف بزند و در روحش رخنه کند.

الرا آرام صدایش زد و گفت: ویلیام، این آقا پلیس هستن. همون کسی که به ما کمک می کنه و شهر رو در امنیت نگه می داره. تو 

 حتماً می دونی امنیت چیه مگه نه عزیزم؟

 : شما اومدین منو ببرین زندان؟به رابرت خیره شد و پرسید زدهبهتویلیام با چشمان 

 ؟کنیمیرابرت تعجب کرد و جواب داد: نه ویلیام. چرا همچین فکری 

 می ترسن. هابچهپسرک به الرا خیره شد و پرسید: نمی خوام برم زندان. اونجا تاریکه و 

بکنم ویلیام. نباید بترسی  سؤالالرا به سمتش رفت و در آغوشش گرفت. رابرت لبخند مهربانی زد و گفت: من اومدم ازت چند تا 

 چون می خوام کمکت کنم.

به  دفشرمیکه او را در بغلش  طورهمانتکرار کرد. الرا اما ویلیام که گویی حرف دیگری نیاموخته بود همان کلمات ناامیدکننده را 

 زندان نمیره. مگه نه؟ وقتهیچانداخت و آرام گفت: ویلیام پسر خوبیه و  ایمعصومانهرابرت نگاه 

نفس افتاد و این حالت او چیز حتی به نفس. شدنمیکرد. پسرک ترسیده بود و از آغوش الرا جدا  تائیدو رابرت با تکان دادن سر 

 ای بود که الرا را نگران کرد. از رابرت خواهش کرد تا رهایش کند.تازه
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 ویلیام را آرام کند.ناچار از اتاق خارج شد و الرا سعی کرد تا رابرت به

ن سابقه نداشت چنی "سپس در اتاق را بست و بیرون آمد. با تاسف گفت: نمی دونم چرا یه دفعه این طوری شد. توی این مدت اصال

 رفتاری نشون بده.

 بیام و ببینمش. "مشکلی نیست. می تونم بعدا -

 بهم خبر بدین. و کارتش را به الرا داد و گفت: اگه به مورد مشکوک و عجیبی برخوردین

 بله حتماً. -

کوک را مش وسیلهترجیح داد تا با گیره سر به اداره پلیس برگردد و این  رفتمیمورفی  هایهمسایهرابرت که باید زودتر به دیدن 

 شان دهد.تحویل تردقیقبرای بررسی 

 پلیس ...با صدای مهربانی اعتراف کرد: آقای دختر خداحافظی کرد و خواست برود که  الرااو از 

 و با خجالتی زنانه گفت: راستش ... آمد ترنزدیکرا الرابرت با شنیدن صدایش ایستاد و برگشت. 

 را؟الچی شده  -

داشتنی ایه. نذارین کسی اذیتش کنه. از دیشب تا حاال فکرم  دوستبچهدختر تردید داشت اما بر خودش مسلط شد و ادامه داد: اون 

 م و نمی خوام اتفاقی براش بیفته.رو مشغول کرده. خیلی دوستش دار

 رابرت با تعجب پرسید: مگه قراره اتفاقی براش بیفته؟

 جواب داد: خب نه. البته که نمی افته. کنانمنمنرا چشمان سیاهش را از او دزدید و ال

 دستش را که باندپیچی داشت پشتش پنهان کرد، لبخند جذابی زد و خیلی زود از پیش رابرت رفت. آرامیبهو 

رابرت گیج و مبهوت از رفتارهای مبهم و دوگانه مردمی که اطرافش بودند بر خود لرزید و با ترس زمزمه کرد: باید دانلد رو خبر کنم. 

 با این رفتارهای مشکوک شون دارن دیوونه ام می کنن. هاآدماین 

 را بیرون آورد و با دانلد تماس گرفت. صدای دانلد که در گوشش پیچید با مهربانی گفت: دانلد ... عذر می خوام. اشگوشیو 

 دانلد که در حال قدم زدن در پارک نزدیک منزلش بود با کنجکاوی پرسید: بابت چی عذر می خوای؟

 وباره کنارم باشی.باید د -

 چی؟ برای -

 یه پرونده جدید. -

 نگو که دوباره خون و خونریزی داره. -

 رابرت مکثی کرد و با تردید گفت: به نظر میرسه که همین طوره.

 تمومی نداره. هاپروندهحرفش را دوباره به یاد او آورد: بهت که گفتم تا آدم هست این دانلد لبخندی زد و 
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مربوطه به همون پرونده ایه که تازه بهم دادن. هنوز سه روز نگذشته که دیدم وارد یه ماجرای عجیب و  کرد و گفت: تائیدرابرت 

 مرموز شدم.

 خیلی پیچیده ست؟ -

 هستن که سردرگمم کردن. دور و برم هاییآدمولی ، نه به اون حد -

 اداره پلیس؟ یامدانلد درماندگی رابرت را از لحن صدایش حس کرد و گفت: بسیار خب. کی باید ب

بیا اونجا تا جزییات رو برات بگم و بعد با هکتور هم هماهنگ کنم تا تو را وارد بازی  لطفاًمن نیم ساعت دیگه توی دفترمم.  -

 کنه.

 .کارکنیم باهمدانلد لبخند تلخی زد و گفت: به نظرم اومد شاید دیگه نخوای 

 .متأسفمرابرت با شرمندگی جواب داد: بابت اون پرونده و اشتباهاتم 

که  میرحبی هایآدمو  هاقاتلمی تونیم یه زوج موفق پلیسی باشیم. من و تو مقابل  کنممیو صادقانه اعتراف کرد: راستش ... فکر 

 نارم باشی؟پیچیده ک هایپروندهآسایش مردم رو سلب می کنن. موافقی که از این به بعد توی 

 دانلد فکری کرد و پرسید: اداره پلیس شما هم می خواد کنارت باشم؟

 .کنممیو این قضیه رو قطعی  کنممیبا هکتور صحبت  -

 رابرت تردید دانلد را دریافت و با لحن مصممی ادامه داد: دانلد ... به کمکت توی این کار بزرگ و خطرناک نیاز دارم.

و  پاک دلتوی اون پرونده خیلی چیزها یادم دادی. می خوام  ،سلیم خواسته خود کرد: دوست منآخرش دانلد را ت سخنانو با 

 .کنیمپاکرو از وجود نامردها و شیاطین  شهرکنارم باش و بذار این  لطفاًرو کنارم داشته باشم. مهربونت 

صادقانه بهم پیشنهاد همکاری نداده بود. باعث افتخارمه که  قدراینواب داد: دوست من. تا حاال کسی جدانلد لبخند مهربانی زد و 

 بتونم کنارت باشم و به مردم خدمت کنم.

طن او در ب دوشادوشپلیس و کارآگاهی که  مأموراز مهربانی و صمیمیت بسته شد. میان یک  آکندهبا حسی  شاندوستیو پیمان 

 و از چیزی واهمه نداشت. شدمیخطر وارد 

در جیبش میان دستمالی سپید پیچیده شده بود  قرمزرنگگیره کوچک  کهدرحالیرابرت با دلگرمی به سمت اداره پلیس راه افتاد. 

ناشناس که نه صاحبش مشخص بود و نه خونی که روی آن لخته شده بود.  ایگیره. دادمیخبر  ایتازهو مرموز از ماجرای  رازآلودو 

 زنگ خورد و دانلد پشت خط گفت: من جلوی اداره پلیسم و منتظرتم تا برسی. اشگوشیداخل اتومبیل 

 رابرت با خوشحالی گفت: ممنونم که قبول کردی.

 من یه کارآگاهم نکنه فراموشت شده؟ -

 البته که یادم نرفته. -

 دوست من. بینمتمی -
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از ذهنش بیرون رفت. او هم پاسخ داد: این بهونه شد  این پرونده عجیب هاینگرانیدانلد رابرت را امیدوار کرد و همه  انگیزدللحن 

 تا دوباره همدیگه رو ببینیم.

 درسته. -

 و هر دو خداحافظی کردند.

 اشتباه می کنن؟ یا اینکه مورفی یه روانیه؟ هاآدمرابرت دوباره به برگه استشهاد نگاه کرد و از خود پرسید: یعنی اون 

 است یا گناهکار؟ گناهواقعًا بیکه مورفی  دانستنمیرا خراب کرده بود. حاال او  چیزهمهاما در این میان پیدا شدن گیره 
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 فصل سه

 دانلد بیرون از اداره پلیس منتظر آمدن رابرت بود.

ل از هر چیز گیره قرمزی را که در دستمال پنهان کرده بود به او نشان داد. و قب رابرت با دیدنش خوشحال شد و او را به دفترش برد

 کرد و ذرات لخته شده خون را روی آن دید. اشبررسیدانلد با دقت 

ذراند. گ ازنظرکه همراهش داشت تمام جزییات گیره سر را  بینیذرهاما به چیز دیگری پی برد که رابرت متوجه آن نشده بود. دانلد با 

گش بود. گیره نو نبود و اینکه رن ایجادشده تیزکه از تماس با چیزی  ایخراشیدگیرا هم روی آن ببیند.  ایخراشیدگیاو توانست اثر 

 نو و عمق کامالًخراش  هایلبهبود و نه از پاک شدن رنگ.  ایجادشده مرورزمانبهدر نقاطی پریده باشد عجیب نبود اما این خراش نه 

 و سپس چشمانش را بست و گیره را بویید. فرورفتود. دانلد به فکر دار ب

 نیست؟ غیرعادیرو میده. به نظرت این  هابزرگآدمست اما بوی عطر گونه از رابرت پرسید: این گیره بچه 

 این کار رو کردن. شدنگمرابرت سری تکان داد و پاسخ داد: خب شاید برای رد 

 ؟از بین ببرن خواستنمیباید از خودت بپرسی رد چی رو  -

 رو بهت میده. یحس چنینرو جای کس دیگه ای جا بزنی این کار  یکیاو قدری فکر کرد و گفت: وقتی بخوای 

 .دقیقاً کرد:  تائیددانلد با خرسندی لبخند زد و 

 یدوارم اشتباه کرده باشم ولی تجربه من میگه اتفاق خوبی نیفتاده.و ادامه داد: ام

 . دانلد آرام پرسید: کسی به قتل رسیده؟شدچشمان درشت شده به او خیره  رابرت ترسید و با

 هنوز نه ولی این اثر خون می تونه نشونه بدی باشه. -

 شاید. -

 .فرورفتندو هر دو به فکر 

هکتور هماهنگ کرد تا دانلد را در جریان پرونده قرار دهد و سپس ماجرا را برایش تشریح کرد. مردی که همسرش را به رابرت با 

که مدعی  هاهمسایهاز شدت فشار روحی به خوردن مشروب روی آورده بود چند روز پیش با استشهاد  و دادهازدستعلت نامعلومی 

اصرار کرده بود که فرزندش را  ، اومرد بابود. در آخرین مالقات رابرت  شدهانداختهبه زندان  زندمیرا کتک  اشسالهنهبودند او پسر 

شواهد پزشکی قانونی نیز این ادعا را ثابت کرد. روی بدن کودک هیچ نشانی از زخم یا کبودی نبود. تنها روز بعد آزار نداده است و 

 را در جیب پسرک ایدخترانهگیره قرمز  بهزیستیدر این میان در باشد.  مورد عجیبی توانستمیبود که  هایشناخناثر خوردگی 

ه است و با دیدن رابرت ک خبربیکه از وجود گیره ادعا کرده بود  پسربچه. شدمی دیدهخونبودند که روی آن رد ضعیفی از  پیداکرده

 .بودندیک پلیس بود ترسیده و از حرف زدن امتناع کرده بود. این تمام ماجرای پرونده عجیب و مرموزی بود که به رابرت سپرده 

 خون به آنجا فرستاد. وتحلیلتجزیهبا آزمایشگاه تماس گرفت و گیره را برای سپس 

ن آرابطه خوبی با  مسلماًرفتند. کسانی که  مورفی هایهمسایهاه هم به دیدن همررسیدن عصر  محضبه نبودو چون فرصت زیادی 

 نداشتند. مرد
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رفتند. محله متوسط نشین شهر که یک ربعی با اداره پلیس فاصله داشت. دانلد در طول مدتی  موردنظرسپس رابرت و دانلد به آدرس 

 در آن پرونده دیده بود در ذهنش مرور کرد. آنچهدر سکوت کامل سیگارش را کشید و همه  رفتندمیکه به آنجا 

این منطقه  هاخانهمجاور قرار داشت.  هایخانهتر طرف آنکه اکنون حالی بود و کمی  ایخانهاندکی بعد به خانه مورفی رسیدند. 

م کسانی باشد که مدعی تا حدودی به هم مشرف بود اما عجیب این بود که استشهاد پر از نا هاآن هایپنجرهخیلی بزرگ نبود و 

زد و  باشد. دانلد لبخندی توانستنمیتعداد همسایگان نزدیک مورفی بیش از شش خانواده  کهدرحالی اندشنیدهبودند صدای بچه را 

 بینمچیزی که من میدنبالش برن. اون  بستهچشمبا تمسخر گفت: میشه حدس زد که وقتی یکی به موضوعی اعتراض می کنه همه 

 حساب کرد. هاآدممشخصه نمیشه روی حرف این  کامالً 

 بپرسیم. نظرت چیه؟ دیوارشدیواربه هایهمسایهرابرت گفت: بهتره از 

 موافقم. چون حداقل می دونیم که صدای بچه رو شنیدن. -

که در مجاورت خانه مورفی بود رفت. محله  ایخانهبه سراغ اولین  تأملپارک کرد و با برگه استشهاد با  ایگوشهرابرت اتومبیل را 

رت زنگ . رابشدمیو سکوت شکسته  شدمی. تنها هر از گاهی اتومبیلی رد گذشتمیساکتی بود و کمتر در این ساعت کسی از آنجا 

انه یشه کدر در خدر خانه را زد و صدای بلند زنگ در خانه تاریک پیچید. اندکی گذشت و پاسخی نیامد. رابرت دوباره زنگ زد و از ش

 در را باز کرد و با تعجب پرسید: می تونم کمکتون کنم؟ سالمیانداخل را بررسی کرد. دقایقی بعد زنی 

رابرت کارت پلیس را نشان داد و گفت: من در رابطه با موضوع شکایت شما از همسایه تون آقای مورفی اینجا اومدم. نیاز دارم کمی 

 شما خانم؟کنم.  ترکاملنسته هام رو اطالعات بهم بدین تا بتونم دا

 کارلسون هستم.زن با اکراه جواب داد: 

 خانم کارلسون، می تونم در خصوص این موضوع بیشتر بدونم. -

 خب ... همه چی توی اون استشهاد هست. دیگه چه اطالعاتی می خواین. -

رو کتک میزنه. می خوایم بدونیم شما خودتون چیزی  اشبچهجلو رفت و پرسید: شما مدعی هستین که مورفی  ایجدیدانلد با لحن 

 دیدین یا شنیدین؟

 دیدیم که اون برگه رو پر کردیم. مسلماًزن سری تکان داد و گفت: 

 گشت و پرسید: اولین کسی که به این جریان معترض بود رو می شناسین؟ امضاءهارابرت دنبال اسم او مدر میان 

مقابل خونه مورفیه. می تونین از خودش بپرسین. اون برگه رو آورد و منم  دقیقاًر. خونه اش زن فکری کرد و جواب داد: آقای برگ

 که از اون مرد ولگرد داشتم برگه رو امضاء کردم. ایباسابقه

 سابقه ذهنی اون برگه رو پر کردین؟ خاطر بهدانلد با تعجب پرسید: پس شما فقط 

 آدم ناراحتیه و باید از این محله بره.اون مرد بارها برای ماها ایجاد مشکل کرده.  -

 که بهتون بدن امضاء کنین. ایبرگهرابرت گفت: به خاطر اینکه شما از اون بدتون میاد دلیلی نداره هر 

 بیشتر از این بحث کنم. از مورفی شکایت شده نه من. بینمنمیگفت: دلیل  حوصلگیبیزن با 
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اگه این خانم قصد همکاری نداره نمیشه مجبورش کرد. ما هم نیازی به اطالعات ایشون دانلد سری تکان داد و رو به رابرت گفت: خب 

 نداریم دوست من.

هستن که باعث  هاییآدمهمون  هااین. متأسفمو رابرت آرام خداحافظی کرد و زن رفت. دانلد خنده تمسخرآمیزی زد و گفت: براشون 

 ه.به وجود بیان و شهر دچار ناامنی بش هاقاتلمیشن 

 رابرت گفت: اون زن حتی به خودش زحمت نداد تا امضاء اش رو بهم نشون بده.

ارزشی  ترینکوچکحساب نکنی. ما باید خودمون ماجرا رو روشن کنیم. شهادت اون ها  هاآدمبهتره خیلی روی حرف این  -

 نداره.

 بکنیم؟ سؤاالتیرابرت از دانلد پرسید: نظرت چیه که بریم و از آقای برگر 

 .کردهتهیه هاهمسایهمصرانه استشهاد رو برای  جوراینچیزی دیده که  واقعاً بد نیست. شاید اون  -

 فردمنحصربهاطراف طراحی  هایساختمانهمه  برخالفکه  ایخانههر دو به سمت خانه بزرگی که روبروی خانه مورفی بود رفتند. 

 داشت. قیمتیگرانو 

 را زد. اندکی بعد در باز شد و زن جوان پیشخدمتی با احترام پرسید: بله؟رابرت مقابل در رفت و آرام زنگ در 

 داشته باشم؟ سؤاالتیرا جلوی زن گرفت و پرسید: می تونم از آقای برگر  استشهادرابرت کارتش را نشان داد و برگه 

داشت و به نظر  ایجدی. چهره که موهایش جوگندمی بود تیپخوش. مردی سن دار و درآمدرفت و دقایقی بعد آقای برگر دم  زن

 باشد. ایحرفهمدیر یا صاحب  رسیدمی

 که به اداره پلیس فرستادم اومدین؟ ایبرگهاو پرسید: در مورد 

 شدن موضوع ازتون بپرسم. ترروشنرو برای  سؤاالتی خواستممیبله آقای برگر.  -

 صحبت کنیم. ترراحت. بهتره بیاید داخل تا بتونیم حتماًبرگر اخمی کرد و گفت: 

رد ب اشپذیراییداخل خانه زیباتر بود. برگر هر دو را به اتاق رابرت دانلد را هم معرفی کرد و او هر دو را به داخل منزلش دعوت کرد. 

 بیاورد. ایقهوهروی مبل نشستند. او از پیشخدمت خواست تا برایشان  هاآنو 

 .رسیدمیبه نظر  اعتمادیقابلبرگر مرد 

پلیس مرسر هستم و اسمم رابرته و ایشون کارآگاه دانلد هستن. ما دو نفر مسئول پیگیری و  مأموربه صحبت کرد: من  رابرت شروع

م ماجرا بدون خواستممیهستیم که تحت عنوان شکایت از آقای مورفی به جرم آزار فرزند بهمون ارجاع شده.  ایپروندهتعیین تکلیف 

 چیه که به این استشهاد بلندباال منجر شده؟ می خوام بدونم شما خودتون چیزی دیدید یا نه؟

نم ولی ک سازیپروندهراستش ... من آدمی نیستم که بخوام برای کسی کرد. سپس پاسخ داد:  تأملبرگر به مبل تکیه داد و اندکی 

 این آدم ...

قهوه را روی میزها چید و از برگر پرسید:  هایفنجانبا آمدن پیشخدمت ساکت شد و با نگاه مرموزی به رابرت خیره ماند. پیشخدمت 

 امر دیگه ای ندارید آقای برگر؟
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 خیر خانم. ممنونم. -

 زن آرام رفت و با اشاره برگر در را پشت سرش بست.

اونها دو سال پیش همسایه مون شدن. یه زن و مرد تودار و مرموز. از وقتی داد:  هبرگر که از رفتن زن مطمئن شد به گفتگویش ادام

 داشتن و نه کسی باهاشون مراوده داشت. البته کاری هم به کسی نداشتن و سرشون به کار خودشون بود. وآمدرفتاومدن نه با کسی 

چه یا یه نوجوون که به نظر می اومد هم بازی پسرشونه من اون اوایل خیلی بهشون توجه نمی کردم. بعضی وقت ها عصر یا شب یه ب

 می اومد خونه شون. زنش خونه دار بود و همیشه توی خونه تنها می موند.

 آرام پرسید: می دونین چه اتفاقی برای زنش افتاد؟دانلد 

 هایالهنیازده شب بود. من صدای  برگر توی فکر رفت و با تردید جواب داد: درست یادم نیست. زمستون بود ... فکر کنم نزدیک ساعت

که اون صدا حواسم رو پرت کرد. بیرون رو  کردممیزنی رو شنیدم و کنجکاو شدم تا ببینم جریان چیه. من داشتم تلویزیون تماشا 

 توی ماشینش. گذاشتشمیکه نگاه کردم مورفی زنش رو توی بغلش گرفته بود و داشت 

 را درآورد و شروع به نوشتن کرد. اشدفترچهدانلد 

 رابرت که گیج شده بود پرسید: مگه آمبوالنس یا دکتری نبود تا خبرش کنه؟

برگر آبرویی باال انداخت و گفت: نمی دونم. راستش برای خودمم خیلی عجیب بود. اون وقت شب یه دفعه زنش رو گرفت رو دستهاش 

 و انداخت توی ماشین.

 نکردین؟دانلد پرسید: شما کاری 

ازش پرسیدم چی شده و اون هیچی نگفت و بدون توجه به من ماشینش رو روشن برگر بالفاصله گفت: البته که کردم. دویدم بیرون و 

 کرد و رفت. اون قدر سریع که جا خوردم و انتظارش رو نداشتم.

 خب؟ -

 بعد از اون شب دیگه زنش رو ندیدم. قبل از اون مورفی سر وضع بهتری داشت. -

ه ب کمکمولی از همون زمان به بعد  پوشیدمی تروتمیزی هایلباسمکثی کرد و با اشاره به لباس هاش ادامه داد: منظورم اینه که 

بانک برای  مأمورهایمعتاد شد. فکر کنم کارش رو از دست داد و حتی چند بارم دیدم که  هایآدمژولیده و مثل  اشقیافه. ریختهم

شون اومدن سراغش. چند بار خواستم کمکش کنم اما حتی به حاضر نشد به حرفم گوش بده. اونو همیشه  تادهافعقب هایوامگرفتن 

 .آوردشمیشیش عصر از مدرسه  هایساعتکه هر دفعه حدود  سالهنه. یه پسر دیدممی اشپسربچهبا 

 دانلد پرسید: از کی متوجه سروصدای بچه توی خونه اش شدین؟

 و آرام گفت: مدت زیادی نیست. صدای فریاد و جیغ یه بچه که به نظر میرسه داره آزار می بینه.برگر به جلو خم شد 

 رابرت پرسید: شما مطمئنی که صدای بچه خودشه؟

 برگر صادقانه گفت: راستش مطمئن نیستم ولی اینکه این صداها رو چندین بار شنیدم اطمینان دارم.

 یا ... نمی دونم چیزی شبیه به این شنیده باشین؟ هابچهدانلد اخمی کرد و پرسید: ممکنه این صداها رو از تلویزیون یا کنسول بازی 
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صدای واقعی با صدایی که از تلویزیون یا دستگاه بازی دربیاد یکی باشه. راحت میشه  کنمنمیکرد و گفت: گمون  ایخندهبرگر 

 فهمید که صدا واقعیه.

 مطمئن هستین؟ قدراینچطوری میشه فهمید؟ من خودم شاید اشتباه کنم. شما چه جوری  -

هنوز موضوع مهمی را نگفته است بلند شد و سمت پنجره رفت. دانلد همراه او لب پنجره ایستاد و گفت:  رسیدمیبرگر که به نظر 

 درسته؟ بینیمیمنظره خوبی داره. شما از اینجا توی خونه مورفی رو 

 روحم آشفته شد.ن آدم فضولی نیستم ولی وقتی صدای اون بچه رو شنیدم م -

 خب ... نگفتین که چطور میشه تشخیص داد که صدا واقعیه؟ -

 برگر با تردید به دانلد خیره شد و پرسید: بذارین بقیه ماجرا رو بگم تا متوجه منظورم بشین.

 البته آقای برگر. -

ونه خ گشتمبرمیهر وقت که  ناخودآگاهمورفی کنجکاو شدم و  وآمدهایرفتاو ادامه داد: بعد از اون شب و اتفاقی که افتاد نسبت به 

 همه حواسم به اون بود.

 شما همسر ندارین؟ -

 که مرده و من تنهام. هاستسالنه.  -

 خب؟ -

پای تلویزیون می نشونه و بعد من متوجه شدم که مورفی هر روز عصر با یه بطری مشروب خونه بر می گرده. بچه رو مدتی  -

 جای دیگه ای که توی دید من نیست. بردشمی

 با مرموز شدن ادعای برگر چشمان دانلد گرد شد و پرسید: پس شما صدا رو موقعی می شنوین که اونها رو نمی بینین درسته؟

حدود ساعت هشت شب مراقب اوضاع بودم که بچه مورفی اومد دیدم که برام عجیب بود.  ایتازهاما یک هفته قبل چیز  -

 و بازش کرد. کنار پنجره

 خیابان و در خانه تاریک مورفی زل زد. سویآنپرید. در همان حال به  اشچهرهبرگر مکثی کرد و رنگ 

 باشه.بود انگار از چیزی ترسیده  برآشفته اشچهرهدور دهنش خونی بود.  کهدرحالیاون رو دیدم  آرام ادامه داد:

 ایی دید.هخیابان نگاه کرد و گفت: خب از اینجا میشه یه چیز سویآندانلد به 

 میشه اون چیزایی رو که الزمه تشخیص بدی. کرد: شاید نتونی جزییات رو ببینی ولی تأییدو  لبخند تلخی زدبرگر 

 صدا رو اون شب هم شنیده بودین؟رابرت پرسید: 

 ولی شب بعد شنیدمش. نه اون شب -

 یادتونه چه ساعتی بود؟ -

 فکر کنم این بار نه شب بود. -

 بود یا نه. اشبچهنفس برگر تند شد و با ترس گفت: صدا رو واضح شنیدم ولی مطمئن نیستم صدای خود 
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 به خونه اش نرفته بود؟ کسهیچشما مطمئنید که  -

 که من سرکار بودم یا پشت پنجره نبودم کسی اومده باشه. چطور؟ هاییساعتنمی دونم ممکنه  -

 خب شاید صدای یه زن یا یه بچه دیگه بوده که شنیدین. -

 اینکه صدا رو از همون خونه شنیدم مطمئنم و اینکه صدای یه بچه بود. -

 توی هوای سرد چرا پنجره شما باز بود؟دانلد با کنجکاوی پرسید: 

شنیدم حتی پنجره خونه  وضوحبهرای همین صدا رو هوای تازه استشمام کنم. بپنجره رو باز بذارم و  رممن همیشه عادت دا -

 مورفی هم اون شب باز بود.

 خب بعدش چی شد؟ -

اومد و هراسون پنجره خونه رو بست. صدا خیلی زود آروم و آروم تر شد. انگار که یکی صدا ادامه داشت ولی بعد یه دفعه  -

 قطع کنه. کردمیاون سعی داشت صدای بچه رو که مرتب جیغ و فریاد 

ازی و این ریتم نمی تونه مال یه دستگاه ب شدمی وزیادکمبرگر با اطمینان گفت: برای همینه که مطمئنم صدای تلویزیون نبود. صدا 

 ا برنامه تلویزیونی باشه.ی

شما یه بچه داریم که یه شب با دهن خونی میاد  هایگفتهطبق  اآلنرابرت سری تکان داد و حرفش را پذیرفت. دانلد گفت: پس تا 

بیرون رو نگاه می کنه ولی کمک نمی خواد. شب بعد هم صدای جیغ و فریاد یه بچه شنیده میشه که مورفی  زدهوحشتلب پنجره و 

 سعی می کنه یه جورایی پنهانش کنه.

ن به پلیس اطالع بدم. مدرسته. بعد از اون شب بود که من بهش مشکوک شدم و تصمیم گرفتم موضوع رو با یه استشهاد  -

 نه چیزی شنیدم.دیگه نه چیزی دیگه دیدم و 

 دشمنی با مورفی اون برگه رو امضاء کردن؟ خاطر بهبقیه همسایه هم چیزی دیدن یا فقط  -

 کردن. تأییدشمن برگه رو بهشون دادم و اونها هم اونها ندارم.  هایشنیدهو  هادیدهمن اطالع دقیقی از  -

امضاء شده. ما قبل از مالقات شما به خانم کارلسون  هاسایههماز سمت  ورزیغرضبه نظر میاد این برگه با یه دانلد با تمسخر گفت: 

 شاهد پرونده انتخاب بشه. عنوانبهچیزی ندیده تا بتونه  عمالًهم سری زدیم و اون 

 شما مشخص می کنه که هم چیزهایی دیدین و هم شنیدین. هایحرفرابرت گفت: ولی 

 توی هابچهشاهد مرگ و شکنجه  فروشدستالبته که دیدم. این موضوع خیلی نگرانم کرده و دوست ندارم مثل اون مرد  -

 این شهر باشم.

 کرد و جواب داد: درسته. باید حواسمون بیشتر به اطراف باشه. تأملیدانلد 

 و پرسید: موردی دیگه ای هم هست؟

از بوی نامطبوعی که اطراف خونه مورفی به مشام  هاهمسایهبود که  هامدته یا نه ولی برگر فکری کرد و آرام گفت: نمی دونم مهم

 که فاضالب خونه اش مشکل داره و باید تعمیرش کنه. گفتمیمعترض بودن. اونم همیشه  رسیدمی

 خب؟ -
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 تیمخواسنمیما هم دیگه به این موضوع عادت کرده بودیم و اون شرایط مالی خوبی نداشت و این کار رو نکرد.  وقتهیچولی  -

رایط . کاری که ما کردیم تا شکنیدوری. وقتی یکی نخواد اصالح بشه کاری نمیشه کرد. فقط باید ازش بهش فشار بیاریم

 بدتر نشه و دشمنی باال نگیره.

 برگر به پایان رسید. هایحرف

 در جیبش نهاد.را  یادداشتشچه هر دو از او خداحافظی کردند. دانلد دفتر

 بیرون که رفتند و درب خانه بسته شد رابرت به دانلد نگاهی انداخت و پرسید: نظرت چیه؟

 اون مرد چیزی می دونه که بهمون نگفت. نمی دونم شاید ترسید یا شایدم مطمئن نبود. -

 چطور؟ -

 از پنجره اش متوجه چیزی شدم که باید بریم و از نزدیک ببینیمش. -

 نیازی هست که با دو سه نفر دیگه حرف بزنیم؟ -

 دستگیرمون شد. ایتازهالبته. شاید چیز  -

باز شد. زن جوانی پشت در آمد  تأخیراین بار هم در خانه با زنگ در را زدند. ش به سمت خانه سوم رفتند و پس از بررسی دید هاآن

 و پرسید: چه کمکی می تونم بکنم؟

جزییات این  خواستممیرابرت کارتش را نشان داد و پرسید: ما در خصوص شکایت از آقای مورفی همسایه تون به اینجا اومدیم. 

 ماجرا رو بدونم.

 زن به هر دو نگاهی کرد و گفت: جزییات خاصی نداره. اون آدم ناراحتیه و ما هم ازش شکایت کردیم.

 حالبااینه تون هم همین نظر رو داشت و جالب اینه که چیزی هم ندیده و نشنیده و همسای متأسفانهدانلد لبخندی زد و گفت: 

 استشهاد رو امضاء کرده.

 زن با دلخوری گفت: اما من شنیدم و شک ندارم که اون مرد یه روانیه.

 خب اشکالی داره اگه ماجرا رو بگین؟ -

 .کنممیرو تعریف  چیزهمهمیشه قربان. براتون زن که لحن جدی دانلد را دید آرام شد و به نرمی گفت: البته که 

 دانلد تشکر کرد و پرسید: یادتونه کی بود و چه اتفاقی افتاد؟

 .کردیممیبازی  هابچهزن به خانه مورفی نگاه کرد و با ترس گفت: راستش تازه اول شب بود و من و همسرم داشتیم با 

 رابرت گفت: ساعت دقیق رو یادتونه؟

 شت یا نه شب بود. هوا تاریک شده بود و شوهرم تازه از سرکارش اومده بود خونه.فکر کنم حدود ه -

رابرت پرسید: شما از پنجره خونه به اتفاقاتی که می افته دید زن کرد.  هایگفتهرا باز کرد و شروع به نوشتن  اشدفترچهدانلد دوباره 

 دارید مگه نه؟

 کامل نه ولی تا حدودی میشه دید. -
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و با نگرانی ادامه داد: ما سرگرم بازی بودیم که من متوجه صدای ممتد جیغ و ناله یه بچه شدم. کنجکاو شدم و رفتم سمت پنجره و 

همم تا بف بازکنم. خواستم پنجره رو شدمیشنیده  وضوحبهیه دفعه چشمم به خونه مورفی افتاد. الی پنجره شون باز بود و صدا 

 اومد و پنجره رو بست و پرده رو هم کشید. باعجله جریان چیه که دیدم مورفی

 دانلد گفت: بعد چی شد؟

 صدا ضعیف شد و چند دقیقه بعد کامل قطع شد. -

 رابرت پرسید: نخواستین برین و ببینین جریان چیه و با مورفی حرف بزنین؟

 اون یه آدم الکلیه. من خواستم برم ولی همسرم نذاشت و مانعم شد. -

 ممکن بود بالیی سرمون بیاره. کردممینگاه کرد و آرام گفت: آخه اگه دخالت  هاآنزن با ترس به 

 کرد: بله درسته. امکانش بود که باهاتون برخورد کنه. تأییددانلد سری تکان داد و 

یم. کن شامضاءزن نفس راحتی کشید و گفت: بعدش دیگه خبری نشد تا اینکه آقای برگر اون استشهاد رو آورد و ازمون خواست 

 منم اعتراضی نکردم فقط بهش گفتم که نباید اسمی از ما بیاد. آخه یادمه دو شب پیش هم دوباره صدای جیغ یه بچه رو شنیدم.

 دانلد با کنجکاوی پرسید: فکر می کنین اون صدای بچه مورفی بود؟

 .ریختهمود. صدایی که خیلی ذهنم رو به صدای گریه و ناله یه بچه بزن فکری کرد و گفت: راستش ... نمی دونم. ولی مطمئنم 

 رابرت گفت: چند وقته که مورفی همسایه تونه؟

 .کردهمیما تازه اومدیم اینجا و نمی دونم از کی توی این محله زندگی  -

 رابرت سری تکان داد و لبخند زد.

 دانلد اخمی کرد و آرام پرسید: چیز دیگه ای هم هست که الزم باشه بهمون بگین؟

 کرد و جواب داد: نه آقا. هر چی بود رو گفتم. زن فکر

 به سراغ همسایه بعدی رفتند. کردندمیاو را با آقای برگر مقایسه  هایگفته کهدرحالیاز زن تشکر کردند و  هاآن

تعجب کرد. رابرت برای او هم توضیح داد و سپس از ماجرا پرسید. پیرمرد  هاآندر را باز کرد و با دیدن  ایسالخوردهاین بار پیرمردی 

 چیزی بوده که اون برگه رو امضاء کردم. حتماًچیزی یادم نیست ولی با خنده جواب داد: من 

 کرد و گفت: بهتره مزاحم ایشون نشیم. ایاشارهدیگری باشد به رابرت  سؤالدانلد بدون اینکه نیاز به 

: به رابرت گفت کردمیرا مرور  اشدفترچه هاینوشتهدانلد که و خیلی زود از او خداحافظی کردند و به سمت اتومبیل برگشتند. 

 ه و شب دیگه صدای جیغ ویه بچه که دهنش خونی . یه شبسر از کارش در نمیاره کسهیچعجیبیه. یه مرد مرموز که  هایگفته

ن نداره که صدای همون بچه رو شنیده یا نه. تازه بچه معاینه شده و هیچ اثری از زخم یا کتک اطمینا کسهیچگریه ولی این وسط 

 روی بدنش نیست. این چطور ممکنه؟

 نمی رسه. جاییبهرابرت که گیج شده بود به خانه مورفی خیره شد و گفت: نمی دونم. من فکرم 
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 نه که بریم و خونه رو بررسی کنیم.دانلد رد نگاه او را دنبال کرد و گفت: راستش ... نظرم ای

 ولی ما مجوز ورود به خونه رو نداریم. -

 می دونم کار اشتباهیه ولی ... -

 رابرت با نگرانی نگاهش کرد و گفت: نه حتی فکرشم نکن.

 رابرت، چاره دیگه ای نداریم. -

بود. دانلد بدون توجه به رابرت به سمت خانه مورفی  فرورفتهکه در تاریکی ترسناکی  ایخانهو هر دو با تردید به خانه نگاه کردند. 

و در خانه را تکانی داد. قفل بود و  . دستکشش را به دست کرداطراف را پایید بااحتیاطهمراهش شد. دانلد  ناچاربهرفت و رابرت 

 خیالش راحت شد که کسی وارد خانه نشده است.

رفت و امتحانش کرد. پنجره هم قفل بود و راه  هاپنجرهاز  سماجت به سراغ یکی نگاه کرد. همه بسته بود. دانلد با هاپنجرهسپس به 

 نفوذی نداشت.

 ما که ...با مجوز برگردیم.  دوبارهما رو زیر نظر دارن. بهتره بریم و  حتماً هاهمسایهرابرت به اطراف نگاه کرد و گفت: 

 زمزمه کرد: رابرت این بوی چیه؟ دانلد با دست ساکتش کرد و آرام هنوز حرفش تمام نشده بود که

 : منظورت چیه؟ کدوم بو رو میگی؟پرسیدرابرت 

 .کندنمیدانلد چشمانش را بست و دوباره با شامه تیزش بو کشید. این بار مطمئن شد که اشتباه 

به دنبال بو رفت. رابرت رد او را دنبال کرد و هر دو به پشت ساختمان رسیدند. جایی که حیاط  ایشدهمسخو در تاریکی مانند 

 اشگوشهدر  ایکهنهبود. حیاطی که تاب و سرسره  شدهاحاطه ایخشکیدهو با درختان انبوه و  شدمیو نامرتبی دیده  ریختههمبه

 بود. شدهمحاصرهنبود و از هر سو با درختان بلند و قطوری  را جلب کرد. اطراف حیاط خانه هیچ ساختمانی هاآنتوجه 

 ؟کنیمیرابرت پرسید: دانلد هنوز بویی حس 

 .کنیمی: چشمهات رو ببند و بو کن. تو هم حسش گفت آوریدلهرهدانلد شانه او را فشرد و با لحن 

 و رابرت چشمانش را بست و با هراس بو کشید.

 طوب ... بوی عجیبی به مشامش رسید و حالش را به هم زد.از میان بوی چوب نمدار و خاک مر

 .شدمیو با وزش مالیم باد سرد بیشتر حس  رسیدمیبویی تند و زننده که از پشت سرشان به مشام 

 میاد! جسدرابرت جرات نکرد تا چشمانش را باز کند و در همان حال پرسید: دانلد ... بوی 

 .درست از پشت سرمون ،: بو از داخل خونه میاد رابرتدانلد نفسش را حبس کرد و زیر لب گفت

 .رسیدمیو هر دو با ترسی عمیق به خانه ترسناک مورفی خیره شدند. خانه مرموز و ساکتی که بوی مردار از آن به مشام 
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 فصل چهار

رفتند. پشت در تاریکی کامل بود و رابرت با چشم دوختن به درون خانه دچار هراس  شدمیبه سمت دری که به حیاط منتهی  هاآن

 شدیدی شد.

 بدون نیاز به مجوز. ،دانلد گفت: می تونی ماجرا رو به هکتور بگی و ازش دستور جستجوی خونه رو بگیری

 رابرت با تردید پرسید: مطمئنی؟

 این یه مورد اضطراریه.البته رابرت.  -

د د. دانلنرا برداشت و با هکتور تماس گرفت. هکتور که از ماجرا باخبر شد به او اجازه داد تا وارد خانه شو اشگوشیو سپس رابرت 

 وارد شد. بااحتیاطدستگیره برد و  هدست ب آرامیبهکه منتظر همین بود 

د یافتند. دانل جرمی ترسناک بودصحنه  شکبیکه  ایخانه درونهر دو خود را در ظلمتی محض سپس به دنبالش رفت و هم رابرت 

 : اینجا بو کمتره.گفتکوچکش را روشن کرد و آرام  قوهچراغ

 رابرت زمزمه کرد: چیزی دیده نمیشه. همه چی مرتبه و وسایل به هم نریخته.و نور را به میان تاریکی انداخت تا شاید چیزی ببیند. 

را آماده کرد. نور چراغ از میان داالن باریک راهرو گذشت و تا نزدیک دری که به خیابان  اشاسلحهجلو رفت و رابرت  اندکاندکدانلد 

 را روشن کرد. رسیدمی

 از جسد.اثری ، نه ردی از خون و نه نبودخاصی  چیزهیچ

 هایظرفر از پ شوییظرفکمتر شده بود. دانلد جلوتر رفت و وارد آشپزخانه شد. داخل  اگرچه رسیدمیاما بو همچنان به مشام 

کثیف هنوز روی میز غذاخوری بودند. یک ظرف کوچک، دو قاشق بزرگ  هایقاشقفاسد شده و  هاظرفبود. غذای داخل  کارهنیمه

 .خوردمیو یک لیوان که ترک برداشته بود همه آن چیزی بود که در آن خانه مرموز به چشم 

 دانلد پرسید: کی دستگیرش کردن؟

 نبودم و موقعی بهم ارجاع شد که توی زندان افتاده بود. اشدستگیریتوی پرونده نوشته ده شب. من توی جریان  -

ادی بود. ع کامالًد ... اما داخل یخچال ینبدن انسانی را بب هایتکهدانلد به سمت یخچال رفت و با نگرانی بازش کرد. انتظار داشت که 

 ایماندهیک بطری شیر، مقداری نان و روی درب یخچال چندین بطری مشروب. ظرف غذایی هم در طبقه پایین بود که با غذای 

 بود. پرشده

 رابرت نفس راحتی کشید و گفت: الاقل بدن تیکه تیکه شده توی یخچال نبود.

 کرد. تائیددانلد لبخند تلخی زد و با تکان دادن سر 

یزیونی که بود و تلو پرشدهراحتی  هایمبلبزرگی که با  نسبتاًاز جستجوی آشپزخانه به سراغ پذیرایی خانه رفتند. فضای  هر دو پس

قاب عکسی بود که تصویر او و همسرش و بچه کوچکی که در آغوش زن بود از دیوار  ایگوشههنوز کابل برق آن داخل پریز بود و در 

 همه ترسی که داشت فراموش کرد. ایلحظهعکس شد و . دانلد غرق تماشای شدمیدیده 
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 ترجوانرا روی قاب تصویر انداخت و با دقت آن زن و مرد خوشحال را نگاه کرد. در عکس مورفی  قوهچراغاو با کنجکاوی و حسرت 

ورفی م دانلدممکن نبود.  . تصویری که باورش برای رابرت و دانلدخندیدمی عمیقاًکنار او  رسیدمیبود و زنش که خوشحال به نظر 

که با تصویر دردناکش  دیدمیدیده بود ولی حاال مرد شاد و خوشبختی را  اشپروندهدر عکس  شکستهدرهمژولیده و  ایچهرهرا با 

 نابود بشه؟ قدراینزمزمه کرد: مگه میشه یه انسان  تأسفبسیار فاصله داشت. او با 

 .شدهعوضکرد که خودش باشه. چقدر  کرد: نمیشه باور تائیدرابرت آهی کشید و 

 سری تکان داد و گفت: بهتره حواسمون به کارمون باشه. سرعتبهدانلد کوشید تا بر احساساتش غلبه کند و 

و با ذره بینش روی فرش خم شد  بااحتیاط. دانلد شدمیدیده  ایکهنهانداخت. روی زمین فرش  هامبلبرگشت و نور را به اطراف او 

 .دادمینشان  وضوحبهرا  چیزهمه قوهچراغاز میان نور  بینذرهجستجو کرد و رابرت با دقت نگاهش کرد. را 

 جهتبدینکه او چیزی پیدا خواهد کرد و  دانستمیادامه پیدا کرد. رابرت  بینذرهدقایقی سپری شد و جستجوی دانلد روی فرش با 

 آرام ماند و منتظر شد.

 کرد و نور را با دقت روی آن نقطه زوم کرد. ترنزدیکرا به فرش  بینذرهرسید متوقف شد و  دانلد به کنار مبل که

 مویی که مشخص بود متعلق به مورفی یا پسرش نیست.های بلندی را پیدا کرد. تارهای و در کمال ناباوری از میان پرزهای فرش مو

شد. رابرت با تعجب پرسید: یه موی بلند اونم توی این خونه که هیچ  بینذرهبا  هاآنرا در هوا بلند کرد و مشغول بررسی او تار موها 

 زنی نیست؟

. حاال باید بفهمیم که این تار مو متعلق به کیه؟ یه زن یا یه کردیممیدانلد لبخندی زد و گفت: پس مشخصه که اشتباه تصور 

 .دختربچه

و موضوع . این ددر میان فرش بودند و اکنون تار موی بلند زنانه پیداکردهویلیام افتاد که از جیب  قرمزرنگیرابرت به یاد گیره سر 

 .کردمیرا به این خانه محرز  ایدختربچهیا  تردد زن

 .دختربچهمشغول بررسی موی بلند بود گفت: حاال باید بفهمیم که این مو مال یه زنه یا یه  بینذرهدانلد که با نور و 

 ن. این خیلی عجیبه.نفهمید هاهمسایهتردد داشته باشه و یه زن یا یه دختر به این خونه  -

 یا صبح زود بوده باشه. شبنیمهکافیه  -

 ؟دختربچهفهمید زن بوده یا میشه  -

 نرم و نازک و درخشانه. می تونی درخشش مو رو ببینی؟ هابچهالبته. کافیه کمی توجه کنی. موی  -

 ایتیکیپالسرا در کیسه مخصوص  هابه حرف دانلد پی برد. دانلد مو بینذرهدر  شدهبزرگرابرت دقیق شد و با نگاه کردن به تصویر 

. نمی دونم کی بوده و چه زمانی بوده؟ کردهمیتردد  دختربچهکه به همراه داشت انداخت و نفس بلندی کشید و ادامه داد: اینجا یه 

 زمان باید همه جای خونه رو بگردیم. باید این تار مو رو به آزمایشگاه بدیم تا همه چی مشخص بشه و تا اون

 ؟کنیمیگفت: هنوز بوی تعفن میاد. تو هم حسش کرد و  تائیدرابرت 

 .خبریمبیتوی این خونه لعنتی چیزی هست که ما ازش دانلد اخمی کرد و با نگرانی گفت: 
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. شدیمباریکی بود که به طبقه باال منتهی  هایپلهرا به سمت راهرو انداخت. کنار راهرو  اشقوهچراغاو از پذیرایی خارج شد و این بار 

 هایلهپاز  بااحتیاطخواب باشد. او و رابرت  هایاتاقکه طبقه باال  رسیدمیرفت و نور را به باالی آن انداخت. به نظر  هاپلهاو به سمت 

 چوبی باال رفتند.

 انتظار داشتند که با جسد یا رد خون مواجه شوند. هرلحظه هاآنو  بود پرکردهرا  جاهمهتاریکی محض  

راغ ویلیام. دانلد به س خواباتاقمورفی بود و دیگری  خواباتاق. یکی شدمیداشت و به دو اتاق منتهی  تریباریکطبقه باال راهروی 

و به هیچ مورد خاصی برنخوردند. دانلد  درا بررسی کردن جاهمهبا دقت و ریزبینی  هاآناتاق ویلیام رفت و رابرت به سراغ اتاق مورفی. 

کنن و تا اون موقع باید بفهمیم بویی که میاد از کجای خونه  نگاریانگشتاتاق  هایقسمتبه رابرت گفت: باید بگیم بیان و از تمام 

 ست.

 از داخل خونه نباشه. اصالًرابرت بو کشید و زمزمه کرد: به نظر میاد بو کمتر شده. شاید 

 دوباره بگردیم. جاروهمهدانلد سری تکان داد و گفت: بو وقتی طبقه پایین بودیم بیشتر بود. باید برگردیم اون پایین و 

 هانآبو کشید. رابرت هم به دنبالش راه افتاد.  قدمبهقدمپایین رفتند. دانلد این بار چشمانش را بست و  هاپلهسپس بدون معطلی از 

 .شدمیکمتر  بازهمه آشپزخانه رسیدند. بو در آن حوالی طی کردند و براهرو را 

 آرامامآر هاآن. شدمیدانلد دوباره برگشت و در راهرو ایستاد و بو کشید. میان راهرو جایی که هنوز مشخص نبود کجاست بو شدیدتر 

 بود.فاصله  هاپلهراهرسیدند که یک متری تا شروع  اینقطهجلو رفتند و سرانجام به 

بعد دانلد دوباره رد  ایلحظهابتدا چیزی مشخص نبود و هر دو ناامید شدند. اما نور چراغش را روی دیوار انداخت و دقت کرد.  سپس

خطی دید و توجهش به آن جلب شد. خطی که تا پایین ادامه  کاغذدیواریروی نور را روی دیوار انداخت و چندین بار حرکتش داد. 

یه اد به نظر میرابرت به شیار باریک دست کشید و با وحشت گفت: ه روی دیوار غیرعادی بود. یک خط باریک و مشکوک کداشت. 

 در مخفیه!

 دانلد به او خیره شد و گفت: می خوام بازش کنم. هوام رو داشته باش.

د مردار مشامشان را آزرد را آماده کرد و سر تکان داد. دانلد هل داد و در آرام روی پاشنه چرخید و باز شد. بوی تن اشاسلحهرابرت 

 و هر دو عقب آمدند.

. رابرت با آستین جلوی آمدمیو با وزش مالیم باد از فضای تاریک و هولناک آن مکان مخفی به سمتشان  شدمیحس  کامالًبو حاال 

 را گرفت و گفت: پس بو از اینجا بود؟ اشبینی

 گفت: باید بریم داخل و ببینیم اون تو چه خبره. کشیدمینفس  سختیبهاز بوی تعفن  کهدرحالین آورد و رودانلد دستمالش را بی

. رفتمیکهنه و پوسیده تا چندین متر پایین  هاییپلهداخل آن داالن مرموز مشخص شد. راه با  فرورفتکه به تاریکی  قوهچراغنور 

ن آن روو سیاهی محض بود و بس. دانلد اندکی جلوتر رفت و چراغ را از همه زوایا به د گردوغبارمشخص نبود و فقط  هاپلهانتهای 

 زیرزمین خوفناک انداخت.

 اما هر چه تالش کرد نتوانست انتهای راه را ببیند.

 او به رابرت خیره شد و پرسید: دلش رو داری که بریم اون پایین؟
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 چه خبره.چاره دیگه ای نداریم. باید بفهمیم که اون پایین  -

 جلوتر رفت و رابرت با اسلحه پشت سرش راه افتاد. قوهچراغقدم گذاشتند. دانلد با  هاپلهو آنگاه هر دو با ترس روی 

رفتند بوی تعفن شدیدتر  ترپایین. هر چه زدمیو سکوت محض آنجا را بر هم  شدمیبلند  صدای ناله چوب هاپلهروی  هاآنبا هر گام 

دشوار  اددمیبویی که آزارشان  باوجودشد. تا حدی که احساس کردند نفس کشیدن در آن فضا و  ترسنگینو  ترهگرفتو هوای اطراف 

 شده است.

 رسیدند. زیرزمینبعد به  ایلحظه

 د.نبو باورکردنیفضایی غبارآلود و خوفناک که مو بر تنشان سیخ کرد. نور با ترس لرزید و تاریکی را کنار زد. آنچه دیدند 

آویخته شده بودند. یکی تازه بود و دیگری دچار فساد شده بود.  چنگکیدو جنازه کودک، یکی دختر و دیگری پسر در برابرشان به 

پریده  ی. دانلد با رنگرا نبیند خراشدلپریشان و آشفته کرد حتی صورتش را برگرداند تا این صحنه صحنه دردناک رابرت را این 

 و با وحشت نور را به همه سو چرخاند. فشردنش دهابه  ترمحکمش را دستمال

 : پس توی این شهر فقط یه قاتل نداریم.گفت نگرانیبا رابرت 

هنوز به هفت سال نرسیده باشد  رسیدمیرا با خودکارش بررسی کرد. جنازه پسرک که به نظر  هاجنازه بااحتیاطدانلد اخمی کرد و 

بود و مشخص بود مدت زیادی از کشته شدنش گذشته  شدهخشک نه سالی داشت که حدود دخترکاما بدن بود.  آلودخونهنوز 

 طناب ضخیمی به دستان. رودمی ونشاننامبیو  سرپرستبی هایبچهکه قاتل به سراغ  دادمیکهنه کودکان نشان  هایلباساست. 

. دانلد سعی کرد تا از خون بدن پسرک شدمیروی پاها و بازوهایشان دیده  تیزنوکبود و آثار بریدگی چاقو و اشیا  شدهبستههر دو 

 گذاشت. اشپالستیکیشده لباسش که هنوز آویزان بود برداشت و در پاکت  پارهتکه کند و رابرت هم از  بردارینمونه

نمی تونسته  هازخمبررسی بشه. این  خوبیبهخیلی عمیق نیست و باید کل بدنشون  هازخمگفت:  کشیدمینفس  سختیبهدانلد که 

 باعث مرگ بشه.

بود. حتی کنار زخمشان با  شدهباندپیچیرا نگاه کرد و متوجه موضوعی شد. مچ دست هر دو جنازه  هاآن هایدستگردن و مچ  او

بی تاده بود. موضوع عجیگویی قاتل دلش به رحم آمده بود و لحظه آخر به فکر نجاتشان اف بود. شدهبستهدستمال و ماده ضدعفونی 

 هم با چسب زخم پوشانده شده بود. هازخمکه تاکنون ندیده بود و سپس بیشتر دقیق شد. روی تعدادی از 

را  اشگوشیبه گروه تجسس ویژه محول شود. رابرت  تردقیق هایبررسیتصمیم گرفتند تا  هاآن ،با توجه به لزوم بررسی جزئیات

 بیرون آورد و با عصبانیت گفت: مسلمه که آنتن نداره.

ایستاد و به دو کودک معصومی که مرده بودند  جاهمانکرد. او به بررسی اطراف مشغول شد ولی رابرت  تائیددانلد سری تکان داد و 

 و درپیپی هایقتلشابه هم. یکی با بود. ظرف مدت اندکی دو پرونده م دادهرخخیره ماند. دوباره جنایتی تلخ در شهر آرام مرسر 

 آشکارا و دیگری در سکوت و آرامش کامل.

صورت هر دو سالم قرار دهد.  اشپروندهعکس گرفت تا در روی بدنشان  هایزخمو از چهره دو کودک دوربینش را بیرون آورد و او 

 شده باشد. هاآنباعث مرگ  رسیدمینظر که بعید به  هاییزخم. شدمیکوچکی دیده  هایزخمبود و فقط در نقاط مشخصی 
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یادداشت کرد. گوشه دیوار یک جاروی کهنه  اشدفترچهدانلد تمام اطراف را جستجو کرد و همه آنچه در آن مکان تاریک بود در 

وئیل گاز درسیمیکه به نظر  ایبشکهبلند، چندین متر طناب ضخیم و کلفت. یک فانوس شکسته و کمی دورتر  ایدستهچوبی با 

 باشد.

رار داشت ق تودرتوییدر گوشه دیگر لوازم کهنه و سنگین و مسموم کرده بود.  کامالًبوی تند آن با بوی تعفن و خون آمیخته و فضا را 

 نبود. هاآنکه امکان بررسی همه 

 اینجا بریم بیرون. حالم خوب نیست و نمی تونم نفس بکشم.گفت: بهتره از  صبرانهبیرابرت 

 همراه او راه افتاد.دانلد سری تکان داد و 

 اما هنوز چند قدمی برنداشته بود که پایش به چیزی روی زمین خورد.

رکت نور را به سمت صدا ح بااحتیاطایستاد. او  جاهمانرسید و  هاپلهبه گوشه دیوار درست کنار  سروصدابا و  یدشیء در تاریکی غلت

 بود و کنارش عروسکی روی زمین افتاده بود. هاپلهجایی که درست لب  داد.

 اشهانهدتشخیص بود. هر دو به سمتش رفتند و دانلد با خودکار  غیرقابللیوان کوچکی را دیدند که درونش تیره و  دقت که کردند

نی که بدون شک . خوشدمیبود دیده  پرکردهداشت. درونش رد خون لخته شده که تا نیمه لیوان را  شرا چرخاند و رو باال نگاه

 کرد و آن را برداشت. متأثر. عروسک دانلد را ایستاده بود آلودیخاکعروسک کهنه و  کنارلیوان درست متعلق به پسرک بود. 

ود ب رهاشدهو تنها  شدهفراموشبود و حاال در این دخمه تاریک  شدهخریداری گناهبیعروسکی که روزی برای سرگرم کردن کودکی 

 جنایتی دردناک باشد. گرنظارهتا 

چه . آنصدا در تاریکی نشانه رفت سویبهو  صدایی بلند شد و هر دو جا خوردند. رابرت بدون معطلی دست به اسلحه برد ایلحظه

. دانلد کمی عقب رفت و پرسید: هنوز زنده خوردمی تلوتلوبه چنگک  یختهو آو خوردمیدیدند میخکوبشان کرد. جنازه کودک تکان 

 ست؟

 برت به صورتش نگاه کرد و با صدای لرزانی جواب داد: مگه ممکنه؟را

 و هراسان منتظر ماندند. زدهبهتو هر دو 

زل زده بود سری  هاآنبا چشمان درشت به رفته بود و  سیاهی که روی جنازهدانلد نور را روی شانه پسرک انداخت و با دیدن گربه 

بود و حاال تنها راه سیر شدنش  شدهزندانیدر این مکان خوفناک  هاستآنتنها شاهد  رسیدمیتکان داد. گربه گرسنه که به نظر 

لخی با ت . دانلدتا گوشتش را بخورد گوشه بازوی پسرک را گاز گرفت بااحتیاطبرداشت و  هاآنبود. گربه نگاه از  هاجنازهتغذیه از 

 ی نداره خوراکش آدم باشه یا غذای پس مونده.براش فرق و شده زدهوحشتگرسنه که . یه گربه زدممیگفت: حدس 

دانلد آرام گفت: نباید بذاریم بره بیرون. ممکنه مال همین خونه باشه و بتونه توی رابرت نفس راحتی کشید و اسلحه را کنار گذاشت. 

 کشف ماجرا کمکمون کنه.

 رابرت با تعجب پرسید: یه گربه؟

 البته دوست من. -

 با تردید گفت: شاید. توی این شهر هیچی بعید نیست. ابرویی باال انداخت ورابرت 
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سیدن به ر محضبهتنها بگذارند.  آورتهوعباال رفتند و علیرغم میلشان ناچار شدند تا گربه را در آن زیرزمین  هاپلهاز  بااحتیاط دو آن

 فضای خانه رابرت با گوشی موبایلش با اداره پلیس تماس گرفت و موضوع را اطالع داد.

به این بو عادت کرده بود. دانلد که صحنه جنازه کودکان توی سرش بود به رابرت  شانبینیبوی تعفن حاال کمتر شده بود و گویی 

 با فکر راحت بخوابم. هامدتهمه چی تموم شده و می تونم تا  کردممیگفت: فکر 

از راه رسید. دو تا بچه رو کشتن بدون اینکه  یکیاینپرونده قبلی کهنه نشده که  بارخون هایقتلباورم نمیشه. هنوز  -

 بشه. خبردار کسهیچ

 با لحن دردناکی زمزمه کرد: وقتی کسی رو نداشته باشی حتی مرگت هم اهمیتی نداره.عروسک کودکانه را به رابرت داد و دانلد 

 مرده باشد و خونی که دختربچهبه متعلق  توانستمیکه برایشان نامشخص بود حاال جواب واضحی داشت. گیره دخترانه  سؤالیو 

 روی آن بود خونش.

 رابرت نفس عمیقی کشید و کوشید تا آنچه دیده است از ذهنش بیرون کند.

برایش باورکردنی نبود آرام از کنار او رفت و در راهروی باریک به سمت در خروجی قدم گذاشت.  رحمانهبیدانلد که تلخی این قتل 

 تا شاید بتواند اندکی از غصه مرگ کودکانی کندمیدر میان تاریکی و سکوت سیگاری روشن بیرون از خانه مرموز، رابرت او را دید که 

 بودند رهایی یابد.شده  دردسریبیکه حاال برای قاتالن سوژه راحت و 

رس و زیبا بود. خ داشتنیدوست بازهمکهنگی  باوجودکه  آلودیپشمعروسک نرم و . فشردمیعروسک کهنه را در دستش هنوز رابرت 

 .شدمی دیدهخونخشکیده  هایلکه موهایشکوچولوی سفیدی که روی 

 آهی کشید و زمزمه کرد: حاال دو تا شاهد داریم. دیگه مشکل چیه؟
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 فصل پنج

 کمی بعد گروه تجسس از راه رسید.

 آثار را ردیابی کنند. ترینکوچک توانستندمیبا تجهیزات کامل و متخصصانی که 

در این جستجوی دقیق از تمام جزییات خانه نتایج عجیبی به دست آمد. آنچه دانلد قبل از آن حدس زده بود. موهای روی فرش 

که در زیرزمین به چنگک آویخته شده بود. آثار انگشت روی وسایل خانه نشان  ایجنازهمتعلق به یک دختربچه بود. شاید متعلق به 

دو کودک مرده را نیز بررسی کردند و آنگاه مشخص شد که  اثرانگشت هاآن. اندداشتهکه چندین کودک در این خانه تردد  دادمی

ده دی هاآنآثار دست  هابازیاسبابروی اغلب . اندکردهان در اتاق ویلیام و پدرش بازی شاندکی قبل از مرگ بختنگوناین مهمانان 

 .شدمی

 دادهرخ هااتاقهمراه بود در همان  شانبازیجا نخورد. آزار کودکان که با  اصالًی پیدا شد دانلد روی وسایل بازخون  رد کههنگامیو 

 بود.

با  اتلق رسیدمیآغشته به الکل و بتادین پیدا کرد. به نظر  کاغذیدستمالکوچک  هایتکه و حتی دانلد در داخل سطل چسب زخم

 دددرصدچار احساس گناه شده و  رسیدمیکه به نظر  ایدیوانهرا باندپیچی و مداوا کرده بود.  هاآنهنگام شکنجه کودکان  رحمیدل

 است. برآمدهخود  رحمیبیجبران 

ویلیام شکنجه کرده و از ترس در زیرزمین  نبودهمه مدارک موجود گواه آن بود که مورفی دو کودک را در خانه خود و در حضور یا 

 اههمسایهراحت شود. رابرت با دیدن همه این مدارک گفت: خب پس  هایشانجنازهتا در فرصت مناسب از شر پنهانشان کرده است 

در مورد اون وحشی اشتباه نکردن. صدای فریاد بچه هم مربوط به اون پسربچه بوده که داشته لحظه آخر از درد و عذاب کمک 

 .خواستهمی

 یابی خیره مانده بود آرام زمزمه کرد: شاید ... و شایدم یه بازی اشتباه بوده.رد هایباطوم رنگبنفشدانلد که به نورهای 

 رابرت با تردید پرسید: منظورت چیه دانلد؟

رفت و از پزشکی که مقابل درب ایستاده بود پرسید: اون داخل رو بررسی  زیرزمیناو بدون اینکه چیزی بگوید به سمت درب مخفی 

 کردین؟

 بله. -

 سیدین؟ر اینتیجهبه چه  -

که با یه  هاییزخمکوچیکی روی بدنشون دیده میشه.  هایزخمدو تا بچه از ناحیه مچ دست خونریزی کردن و مردن.  -

در مورد دختربچه نمی ولی عمیق نیست. انگار که با ترس یا وسواس روی پوست شون کشیدن.  ایجادشدهچاقوی بزرگ 

 گفت که بعد از آویخته شدن به چنگک مرده.میشه  پسربچهتونم زمان دقیق مرگ رو بگم ولی برای 

 لیوان خونی چه توجیهی داره؟ -

 ... کنممیباید خونش بررسی بشه ولی فکر  -

 اشفتهگباشد. دانلد  پیداشدهدر شهر مرسر  خوارخوننبود که یک  باورکردنی کسهیچرا ناتمام گذاشت. برای  اشجملهدکتر ترسید و 

 درسته؟ .را با اطمینان کامل کرد: یه بازی کودکانه یا یه جنایت هولناک
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اطراف بررسی بشه و تمام لوازم توی خونه برای آزمایش فرستاده بشه  هایخونو  هانمونهبه نظر میاد. باید همه  طوراین -

 اون وقته که میشه نتایج رو کنار هم چید.

 : چیزی فهمیدن؟پرسیدکنجکاو شد و جلو آمد.  هاآنرابرت با مکالمه 

 .پیداشدهاین بار قاتل خیلی زود  ظاهراًگفت: باید همه چی بررسی بشه.  تأسفدانلد با 

 این دفعه توی چنگمونه.این بار نمی تونه خودکشی کنه و از مجازات در بره.  -

 درسته. -

 سراغش نیاد و نفهمه؟ کسهیچرابرت با اطراف نگاهی کرد و گفت: چطور ممکنه دو تا بچه رو بکشی و 

 و کارن کار راحتی نیست. کسبیرو پیدا کنی که  هاییبچهاینکه بتونی  -

ز چیزی که اروی برانکاردی به ماشین منتقل شد. آخرین  هرکداماندکی بعد جنازه دو کودک از دخمه تاریک بیرون کشیده شد و 

در ه ک هاییآدمو با چشمان درشتش به  کردمیسیاه خانه بود که با گیجی و سردرگمی اطراف را نگاه زیرزمین بیرون آوردند گربه 

 که با نوشیدن آب و خوردن غذای اندکی سرحال آمد. ایگربهبودند خیره مانده بود.  وآمدرفت

 کنار دیوار لم داد و از نوازش آرام و متفکرانه او به وجد آمد. جاهمانه نوازشش کرد. گرب دانلد که نگرانش بود خم شد و

که  دخورمیچشمانش به تاریکی بیرون زل زده بود. شاید چیزی دیده بود که برایش مهم بود و شاید بویی به مشامش  کهدرحالی

 می تونستی حرف بزنی و بگی اون پایین توی کاشایهنوز برایش آشنا بود. دانلد رد نگاهش را دنبال کرد و از آن شبح سیاه پرسید: 

وی چنگک که ر گناهبینتونسته ببینه و شاهدشون باشه. کشته شدن دو تا بچه  کسهیچچی دیدی؟ چیزهایی که  آلودخونزیرزمین 

 آروم آروم جون دادن و زجرکش شدن. با یه بازی احمقانه و ترسناک که به مرگشون ختم شده.

 از در خروجی بیرون دوید. سرعتبهصدای بلند رابرت او را از جا پراند و گربه هم که ترسیده بود از کنار دیوار بلند شد و 

 .پیداشدهبا هیجان گفت: توی اتاق مورفی یه چیز تازه او 

 یره و پنهون میشه؟دانلد که حواسش به گربه سیاه بود بدون آنکه برگردد و رابرت را نگاه کند پرسید: یه گربه کجا م

 عجیبیه. خب ... سؤالرابرت با تعجب جواب داد: 

 که می تونه بهترین جا برای قایم شدن باشه مگه نه؟ هاگیاه الیالبهگوشه یه  -

 درسته. -

 اون گربه سیاه داره جایی رو بهمون نشون میده. -

وان کامل به زیر ای بااحتیاطباغچه گذشت و  هایگلو  اهبوتهاز میان  آرامیبهو سپس بدون معطلی به دنبال گربه راه افتاد. گربه 

 بود که به زیر ایوان راه داشت. شدهکندهبدان توجه نکرده بود در میان خاک راهی  کسهیچچوبی خانه رسید. آن گوشه جایی که 

 داره کشف میشه. ایتازهچیزهای  ظاهراًگربه که در آن راه باریک خزید دانلد فریاد زد: بهتره بیاید اینجا. 

گربه در تاریکی زیر بود و از دید همه پنهان مانده بود خیره شد. بلند خانه  هایبوتهکه پشت  ایمخفیرابرت مات و مبهوت به راه 

 خانه رفت و چون روحی محو شد.
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 تررسناکتبود پیدا کردند.  شدهمخفیآنجا رفتند و گربه را که  هابوتهبه پشت  هایشانقوهچراغپلیس با  مأموربا دستور او چندین 

خوان استزیادی از  هایتکه ،چوبی زیر ایوان هایحفاظآنجا پشت . نبود دیدنقابل ریختهدرهم هایاستخوانانبوه میان آنکه بدنش از 

 .اندآمدهکه مشخص نبود از کجا  هاییاستخوان. شدمیدیده 

 هااستخوان که این رسیدمی. به نظر فرورفت هااستخوانبه دنبالش هستند بیشتر میان  کردمیکندن زمین آغاز شد و گربه که تصور 

 . جایی که پناهگاه خوبی برای او در تاریکی شب بود.اندشدهمنتقلمدت زیادی است که توسط گربه بدین مکان دور از دید 

عدادی و ت شدهپوسیده هااستخوانا کنند. تعدادی از این دست پید آن مخفی گاه بکرتوانستند به  مأمورانکمی بعد راه بازتر شد و 

 تند.تردید داشتند و کمک خواس مأمورانمتعلق به انسان باشد.  رسیدمیکوچک بود و به نظر  هااستخواناکثر هنوز سفت و محکم بود. 

 کرد. شانبررسیگرفت و با دقت استخوان را  هایتکهرساند و  هاپلیسخود را به  سرعتبهدانلد 

فرد بالغ بود و هم کودک.  هایاستخواناستخوان به هم ربطی نداشت. میانشان هم  هایتکهاز  یکهیچشوکه شد.  ایچندثانیهتا  و

 .نظمبیهمه در هم و 

 را میان دستانش گرفت و بیرون کشید. هااستخوانمرد پلیس به میان خاک نمدار چنگ زد و مشتی از 

 .فروبرد. آنچه دانلد و رابرت را بیشتر در وحشت بوداستخوان میان دستانش  ربطبیجداگانه و  هایتکه بازهم

ان استخو هایتکهاز آن خبر نداشت گربه سیاه و مرموز  کسهیچچوبی ایوان خانه، در عمق تاریکی و جایی که  هایحفاظپشت  آنجا

غذایی همیشه آماده و حاضر که نیازی به تقال برای یافتنش قبل در اطراف خود پنهان کرده بود.  هامدتمردگان را جمع کرده و از 

 نبود.

را بیرون کشیده و  هااستخواناجساد و  هایتکهکه گربه از آن  بودمیخانه نگاه کرد. باید در آن حوالی سوراخی  هایگوشهدانلد به 

 بدان جا آورده باشد.

 سوراخی به زیرزمین پیدا کنند. ایگوشه اطراف خانه را جستجو کردند تا شاید در همهآنو به دنبال 

در تاریکی شب به آن حفره شیطانی  هاقوهچراغپس از نیم ساعتی جستجو سرانجام راه ارتباط دخمه مرگبار به روی زمین پیدا شد. 

و  هآمدمیروی زمین به اطمینان داد که گربه از همین راه  هاآنبه  رسیدمیافکنده شد و بوی تعفنی که هنوز در زیرزمین به مشام 

 و مسدود شده بود. پیداشدههمین اواخر توسط مورفی  در شکبیاست. راهی که  کردهمیرا مخفی  هااستخواناجساد و  هایتکه

 هاآنه فریاد کشید. دانلد بربه با اعتراض گگرفتن گربه مصر بودند با تالش او را از میان حصارها بیرون کشیدند و  برایکه  مأموردو 

 با دو تا قتل طرف نیستیم.فقط کرد: مراقبش باشین. اون کمک بزرگی بهمون کرد. الاقل فهمیدیم  تأکید

 در قفس انداخته شد تا برای تحقیقات بیشتر به اداره پلیس تحویل شود. بااحتیاطگربه 

 پیداشده هایاستخوانخیلی زود دریافتند که  هاآنپرداخت.  هااستخوانگروه تجسس خانه را رها کرده و به بررسی و سرهم کردن 

 قربانی تعلق دارد. قربانیانی که کم و سن و سال بودند. هادهبه بیش از 

ه دانلد یادآوری کرد: یادتپلیس باقی ماندند.  مأمورهمه بقایای مردگان به اداره پلیس منتقل شد و آخر کار فقط دانلد و رابرت و دو 

 ؟هفی بوی فاضالب می اومدبرگر گفت که از خونه مور

 آره. یادمه. -
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 .رسیدهمییا از زیرزمین خونه به مشام  آوردهمیبوده که گربه بیرون  هاییاستخواناجساد و  هایتکهاین بوی همین  -

 معلوم نیست چند وقته این جنایت انجام میشه. باید بریم و از زبونش بکشیم بیرون. -

 همین طوره. ظاهراً -

 درب خانه را پلمپ کردند و رفتند. مأموران

 خانه مورفی با همه راز و رمزش در تاریکی و سکوتی که بدان خو گرفته بود به حال خود رها شد.

 و در پرونده ثبت کنند. آوریجمعدانلد و رابرت به اداره پلیس رفتند تا مدارک و اطالعات خود را 

بود و تعداد زیادی استخوان که متعلق به چندین کودک  دادهرخمورفی مظنون اول این پرونده بود. قتل روی دو کودک در خانه او 

قبل به طرز مرموزی  هامدتمدعی بود که همسرش  مورفیبود. همسایه روبروی خانه  آمدهدستبه جاهمانیا نوجوان دیگر بود هم در 

 دادهرخکه چند روز قبل اتفاق ناخوشایندی در خانه او  دادمینشان او  هایگفتهزن را ندیده است. آخرین  هرگز آن پسازآنمرده و 

 .است شدهشنیدهتا حدی که صدای فریادهایشان  اندقرارگرفتهمورد آزار و شکنجه  اندبودهو پسرش یا کودکانی که همبازی او 

 رسیدن به اداره دستور داد تا مورفی را برای بازجویی آماده کنند. محضبهرابرت 

 ررا داو  هایگفتهو هیکل درشتی به سراغ او رفت تا  بلندقد مأمورساعت ده شب مورفی به اتاق بازجویی آورده شد. رابرت همراه و 

ند. او محول شده بود را با موفقیت به پایان برسا که به باریخونپرونده  توانستمیشاید با اعترافی ساده که  سخنانی. بشنودخصوص 

 دانلد هم از اتاق شهود مشغول تماشای این بازجویی شد.

 بود و راه فرار یا خودکشی نداشت. انقاتل در چنگش ،فروشدستپرونده مرد  برخالفاین بار 

 شدتهببازپرسی مقابلش نشستند. مورفی عرق کرده بود و دوری از الکل او را  مأمورآشفته به اتاق آورند و رابرت و  باحالتیمورفی را 

 دیدیم. جاروهمهرابرت از او پرسید: خونه ات رو زیر و رو کردیم و . دادمیآزار 

 به او خیره شد و با غیظ گفت: خب؟ چی پیدا کردی؟ آلودغضبمرد با چشمان 

دو تا بچه رو. یه عالمه هم استخوان زیر خونه ات بود که گربه سیاهت لو داد. تموم گفت: جنازه  باخشمرابرت به مرد نزدیک شد و 

 . همهپیدا کردیم اترو روی فرش  دختربچهکردیم حتی اثر موهای یه  آوریجمعروی وسایل خونه برداشتیم و از آثار انگشتت رو 

 جی واضحه که تو یه آدمکشی.

 ؟زنیمیاز چی حرف  -

او کالفه شده بود به بازجو اشاره کرد و او موهای مورفی را محکم گرفت و زمزمه کرد: می تونم اون قدر بزنمت رابرت که از انکارهای 

 کردی. گناهبی هایبچه. همون کاری که با اون بازکنیکنم تا زبون  اتشکنجهتا به حرف بیای. اون قدر 

ش تهمت و پاپوشه. همه می خوان منو از اون خونه بیرون بندازن. هم هااینمورفی فریاد زد: شماها هیچی رو نمی تونین ثابت کنین. 

 رو از شهر بیرون بندازن. شماها همه یه مشت آشغالین. امبچهمی خوان خونه ام رو تصاحب کنن و من و 

ت صورت مورفی از شدمورفی کوبید.  صورتبهبود برگشت و بدون معطلی چندین مشت پیاپی  دادهازدستبازپرس که تحملش را 

کرد و دانلد از پشت شیشه اتاق با نگرانی در هدفون گفت:  متوقفشرابرت ضربات غرق در خون شد و روی صندلی از حال رفت. 

 رابرت خودتون رو کنترل کنین. هنوز هیچی ثابت نشده.
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 مردن. بیشتر از این می خوای؟ رابرت با حرص جواب داد: دیگه چی باید ثابت بشه؟ توی خونه اش دو تا بچه شکنجه شدن و

 قرار بود فقط یه بازجویی ساده باشه.ازش اعتراف گرفت.  زوربهدانلد سعی کرد تا آرامش کند و گفت: نمیشه 

 این بار مطمئنم که کار این حرومزاده ست. -

 . این رفتار انسانی نیست.آروم باشین کنممیخواهش  -

و ر هابچهکسی که هدفون را کناری انداخت و پرسید:  و روبروی دانلد ایستاد. اور رفتبه اتاق مج باخشمرابرت از اتاق بیرون زد و 

 اون مردک وحشی.عین انسان رفتار کرد. یه مثل باهاش میکشه نمیشه 

 .کردیمیگفت: اونجا هم عجله کردی و داشتی اون خبرنگار رو متهم  تأسفدانلد با 

دستگیر کرد تا وادار به اعتراف کند. دانلد ادامه داد: بهتره خوددار باشی و از  باعجلهرا  گناهیبیرابرت به یادش آمد که چگونه جوان 

 خشونت پرهیز کنی.

 رام شد و پرسید: چیکار باید کرد؟آاو قدری 

 راف کرد.وادار به اعت زوربهتو باید مطابق قانون رفتار کنی. نمیشه کسی رو بیاد.  هاآزمایشتا نتایج  کنتحملفقط یه کم  -

 رو انجام داده باشه؟ هاقتلولی غیر از اون کی می تونه این  -

 که به نظر میاد. ونیهاز ا ترپیچیدهو آرام گفت: یه چیزی بهم میگه ماجرا  فرورفتدانلد به فکر 

 : بهم اعتماد کن و صبور باش.ادامه داداو به رابرت خیره شد و 

 ین اتفاقاتی بیفته و آرامش مردم به هم بخوره.نمی خوام توی این شهر آروم چن -

. این دومین کنمتحملداد: منم مثل تو از این ماجراهای دردناک خسته شدم و نمی تونم  اشدلدارینهاد و  اششانهدانلد دست روی 

ره بجای بهتو تهدید.  با زوربه قتل میرسن. ما باید خوددار باشیم و با عقل و منطق به کمک مردم بریم نه  هابچهپرونده ایه که توش 

 .حرف هاش به نتایجی برسی. کاری که بهتر جواب میده الیالبهبکنی و سعی کنی از  سؤاالتیاین کار ازش 

 رابرت نفس عمیقی کشید.

 موش نکن تا زمانی که قاتل بودن مورفی ثابت نشده اونم یکی از همین مردمه.دانلد به او گفت: فرا شدمیاز در که خارج 

کرد که از  اطالعیبیحتی اظهار  زیرزمین و جنازه کودکان را انکار کرد وجود شدهدادهتمام مدارک و تصاویر نشان  باوجود مورفی

 خبری نداشته است. هااستخوانمحل ریخته شدن 

 برای مراقبت از او گذاشتند. مأموریی منتقل شد و مورفی آن شب به سلول انفراد

 متهم کند. طورقطعبهمورفی را  توانستنمی کسهیچتا رسیدن جواب پزشکی قانونی و نتیجه بررسی گروه تجسس 

 ماندند. ردو روزی منتظ هاجوابو همه تا رسیدن 

 طوالنی هایبرگهتر رابرت آورده شد. فبه دتوسط پزشک پرونده از خانه مورفی  شدهآوریجمعو آثار  هاآزمایشجواب صبح روز سوم 

 .کردمیرا یکسره  چیزهمهمدارکی که آثار انگشت.  هایتطابقپزشکی و تصاویر پیچیده و 
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 بررسی کردند. یکبهیکدانلد و رابرت همه این نتایج را کنار هم گذاشتند و 

 گناهبیدکتر دانیل مدعی بود که مورفی در این جریان ممکن نبود.  کردنش رباوو این بار هم با تضاد عجیبی مواجه شدند. آنچه 

 است!
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 فصل شش

ونه لی نمومطابقت داره دکتر دانیل با چیدن تصاویر و مدارک موجود به دانلد و رابرت گفت: نمونه خون لیوان با خون پسرک مرده 

های پیداشده استخوان. از با موی دخترک مطابقت ندارههم  پیداشده. موهای یکی نیستبا خون دخترک مرده  خون روی گیره سر

 باشه. هرجاییگرفته نشده ولی می تونه مربوط به  ایقطعیهنوز نتیجه هم 

 دانلد با تعجب پرسید: چطور ممکنه؟

 یکی نیست. زیر خونهبا خاک  هااستخووننمونه خاک روی  -

 از جای دیگه ای آورده شده درسته؟ هااستخوونمنظورت اینه که این و رابرت گفت:  فرورفتدانلد به فکر 

 میشه گفت اینطوره. -

 اما از کجا؟ -

زودتر از موعد دچار پوسیدگی شده و این فقط زمانی اتفاق می افته که فرد مرده  هااستخووندکتر اخمی کرد و با تردید پاسخ داد: 

 از یه قبرستون یا یه سردخونه. مثالًباشه 

 میشه. ترگنگدانلد گیج شد و زمزمه کرد: هر جی جلوتر میریم موضوع 

 منم گیج شدم. ،گفت: درسته تأسفدانیل سری تکان داد و با 

دیه. انگار روی بدن اون دو تا بچه خیلی سطحی و غیرعا ایجادشده هایزخماز همه اینه که  ترعجیباو نفسی تازه کرد و ادامه داد: 

 که ...

 یه بازی بوده. مگه نه؟را کامل کرد:  اشجملهدانلد لبخند تلخی زد و با لحن ترسناکی 

 برای قتل. ایزمینهپیشبدون هیچ  ،کرد: یه بازی احمقانه و ساده تأییدپریده نگاهش کرد و  بارنگ دانیل

 حرف بزنین تا بفهمم. ترواضحرابرت با سردرگمی از آن دو پرسید: 

 اشتباه کرده باشی. کنیمیآرزو  هاییوقتدانلد با نگاه عمیقی به رابرت خیره شد و گفت: یه 

راست کرد. جنازه  هاآنرا نشان داد. تصاویری که مو بر تن  هایشزخمپسربچه را کنار هم چید و آخرین  آلودخوندکتر تصاویر 

بدن دخترک  هایعکسبود. کنار آن  کردهورمگ طوسی درآمده و پوست بدنش به رنبود.  ترخراشدلو  تردردناکپسرک در عکس 

 کرم گذاشته بود. هاییقسمتبود که دچار پوسیدگی شده و در 

دیگه. یکی مستقیم رگ رو گاز زده و  چیزهیچرا جلو آورد و گفت: جای دندونه ... نه چاقو و نه  پسرک دکتر زخم روی مچ دست

 .خونش رو خورده. خون که فوران کرده ریخته توی لیوان و بقیه رو سر کشیده

 . او پرسید: کار مورفیه؟تهوع به او خیره شد و دانلد سر تکان داد باحالترابرت 

 امکان نداره. -

 طور؟چ -
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 بررسی کردیم و متوجه شدیم هیچ شباهتی نداره.اثر دندون اون رو  -

 اشتیغهیکی  یا شایدم هیچ ردی از خون یا زدگی تیغه ندیدیم پیداشدهدکتر ادامه داد: روی چاقویی هم که توی اتاقش  -

 داشتن یه چاقو بدون هیچ اثر جرمی نمی تونه مدرکی ضد اون باشه.رو به شکلی ماهرانه تراش داده. 

 دانلد پرسید: اون گربه سیاه چطور؟

 تا بررسی کنه و ببینه با بوییدن لوازم خونه چه رفتاری نشون میده. اون رو به دامپزشکی سپردیم -

 خب؟ -

 مال اون خونه نیست.اصالً جوابش رو تازه گرفتم. دکترش مدعیه که اون گربه  -

 ؟کردیممیفکر یعنی تموم این مدت اشتباه  -

 وسایل پیدا کردیم. الیالبهرابرت پرسید: ولی ما اون رو توی زیرزمین 

 بود؟ رشدهپیادآوری کرد: یادته که یه حفره به زیرزمین پیدا کردیم که که تازه متوجه اشتباهش شده بود ابرویی باال انداخت و دانلد 

 بله یادمه. -

بوده. عجیب نیست که  بازکردهداشته و راهی رو برای خودش  وآمدرفتبوده که به زیرزمین  هامدتاون گربه بدون اطالع  -

 ازش خبری نداشته باشه. کسهیچمی چنین راهی پیدا بشه و زیر یه خونه چوبی قدی

 رو هم از جای دیگه ای به اونجا آورده و پنهون کرده. نمیشه مورفی رو در مورد اونها متهم کرد. هااستخووندکتر ادامه داد: 

 رابرت با کالفگی پرسید: پس اون دو تا بچه چی؟ اگه اونها رو نکشته پس کار کیه؟

گفت: عجله نکن رابرت. باید بریم و دوباره توی محل جستجویی بکنیم. یه چیزی  کردمیرا نگاه  دو بچهناراحتی تصاویر که با دانلد 

 این وسط با مدارک نمی خونه.

هر ردی هم از مو یا دکتر گفت: با این مدارک نمیشه متهمش کرد. یه زیرزمین مخفی توی خونه بوده که اون مدعیه ازش بی خبره. 

به اون زیرزمین هست که می تونسته راه ورود از بیرون خونه راهی هم توی خونه نبوده و از زیرزمین به دست اومده.  داشدهپیخون 

 درسته؟قاتل باشه. 

 رد میشه. راحتیبهپذیرفت: البته. یه حفره که آدم ازش  دانلد سخنانش را

 .پرشده تازگیبهکه  ایحفرهگفت:  تأملاو قدری اندیشید و با 

وست دخاکی که دیدیم هنوز نمدار بود و نرم  دانلد کامل کرد:و رابرت هم با آن دو به نتیجه مشترکی رسید.  فرورفتبه فکر  دانیل

 یه گربه اون رو لو بده. کردهنمین وگمقاتل یا شریکش  .پرکرده بعد از اسیر شدن مورفییکی اون رو  !من

 آزاده و داره به ما می خنده؟ اآلنرابرت که رنگ به چهره نداشت پرسید: یعنی اون 

جواب داد: شایدم داره گریه می  تا کمتر مقابل دیدگانش باشد.دسته کرد و در پرونده گذاشت را  آلودخون هایعکس تأسفدانلد با 

 کنه.

. اگر در این میان خون روی گیره سر با خون دخترک جواببی سؤاالتاز  تحویل داد و آن دو ماندند با انبوهی هاآندکتر مدارک را به 

 بود. ترراحت شان اندکیمرده مطابقت داشت کار
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ته نکهمین مشغول کرد تا آن حد که اطمینان یافت پازل گمشده این جنایت مبهم تنها در  شدتبهذهن دانلد را  و این ناهماهنگی

 نهفته است.

 د.که اطرافش بودند به آن منطقه برون باکسانی تردقیق هایصحبتد تا برای بررسی بیشتر خانه مورفی و سوار اتومبیل شدن هاآن

رعت ا دقت و سبرا  موضوع تا خواست هاآناز و  رنگ پرونده را به قرمز تغییر داد کتوربیشتر ه شدگانکشتهبا وضع موجود و احتمال 

 را ندارند. یپذیرش قاتل دیگرشهر  مردمکرد که  تأکیدرا یادشان آورد و  فروشدست. او پرونده دنبال کنند

در طول راه دانلد که در اندیشه عمیقی بود چندین مرتبه سیگار کشید و هر بار با جوابی ساده پاسخ رابرت را داد. مشخص بود که 

 موضوعی او را دچار نگرانی شدیدی کرده است.

 داد: گربه سیاه کمک بزرگی بهمون کرد مگه نه؟ اون سردرگم او تالقی کرد حواسش را به یا ذه رابرت سؤال کههنگامیفقط 

می ن وقتهیچموجودات عجیبی هستن. مثل شبج می مونن و  هاگربهاو متفکرانه به سیگارش پک عمیقی زد و گفت: می دونی؟  

کنی. یه لحظه کنارتن و لحظه دیگه غیبشون می زنه. خیلی باید مراقب باشی تا بتونی رفتارشون رو حدس بزنی. شون تونی ردیابی 

دوید بیرون ترسم گرفت. با خودم گفتم نکنه یه جنازه دیگه  هازدهجنوقتی اون شب گربه سیاه و مرموز توی راهرو بو کشید و مثل 

رای ب هاییگربهاز چنین  گفتمی. پدرم ترسیدممیسیاه  هایگربهپنهون کرده و می خواد بره و مابقی اون رو بخوره. من همیشه از 

 جادوگری و دعاهای شیطانی استفاده میشه.

 این اعتقاد نداری؟کرد و پرسید: تو که به  تمسخرآمیزیرابرت خنده 

 آزاد کنن تا بفهمیم دیگه چه چیزهایی هست که نمی دونیم. روگربهدانلد لحن صدایش را تغییر داد و گفت: باید 

رابرت جا خورد و آرام کنار خیابان توقف کرد. ایده جالب و خطرناکی بود. رابرت ترسید و در ذهنش تصور کرد که اگر گربه دخمه 

 چه؟ کردمیدیگری رهنمون  جمعیدستهرا به گور  هاآنگربه انشان دهد چه؟ اگر دیگری را نش آلودخون

: یه چیزی هست که با دیدن مچ دست کردبه گفتن ماجرای عجیبش شروع  اختیاربیباشد و  بارترخونشاهد وقایع  توانستنمی

 .اومدتا بچه به یادم دو اون  شدهباندپیچی

 و گفت: تو چیزی می دونی؟دانلد با نگاهی عمیق به او زل زد 

ه بباندپیچی دست پسرک رو دیدم دوباره  هایعکساون قدر مهم باشه. وقتی  کردمنمیرابرت با شک و تردید پاسخ داد: آخه فکر 

 ذهنم اومد.

 موضوع چیه؟ -

 راستش ... قبل از اینکه ازت بخوام وارد این جریان بشی یه روز رفتم تا ویلیام رو توی بهزیستی ببینم. -

 خب؟ -

. خورشید هنوز رنگ و بوی گرما نگرفته بود و شدمیو گم  پیچیدمیاو به دوردست خیره شد. خیابان تا میان درختان بلند و نمدار 

 .لرزیدمیرا باال داد. شاید هم از ترس  اشیقهسردش شد و  .کردمیهوا با باد سردی حس زمستان را زنده 

 مثل همهرا بود. ال: مددکار اون پسرک یه دختر جوون به اسم کرد ترنگرانآکنده از وحشت بود. اعترافی که دانلد را لحن صدایش 

 .چسبدلپرستارها و مددکارها مهربون و 
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 .دانلد لبخندی زد و زمزمه کرد: نگو که توی این شرایط عاشقش شدی

 .کنممیکرد و گفت: البته که نه. فقط دارم توصیفش  ایخندهرابرت 

 خب؟ -

 .شدممیمسخش  زدمی. چشم و ابرو مشکی و مرموز. هر حرفی که پریدهرنگو  الغراندامیه دختر  -

 چی پرسیدی و اون چی گفت؟ شرابرت از -

د پیشش. ویلیام تا منو دی در مورد ویلیام پرسیدم و اون گفت که حالش خوبه. خواستم ببینمش و اون ناچار شد منو ببره -

 اً واقعوحشت کرد و الرا اون رو عین یه مادر توی بغلش گرفت و نگرانش شد. احساسش به اون برام عجیب بود. انگار که 

 بچه خودش بود.

ماتش برد. رابرت همچنان به دوردست خیره شده بود. ادامه داد: وقتی حس کرد می خوام از  ایچندثانیهشد و تا  زدهشگفتدانلد 

 دلم نرم شد و پسرک رو رها کردم.منم . کاریش نداشته باشمبدجور ترسید و ملتمسانه ازم خواست  کنم وجوپرسویلیام 

زم خواست تا نذارم کسی ویلیام رو اذیت کنه. وقتی او که گویی در خیالش بود به خود آمد و آرام زمزمه کرد: موقع خداحافظی ا

 خواست بره ...

 بود. زدگیبهتاز ناباوری و  آکندهصدایش لرزید و با وحشت به دانلد نگاه کرد. نگاهش 

 دانلد پرسید: چی دیدی؟

اینکه فهمید زخمش رو دیدم دستش رو پشتش قایم  محضبهتوی زیرزمین.  هابچهدستش باندپیچی بود. درست عین اون  -

کرد و زود ازم خداحافظی کرد و رفت. چند بار برگشت و نگاهم کرد و آخرش با نگرانی دوید تا از نگاهم فرار کنه. بدن الغر 

 و مشخص بود از ترس قالب تهی کرده. لرزیدمی اشکشیدهو 

 توی این مدت بهش فکر نکردی.م نمیشه باور -

توی ذهنمه و نگاهش داره  لحظهبهلحظهجواب داد: دانلد ... نمی تونم بهت دروغ بگم ولی ...  باشرمرش را پایین انداخت و رابرت س

 دیوونه ام می کنه.

د تا بر سعی کر و با عصبانیت سیگار را بیرون انداخت .بود از ته کشیدن سیگار و سوختن انگشتش به خود آمد جاخوردهدانلد که 

 انگیزتوسوسهباید بریم اونجا. جایی که ویلیام و اون فرشته  اآلنآرام گفت: رابرت همین  و نفس بلندی کشید .کندخشمش غلبه 

 . عجله کن چون هیچ حس خوبی به این ماجرا ندارم.کنار هم ان

 به سمت بهزیستی به راه افتاد. دانلد زیر لب زمزمه کرد: فقط خدا بهمون رحم کنه. باعجلهو رابرت 
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 فصل هفت

 خانم هاپکینز با تعجب پرسید: اتفاقی افتاده؟

اومدیم. موضوع مهمیه و باید و ویلیام داشتند. دانلد نفسی تازه کرد و پاسخ داد: ما دنبال الرا  پریدهرنگ هایچهرهرابرت و دانلد 

 بپرسیم. ونازش سؤاالتی

 کرد و گفت: ولی اون که اومده اداره پلیس! ایخندهزن 

 کی؟ -

 امروز صبح. همین -

 ؟مطمئنیدرابرت متعجب شد و گفت: شما 

 گفت و ویلیام رو هم با خودش برد. جوریاینراستش ... بهم  -

 شناختمیکه  کسانیهمهبه اداره پلیس زنگ زد و از  سرعتبهدانلد با سردرگمی دست بر پیشانی نهاد و به رابرت نگاه کرد. رابرت 

را دیده بود و نه نامشان  هاآننه  کسهیچاما  اندکردهسراغ زن جوان و پسرکی را گرفت که در خصوص پرونده قرمز بدان جا مراجعه 

 را شنیده بود.

 او با نگرانی به خانم هاپکینز گفت: اونها به اداره پلیس نرفتن.

 ممکنه؟ چطورزن با تردید پرسید: 

وی برایش توضیح دهد: ما احتمال میدیم که اون دختر در جریان پرونده شکایت از آقای مورفی نقشی دانلد کوشید تا ماجرا را به نح

 داشته باشه.

 در مورد آزار ویلیام؟ -

جزییات را بازگو کند. رابرت دخالت کرد و گفت: ما باید پیداشون کنیم تا ثابت بشه مورفی  توانستنمیموضوع پیچیده بود و دانلد 

 بی گناهه.

اداره  شد. اگر او به اشپاسخگوییشماره را گرفت و منتظر  درنگبیهاپکینز به سمت دفترش رفت و شماره تماس الرا را یافت. خانم 

 مانده و به دالیلی ویلیام را پنهان کرده بود. اشخانهدر  شکبیپلیس نرفته بود 

 س الرا را از او گرفت و شماره تماس خودش را به او داد تانگرفت. دانلد شماره و آدر اینتیجهاما هر چه تماس گرفت و منتظر ماند 

 در صورت پیدا شدن الرا و ویلیام موضوع را به او اطالع دهد.

رونده از آنکه پ خبربی. کردمینگاهشان  زدهبهتبه راه افتادند. زن تا لحظه آخر دم درب بزرگ بهزیستی ایستاده بود و  باعجلههر دو 

 به پرونده قتلی مبهم و مرموز مبدل شده است. آزاریکودک رنگآبی

 بود. اشچهرهکه تنها راه پنهان کردن نگرانی  تلخی . لبخندزدمیاتومبیل از مقابل زن حرکت کرد به او لبخند  کههنگامیدانلد تا 
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رابرت در طول مسیر از او . شدمیجایی که به نحوی خارج از شهر مرسر محسوب و دور از بهزیستی بود.  خلوت ایمنطقهآدرس در 

 الرا بالیی سر ویلیام میاره؟ کنیمیپرسید: یعنی فکر 

 نمی دونم دوست من. -

 ندکردمیکه گمان بود مشخص نبود که باید در این میان به چه کسی مظنون بود و از چه کسی واهمه داشت. مورفی اولین فردی 

 تواندنمی طورقطعبهبه این نتیجه رسیدند که او یافته بودند دی که خود و شواه هاآزمایشنتایج  وتحلیلتجزیهبا  اما قاتل است

 داشت. هاآنباشد. فرد دومی هم بود که آثار جرم را از بین برده یا سعی در گمراهی پرونده این  قاتل تنهاییبه

 ... دانلد را آشفته کرده بود: اونها می خوان برام پاپوش درست کنن ذهنسخنان عجیب مورفی نیز 

نیم ساعتی طول کشید تا به آدرس برسند. دانلد ساعتش را نگاه کرد و دریافت که برای ردیابی قاتل فرصت زیادی ندارند. مدارک 

 .دارندنگاهمدت زیادی در زندان  توانستندنمیو مورفی را  کردنمیموجود چیزی را ثابت 

 رابرت که صدایش زد به خود آمد و پرسید: رسیدیم؟

 .جاستهمین اًظاهرآره  -

 مردد از اتومبیل پیاده شدند. هاییگامو هر دو با 

بود. درختانی که به نظر  شدهاحاطه و انبوهی درختان بلند با دورافتادهپرت و خانه بزرگی که آنچه دیدند خارج از انتظارشان بود. 

 پوسیدگینقطه از دیوار  چندیندر  اشکهنه هایرنگظاهر خانه نیز مناسب نبود و . اندنشده سرهرسیدگی و  هامدت رسیدمی

 .داشت

خانه رو به افتادن بود نظرش جلب شد و به رابرت اشاره کرد:  خوردهترکو چوبی  ورودیکه در کنار  For Saleدانلد با دیدن تابلو 

 یه خونه کهنه که برای فروش گذاشتن. معنی این جز فرار چی می تونه باشه؟

 ثابت نشده. فرار از چی؟ هنوز که چیزی -

 و سری تکان داد.دانلد نگاه عمیقی به او انداخت 

 رابرت با ترس ادامه داد: خونه چه تاریک و ساکته.

 سکوت همیشه نشونه بدیه. -

 ؟ایآمادهرا آماده کرد و پرسید:  اشاسلحهرابرت 

 .امآمادهمن همیشه زیر لب گفت:  دانلد اخمی کرد و

 ایهبرگوارد حیاط خانه شدند. حیاطی که پر بود از  هاآنباز شد و  ایاشارهبا  حصاررفتند.  بازنیمهچوبی و  هر دو به سمت ورودیو 

سکوت را شکست. رابرت با هر گام اطرافش را ها آنو صدای خرد شدن  فرورفت هابرگدر  هایشانقدمزرد و خشکیده درختانش. 

در آن حال با تلخی گفت: این  .خیره مانده بود شدمیدیده خانه  بدرلند بو دانلد تنها به سیاهی عمیقی که از شیشه  پاییدمی

 لگد نشده. امکان نداره کسی به این خونه اومده باشه. هاستمدت هابرگ
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آن خانه در سکوت و  هاستسالنبود. گویی  هابرگ. هیچ ردی از پای انسان میان انبوه خورد جارابرت زیر پاهایش را نگاه کرد و 

 انجام دهند و از خالی بودن خانه مطمئن شوند. ایبررسیترجیح دادند تا  حالبااینتنهایی مرده است. 

 تریتسسقفل  هاآننیز قفل بود و تنها یکی از  هاپنجرهتمام را نگاه کردند.  هاپنجره یکبهیک بااحتیاط هاآندرب خانه قفل بود و 

 الی آن پنجره را باز کردند. با باز شدن پنجره بوی نم شدیدی مشامشان را پر کرد.داشت و با شکستن لو

و متروکه آن غرق در وحشت شدند. رابرت با ترس پرسید: یعنی الرا اینجا زندگی می  آلودخاکوسایل وارد خانه که شدند از مشاهده 

 ؟نهک

 دانلد با تردید جواب داد: بعید به نظر میرسه.

 آدرسی رو به مدیرش داده؟پس چطور چنین  -

 یا یه آدرس دروغیه و یا اینکه ما داریم با خیاالتمون جلو میریم. -

 چنین دختری وجود نداره؟ اصالًرابرت با لحن ترسناکی گفت: منظورت اینه که 

 نه به این شکل ولی ... -

 ولی چی؟ -

از جا پراند. ساعتی بزرگ که گوشه را  هاآن نواختمی زنگ بلند ساعت که یازده را هنوز سخنان مرموز دانلد تمام نشده بود که صدای

 آن دو را دچار وحشت خوردمی تلوتلودیوار به بلندی قد یک انسان بود. پاندول ساعت که با سماجتی عجیب میان این سکون زمان 

شته بود. دانلد با شک و تردید هنوز دست از تعقیب زمان برندا اشغبارآلودگیکرد. همه جیز مرده بود و تنها ساعت بود که با همه 

 نزدیک شد و گفت: عجیبه که این ساعت توی این خونه متروکه هنوز داره کار می کنه و از نفس نیفتاده. پیکرغولبه ساعت 

 گیر افتاده و عقب مونده. درگذشتهکه این خونه  هاستسالاونقدر زیاده که انگار  گردوغباراینه که  ترعجیبکرد: و  تائیدرابرت 

 او دوری چرخید و اعتراف کرد: مثل خونه های قدیمی و طلسم شده می مونه.

ی باال هایچراغبه  سپس. ایسایهانسان ... نه بویی از زندگی یا خون ... و نه حتی  هایگامدانلد زیر پاهایش را نگاه کرد. نه ردی از 

 بود. شدهاحاطه هاعنکبوترهای ضخیم سرش نگاه کرد. لوسترهای بزرگ خانه با تا

بود و ن دیدنقابل هاپله. انتهای رفتمیکه در تاریکی مرموز خانه تا چندین متر باال  قرار داشتپیچ در پیچی  هایپلهروبرویشان 

 دانلد کنجکاو شد تا به طبقه دوم سری بزند.

 هایچوبحکاکی شده  هایلبهدر میان راه به همه جیز دقت کرد. از باال رفت.  هاپلهرابرت مشغول بررسی طبقه همکف شد و دانلد از 

 . انگار که آنجا خانه ارواح بود.شدنمیدیده  غیرعادی چیزهیچپله تا کف آن که با خاکی کهنه پوشیده شده بود. 

تاریکی عمیقی بر آن طبقه  رسید و روبرویش راهروی باریک و خوفناکی را دید. علیرغم آنکه روز بود ولی هاپلهکمی بعد به آخر 

را روشن کرد. تا  اشقوهچراغ درنگبیمستولی بود. او هر چه تالش کرد نتوانست ته راهرو را ببیند. ترس وجودش را پر کرد و 

 تردید داشت. بیندازدهراس داشت و از اینکه نور را میان تاریکی خوفناک مقابلش  ایچندثانیه
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در را به میان ظلمت انداخت و انتهای راهرو را نگاه کرد.  قوهچراغنور رابرت که صدایش زد اندکی آرام شد و بر ترسش غلبه کرد. 

تاریکی چیزی شبیه به صلیب او را به لرزه انداخت. صلیبی که به طنابی آویخته شده بود و گویی میان زمین و آسمان معلق  سویآن

 بود.

 ببینی. رواینابرت را صدا زد و بلند گفت: بهتره بیای باال و ر درنگبیدانلد 

را طی کرد و خیلی زود به او رسید. نگاهش رد نور را دنبال کرد و با دیدن صلیب فلزی که با طنابی به  هاپلهبلند  هاییگامرابرت با 

 دار آویخته شده بود زبانش بند آمد.

 ن یعنی چی دانلد؟اسلحه را کنار گذاشت و با حیرت پرسید: ای

 نمی دونم. واقعاًو درمانده پاسخ داد:  مستأصلدانلد 

 ترساند. شدتبهصدای تلفن که با صدایی بلند از هال بزرگ خانه زنگ خورد هر دو را 

 هر دو با تعجب پرسیدند: یعنی کی می تونه باشه؟

 یا نه. باید آن را بردارد دانستنمیخیره شد.  خوردمیرتب زنگ پایین رفت و با تردید به تلفنی که م هاپلهاز  آرامیبهبار رابرت این 

خط به گوشش برسد. دانلد که اشاره کرد گوشی را برداشت و با  سویآناز  ایمردهترسناک صدای  هایقصهحتی ترسید که مانند 

 پرسید: کیه؟ تأمل

 صدای زنی از پشت خط پرسید: الرا اونجاست؟

 شما کی هستین؟ -

 من ... -

 : شمایید آقای ...گرفتمیو خیلی زود صدا را شناخت. خانم هاپکینز بود که با نگرانی سراغ الرا را 

 رابرت. -

 بله. فراموش کرده بودم ... هنوز خبری از الرا نشده و نگرانشم. -

 تا ظهر پیداش میشه. قطعاًرابرت سعی کرد تا آرامش کند و گفت: چیزی نیست. 

خانم هاپکینز ... ما اومدیم به آدرسی که دادین کرد و او ادامه داد:  تائیدکرد. دانلد هم با تکان دادن سر و در آن حال به دانلد نگاه 

 ولی خونه خالیه.

 شد و با خنده گفت: شوخی می کنین؟ شاید آدرس رو اشتباه رفتین. زدهشگفتزن 

 نه آدرس درسته ولی به نظر میاد خونه متروکه ست. -

 منظورتون چیه؟ -

سکونته. پر از خاک و غباره و نمیشه بهش  غیرقابلخالی و  کامالًو  شدهگذاشته: خونه برای فروش لرزیدمی وضوحبهرت صدای راب

 گفت یه خونه.
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ساکت بود و باورش نشد. او به رابرت هم شک کرد و دوباره پرسید: شما همون پلیسی هستین که اومده بود  ایچندثانیههاپکینز تا 

 دیدنم؟

 می تونین بیاین و خودتون ببینین.مونم. البته که ه -

 سرعت قطع کرد.بهزن که گیج شده بود 

به خانه و همه آنچه اطرافشان بود نگاه کردند. این خانه و شرایطش  ناباوری بادانلد و رابرت دوباره با سردرگمی به هم خیره شدند و 

 موردی بود که به آن برخورده بودند. ترینعجیب

 که در این مکان مرموز به رازهای مهمی پی خواهند برد. دانستندمی هاآنرابرت دوباره به طبقه دوم بازگشت و به دانلد پیوست. 

ارچه با پ هاشیشهخیره شدند. تمام  خوردمی تلوتلودر راهرو جلو رفتند و به صلیب آهنی که درست نزدیک پنجره  بااحتیاط هر دو

 .است کردهمیو خود را از آن پنهان  ه. گویی کسی از دیدن روشنایی خورشید واهمه داشتضخیمی پوشانده شده بود

بار باز  اینبود و هر چه تالش کردند باز نشد. به سراغ اتاق دوم رفتند و امتحان کردند.  در بستهکمی بعد به درب اتاق اول رسیدند. 

بود. این ظلمت به حدی بود که  شدهبستهبا پارچه و مقوا  هایشسوراخاز راهرو بود و تمام درزها و  ترتاریکشد و واردش شدند. اتاق 

 دانلد به تردید افتاد و پرسید: هنوز روزه درسته؟

 هنوز روزه و به ظهر نرسیده.طلسم نشده باشه زمان جواب داد: اگه اینجا  تأملرابرت با 

 ق را اشغال کرده بود نگاه کرد و پرسید: اون زنجیرها رو ببین.او به تخت خواب بزرگی که نیمی از اتا

 کسی یا چیزی در اسارتکرد. در این اتاق  شانبررسیانداخت و با دقت به تخت  شدهبستهدانلد نور را روی دست بندها و زنجیرهای 

ت. موضوع شکنجه یا آزار نیس رسیدمیو به نظر  شدنمی دیدهخونشده بود و معلوم نبود که هنوز زنده است یا نه. اثری از  داشتهنگه

نبود و این عجیب به نظر  گردوغباراثری از  هاآناو به کنار تخت رفت و دست بند و زنجیر بلند را برداشت و نگاهشان کرد. روی 

 .رسیدمی

 رابرت هم اطراف را نگاه کرد ولی چیزی ندید که بتواند کمکی بکند.

 دیگر هیچ.بند و بزرگ، زنجیر و دست  تختیک

 چیزهیچباز بود و وارد شدند.  هااتاقبه سراغ دو اتاق بعدی رفتند. دو اتاقی که مقابلشان در سمت دیگر راهرو بود. در یکی از  هاآن

شده است. دانلد با دقت به دیوارهای اتاق نگاه انداخت تا شاید ردی از راهی مخفی  بردهلوازم آن  رسیدمیداخل اتاق نبود و به نظر 

بود. دو اتاق خالی، یک  شدهفراموشاتاق آخر هم مانند آن اتاق خالی و ندید و از آن اتاق هم خارج شدند.  چیزهیچپیدا کند ولی 

 بزرگ و سرانجام اتاقی که در آن قفل بود. تختیکاتاق با 

 با تردید گفت: باید بفهمیم توی اون اتاق چه خبره.دانلد 

 باید یه چیزهایی توی اون اتاق باشه که قفلش کردن. کنممیمنم فکر  -

 درسته. -

قال بیشتر که ترا بشکند اما  شرا باز کند یا قفل آنرا روی در اتاق انداخت. رابرت تالش کرد تا با فشار دادن  قوهچراغو سپس نور 

 داخل اتاق مانع از باز شدن در بود.از  ی بزرگقفل هراسناکی شد.کرد متوجه موضوع 
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 بیشتر شد.شان ترس

 ؟بود شدهفراموشکه متروکه و  ایخانهدر  همآنچه کسی در آن اتاق تاریک خود را زندانی کرده بود؟ 

 را مسلح کرد و پرسید: نظرت چیه که قفل درب رو بشکنم؟ اشاسلحهرابرت 

 انداخت و پاسخ داد: هر چی که هست یه هیوالی دو سر یا یه اژدها نیست.دانلد ابرویی باال 

 در با دو گلوله در هم شکست و از هم پاشید.پشت رابرت اسلحه را روی قفل نشانه گرفت. کمی عقب رفت و شلیک کرد. قفل 

 با صدای آرامی سکوت را شکستند. اندردهنکحرکت  هامدت رسیدمیکه به نظر  اشزدهزنگدر با اشاره آرام دانلد باز شد. لوالهای 

 نبینم. خوارآدمقبل از ورود رابرت با چشمان خیره شده زمزمه کرد: امیدوارم توی اتاق یه 

 رسن.هم می ت هاقاتلاز هر چیزی بود نگاه کرد و گفت: توی این تاریکی حتی  ترآزاردهندهدانلد به سیاهی درون اتاق و سکوتی که 

 شوند. شسست بود و جرات نداشتند وارد هایشانقدمد به درون اتاق خیره ماندند. و هر دو در تردی

 ساعت بزرگ دوباره نواخت. پیاپی و مداوم ... یک ... دو ... سه ...
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 فصل هشت

 واقعیت دارد یا خیال است. بینندمیتا چند ثانیه شوکه شدند و نفهمیدند آنچه 

ی تاریک آندرون آنچه در اتاق بود نمایان شد.  رقصیدمیدل تاریک سیاهی را شکافت. از میان غبار و گردی که در نور  قوهچراغنور 

شک و چرمی شده خپوستش  مرورزمانبهزنی خوابیده بود. زنی جوان که  ،عمیق که گویی مقر دائم شیطان بود روی تختی بزرگ

 و استخوان.بود و را بلعیده بود ... تنها پوست مانده . زمان اایعضلهبود. نه گوشتی داشت و نه 

فت. ر ترنزدیکرابرت زنجیر یا طنابی روی تخت دراز کشیده و مرده بود.  هیچبی. زن ماندبر این مرده مرموز خیره  زدهشگفتدانلد 

 کنندهخفهسنگین و  شدتبههوای اتاق جلو رفت. همراهش در آن لحظه کنجکاوی از هر نیرویی قدرتمندتر بود. دانلد هم تاب نیاورد و 

. همه اعضای بدنش سالم بود و تنها بر رسیدنمیو دیگر بویی جز بوی چرم مانده به مشام  شدهتجزیهبود. گوشت و بشره اندام زن 

 بود. شدهبسته ایپارچهمچ دستش باند 

زخم را دید. همان بازی و همان  هایچسبدستمال و  هایتکهچشمان حریص دانلد چرخید و کنار دست جمع شده زن دوباره 

 .واردیوانهابزارهای 

 زخم. هایچسبو همان  آلودخون هایدستمالهمان یک جسد ناشناس دیگر و دوباره زخمی روی مچ دستش. 

 ؟کنیمیاز خواب برخیزد زمزمه کرد: دانلد ... چی فکر  اشمرده ترسیدمیرابرت که گویی 

شده بود. دو کودک در زیرزمینی مخفی مرده بودند، تعدادی استخوان در زیر همان خانه  مستأصل. او چیزی نگفتو دانلد اخمی کرد 

 باهم.ی ارتباط هیچبیدیگر که به نحوی با آن خانواده در ارتباط بود جسد کهنه زنی را یافته بودند.  ایخانهبود و اینک در  پیداشده

 ف.مختلف و مردگان مختل هایزماندر 

 رابرت با ترس گفت: نکنه این ...

 ؟این چی -

 کرد و مانند دیوانگان با خود حرف زد. دانلد کنجکاو شد و پرسید: نکنه بازم چیزی می دونی و نمیگی؟ ایخندهاو از گیجی 

 . یه لحظه خیالم برد شاید این همون الرا باشه.اصالًبلند گفت: نه ... رابرت 

 .شدهتجزیهدانلد جا خورد و جواب داد: امکان نداره. این جسد مدت زیادیه که اینجا مونده و 

م را را باز کرد تا زخ زندستباند مچ  بااحتیاطدانلد ابرویی باال انداخت و مشغول نگاه کردن اطرافش شد.  اشاحمقانهرابرت از تصور 

 بررسی کند.

 شدهبریدهرگش  دادمیروی آن مشخص بود. ردی که نشان  رد زخم علیرغم خشک شدن پوستباند که باز شد مچ دستش دیده شد. 

 تیغه چاقو. همراه باجایی شبیه به دندان و از خونریزی مرده است. 

. خونی که از کنار باند بیرون زده و زیر دست زن تا عمق سفیدی تخت شدمیدیده  وضوحبهحتی روی رختخواب رد سیاه خون 

 بودنش ترتازهسیاه شده و پارچه تخت خواب را خشک و شکننده کرده بود. در محل زخم به دلیل  مرورزمانبهبود. خون  فرورفته

 .شدمیریز دیده  هایکرمهنوز کمی 
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 .خوردندمیرا از بدن زن  ماندهباقیکه آخرین گوشت  هاییکرم

دقت  با زدگیدلرابرت با دیدن این صحنه حال بدی پیدا کرد و سعی کرد تا جلوی تهوعش را بگیرد در عوض دانلد بدون هیچ حس 

 .کردمی وتحلیلتجزیهآثار را  ترینکوچک قوهچراغو نور  بینذرهو با  شدهخمروی جسد 

 .اندمواجهچه قتلی  با هاآنبفهمد ماجرا چیست و دقایقی زمان برد تا 

و این بار قربانی زن بالغی است که ناچار به انجام این بازی مرگبار شده است. اجباری که  شدهانجاماو دریافت که بازهم بازی دیگری 

 دلیلش هنوز برای دانلد مشخص نبود.

 رابرت پرسید: یعنی این کیه؟

 وض زمزمه کرد: چی وادارش کرده به این کار تن بده؟کرده است و در ع سؤالیغرق در فکر بود که نفهمید رابرت چه  قدرآندانلد 

 تن داده؟ کاریچهقبلش را نگرفته بود دوباره پرسید: به  سؤالرابرت که هنوز جواب 

مشغول نوشتن شد. رابرت که گیج شده بود با کالفگی گفت:  باعجلهبرد و دفترچه یادداشتش را بیرون آورد و  جیبشبهدستدانلد 

 نمی خوای بگی؟ چی فهمیدی دانلد؟

 اون خونه رو زیر نظر داشت؟ وآمدهایرفتیادته همسایه مورفی گفت این اواخر همه  -

 آره چطور؟ -

 این جای دندون و بریدگی خیلی شبیه زخم دست اون دو تا بچه ست. -

 یعنی قاتل ما یه نفره؟ -

 یه نفر یا دو نفر. -

 چطور؟ -

 یکی گاز می گیره و یکی می بره. -

 آخه چرا؟ -

 دونم ... ولی یه چیزی این وسط با تصورات ما جور در نمیاد.هنوز نمی  -

 .یمکنمیرابرت نفس بلندی کشید و با حرص گفت: دارم دیوونه میشم. هیچی مشخص نیست و هر بار داریم یه جسد تازه پیدا 

 او خیره شد و آرام پرسید: یه جسد تازه؟ هدانلد ب

 نفسش حبس شد و چیزی نگفت. ایچندثانیهتا 

 ت که رفتار عجیبش را دید گفت: چیزی به فکرت رسیده؟رابر

 !االنهمیندانلد آرام برگشت و به بیرون خیره شد. جواب داد: باید بریم سراغ مورفی. 

 اما اون چه کمکی می تونه بکنه؟ -

 باید بریم. -

 . اگه می تونست کمکی بکنه تا حاال کرده بود.هاون چرنده و بی ربط هایحرف -

 این بار کمک می کنه. اما من مطمئنم که -
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 او به سمت در رفت که رابرت گفت: پس الرا و ویلیام چی میشن؟

 اون می دونه کجا پیداشون کنیم. -

 اما اون که توی زندانه. -

 مونه.بهت بگم چی در انتظار ترسممیبود:  خراشدلرا فشرد. لحن صدایش ترسناک و  اششانهدانلد به سمت رابرت برگشت و با اصرار 

از وحشت خشک شد و جرات نکرد تا از او بپرسد که چه رازی در این پرونده است. رازی که دانلد معتقد بود مورفی از آن رابرت 

 باخبر است. مردی که شاید اولین متهم پرونده قرمز بود.

د را در این اتاق زندانی زن خوچرا که  فهمیدندمیداد. باید  هاآناندکی بعد رابرت با گروه تجسس تماس گرفت و آدرس خانه را به 

مکانی که هیچ جای مناسبی در  همآنبود در اتاقی تاریک و ساکت جان دهد.  حاضرشدهزخم دستش  باوجودزنی که  ؟بودکرده 

 برای خودکشی نبود.

خواند  شته بودنو اشدفترچهدرهمی که در  هاینوشتهپیچید. در راه دانلد هیچ سخنی نگفت. تنها  هاخیابانمیان  سرعتبهاتومبیل 

 نتوانست. بیندازد هاآنبه  نگاهینیمکه رابرت هر چه تالش کرد تا  هایینوشتهو زمزمه کرد. 

 دانلد می دونی اون زن کیه؟از دانلد پرسید: دوباره که رابرت  سؤالیبود.  ماندهباقی سؤالتنها یک 

 بود. هایشنوشتهغرق در  ایچندثانیهدانلد 

 و گفت: اون عکس توی خونه مورفی رو یادته؟ سپس به رابرت نگاه کرد

 آره. -

 آقای برگر چی در مورد مورفی و خونواده اش گفت؟یادته  -

 یادمه. ماون -

 اون زن ... -

 مکث کرد تا شاید در خواب باشد اما بیدار بود. با ترس ادامه داد: زن مورفیه!

 رابرت که شوکه شده بود گوشه خیابان توقف کرد و پرسید: چطور ممکنه؟

همون فرم لب و دهن و همون خنده  .رو تشخیص داد اشخندهچروک شده ولی هنوز میشه خشکیده و  صورتشدرسته که  -

 عجیب.

که چرا باید  هام عجیبرکه حتی موقع مرگ هم از لبش جدا نشد. ب ایخندهادامه داد:  تأسفرابرت از حیرت چیزی نگفت. دانلد با 

 ونم توی این خونه متروک و خالی.ا باشه؟ قبولقابلمرگ براش شیرین و 

و صدایی نرم و آرام در سکوت اتومبیل  خوردمیریزش به شیشه اتومبیل  هایدانهاو به بیرون خیره شد. تازه باران گرفته بود و 

 عمیق را در دل رابرت انداخت. ایغصه. سکوتی که با آه بلند و دردناک دانلد آمیخت و پیچیدمی

 هاییندهخباورش سخته که یه زندگی شیرین چطور به اینجا رسیده؟ میون تاریکی و ظلمت. پرسیده شود گفت:  سؤالی آنکهبیدانلد 

که هنوز باید شاهد اتفاقات ناگوار توی این  متأسفمو ناامیدی.  مردگیدلتبدیل شد به  انداختمیکه صداش همسایه رو به حسادت 

 باشم. داشتنیدوستشهر 
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 خواند. آلودمهرا از آن دوردست  چیزهمهبود دنبال کرد و  شدهدوختهرابرت رد نگاه دانلد را که به انتهای خیابان دلگیر و خیس 

که عاشقشان بود دور کند اما نیروی شوم  هاییآنشیطان را از  انگیزنفرتتالش کرده بود سایه  اشزندگیزنی که تا آخرین لحظه 

 از آن بود که قادر به تحمل فشارش باشد. ترسنگین بختینگوناین 

 دانلد ذهن خسته رابرت را دنبال کرد و ادامه داد: زن پذیرفت و جونش رو با میل فدا کرد.

 تو چی می دونی؟ -

نمی خوام با ذهن پریشونم تو رو گمراه کنم. شاید اشتباه کرده باشم و اون وقت نمی تونم جبرانش کنم. بهم فرصت بده تا  -

 ثابت کنم. یکبهیکرو  همه چی

 رابرت سری تکان داد و پذیرفت.

 اتومبیل که راه افتاد باران شدیدتر شده بود.
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 فصل نه 

 مورفی با ولع سیگار را پک زد و به دانلد خیره شد.

ذهن مورفی  سویآندر  دانستمیدیدگان دانلد محکم و مصمم بود. او  نگاه آن دو در هم گره خورد و هر یک دیگری را محک زد.

را برمال کرده بود. دانلد همچنان به  چیزهمهبود و شواهدی که در هر گوشه و کنار یافته بودند  شدهزدهکه  هاییحرف. گذردمیچه 

رازهای  نجات دهد. کردمیمورفی دریافت که باید خویشتن را از هر آنچه در ذهنش سنگینی  او خیره ماند و منتظر اعترافش شد.

 تازه کردمیبازش سال زجرش داد و اکنون چون دملی چرکی پر از عفونت و درد بازگشته بود. زخمی که هر بار  هایسالتلخی که 

 و دردآلود بود.

کبود،  . خشکیده وزدمیکه از فرط کشیدن سیگار و خوردن الکل به سیاهی  هاییلبلرزانش خیره شد.  هایلبرابرت با کنجکاوی به 

 نند مردگان.ما

 سری تکان داد و گفت: می دونم مقصر نیستی ولی با فرارت از دنیا چی رو می خوای درست کنی؟ تأسفدانلد با 

 اما تاب نیاورد و ناگاه به گریه افتاد. فروخوردبود  گیرکردهمورفی کوشید تا بغضی که در گلویش 

 ماجرا چیست. دانستنمیهنوز  اگرچهشد  متأثررابرت هم 

 می دونی اونها کجان مگه نه؟ حتماًدانلد آرام پرسید: 

 پاسخ داد: همیشهدماغش را باال کشید. سیگار را میان لبانش گزید و مورفی دلیلی نداشت که به پنهان کردن حقایق ادامه دهد. 

. منم کنارشون دل به عمق بودانگار که دنیا مال اونها  شدنمیو به آسمون خیره  کردمیاونجا رو دوست داشت. وقتی مادرش بغلش 

 مرگ میریم. سویبهکه داریم  انگارانگارنهداره و  ایمریضیکه اون چه  انگارانگارنه. شدممیو از خود بیخود  دادممیآسمون 

 شد.رابرت گیج شده بود ولی ترجیح داد سکوت کند و منتظر داستان تلخ مورفی 

 غصه همه وجودم رو پر می کنه. کنممیبهش فکر برد و زمزمه کرد: هر بار که  اشژولیدهمرد دستان لرزانش را میان موهای 

 کرد و گفت: ما رو ببر پیش اونها. تأملیدانلد 

 .همه چی تموم بشهدیگه از قایم باشک بازی خسته شدم. می خوام  البته.پذیرفت و جواب داد:  راحتیبهمورفی 

از این عذاب نجات از سلول بیرون آمدند مورفی با دلخوری گفت: می خوام پسرم  کههنگامیدانلد بلند شد و به رابرت اشاره کرد. 

 . از همه چی ... می تونی کمکش کنی؟پیدا کنه

و  اندهآمیختدرهماین دو  توگوییمرزی قائل شود.  دیدمیدانلد مردد بود. این بار هم قادر نبود میان انسانیت و توحشی که مقابلش 

 ایشان کرد.جد تواننمی

... مردی که بیش از این توان شکنجه  دادمیمرد دوباره پرسید. دانلد چشمانش را بست و آرام سری تکان داد. باید به مورفی امید 

 شدن نداشت.

www.takbook.com



 دستان کوچک خون آلود محمد علی قجه

  
 

50 
 

 گیج شدم. ماجرا چیه؟ کامالًرابرت از دانلد پرسید: من 

 .کنیمیاز اونیه که فکر  ترتلخبهم فرصت بده. موضوع  چندساعتیدانلد از او خواهش کرد: فقط 

 ؟واقعاًرابرت متعجب شد و زمزمه کرد: 

د. کردن پوشیزرهالزم مورفی را از زندان بیرون آوردند و سوار ون  هایهماهنگیبرای رفتن آماده شد. با  سرعتبهکرد و  تائیددانلد 

 هم همراهشان به راه افتادند. هاآن

خلوت و خالی از تردد پیچید.  ایجادهشهر خارج شد و به  هایخیابانو اندکی بعد از  در بارانی شدید به راه افتاد رنگمشکیون 

 بود. شدهنوشته Bristole نام ایکهنهراهی که بر ابتدای آن با تابلوی چوبی 

این بار نه قاتلی در میان بود و نه مقتولی. این بار حقیقت بود نیست.  متوجهشانرابرت ترسید اما دانلد به او اطمینان داد که خطری 

 .رسیدمیراهی که به رازی کهنه و 

باران  از بارش کردیمیبود. به هر سو نگاه  پرشده. آسمان با ابرهایی خاکستری و بارانی رفتمیحوالی عصر بود و هوا رو به تاریکی 

 شده بود. آلودگلخیس و 

 بود. شدهفراموشتا به کمپ بریستول برسند. کمپی که حاال متروکه و نیم ساعتی طول کشید 

 هایروزنامهقبل در  هاسالدانلد خاطرات مبهمی از این کمپ کودکان به یاد داشت حتی اندکی که اندیشید به خاطرش آمد که 

 شده بود برخورده بود. بردهنامکه در آن از این کمپ  ایپروندهمحلی به 

 خود را در بطن ماجرا یافت. ایلحظهمرنگ و حاال رنگین و واقعی. او حس کرد در این مکان بوده است و همان تصاویر ک

و زیر لب گفت: اسم اینجا رو چهار سال پیش توی یه روزنامه دیدم. اینجا همون جاییه که درشت روزنامه فکر کرد  هاینوشتهبه  

 باید زودتر می اومدیم.

 نکرد و فقط با دقت هم جا را زیر نظر گرفت. سؤالیچیزی نخواهد گفت دانلد  دانستمیرابرت که 

 راکهچهم ایستادند. دانلد سیگاری روشن کرد و از اتومبیل بیرون رفت. واهمه نداشت که با باران خیس شود  هاآنون متوقف شد و 

 بود. شدهآبمیان باران مانده بود و خیس  هاساعتغرق در خیاالت تلخش بود  کههنگامیبارها 

 این بار هم میان باران ایستاد و سیگارش را پک زد.

 اشخوردههنوز از میان الوارهای موریانه  شدمیکه  هاییخانهشان چندین خانه چوبی کهنه بود. لمورفی از ون بیرون آورده شد. مقاب

 .دویدندمیکه با شادی و انرژی به هر سو  هاییبچهرا شنید.  هابچهصدای هیاهوی 

 دانلد از مورفی پرسید: کدومشون؟

 اشاره کرد. ایگوشهو مرد به 

 بردند اما رابرت مانعشان شد و گفت: هنوز نه. اسلحهدست به  هاپلیسکه چراغ کم سویی در آن روشن بود.  ایخانه
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 دانلد کنار مورفی ایستاد و پرسید: خیلی دوسش داری مگه نه؟

 تموم دنیا. اندازهبهمرد با اندوه سری تکان داد و گفت: 

بود. مردی که در عکس دیده  شکستهدرهمدیده نشود. مورفی  اشخوردهچروکدردناکش میان صورت  هایگریهباران تند سبب شد 

 است. سفیدباور کرد که او همان مرد داخل قاب  شدمی سختیبهشباهت داشت و  پوشژندهبودند حاال به پیرمردی 

 که این خلسه مرگبار مدت زیادی دوام نخواهد داشت. دانستمیخانه در سکوت بود اما دانلد 

کرد.  دانلد روشنش قیمتگرانسیگاری برداشت و با فندک  مورفیجعبه فلزی سیگارش را بیرون آورد و به مورفی تعارفش کرد.  او

 رت نفسی تازه کرد و به پنجره خانه خیره شد.پر شد. راب انگیزوهمدود میان باران پیچید و عطرش در آن فضای 

 وختهسآفتابرا چون اشباحی به میان ایوان  هاسایهو  لرزیدمیشعله ناپایدار شمع در پس شیشه بخار گرفته خانه از ترس به خود 

 حرف تو رو گوش میدن. حتماً. دانلد در گوش مورفی زمزمه کرد: بهتره خودت بهشون بگی. انداختمی

 ا ترس گفت: اگه نیان بیرون چی میشه؟مورفی ب

 میان. می دونم کهنگران نباش.  -

 خیال پریشان مورفی را نگاه مطمئن دانلد آرام کرد و پذیرفت.

 صدایش را صاف کرد و فریاد زد: الرا ... ویلیام ... شماها اونجایین؟

رام بماند و نگذاشت آ تنگیدلید و به پدرش خیره شد. پاسخی نیامد. مورفی دوباره پرسید و این بار از کنار پنجره ویلیام سرکی کش

 خیلی زود صدای مهربان پدر تسلیمش کرد.

لیام . او تالش کرد تا ویدرخشیدمیی بلندش میان نور ضعیف شمع هاآن سایه دیگری را پشت پنجره دیدند. دختری که مو دنبال به

 شد. مستأصلجا خورد و  هاپلیسرا کنار بکشد اما خیلی زود با دیدن 

 حرف بزنیم. باهمشد و ادامه داد: باید  خاطرآسوده هاآنمورفی با دیدن 

سکوت بود و بغضی سنگین که از پشت شیشه پنجره از نگاه گریان دو فراری به سویشان دوخته شد. نه سخنی گفتند و نه  بازهمو 

 که گیج بودند و سردرگم خیره ماندند. کسانیهمهاعتراضی کردند تنها به مورفی و 

 .شمردیممیرو ها ستاره  باهممرد مصرانه به حرف زدن با آن دو ادامه داد: اینجا همون جاییه که شب می اومدیم و 

قت او زبانش ط آوردمیدهد. شاید بدین گونه دلش تاب  اشدلداریرا فشرد تا  اششانهرا برید. دانلد  اشجملهصدایش لرزید و بغض 

 .یافتمی

مادرت تا لحظه آخر به یادت بود. گفت بهت بگم ازت دلخور نیست  ،دست مهربان دانلد امیدوارش کرد و از میان گریه فریاد زد: ویلیام

 و تا ابد دوست داره.
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مید بود که نفه دهمردل قدرآنمورفی صدای گریه ویلیام از پشت پنجره بلند شد. ناله پدر دلش را لرزاند و الرا در آغوشش کشید. 

 انگشتش از آتش تند سیگار سوخت. زودیبهسیگارش به ته رسیده و 

 نذارین زندگی مون از هم بپاشه.سیگار را کنار نینداخت و با التماس گفت: اگه نیاین دیگه راهی نمی مونه.  ماندهته بازهماما 

به سخنان مورفی گوش داد. الرا چون مترسکی زیبا میان نور لغزان شمع کنار شیشه غبارآلود ایستاده بود و  زدگیشگفترابرت با 

 .ترسیدمیو شاید ...  کردمی. شاید گریه لرزیدمی

 قانون.خگو بود و نه نه اسلحه پاس اینجادانلد با نگاهی عمیق به آن دو خیره شده بود. 

 بار برای همیشه فراموشش کنیم. مورفی زمزمه کرد: شاید بشه این

 صدایش ضعیف بود و میان صدای باران محو شد.

بعد در ناباوری در را گشود و بر لب ایوان تاریک ایستاد. مظنون دوم پرونده  ایلحظهالرا بیش از آن تحمل نکرد. از پنجره کنار رفت و 

 او بود.

 که جشن بگیرین؟ نگاه کرد و با گریه گفت: اومدین اینجا هاپلیسدختر به 

 جلوتر آمد و فریاد زد: یا شایدم اومدین مثل همیشه دستگیر کنین و ببرین؟

 بود. او توانست تیرگی خونی که هنوز از زخمش جاری بود ببیند. شدهباندپیچیدستش مانند زن مورفی  مچدانلد دقت کرد. 

 کنی.مورفی هم زخمش را دید و با ترس گفت: الرا ... نباید این کار رو ب

 الرا به مورفی نگاه کرد و پاسخ داد: بذارم بمیره؟

 دخترم ... -

چشمانش را بست. همه آنچه حدس زده بود اکنون در این مکان عجیب و رمزآلود صورت حقیقت  تأسفشد و دانلد با  زدهبهترابرت 

 .گرفتمی

 الرا با غصه گفت: چطور می تونی منو دختر خودت صدا کنی؟

 دخترمی.ولی تو هر جا بری  -

 سال فراموشم کردی و حاال می خوای فریبم بدی؟ همهاین -

 نه الرا فریبی در کار نیست. اومدم تا کمک کنم. -

 دیگه کمکی نمیشه کرد. -

 . اون خودش رو به کشتن داد تا ویلیام زنده بمونه.کردمیمورفی با گریه فریاد زد: مادرت هم همین فکر رو 

 ش کرد: پس بذار منم همین کار رو بکنم.الرا که راهی ندید این بار التماس
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 .میریمیاون وقت تو هم مثل مادرت  -

 برام مهم نیست. -

 ولی ما باید راه دیگه ای پیدا کنیم. -

 الرا با تمام قدرت جیغ زد: پس راهش چیه؟

 مورفی درمانده شد و چیزی نگفت.

 اندکی جلو رفت و با صدایی بلند و مطمئن گفت: الرا ...دانلد 

 تماً حهمراه رابرت که  ،امپروندهکارآگاه این دختر به او خیره شد و ساکت ماند. دانلد کوشید تا اعتمادش را جلب کند: اسمم دانلده. 

 به خاطرش داری.

 .الرا در تاریکی به دنبال رابرت گشت و او چند قدمی جلوتر آمد تا دیده شود

که کشف کرده بودیم اعتراف کنه. چند روز مداوم  هاییقتلگذاشته شد تا به  فشارتحتپدرت متهم اول پرونده بود. دانلد ادامه داد: 

اش بود. مردی که حاال مقابلت ایستاده و دلش می خواد دوباره کنارتون باشه.  علیه چی برهمه و قرار گرفت  سؤالتحت بازجویی و 

نمی خوام قضاوت  در عذاب و ناراحتیه. لحظهبهلحظهو و برادرت ت خاطر بهاون یه پدره ... یه موجود که برای شماها نفس می کشه و 

 طور صحبت کنی و بهش اتهام بزنی.رو هم ندارم ولی انصاف نیست که در موردش اینکنم ... حق این

 شدیدتر شد و آرام گفت: نمی خوام ویلیام رو از دست بدم. اشگریهالرا در سایه باریکش لرزید.  هایشانه

 کاری نمی کنه. من بهت قول میدم. چنین کسهیچ -

 .شدهتنگمورفی لبخند تلخی زد و گفت: دلم براتون 

دت ترسیده بود از پشت پنجره بیرون دوید و در آغوش خواهرش جای شالرا چیزی نگفت و تنها ویلیام را صدا کرد. پسرک که به 

 گرفت. حاال هر دو مقابل مورفی بودند.

 مجازاتش می کنن؟الرا پرسید: اگه بگیرنش 

 باید امیدوار باشی الرا.دانلد پاسخ داد: 

 پسرک خیره شد. صورتبهویلیام خود را در آغوش الرا فشرد. دانلد با ترس 

 بود! آلودخونهنوز اطراف دهانش 
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 فصل ده

 بود. در دست بند بزرگیالرا پشت میز نشسته و دستانش 

 آرام زمزمه کرد: چه بالیی سر ویلیام میاد؟به زخمی که روی مچ دستش داشت خیره شد و او 

 دانلد آهی کشید و به رابرت نگاه کرد. رابرت آرام گفت: تو باید همه چی رو بگی تا بتونیم کمکش کنیم.

 الرا با ترس به او خیره شد و پرسید: همه چی رو؟

 بله. از اول تا آخر. -

 کرد تا بتواند جمالت را کنار هم بچیند.را روی صورتش گرفت و تالش ش و درمانده دستان مستأصلدختر 

 .کردمیرا برمال  شانزندگیکه باید داستان مرموز  هاییواژه

 را باز کرد و لبخندی زد: نگران نباش. می خوایم کمکتون کنیم. اشدفترچهدانلد 

. خوشحال بودیم و مهربون. مادر و زندگی خوبی داشتیملحن مهربان دانلد آرامش کرد و با صدایی لرزان شروع به تعریف ماجرا کرد: 

که به اینجا  کردمیکی فکرش رو جای ما باشن و مثل ما بخندن و امیدوار باشن.  کردنمیپدرم خیلی دوسم داشتن. همه آرزو 

 برسه؟

 کجا زندگی می کردین؟ -

 . یه خونه بزرگ و پرخاطره.هامورفیش. خونه وارثی دشاید دیده باشی -

 به خانم هاپکینز اعالم کردی؟ اتکاریهمون خونه که توی پرونده  -

 بله ناچار شدم. -

 پس اولین خونه شما اونجا بود؟ -

 بله. -

 شد؟ طوریاینچرا  -

 .دیدممیاشک در چشمان الرا حلقه زد و گفت: اون خونه مثل یه قصر بود. پر از خدمتکار و خدمه. منم خودم رو مثل یه پرنسس 

 کرد: تا اینکه ویلیام به دنیا اومد. آهی کشید و زمزمه

 خب؟ -

 ر شدم.ادبا اومدنش همه خوشحال شدیم و من صاحب یه بر -

تازگی  داشتنیدوستو  وکلماتش را نوشت و دوباره تمرکز کرد. الرا ادامه داد: برای هممون اومدن این عضو کوچول تندیبهدانلد 

یلش خوب بود و مشکلی نداشتیم. مادرم با اومدن ویلیام روحیه بهتری پیدا پدرم براش آرزو کرد که یه مرد مشهور بشه. اواداشت. 

 کرد چون پسر خیلی دوست داشت.
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 که قابش کردین. درسته؟ جمعیدستهو پرسید: مثل همون عکس  را یاد آورد شانخانوادگیرابرت عکس 

. آغوشش دربود. پدر جوان و شاداب و مادر با نوزادی  انگیزغمدردناک و  هالحظهالرا لبخند تلخی زد و سر تکان داد. یادآوری آن 

کنار رودخانه سرسبز مرسر  رسیدمی. تصویری که به نظر کردمیو هر تماشاگری را محو خود  زدمی موجکه در عکس  نظیربیحسی 

 باشد. شدهگرفته

ورمون نشد که پدرت اون قدر جوون و خوشحال دانلد آرام گفت: درسته ... عکس بی نظیریه. وقتی توی خونه دیدیمش جا خوردیم و با

 بود.

 کرد: پدرم خیلی مهربون بود. تائیدالرا اشکش را پاک کرد و 

 رابرت پرسید: بعدش چی شد؟

 چند سالی گذشت و مریضی ویلیام شروع شد. -

 چشمان دانلد درشت شد و با نگرانی به او خیره ماند.

تلخ پدر به یادش آمد: الرا ... دخترم ...  هایحرفدیگر راه بازگشتی نداشت.  گفتمینگاه کرد. اگر سخن  هاآنمکث کرد و به الرا 

 اگه وارد این بازی بشیم دیگه راه برگشتی نیست ... وقتی دست هات آلوده بشه دیگه نمی تونی برگردی و اظهار پشیمونی کنی ...

 صدای پدر در ذهنش پیچید و مردد شد.

 اطمینان داد: ما نمی ذاریم اتفاقی بیفته. برای همین اینجا کنارتیم. رابرت که ترسش را دید دوباره

شد و ناچار به بازگو کردن ادامه ماجرا شد: مریضی ویلیام عجیب و ناشناخته بود. پیش همه دکترها  آلوداشکچشمان سیاه الرا دوباره 

شدیدش بدتر و بدتر شد.  دردهایدلت و هر بار نداش تأثیریرفتیم و همه با یه مشت قرص و دوا سعی کردن تا خوبش کنن اما 

اون برادرم بود و نمی تونستم این وضعیت رو طوالنی رفت.  هوشیبیضعف و تشنج شدید پیدا کرد و چند باری به اغماء و  کمکم

 .کنمتحمل

 چه حاالتی داشت؟ دقیقاً -

 .رفتمی هوشیبیحالت  و تا چند روز به خوردنمی. غذا شدمیدچار درد  شدتبهو  پریدمیرنگش  -

ک شیرین و یه دختر .بیارمبرای اینکه از تنهایی دربیاد از بهزیستی یه دوست کوچولو براش  گرفتمتصمیم تا اینکه یه روز  -

 هم سن خودش. خوشگل

 خب؟ -

یغ صدای ج مشغول بازی شدن. یه ساعتی گذشت که یه دفعه وذوقشوقرفتن توی اتاق و با کلی ها فرشتهاون دو تا مثل  -

جز من خونه نبود و چیزی که دیدم تمام وجودم رو پر از  کسهیچهول شدم و دویدم توی اتاق. رو شنیدم.  دختربچه

 وحشت کرد.
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سعی کردم دندون هاش رو  رفتم باالی سرش و. مکیدمیرو  دختربچهشد و گفت: ویلیام داشت مچ دست اون  پریدهرنگچهره الرا 

. مکه دیدم خون فوران کرد و از دهن ویلیام ریخت بیرون. باورم نشد که چه اتفاقی افتاده و گیج شد از دست دختر بیرون بکشم

 ویلیام حتی سعی کرد بهم حمله کنه و مانعم بشه.

 .کردمییادداشت  شنیدمیهمه آنچه  تأسفدانلد با . لرزیدمی وضوحبهالرا 

 زیاد بود و همون جا توی آغوشم مرد. اشخونریزیتالش کردم تا زخم دختربچه رو باندپیچی کنم و نجاتش بدم ولی  -

 زنگ بزنم ولی دیگه دیر شده و اون مرده بود. اورژانسو اعتراف کرد: خواستم به  افتاددختر به گریه 

 توی انبار به چنگک آویخته شده؟ اآلنرابرت پرسید: همون دختری که 

 بله. -

 دست از نوشتن برداشت.دانلد از شدت ناراحتی چشمانش را بست و 

جسد دختر رو که بررسی کردم دیدم با ویلیام چند دقیقه بعد به خودش اومد و از ترس شروع کرد به گریه کردن.  الرا ادامه داد:

نه. ک. بدون اینکه بفهمه داره چیکار میازی بودچاقو چند نقطه از بدنش زخمی شده. به نظر می اومد برای ویلیام این توحش یه جور ب

از اون بود که بفهمه چه  ترکوچکچسب زده بود و با یه دستمال خونش رو بند آورده بود. دخترک هم  هازخمحتی روی بعضی از 

 ود.بالیی داره سرش میاد و فقط زمانی اعتراض کرد که مچش رو گاز گرفت. ولی باور کنین این کار ویلیام عمدی نب

 بعد چیکار کردی؟رابرت گفت: 

. تصمیم گرفتم جسدش رو ببرم به انبار خونه و کردمیو گریه  لرزیدمی. از طرفی ویلیام کردنمیترسیده بودم و فکرم کار  -

 جا مخفی کنم تا توی یه فرصت مناسب دفن بشه. همون

 پدر و مادرت کی برگشتن؟: گفتدانلد 

 نشونه ها رو از بین بردم و وانمود کردم که هیچ اتفاقی نیفتاده. دو ساعت بعد. من توی این مدت تموم -

 نداشتم. ایچارهولی  بدنم می لرزه افتممیوقتی یادش الرا با دستانش صورتش را پوشاند و ملتمسانه گفت: هنوزم 

 .رسیدنمیو به اینجا  شدمیشاید مشکل کمتر  گفتیمیاگه به پلیس  -

 این کار رو کرده؟ عمد غیرکه اون مریضه و  شدمینمی تونستم ... حاضر نبودم ویلیام به دردسر بیفته. کی باورش  -

 بعد چی؟ -

 یواون بچه خبردار نشد. اون کوچول شدنگمجز خانم هاپکینز از  کسهیچنذاشتم کسی بفهمه و موضوع رو مخفی کردم.  -

 اطالعیبیاظهار  شدنشگممن بهش نگفته بودم که دخترک همراه من بوده و از تنها پدر و مادری نداشت تا دنبالش بگردن. 

 پیدا نشد. وقتهیچ، دخترکی که دختربچهیه  شدنگمو خبرها پر شد از  هاروزنامهکردم. 

 کرد. اشردیابیرابرت به دانلد نگاه کرد و گفت: اون موقع من هنوز به مرسر منتقل نشده بودم. برای همین نمیشه 

 انلد پرسید: ویلیام رو دکتر دیگه ای بردین؟د
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 رو مشخص کرد. اشاصلیآزمایشی که مشکل تخصصی نوشت.  هایآزمایشبراش پیدا شد و دکتر یه باالخره  بله -

 کرد و با ترس گفت: نیاز به خوردن خون! تأملیرابرت با کنجکاوی به او خیره شد. الرا 

 رابرت با تعجب پرسید: چی؟

 .زدممیحدس سری تکان داد و زمزمه کرد:  تأسفموضوع چیست با  دانستمیدانلد که 

 .تا بخوره و زنده بمونه دادیممیگذاشت و راه درمان رو بهم گفت. باید بهش خون  ایجلسهبه اصرار من باهام الرا لرزید و گفت: دکتر 

 رابرت گفت: پس برادرت یه خون آشامه؟

 نیست. اون فقط مریضه و باید هر از گاهی خون بخوره. اونم برای درمانش نه چیز دیگه. طوراینالرا با نگرانی گفت: نه 

 ،در خانه وارثی مورفی پیداشدهمسلم کرد که جنازه  DNAآزمایش به رابرت داد.  ایبرگهو  آمدباز شد. پلیسی داخل اتاق بازجویی در 

 که دانلد حدس زده بود. گونههمان. هاستبچهمادر 

 گفت: می دونی مادرت رو کجا پیدا کردیم؟ تأسف رابرت با

 مش.یندید وقتهیچو ما دیگه  شاز خونه جدید برد یه شبالرا با ناراحتی پرسید: پدرم 

اشتباه  کاشای. کرددرست کنار هم چیده شد و تصویر ذهنی منو دانلد گفت: همه اون چیزهایی که حدس زده بودم مثل یه پازل 

 کرده بودم.

 برگه را نگاهی انداخت و اتاق بازجویی را ترک کرد. تأسفاو با 

 مورفی نیاز به دلداری او داشت.

 .پر بودکه از اندوه و اشک سکوت تا دقایقی در اتاق پیچید و رابرت به چشمان زیبای الرا خیره شد. چشمانی 

 ه شد.الرا به سلولش بازگرداندو نگهبان از راه رسید 

 زمان زیادی الزم بود. هاآن. رازهایی که هنوز برای کشف جواببی سؤاالتاز  او رفت و رابرت ماند و انبوهی

ن دو آ. لحظاتی که بر بود گذاشتهبه بازی سر  انآن. گویی زمان هم با رفتمیجلو  کندیبه هاعقربهساعت هنوز به ظهر نرسیده بود. 

 .شدمیسپری  سختیبهپرونده  مجرمینو 
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 فصل یازده

 گفت: راه دیگه ای نداشتم. تأسفرا نگاه کرد و با  DNAمورفی برگه 

 بی گناهی. واقعاً م که یم بدونیبگو. می خوا ون: همه ماجرا رو برامگفتدانلد سری تکان داد و 

 دزمیرا نگاه کرد. او هنوز لبخند  اششدهفراموشو با اندوه همسر  خیره شدبود  شدهگرفتهکه از جسد مارگارت  هاییعکس بهمرد 

 .داشتنیدوستمانند همیشه آرام و 

ه ویلیام ککه از هم پاشید و نابود شد.  ایزندگیبود ...  امزندگیاز بودن کنارش خسته نشدم. اون همه  وقتهیچمورفی زمزمه کرد: 

 میشه. شدهنفرین اسیر یه مریضیباشم. خبر نداشتم که پسرکم  ترخوشحالشده و باید  تربزرگخونواده ام  کردم تصوربه دنیا اومد 

 کرد و گفت: الرا موضوع رو برامون تعریف کرد، غیرقابل باوره. تائیددانلد 

 که چقدر زجرآوره. کنیمیدرک  حتماًمورفی گفت: 

که فرزند  فهمممیدانلد آهی کشید و پاسخ داد: منم یه پسرک شیرین داشتم که توی یه تصادف وحشتناک همراه مادرش مرد. 

 چقدر برای یه پدر مهمه.

 .متأسفم براتوننگاهش کرد و زیر لب گفت:  تأسفمورفی با 

 داره چیکار کردین؟ ایمریضیوقتی دکتر بهتون گفت که اون چنین رابرت پرسید: 

ناچار ردنم قاعد کبرای متچند روز بعد وقتی بیشتر شد که  امنگرانیباورم نشد ولی الرا بهم قبولوند که واقعیت داره.  اولش -

 .الوارهای کهنه نشونمون داد الیالبهمن و مادرش رو برد به انباری خونه و جسد اون دخترک رو اون شد رازی رو بهم بگه. 

 دانلد پرسید: سعی نکردین کاری بکنین؟

 کنه. . اون زن مدعی بود که می تونه خوبشگیرجنفتیم سراغ یه زن کرد؟ به پیشنهاد الرا ر شدمی کاریچه -

 خب؟ -

، خوندن ورد و جادویی که اون برامون هاپنجرهبه هر کاری بگین دست زدیم. صلیب دار زده، پوشوندن تموم  ایدوهفته -

زدیم ... کاری که نزدیک بود ویلیام رو  گیریجنیه بارم دست به عجیب به ویلیام.  هایمعجونخوروندن نوشته بود حتی 

 به کشتن بده.

 هم داشت؟ تأثیری -

 اولش جواب داد ولی بعد به شکل شدیدتری برگشت. رسیدمیبه نظر  -

 دانلد با کنجکاوی نگاهش کرد. مورفی ادامه داد: یه شب حالش خیلی بد شد. الرا اصرار کرد که بذارم خون اون رو بخوره.

 ؟واقعاًرابرت با ترس پرسید: 

 اون خواهرش بود و نمی تونست شاهد عذاب کشیدنش باشه. -
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 شدتهبتونستیم از مچ دست الرا که  سختیبهدخترم شد قربانی و ویلیام با ولع خونش رو خورد. اون قدر عطش داشت که  -

 با بررسی زخمشبد شد و ناچار شدم یه دکتر خبر کنم. دکتری که  دخترم جداش کنیم. اون شب حالگازش گرفته بود 

 .دادمیما رو لو  دادمنمیمشکوک شد و اگه بهش پول 

 دیگه. هایپرونده. درست مثل طلبیفرصترذالت و دانلد لبخند تلخی زد و گفت: بازم 

 باری کشید. تأسفآه رابرت اخمی کرد و 

خیلی سخته نتونی جلوی از هم پاشیدن خونواده ات رو بگیری. چیزی که با چشمهام دیدم و : ادامه داد آلودیبغضمرد با صدای 

خص کنیم. مررو  کردنمییش نیاد و کسی شک نکنه مجبور شدیم همه کسایی که توی خونه کار درکش کردم. برای اینکه مشکلی پ

م شب به سراغ مرد هاینیمه رفتمیکه حاال احتمالش  ایبچهمجبور شدیم روز و شب مراقب ویلیام باشیم تا دست از پا خطا نکنه. 

. از خونه نشینی کارم رو از دست یبود و شیاد گوییدروغهنگفت براش راه درمانی پیدا کنه اما همه  هایپولالرا سعی کرد تا با بره. 

برام هیچی مهم نبود فقط . گذاشت. یه دکتر گفت درمانش هزینه زیادی داره فشارتحتیکی پس از دیگری ما رو  هابدهیدادم و 

که فهمیده بودن ویلیام حال و روز  هاهمسایهگذاشتیم برای فروش اما  از شر این بیماری لعنتی خالصش کنم. خونه رو خواستممی

 شدهنفرینخونه  گفتنمیکه می اومد فراری میدادن. اونها  ایمشتریهر خبردار شده بودن  گیرهاجن وآمدرفتمناسبی نداره و از 

 ست و ما هم شیطانی هستیم.

 و سیگاری تعارفش کرد.برد  جیبشبهدستاز عصبانیت به لرزه افتاد. دانلد 

 مورفی با ولع سیگار را روشن کرد و پیاپی بر آن پک زد. دود صورتش را پوشاند و توانست جرات گفتن ادامه ماجرا را پیدا کند: کم

ای ج نشناسه.ما رو کم باورمون شد شیطان ما رو تسخیر کرده و راه نجاتی نداریم. خونه رو رها کردیم و رفتیم به یه محله که کسی 

همه چی تغییر کرده. به  واقعاًزندگی کنیم ... اما خیلی زود فهمیدم که  ترراحتجا می تونیم بدی نبود و ما خیالمون راحت بود این

 باهمدیگه تحمل همدیگه رو نداشتیم و مرتب ها و وردها برعکس عمل کرده و ما رو حسابی توی دردسر انداخته. دوجا رسیدمینظر 

 . الرا نتونست این شرایط رو تحمل کنه و از پیشمون رفت.کردیممیدعوا و ستیز 

 دانلد با کالفگی گفت: باید سراغ یه دکتر خوب و مطمئن می رفتین.

 هر کی سر راهمون اومد فریبمون داد. دیگه نمی تونستم به کسی اعتماد کنم. -

 خب؟ -

بود و از ترس  ایبچهسراغ کسی نره. توی همسایه یکی دو تا  شبنیمهتا ویلیام  دادیممیمن و مادرش هر شب کشیک  -

 جرات نداشتیم اونها رو خبر کنیم تا باهاش بازی کنن.

 ؟کردمیالرا توی این مدت کجا بود و چیکار  -

. خیلی تالش کرد تا ذهن برادرش رو کردمیباهاش تلفنی صحبت  هاشببا ویلیام ارتباط داشته باشه و  کردمیاون سعی  -

 باشه. حلقابلنداشت. بیماری اون طوری نبود که با مشاوره و حرف  تأثیریگردونه اما بر

 تا هوس خوردن خون به سراغش بیاد؟ کشیدمیچه مدت طول  -

نمی تونستیم  شدمیدردش شروع . وقتی گشتبرمی خواریخونگاهی تا یه هفته دووم میاورد و گاهی خیلی زودتر به  -

 .رفتمیتشنج  تو به حال پریدمیآرومش کنیم. رنگش 
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 و درهم شد. پریدهرنگتلخ صورت مرد  هایلحظهاز یادآوری آن 

 یعنی توی این مدت هیچ دکتری کمکتون نکرد؟ -

 کسیچهباال بود و  اشهزینهلعنتی نذاشتن فروخته بشه.  هایهمسایهبود ولی اون  درمانقابلشاید  شدمیاگه خونه فروخته  -

 نداشت و معلوم نبود خوب بشه. ایقطعیکمکی بکنه. عالوه بر اون درمان  شدنمیحاضر 

سری تکان داد و زمزمه کرد: بله در مورد این بیماری عجیب و خاص یه چیزهایی خوندم. درمانی نداره و باید باهاش  تأسفدانلد با 

 بمونی و قربانی هات رو انتخاب کنی. آشامخونکنار اومد. باید یه 

 .زدمی وپادستمثل دیوونه ها و  مردمیید و ادامه داد: یه شب سرد بارونی دوباره تشنج شدیدی اومد سراغش. داشت مورفی لرز

 گرفت و نتوانست ادامه دهد. دانلد لیوان آب را به دستش داد و گفت: بهتره آروم باشی. اشگریهاو 

 مرد آب را با ولع سر کشید و نفسی تازه کرد.

 اتفاقی افتاد؟پرسید: چه رابرت 

حمله کرد و چسبید به مچ دستش. سعی کردم جداش  شزمزمه کرد: توی بغل مادرش بود که یه دفعه به آلوداشکمورفی با چشمان 

 کنم اما مادرش نذاشت.

 دانلد چشمانش را بست و آهی کشید.

 شد و سری تکان داد. دارغصهرابرت 

اون پسرک بیچاره حتی خودشم نفهمید که چی کار رو بخوره و جون بگیره.  حاضر شد تا اون تموم خون بدنش رگارتمرد گفت: ما

گرفت  اشگریهشد و اون به حالت عادی برگشت. وقتی مادرش رو توی اون حال دید  حالبیداره می کنه. مادرش از شدت خونریزی 

 سعی کرد تا زخم عمیق دستش رو با چسب و دستمال ببنده. لرزیدمی کهدرحالیو 

. مارگارت روی زمین افتاده بود و ویلیام سعی داشت خونش رو با دستمال و کردنمیمورفی به دانلد خیره شد و گفت: فکرم کار 

راه دیگه . روی زمین زانو زدم لرزیدمیکه از وحشت  ایبچهجا کنار بدن نیمه جون زنم و  بند بیاره. شوکه شدم و همونزخم چسب 

 .دارمنگهزنگ بزنم ولی مارگارت ازم خواست به خاطر ویلیام دست  خواستم به دکترای ندیدم و 

ویلیام که توی بغلم پرید دلم سوخت و دوباره تسلیم شدم. مارگارت که می دونست می میره ازم گفت:  لب زیرآب دهان قورت داد و 

دقایق شیرین عاشقی مون رقم خورد و  اشگوشهکه خاطره هاش اونجا بود. خونه مون ... جایی که هر  جاییبهخواست تا ببرمش 

 . خونه ای که با همه متروک بودنش هنوزم برامون مثل یه قصر زیبا بود.بستنقشتوی ذهنمون 

 اشخونریزیزخمی که  ،و سعی کردم مثل ویلیامبردمش به اتاق  مون.: اون شب با ترس مارگارت رو بردم خونه ادامه دادآهی کشید و 

اب قبود و خیلی زود فهمیدم به آخر این بازی ترسناک رسیدم. ازم خواست تا  فایدهبی. ب و دستمال ببندمبا چس رو بند نمی اومد

ازم خواست مراقب  روی تخت گذاشتمش. ازم قول گرفت تا به کسی چیزی نگم.. مون رو از روی دیوار بردارم و با خودم ببرمعکس 

 نذاشت تا باهاش خداحافظی کنم و ازم خواست تا از اتاق بیرون برم.ویلیام باشم و به هر قیمتی که شده نجاتش بدم. 
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و انداخت. قفلش ربغض شدیدی که در گلوی مورفی بود شکست و با گریه گفت: وقتی از اتاق بیرون رفتم در رو پشت سرم بست و 

نشستم و ضربان جا پشت در  هموننداشتم و بهش قول دادم و  ایچاره. ممونب شهمیشه به یادش ازم قول گرفت تا با صدای آروم

 اشت شاهد مرگش باشم و منم با این خواسته تلخش موافقت کردم.دوست ند .منفس هاش رو شمرد انگیزغمآروم و 

 چشمان دانلد پر از اشک شد و صورتش را به سمت تاریکی برگرداند.

زمزمه کردم. تا جایی که دیگه صدای نفس هاش رو مورفی آرام ادامه داد: نمی دونم چند ساعت اونجا موندم و اسمش رو زیر لب 

بدنم لخت شده بود و پاهام قدرت حرکت نداشت. خونه تاریک و باور کنم دیگه مرده و باید برم اما  نشنیدم. چشمهام رو بستم تا

د. زجری که توی اون تنهایی و درد زجری که کشیدم نفهمی کسهیچو من شدم تنها همراه مراسم مرگش.  اون ساکت شد تابوت

 بیزارم کرد. بودنزندهدلم رو ترکوند و از 

 دانلد با اندوه گفت: بعد از اون به الکل پناه آوردی و سعی کردی تا با خوردنش درد عمیقت رو تسکین بدی.

 کرد. تائیدمرد سری تکان داد و 

 کوم و مجازات کرد.حم شدنمیرا  کسهیچنبود.  کسهیچرابرت مات و مبهوت به این حکایت نامفهوم فکر کرد. قاتل پرونده 

 زیر خونه چه ماجرایی داشت؟ هااستخواندانلد پرسید: اون 

فقط یکی از هزاران ایده الرا بود حتی آوردن یه گربه سیاه به خونه که بازم هیچ کمکی به مریضی وحشتناک ویلیام  ،هیچی -

 نکرد.

 اونها رو از کجا آورده بود؟ -

 .کمکش می کنه کردمیداده بود. چون فکر  که یه دکتر بود ترتیبش رو یکی از دوست هاشاد: مورفی مکث کرد و جواب د

 دیگه ای بگردیم. هایمجرمپس باید دنبال رابرت خنده کرد و گفت: 

 کرد. تائیددانلد 

 که راه درستی رو نرفت. هرچند: اون تنها کسی بود که حاضر شد کمکمون کنه. گفتمرد 

 شتافت و کوشید تا از این مشکل بزرگ نجاتشان دهد. شانیاریتنها کسی بود که به  الرا دوستحق با او بود. 

اگر  و بودندمیکنارشان  در هاهمسایه، اگر شدمیفروخته  شانخانهرسیده بود. اگر  بستبناطرافیان به  هایکارشکنیراهی که با 

 .شدمین پیچیدهمشکل بدین حد  شکبی داشتندبرمیدست از خودخواهی 

 دانلد پرسید: و آخرین اتفاق وحشتناک کی رخ داد؟

 .نبی تقصیر و الرا من مقصر این ماجرا هستم. ویلیاممورفی با ترس گفت: 

 رابرت گفت: برامون تعریف کن.
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که ناگاه الرا به درون اتاق دوید. صورتش از گریه خیس بود و با دیدن حال زار پدرش به خود لرزید. آرام گفت: چرا داری به کاری 

 ؟کنیمیکه نکردی اعتراف 

 مورفی بلند گفت: چرا اومدی اینجا؟

 پاکت کنم. اندازیمیاومدم ببینمت و از گناهی که به گردن خودت  -

 .نمکمیمورفی آمد و او را در آغوش گرفت. پدر آرام در گوشش زمزمه کرد: نباید حرفی بزنی. خواهش  سویبه هزنجیرشداو با پاهایی 

 الرا به رابرت نگاه کرد و گفت: من مقصرم ... نه اون.

 با الرا داشته باشیم. ایجلسهدانلد گفت: بهتره 

 گه. نمیشه مسیر پرونده رو تغییر داد.مدارک چیز دیگه ای می متأسفانهمورفی التماس کرد و رابرت گفت: 

 الرا لبخند تلخی زد و به مورفی گفت: بذار همه واقعیت رو بدونن. حقیقتی که نمیشه انکارش کرد.

رک یه پس :تردید همه را از بین برد تشاز آنجا ببرد. مورفی اصرار کرد که مقصر اوست اما الرا با جمالرا او از رابرت خواست تا پدرش 

 ادمبه یازش اون نشونه هاییه که من  همهایناز ویلیام با موهای بلوند و بدنی الغر. روی بازوی دست راستش یه خال بود.  ترکوچک

 .مونده

 رابرت به دانلد خیره شد و منتظر جوابش ماند.

 سپس در اندوهی عمیق گفت: همه نشونه ها درسته. .سکوت کرد ایچندثانیهدانلد تا 

 رام دستور داد: مورفی رو ببرین.رابرت آهی کشید و آ

: من اون پسرک رو کشتم نه اون. کاری بهش نداشته زدمیمرتب فریاد  کهدرحالیپلیس مرد را از اتاق بازجویی بردند.  مأموردو 

 باشین.

 شد. ترضعیفضعیف و صدای دردناک مرد میان دیوارهای ضخیم زندان پیچید و اندکی بعد 

است. راهی که پدرش او را از مرگ  بازگشتبیاین آخرین قدم در راه  دانستمیو  لرزیدمیبدنش نشست. روی صندلی  آرامیبهالرا 

 داشته بود. حذر برآن 

 داشت.تاریک که راه فراری از آن ن بستیبناینک او بود و و 

 دختر به رابرت خیره شد و پرسید: منو اعدام می کنن مگه نه؟

 رابرت درمانده شد و ساکت ماند.

 تأسفمکه همه از شنیدنش  هرچندگفت: گفتن واقعیت می تونه روحت رو سبک کنه.  ریختمیدانلد به دختر که از ترس آرام اشک 

 می شیم. دارغصهو 
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 .مردمی گناهبیپدرش  گفتنمیو واقعیت را  کردنمیالرا اطمینان یافت که راهی نمانده است. اگر اعتراف 

 به سخن گشود.غلبه کرد و لب  اشگریهپس به 

 نمرده است. کسهیچرامی داشت. تو گویی هیچ اتفاقی نیفتاده و آصدایش لحن 
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 فصل دوازده

 بشه و به اینجا برسه. طوراین خواستمنمی))

. کارهایی که هیچ کدوم اثری نکرد. انگار گیریجنرو بگیرم. با دعا و جادو ... حتی با  اشمریضیسعی کردم با هر راهی شده جلوی 

 شیطان توی وجودش رسوخ کرده بود و قصد بیرون اومدن نداشت. واقعاً

 کردیممی. هر بار من یا بابام سعی مردمی رسیدنمی. اون به خون نیاز داشت و اگه بهش شدمیحالش بدتر  گذشتمیهر چی 

 ادامه داد؟ شدمیچقدر  خودمون رو قربانی کنیم و بهش خون بدیم اما مگه

 .مردممیرفتم و اگه بابام نبود  هوشیبییه شب از شدت خونریزی به حال 

 نمی افتاد. هااتفاقاین  مردممی که اگه

دید جبه بابام پیشنهاد کردم تا بذاره دنبال یه قربانی فهمیدم که موضوع جدیه و ما راه دیگه ای نداریم. بعد از مردن اون دخترک 

 کسی که حاضر بشه به ویلیام خون بده.بگردم. 

 ت کرد و جلوی این کارم رو گرفت.لفولی اون مخا

 . ما جنایتکار نبودیم تا چنین کاری بکنیم.گفتمیراست 

یه بچه دیگه رو از بهزیستی به خونه بیارم. خونه ای که نو بود  سروصدابیتصمیم گرفتم . انجام بشهاما من اصرار داشتم که این کار 

 . نمی دونم چرا ترسم ریخته بود و فقط به فکر این بودم که ویلیام رو نجات بدم.((کردنمیمسایه هاش کمتر بهمون شک و ه

 انسان نبود و جونش برات اهمیتی نداشت؟ گناهبیدانلد اخمی کرد و پرسید: یعنی اون بچه 

 .تادافنمیهیچ اتفاقی  دادمیگه ویلیام درست انجامش بمیره ... فقط یه بازی بود که ا خواستمنمی. متأسفمالرا با بغض گفت: 

 نگی کشنده بود.ورابرت با دلخوری گفت: این بازی نبود ... یه دیو

آروم و ساکت رو انتخاب کردم و بدون اینکه خانم هاپکینز بفهمه دم غروب آوردمش خونه  پسربچهیه الرا آهی کشید و ادامه داد: 

 مون.

 توی بهزیستی؟ هابچهنبود تا جلوی این کار رو بگیره؟ پرستار شب یا مراقب  کسهیچدانلد با تعجب پرسید: یعنی 

 رمبمیکردم. گفتم بچه رو برای دیدن خونواده دورش  سوءاستفادهالرا سرش را پایین انداخت و گفت: همه بهم اعتماد داشتن و من 

 و پرستار شب باورم کرد.

 قربانی کنی؟ خواستیمیجلو بری؟ چند تا بچه دیگه رو  خواستیمیرابرت پرسید: تا کجا 

 الرا به گریه افتاد و دانلد با ناراحتی گفت: ادامه بده.

 شده بودم. انگار که شیطون توی وجود منم رفته بود. رحمبیگفت: نمی دونم چرا اون قدر  لرزیدمیبه شدت دختر که 
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 .کردمنمیجز ویلیام فکر  چیزهیچبه رابرت خیره شد و ادامه داد: به  لودآاشکاو با چشمان 

 دانلد گفت: وقتی بچه رو بردی پدرت خونه بود درسته؟

مخالفت کرد. طوری که صدای فریادش بچه رو ترسوند و شروع کرد به  شدتبهرو فهمید و  امنقشهبله. بچه رو که دید  -

 و جیغ زدن.کردن گریه 

معلوم نبود چند تا  زدنمیرابرت سری تکان داد و گفت: همسایه تون همه چی رو شنید و اون برگه اعتراض رو پر کرد. اگه حرفی 

 .شدنمیبچه دیگه قربانی نقشه شوم تو 

 الرا سرش را پایین انداخت و دانلد پرسید: بعد چی شد؟

یلیام . من وچسبیدمیمرتب بهم و ترسیده بود پسرک کردم.  شازندانیعلیرغم مخالفتش بچه رو بردم به زیرزمین و اونجا  -

اومد پیش ما. من و ویلیام و پسرک باهم تنها شدیم و من در رو قفل کردم. پدرم سعی کرد مانعم  مزدم و اون صداهم رو 

کنه.  ار شد همکاری. اون ترسید و ناچکشممیرو و ویلیام خودم وایسته  مجلوبشه ولی تهدیدش کردم که اگه بیشتر از این 

 بهش قول دادم که نذارم بچه بمیره.

 .شدهپنهانگفت: پشت اون چهره چه شیطانی  باخشمرابرت 

کوشید تا با تعریف کردن ماجرا از عذابی که  کردمیگریه  شدتبهکرد و رابرت خودش را کنترل کرد. الرا که  ایاشارهدانلد به او 

ویلیام دادم و بهش گفتم یه بازی دیگه ست. این بار باید بیشتر احتیاط کنه و مراقب دوستش بکاهد: چاقو رو به  آزردمیروحش را 

دم من شنداشت.  ایبرندهکه  ایبازیقراره یه بازی بکنیم.  واقعاًگوش داد. پسرک هم باورش شد که  دقتبهمنو  هایحرفباشه. اون 

بهش یاد  سعی کردم. لرزیدمیو این بار چاقو توی دستش  ترسیدمیابلیس و اون دو تا فرشته شدن بازیگر این بازی مرگبار. ویلیام 

بدم چطور زخمی کنه و خون بیرون بیاد تا پسرک نمیره. اونم گوش داد و چند نقطه از بدنش رو با چاقو زخمی کرد تا خون بیاد. 

 اما من با ناز و نوازش سعی کردم ترسش رو کم کنم. پسرک ترسیده بود

 روی بدنش کار ناشیانه تو و ویلیام بود؟ هایزخمپرسید: پس  تأسفدانلد با 

 اد.به جیغ زدن افت کمکمو  ترسیدمیبیشتر  هرلحظهکاری نبود و خون به حدی که نیاز باشه نیومد. پسرک  هازخمبله.  -

ه . یه لحظه به فکرم رسید کو نمی دونستم چطور باید خونش رو به خورد ویلیام بدم کردنمیکار  ماین کارش منو عصبی کرد. فکر

 اون ...

 اون چی؟ -

 فریاد زد: بگو. باخشمصدای الرا لرزید و جرات نکرد حرف بزند. رابرت 

 .من و بابام رو داشت... ویلیام  منتظر برگشتش نبود اما کسهیچاون کسی رو نداشت و الرا از ترس پرید و ناچار به حرف زدن شد: 

 دانلد چشمانش را تیز کرد و پرسید: خب؟

 پاسخ داد: برادرم باید زنده می موند. برای همین کنترل رو از دست دادم و چاقو رو گذاشتم روی مچ دست نازکش. باشرمالرا 

www.takbook.com



 دستان کوچک خون آلود محمد علی قجه

  
 

66 
 

 را گرفت و فریاد زد: خدای من. خودش رابرت از پریشانی موهای

 بست و کوشید تا بر خشمش غلبه کند.دانلد چشمانش را 

 رو گرفت؟ اشخونریزینترسیدی که نشه جلوی کرد:  سؤال

. ممکن بود هر آن قفل در رو بشکنه زدمیو پدرم از اون باال فریاد  کردمی تابیبیچرا ولی دیگه راهی نداشتم. اون داشت  -

 و همه چی رو خراب کنه.

و دیدم ر دختربچه. یه لحظه جنازه کردمنمیفکر  چیزهیچفت: دیوونه شده بودم و دیگه به تا بتواند ادامه دهد و گالرا نفسی کشید 

 گذاشتم و بریدم. پسرک که از الی پتوی گوشه دیوار زیرزمین داره نگاهم می کنه. گیج شدم و چاقو رو آروم روی رگ

 شد و به پسرک حمله برد. درسته؟ تروحشیبوی خون  پرسید: لیوان آوردی تا خون رو جمع کنی اما ویلیام با پریدگیرنگدانلد با 

 یه دفعه همه چی از کنترلم خارج شد. .متأسفم کرد: بله ... خیلی تائید کنانزاریالرا 

اون قدر ولع داشت که بهش چسبید و تموم خون کرد.  ترعمیقدانلد ادامه داد: نتونستی جلوی اون رو بگیری و با دندونش زخم رو 

 مکید.بدنش رو 

 بله. -

 شده بود. جون بینداشت و اون دیگه  ایفایدهسعی کردی جلوش رو بگیری ولی  -

 اون قدر ازش خون رفت که مرد. -

بود  اشهمبازیویلیام که به حال عادی برگشت دوباره وحشت کرد و سعی کرد تا زخم دوستش رو که توی بازی مرگ  -

 بسته نشد. وقتهیچای کودکانه برای زخمی که . مثل همیشه یه مداوکاغذیدستمالببنده. چسب زخم و 

 بله. -

رابرت به سمت الرا رفت و سعی کرد تا به صورتش سیلی بزند ولی دانلد خواهش کرد: رابرت ... خودت رو کنترل کن. به خاطر من 

 تحمل داشته باش.

ود که با تمام قدرت به دیوار کوبید و عصبی و منقلب ب قدرآنمشتش را نگاه داشت و به سمت دیوار برگشت.  لرزیدمیرابرت که 

 انگشتش خونین شد.

 دانلد به سویش رفت و آرامش کرد.

 و پیاپی بود. وقفهبیکه  ایگریهدوباره گریه کرد. الرا 

ن ای دانلد که حال پریشانش را دید ماجرا را از دید خود بازگو کرد: پدرت باالخره اومد توی زیرزمین و با دیدن قربانی دوم جا خورد.

بار هم نتونسته بودین بازی رو درست انجام بدین. یه شکست دیگه و یه مقتول دیگه. سعی کرد همه چی رو پنهون کنه تا شاید بتونه 

دیدن و خیال کردن مورفی داره کتکش  آلودخونویلیام رو با دهن  ،لحظه آخر این بازی ناتموم هاهمسایهبده اما  تو و ویلیام رو نجات

 ی حضور تو رو توی اون خونه ندیده بود و همه خیال کردن فقط ویلیام و پدرت اونجا هستن.می زنه. کس
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و به ر هاجنازهشب بعد سعی کرد بابات که خیال برشون داره و بترسن.  دادیممینفس عمیقی کشید و ادامه داد: باید بهشون حق 

 کارش رو ناتموم گذاشت. نامهشکایتنحوی سالخی و سر به نیست کنه که 

 بابام مقصر نیست. همه نقشه من بود. -

 .کنمنمیباور  -

حتی مخفی کردن اون زیرزمین متعفن که می دونستم دیر یا زود همه از رازش  الرا مصرانه تکرار کرد: من همه کارها رو ترتیب دادم.

بعدی ویلیام  هایطعمهکرد برای  اموسوسه. راهی که کردمی وآمدرفتکه گربه سیاه ازش  ایمخفیپر کردن راه باخبر میشن. 

 کنم. اشآماده

 درسته؟ پرکنیتو اون مسیر رو با خاک  -

 بله. بعد از زندونی شدن پدرم مجبور شدم پرش کنم تا کسی متوجه اش نشه. -

 ولی همون گربه راه مخفی زیرزمین رو لو داد. -

که یه دختر مهربون توی بهزیستی شهر  کردمیرام زمزمه کرد: کی فکرش رو نگاهشان کرد. دانلد آ تأسفالرا لبخند تلخی زد و با 

 و بهش اعتماد داشتن دست به چنین کارهایی بزنه؟ شناختنمیکه همه 

 گناه.کردن یه کودک آزاریه تبدیل شد به قتل دو تا بچه بیای که همه فکر میپرونده الرا چیزی نگفت. دانلد ادامه داد:

 به خاطر جنایت تو. ... زمزمه کرد: و رنگش از آبی به قرمز تبدیل شدرابرت زیر لب و 

خودم رو بکشم که اومدین و نذاشتین کارم رو تموم کنم. اون جوری  خواستممیمنو توی بهزیستی دیدین الرا آرام گفت: روزی که 

 .شدمیقاتل پرونده تون زودتر مجازات 

 مرگی که ویلیام برایش رقم می زد. و زخم دستش را نشان داد.

 رابرت گفت: تو باید به دست قانون مجازات بشی نه با خودکشی.

 پرسید: حاال سر ویلیام چی میاد؟ تأسفالرا با 

رو  امعیسدانلد مردد بود. پاسخی نداشت تا به او بدهد. گفت: باید به سن قانونی برسه تا در موردش تصمیم گرفته بشه. من نهایت 

 تا کمکش کنم. کنممی

 .رسیدنمیکار به اینجا  کردنمیاگه مردم کمکش : اون گناهی نداره این منم که مقصرم. اون باید مداوا بشه نه مجازات. گفتالرا 

 هایههزین. دکترهایی که حاضر نشده بودند به دلیل واقعیت داشتکه  انکاریغیرقابلرا لرزاند. سخنان تلخ و  هاآنالرا دل  هایحرف

کسانی که در این میان به دنبال منفعت و سودجویی خود بودند و سرانجام همسایگانی که علیرغم  ،باال ویلیام را درمان کنند

 از آنان دور بودند. هافرسنگگویی  شاننزدیکی

 رابرت او را بردند.به اتاق بازجویی آمدند و به دستور  مأموربا اعتراف دختر جوان پرونده به انتهای کار رسید. دو 
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الرا لحظه آخر با چشمان جذابش به رابرت و دانلد خیره شد و التماس کرد: تو رو خدا نذارین بالیی سرش بیاد. من به خاطر اون وارد 

 .نشدم. به خاطر خدا کمکش کنی بارخوناین بازی 

اید بسلول تنگ و تاریک برده شد. جایی که  سویبه کردمیو پاهای الغرش سنگینی  هادستو سپس میان غل و زنجیری که بر 

 .کردمیرا در آن سپری  اشزندگیآخرین ساعات 

 .دادمیآزارش  ازپیشبیشو  کردمیو سکوتی که در عمق جانش رسوخ  هاسایهکنار 

و بیش ا دادمیان آخرین تصویری که نگاه دانلد را به خود جلب کرد زخم خونینی بود که بر مچ دست دختر نمایان بود. زخمی که نش

 از آنکه قاتل باشد خود قربانی این پرونده عجیب و ناملموس است.

 الرا که رفت دانلد سیگاری روشن کرد و پشت میز بازپرسی مقابل رابرت نشست.

 ؟کردیمیبودی چیکار  اون پرسید: دوست من ... اگه تو جای بر سیگار پک عمیقی زد و آرام

. پاسخی نداشت و دقایقی در سکوت سپری شد. دانلد لبخند تلخی زد و پاسخ داد: شاید ... منم همین کار رو فرورفترابرت به فکر 

 .کردممی

 ؟هبی گناه واقعاً سیگار سوخت و دودش هوا را سنگین کرد. رابرت پرسید: یعنی مورفی 

و نقض کنه. اون می میره تا پدرش زنده بمونه و دانلد ابرویی باال انداخت و با عجز پاسخ داد: هیچ مدرکی نداریم که حرف هاش ر

 مراقب ویلیام باشه.

 گفت: یعنی تا این حد بهش وابسته ست؟ زدهحیرترابرت 

 چیزی نگفت.دانلد دود غلیظ سیگار را بیرون داد و 

. دانلد بر این بازی ترسناک اندیشید و بر خود لرزید. این شدمیروی زمین هنوز قطرات خون الرا که از زخمش چکیده بود دیده 

 نداشت. ایبرندههیچ  راستیبهبازی 
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 فصل سیزده

ان که بازی مرگبارش اوآخرین نگاهش را بر  مستأصلالرا را در آغوش کشید. مورفی آرام ایستاده بود و درمانده و  زدگیبهتویلیام با 

 را به انتها رساند انداخت.

 .کردمیتماشایشان  تأسفدانلد با 

 امآشخونهمه  پسازاینو ویلیامی که  طردشدهو  الخمردائممورفی ، بود. الرای قاتلاکنون چیزی باقی نمانده از آن خانواده خوشحال 

 داشته باشد. توانستنمیجایی  هاانسان. موجودی که در دنیای خودخواهانه زدندمیصدایش 

 که از مجازات قاتلش خوشحال باشد یا ناراحت. دانستنمیرابرت 

سریع که  قدرآن ،صادر شد سرعتبهاعدام  رأی. اشناباورانهاندیشید ... حتی به پایان بود  دادهرخبه همه آنچه  ترعمیقاو قدری 

 بودند. هاییانساندنبال خالصی از چنین به باورش نشد. گویی همه  کسهیچ

 ناهپبیحاال تنها و  رسیدمیکه سعی کرده بود به هر شکل ممکن به کمک برادرش بشتابد در راهی که به تاریکی و مرگ  زنی

 کسی دوست نداشت او زنده بماند. یک پرونده دیگر و یک درماندگی دیگر. شکبیاش بود و  علیههمه شواهد . بود ماندهباقی

که پایان کارشان چیزی جز این نیست و حاال او بود و خاطرات  دانستمیده بود. مورفی خیره ش هاآندانلد متفکرانه و اخمو به 

 .آشفتمیکه ذهنش را  ایسوخته

 در آن سکوت تلخ پیچید. هایشزمزمهبرد و زیر لب دعا خواند. صدای  ایگوشهکشیش او را به 

الرا را در این چهره عجیب و ناملموس  گاههیچاو . کردمیخواهرش را در زنجیرها و دست بندی بلند نظاره  وگنگگیجویلیام همچنان 

اسی که . لبشد دیدرا میبرای تن الغر و کوچک او بلند بود. لباسی که در آن هیبت ترسناک مرگ  زندان رنگآبیندیده بود. لباس 

 .شدمی آشوبدل دیدمیرابرت هر بار در تن مجرمان 

 دختر گناهکار را ببیند. بودنزندهگذشت. گویی تاب نداشت تا  سرعتبهدعا خوانده شد و زمان 

 برای کشتن ما داره. ایعجلهساعت نگاه کرد و زیر لب گفت: زمان چه  هایعقربهدانلد به 

 را فشرد و آرام سر تکان داد. اششانهرابرت 

و تب تند  دتپیمیرا نشانش داد. چیزی مانند قلب ... قلبی که تا ابد  ایکودکانهانش عالمت الرا به پدر خیره شد. مورفی با دستان لرز

 . چشمانش از اشک پر شد و زمزمه کرد: بابایی تا ابد دوست داره دخترکم.زدمیرا مرهم  ایپاشیدهازهمزندگی 

 رفتند و با تمام وجود یکدیگر را باور کردند. هر دو در آغوش هم الرا چیزی نگفت. دیگر چیزی برای گفتن باقی نمانده بود.

 به پدر چسبید. حال جز آغوش پدر چیزی نمانده بود تا بدان پناه برد. پریدهرنگ ایچهرهویلیام با سپس 

 اعدام همراهی کردند. لحظات سنگین و دردناک بر حاضرین سپری شد.الرا را تا اتاق  مأموردو  .فرارسیداندکی بعد زمان رفتن 
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سید به از او نپر کسهیچتلخ بود.  هایسؤالالرا را دنبال کرد. نگاهش کودکانه اما پر از تا پشت دیوارها رفتن  زدهیخویلیام با نگاهی 

 .اندیشدمیچه 

ربانانه هکنار ویلیام زانو زد و دستانش را مپس خیره شد. دانلد کوشید تا دلش را آرام کند.  اوالرا قبل از رفتن به اتاق ترسناک به 

 قدری آرام شد و لبخند شیرینی زد.خواهر  باراندوهو  قراربیفشرد. دل 

 مورفی نگاهش را برگرداند تا رفتنش را نبیند.

 درون اتاق گاز بسته شود. شدنمینگاهی که هرگز تصور بود.  انتهابیو نگاهش آکنده از ترسی  لرزیدمیاو 

 آمیخت. اشآهنیاعدام پیچید و با ناله در  آوردلهرهصدای زنجیرها در سالن ساکت و 

حال خوش اصالًدر کامشان ماند و از کشف ماجرا  اشتلخیکه  فروشدستنه دانلد احساس پیروزی کرد و نه رابرت. همانند پرونده مرد 

 نشدند.

برای همه تماشای مرگ دختر  رفتند تا شاهد مرگ قاتل دیگری در شهر مرسر باشند. هاشیشهتعدادی از مردم و خبرنگاران به پشت 

 را سالخی کرده بود خوشایند و پیروزمندانه بود. گناهبیشیطان ... همانی که دو کودک 

مورفی و ویلیام هم مات و مبهوت در اما در این میان نه دانلد، نه رابرت و نه حتی خانم هاپکینز حاضر به تماشای این صحنه نشدند. 

 جای خود میخکوب شده بودند.

به گریه افتاد. دانلد در آغوشش گرفت و آرام زمزمه کرد: خواهرت  اندکاندکویلیام که گویی تازه به این رخداد تلخ پی برده بود 

 میره یه جای قشنگ. جایی که ما نمی دونیم کجاست. شاید زود برگرده پیشت.

 کسی چه می دونه.و جمله آخرش را با تمام امید بر زبان راند: 

ز که هرگ هاییعکسکرد و عکس گرفت.  برداریفیلمتند و تند از لحظه مرگ  هافالشو  هادوربینی به طول انجامید. اعدام دقایق

 رابرت و دانلد حاضر به دیدنشان نشدند.

 و چه گناهکار. گناهبیمرگ یه انسان تلخ بود ... چه 

این دنیاست که ما رو تبدیل به . ایمساده. همه پاک و آیمنمیگناهکار به دنیا  وقتهیچ هاانسانرابرت به یاد سخنان دانلد افتاد: ما 

 اشکایم. گرفتار شدی سرانجامشبیدرکش نکردیم و همیشه در راه تاریک و  وقتهیچمی کنه. دنیایی که  رحمبی کارهایجنایت

 رو از هم تشخیص داد و فریبش رو نخورد. وبیراهراهیه روز بشه 

 الرا در اتاق گاز پیچید و خیلی زود خاموش شد. بریدهو  خوردهگره هاینفسصدای 

 را گرفت تا صدای زجر کشیدن خواهر را نشنود. هایشگوشمورفی ویلیام را در آغوش خود فشرد و با دستانش 

 را بفشارد و نشنود. هایشگوشکرد. دانلد هم دوست داشت تا  متأثررا آزرد و  هاآنصدایی که همه 

 آخر را تاب نیاورد و از آن جمع وامانده جدا شد. هایثانیهاو 
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 رابرت کوشید تا کنار مورفی و ویلیام بماند و همدردشان باشد.

 سرانجام کار به پایان رسید.

 .دپیروزی دوباره پلیس در شهر بزرگ مرسر بو گرنشان هافیلمو  هاعکسدر اتاق گاز به شکلی دردناک مجازات شد.  رحمبیقاتل 

 اما این بار قدری متفاوت.

 انجام شد. سرعتبهقاتلی نبود ... محکومی نبود اما اعدام 

جدا شدند. او قصد داشت شهر مرسر را برای همیشه ترک کند و از  هاآنبا اتمام مراسم اعدام مورفی و ویلیام خیلی زود از جمع 

 ندند برود.کشا راههبیراهشان را به  تفاوتیبیپیش مردمی که با سردی و 

 داشتند.در کنار کسانی بمانند که دوستشان ناو و پسر منفورش دانلد و رابرت نتوانستند کاری از پیش ببرند و دیگر دلیلی نداشت تا 

مکت ک کسهیچکه  متأسفمنشد. تنها دانلد به او گفت:  ردوبدلبیرون از زندان مورفی و ویلیام را دید. میانشان حرف زیادی  دانلد

 حتی من.... نکرد 

 دن.دیگه همه راحت ش: گفت کنانزمزمه کردمینگاه  رقصیدندمیدرختانی که در باد به پشت به او ایستاده بود و  کهدرحالیمورفی 

نمدار شده بودند. این تصویر زیبایی بود که پدر  تازگیبهبود و درختان  آغازشده نمنمرد نگاهش را دنبال کرد. باران  تأسفدانلد با 

 .اندیشیدمیرمانده و ناباورانه، بدون الرا بدان د

 رفت. ازآنجاخیلی زود  مرد

ورفی اتومبیل کهنه مپسرک عصبی بود و ناخن هایش را می جوید. تا لحظه آخر دانلد را دنبال کرد. ویلیام نگاه معصومانه  کهدرحالی 

 ناپدید شد. رفتمی هادوردستزندان به  دار حصارکه از ساختمان بلند و  ایجادهاز مقابل دانلد عبور کرد و میان باران در پیچ 

 .است فرورفته شانتهایبیاست و در اندیشه عمیق و رابرت که بیرون آمد دانلد را دید که مثل همیشه تنه

 به کدام سو و به کدام راه بگریزد. داندنمیشده و  مستأصلدرمانده و که  ایشدهمسخمانند 

سردرگمش که بالتکلیف به  هایاندیشهمانند  پیچیدمیبه خود در هوای بارانی که دود غلیظ آن  با سیگاری بر دستش و دوباره

 .کردمیرسیده بود و برای فرار تقال  بستبن

 رابرت که صدایش زد به خود آمد و لبخند تلخی زد.

 دردناکی که در دنیایشان کم هایواقعیتو ناگزیر. ناگزیر از پذیرفتن  متأسف. این بار هم اشهمیشگیدوباره او مانده بود و دوست 

 نبود.

 کنار گذاشتن همه... کرده بودند و سرانجام  شانکه باور هاییآننیاز داشتند. فریب دادن  شانکمککه به  هاییآنتنها گذاشتن 

 که حق زندگی داشتند. هاییآن
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 ه از دنیامون رفت و نفهمیدیم مقصر اصلی کیه. دوباره همون تراژدی تلخ و آزاردهنده.دانلد با دلسردی گفت: این بارم یه نفر دیگ

 دردناک. نهایتبییه پرونده کوتاه اما کرد و آرام گفت:  تائیدرابرت 

 خیره ماندند. شستمیو آنگاه هر دو در سکوتی عمیق به بارانی که سنگینی آن فضا را 

 میریم تا همه راحت بشن. ازاینجامورفی پیچید: میریم ...  بارتأسفدیگر در ذهن دانلد سخنان  باریک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 دستان کوچک خون آلود محمد علی قجه

  
 

73 
 

 فصل چهارده

 تکانی خورد. اشصندلیتلفن رابرت که زنگ خورد از چرت بیرون آمد و روی 

 بود و تمایلی به جواب دادن نداشت. حوصلهبی

اده اندیشید که چه اتفاقی افت ایچندثانیهاز جا پرید و دچار نگرانی شد. مردد بود و تا همکارش که در گروه گشت بود شماره با دیدن 

 ؟ یعنی موضوع تا این حد مهم بود؟اندگرفتهآخر با او تماس  هایلحظهکه 

 بود. دقایقی که حاضر نبود با شنیدن خبرهای بد تلخش کند. ماندهباقیتا ساعت شش  ایدقیقهپنج

 نیاورد و گوشی را برداشت.اما دلش طاقت 

ابرت ... رسالم بود. باورش نشد آنچه شنیده است درست است یا نه:  وگنگگیج ایچندثانیهدر مغزش پیچید و تا صدای الکساندر 

 .یزود بیاخوبی؟ نمی خوام آخر وقتت رو خراب کنم ولی باید 

 او به خود آمد و درمانده پرسید: کجا؟

 .994خیابان تیلور. شماره  -

 آشناست.خیلی آدرسش ولی ... صبر کن ببینم پرسید:  کنانزمزمهرابرت قدری فکر کرد و 

 اما ذهنش خسته بود و نتوانست به خاطر آورد.

 خیلی زود به آدرس رسید.با نگرانی راه افتاد. لباسش را پوشید و 

 مرموز که حاال پر از جمعیت شده بود.و همان خانه ساکت و  هاهمسایهشد. همان  زدهبهت شناختمیکه  ایمحلهبا دیدن 

 گشت با تماس همسایگان به محل مراجعه کرده بودند. هایپلیس

 با پلیس تماس گرفته بودند. سرعتبهترسانده بود و  لیک اسلحه همه اهالی راصدای ش

 پاسخ داد و گفت: سالم دوست من. شنیدم و دارم میام اونجا. فوراًاو توقف کرد و قبل از هر چیز با دانلد تماس گرفت. او 

 عجله کن. -

 دارم میام. -

اما هر چه دور و برش را نگاه  استانتقام دست به عمل خطرناکی زده  قصدبهمورفی  این بارکه  گمان کردو  فرورفترابرت به فکر 

 با اهالی ندید. زدوخوردکرد اثری از 

 زمان برد تا دانلد برسد. او اتومبیلش را کنار رابرت پارک کرد و با دیدن او دست تکان داد. ایچنددقیقه

 به سمت خانه مورفی دویدند. باهمهر دو 
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به داخلش  کردندمیو خبرنگاران کنجکاوی که سعی  هاپلیسبود ولی این بار ... پر بود از  فرورفتهخانه این بار هم در تاریکی و ظلمت 

 بروند.

 لکساندر با دیدن رابرت و دانلد به سمتشان دوید و با ناراحتی گفت: بیاید و ببینید.ا

 را از عمق دیدگان مرد جوان خواند. چیزهمهدانلد اخمی کرد و به او خیره شد. نگاهش 

 .شنیدندمیخبر تلخی را باید 

 .داشتندمیرا ببینند. همه آن چیزی که باید انتظارش را  چیزهمهالکساندر ترجیح داد تا خودشان 

 و درخواست کرد فراخواندرا  هاآنبودند. الکساندر  کارکردهتجسس شروع به  مأمورانرا به طبقه باال راهنمایی کرد. دو نفر از  هاآناو 

 تا اتاق را برای دقایقی ترک کنند.

 خونین مقابلش خیره ماند. دانلد که وارد شد حیرت کرد و با وحشت به صحنه

 شد و خشکش زد. زدهبهترابرت 

 .درخشیدمی. دیوار پر از خون بود و هنوز اسلحه در دست مرد شدمیدو جنازه در آغوش هم دیده  ،گوشه دیوار اتاق

 بود. شدهمتالشی اشجمجمهو  پاشیدهازهمرا بشناسد. صورتش با ضرب گلوله  اشچهرهرابرت کوشید تا 

 خم شود و بررسی کند آرام گفت: مورفیه. آنکهبیدانلد 

 رابرت که اطمینان یافت به مرده دوم نگاه کرد.

 پسرکی که گلوله به قلبش اصابت کرده و در دم جان داده بود.

 آلودونخهنوز از فرط جویده شدن  هایشناخنزانو زد و دستان کوچک و مشت شده ویلیام را باز کرد.  هاجنازهدانلد با بغض مقابل 

 بود.

 .فشردمی سختیبهمیان انگشتان کوچکش بود که  مارگارتدر کف دستش تصویر کهنه 

یلیام و. گل سری که که بار اول در پرونده به آن برخورده بود بیرون آورد قرمزرنگیگل سر  دست بر جیب خود برد و تأسفدانلد با 

که ذهن او را منحرف کرد و گمان برد که باید دلیلی برای  ایشیدهخرا. گل سر انداختمیدوست داشت و او را به یاد خواهرش 

 مخفی کردنش باشد.

 خیره مانده بود. شانخانوادگی عکسبهتلخش به چهره آرام پسرک نگاه کرد. چشمانش هنوز  هایاندیشهاو در 

 را بست و برایش دعا خواند. پسربچه بهت زدهمهربانی چشمان  اسپس ب .را نبیند هایشاشک کسیرا برگرداند تا  اشچهرهدانلد 

ن مید که نفرینفه کسهیچ. کردمیو زیر لب کلماتی را زمزمه  کردمیرابرت دم در اتاق همچنان درمانده و پریشان به دو جنازه نگاه 

 .کندمییا برایشان طلب آمرزش  کندمی
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 دقایقی زمان برد تا آن دو اتفاق ناگوار شهر مرسر را درک کنند.

ی قائل اهمیت هاانسانعمل کرده و به همه نشان داده بود که برای دنیای فریبکار  شکه این بار قاتلی نداشت. مورفی به قول ایفاجعه

 نیست.

 اتاق را ترک کرد. ریختهدرهمو  مستأصلخواند و سپس  ایطوالنیدانلد برای مورفی هم دعای 

 که نباید به دنبالش برود. دانستمیرابرت 

 .خوردمی تأسفو  اندیشیدمی هاانسانکه در آن به همه اشتباهات  ایتنهایینیازمند بود.  ژرفش تنهاییبه خراشدلاو در آن لحظات 

او از دکتر گراهام که مشغول . شدمیحسی به دیدن مردگان تکرار  هیچبی هرروزبه کارشان مشغول شدند. کاری که شاید  مأموران

 بود پرسید: می دونید علت مرگ چیه؟ هاجنازهبررسی 

 رو کشته و بعد خودش رو. اشبچهگفت: به نظر میرسه خودکشی باشه. مرد اول  تأسفگراهام با 

 داره. تأسفجای  واقعاً -

 همه کنارش بودن. کهدرحالیبله. اون در کمال تنهایی مرد  -

 برایش تازگی نداشت اما این بار متفاوت با همیشه دیدمیکه  خراشیدلتنها شد. صحنه  هاجنازهدکتر با ناراحتی رفت و رابرت کنار 

 که بارها دیده بودش حتی ویلیام کودکی که در انزوا به مرگ دعوت شد.. این بار مقتول مردی بود بود

س دخترش و حبه پایان رسید. مرگ همسرش، مرگ  شانکامیتلخنین سرنوشتی نبودند. سرانجامی که با شاید او و پدرش الیق چ

 مرگ تنها انتخابی بود که او و فرزندش پیش رو داشتند.بی شک بود.  پیداکردهاطرافش  هایانساننفرتی که از همه 

 رابرت با هکتور تماس گرفت و خالصه ماجرا را برایش توضیح داد.

است. او گربه را دنبال کرد و  شدهپنهانن گربه سیاه خانه را دید که با ترس میان بوته گیاها شدمیاز خانه مورفی خارج  کههنگامی

 در حصارهای زیر خانه مخفی شد. آن پایین تاریک بود و چشمان درخشانش در تاریکی درخشید. سرعتبهگربه 

 رابرت نه شیطانی دید و نه طلسمی.

ه سمت خانه همسایه رفت. خانه همان پیرمرد سالخورده. او دریافت که در خیابان دوید و ب سویآناندکی بعد گربه چون شبحی به 

 که اگر قادر به سخن ایگربه. هاستآنمتعلق به خانه مورفی است گربه محبوب همسایه  کردندمیکه گمان  ایگربهتمام این مدت 

 ها در کنار خانواده تنهای مورفی بود.همه همسایهای که بیشتر از گربه .دادمیخیلی زودتر ماجرای مرموز پرونده را لو گفتن بود 

 کرد. سروصدانشست و شروع به  پیرمرد خانهمقابل درب گربه 

 به داخل خانه دوید. باعجلهو گربه  شددقایقی بعد درب خانه باز 

اجرا مبداند در خانه را بست حتی کنجکاو هم نشد که  و گربه را در آغوش گرفت اهمیتبیانداخت و  هاپلیسبه  نگاهینیمپیرمرد 

 چیست و چه اتفاقی افتاده است.
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 می دونی چی شده پیرمرد. حتماًنگاه کرد و زیر لب گفت:  زدمیکه هنوز پشت شیشه در به سیاهی  اشسایهرابرت با دلخوری به 

که  ایحفرهاست. درست مانند همان  شدهکندهکنار خانه  دید که در را ایحفرهحیاط خانه پیرمرد چرخید و  سویآنرد نگاهش به 

 دیده بودند.کنار خانه مورفی 

کنار دیوار چوبی خانه حفره بزرگی دیده  آنجاشده خانه پیرمرد دوید.  کاریگلرابرت با نگرانی از خیابان رد شد و به سمت حیاط 

 بود. شدهبرداشتهکه خاکش  شدمی

وکی چیز مشکجه شود اما امو ایمرده هایاستخوانتازه یا  ایجنازهرابرت با ترس به داخل گودال نگاه انداخت. ترسید تا شاید دوباره با 

رنگارنگ است. مرد با تعجب از حضور او  هایگلحیاط مردی را دید که مشغول باغبانی و کاشتن  هایچمن سویآندر عوض ندید. 

 پرسید: چیزی شده آقا؟و جدی ای دای بلند در حیاط خانه با ص

 آدرس رو اشتباه اومدم. ظاهراًپاسخ داد: نه ... چیز مهمی نیست.  زناننفستحت کنترل است  چیزهمهرابرت که مطمئن شد 

 داشت. طاسیباغبان صورت کشیده و سر 

ه او . مرد که بفروبردو این رابرت را در فکر  دادمیققان نشان حاو را مانند م دست داشتکه به  ش و دستکشیلباس سفید و بلند

 پرید. هانرده سویآناز باغچه زیبای پیرمرد بیرون رفت و به با تردید لبخند زد سری تکان داد و 

 چیزیاز او با خود اندیشید: مردم این شهر مرموزتر شباهتی نداشت.  هاباغبان هدیگر و اکنون مردی که ب ایخانههمان حفره کنار 

 .کردممیتن که فکر هس

یاپی پ هایعکسو با گرفتن  بیشتر شدهخبرنگاران تعداد خیابان بازگشت. حال  سویآنرابرت گیج و سردرگم به سمت هیاهوی 

 ازدحام زیادی ایجاد کرده بودند.

ا چندین بار بوق خورد ام اشگوشیشد و با او تماس گرفت. نگران را هم نیافت. او هر چه جستجو کرد دانلد را ندید حتی اتومبیلش 

 پاسخی نداد.

 دمکرمیکه بدون خبر از اونجا رفتم. اگه کمی دقت  کنممیعذرخواهی پیامی برای رابرت آمد. پیام از سوی دانلد بود: اندکی بعد 

دیدیم  که ایحفره. مسئله توجه نکردم ترینمهمه به ک متأسفم. مقصر بودم و بابت این موضوع ناراحتم. مردننمیشاید او دو تا آدم 

یه دختر مثل اون نمی تونست چنین قدرتی داشته باشه. حاال هم که مرده و نمیشه چیزی  کهدرحالیو تصور کردیم کار الرا باشه 

 که زدم یه خیال بیشتر نباشه. ایاحمقانهرو ثابت کرد. امیدوارم این بار اشتباه کرده باشم و حدس 

 توی این ماجرا بوده؟ سومیی نفر رابرت متعجب شد و پیام داد: یعن

 به نظر میرسه. طوراینپیام رسید: 

 و رابرت جواب داد: الاقل بگو حدست چیه؟
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دسترسی پیدا کنه. همون آثاری که  هابچهاستخوان و اعضای بدن  هایتکهکسی که دوست الرا بوده و کمکش کرده تا به  -

گربه سیاه بهمون نشون داد. همون کسی که حفره رو برای الرا درست کرده و به نظر میرسه داره باغچه خونه همسایه رو 

 هم زیر و رو می کنه.

 رابرت در جای خود میخکوب شد.

همچنان با خونسردی و  مرد سفیدپوشه نگاهش کند. همان مرد مرموز که مشغول باغبانی بود. او کوشید تا از گوشه خیابان دوبار

 بود. یاهانآرامش مشغول کاشتن گ

 الکساندر که صدایش کرد جا خورد و به خود آمد.

 او نزدیک شد و پرسید: رابرت چی شده که حواست نیست؟

 چیز مهمی نیست دوست من. -

 او رد نگاه رابرت را دنبال کرد و گفت: تو هم حواست به اونه؟

 آرام گفت: این موقع ... کاشتن گل ... یه مرد عجیب که لباس سفید به تن کرده.رابرت 

 جرم نیست. هست؟ کهاینولی  -

 نه البته که نه. -

 می تونی اسمش رو بپرسی؟ -

 شغل مون باعث شده نسبت به همه بدبین باشیم. مگه نه؟الکساندر روی شانه رابرت زد و آرام گفت: 

اییزی به این پ هایگلو او تنها یک باغبان بود که برای کاشتن  کردندمیکرد. شاید اشتباه  تائیدسر  رابرت لبخندی زد و با تکان داد

 شهر آمده بود.

 !او دوباره متنی را که دانلد فرستاده بود خواند: همونی که به نظر میرسه داره باغچه خونه همسایه رو زیر و رو می کنه

 خودش که میگه یه دکتره ولی .... شفرد براون. براونه: آهان ... یادم اومد. اسمش صدای بلند الکساندر او را از جا پراند

 که داره باغبونی می کنه. فعالًکرد و با تمسخر گفت:  ایخنده

 اهمیت به کارش ادامه داد.صدایش بلند بود و مرد شنید. مکثی کرد اما دوباره بی

ر با حدس و گمان د که پذیرفتنمی کسهیچ. تا او را متهم کنند وجود نداشتخیره شد. هیچ مدرکی او و به  فرورفترابرت به فکر 

 دخیلش کنند.پرونده قتل کودکان 

 جواب نداد. بازهمس گرفت اما ارابرت کالفه شد و دوباره با دانلد تم

 حتی پیام هم نداد. او
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 فصل پانزده

 شده بود. دوباره بارانیغروب بود و هوا 

سبب شد تا رابرت پنجره اتاقش را ببندد و در سکوت پشت میزش بنشیند. آن روز تنها روزی بود که خبری نرسید و اتفاقی  سرما

 نیفتاد.

 گذاشته بود. بارانی که رابرت همیشه دوستش داشت. تأثیررا تحت  رحمبی هایدلدر آرامش بود. گویی باران  چیزهمه

سر بود که در شهر مرموز مر ایپروندهاین دومین نتیجه مناسبی نرسیده بود احساس بدی داشت.  به اشپروندهبود و از آنکه  تنگدل

 به او محول شده بود. ماجرایی که هنوز از رخدادش سردرگم و گیج بود.

 کرد. شانبررسیرفت و  هایشایمیلاو به سراغ 

بود. زمانی که همه خواب بودند و شهر در سکوتی ترسناک  شدهارسالاو به  شبنیمه ،از دانلد دید. پیامرا تعجب پیامی  باکمالو 

 چه اتفاقی در شرف وقوع است؟ هاخیابانکه در آن لحظه در گوشه  دانستمیکسی چه  .بود فرورفته

ود ها این بخون بارش فکر کرد. کودک که بود آرزو داشت پلیس شود و حاال آرزویش تن هایپروندهژرف به تمام  ایاندیشهرابرت در 

 را تغییر دهد. چیزهمهبازگردد و  اشکودکیکه دوباره به 

 آه بلندی کشید و با خود گفت: حاال دیگه آرزوی پلیس بودن ندارم.

 دانلد شد. ایمیلمشغول خواندن  تأسفو در 

و پرونده تجربه کردیم. آشنا شدیم و در این مدت کنار هم رخدادهای تلخی رو در د باهمسالم دوست من. مدت زیادی نیست که ))

یرتر پ هاسال کنممیکه تاکنون به چنین مواردی برنخورده بودم و حاال حس  کنممیکه برام تازه و عجیب بود. اعتراف  هاییپرونده

 شدم. ترباتجربهو 

 .مموردی بود که دید بارترینتأسفپرونده دوم تو در شهر مرسر و 

حس شادی که دلم را پر از  هایخندهدیدم و به آن غبطه خوردم. مرگ یک خانواده و نابودی عشقی که در قاب عکس سفیدشان 

کمک کرد اما خیلی زود فهمیدم که چیزهایی در دنیا هست  هاآنکرد. در آن لحظه گمان کردم شاید بتوان به  خوب دوست داشتن

 که تو قادر به تغییرشان نیستی.

 را نداری. اشدگرگونیو تو هرگز توان  اندنوشته اتزندگیتی که بر لوحه سرنوش

را باید کودکی چون ویلیام با این سرانجام تلخ در سنی که تازه زمان لذت بردن از زندگی چکه  خورممیافسوس  اندیشممیقدری که 

 است بمیرد و آن دیگری در رفاهی فراوان غوطه خورد.

 زندگی کند و آن دیگری در درد و اندوه بمیرد. چرا باید یکی در آرامش
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مگر گناه بودن در دنیا چیست که گروهی باید تاوان سنگینش را بپردازند. دنیایی که اگر قدری نگاهش کنی سرانجامی ندارد که 

 بدان بیندیشی.

 پیری و فرسودگی و مرگ.

 رفت. سؤالایم معنا داشت زیر آن هنگام که در اتاق خونین به چشمان ویلیام خیره شدم همه آنچه بر

 نشانم بده. دانیمیپسرک را کجا باید جستجو کنم؟ اگر  هایاشکرد از خداوند پرسیدم 

 شدم. دارغصهپاسخی نیامد و 

 یافتم از انسان بودنم احساس شرم کردم. آلودشخونو عکس را که در دستان کوچک 

 بودند ولی ما نابودشان کردیم. خوشبخت هاآن

 که حتی من و تو نیز فراموشش کرده بودیم. پوشژنده فروشدستن اهمهمانند 

 متوقف کرد مگر با مرگ و نیستی. تواننمیرا  هالحظهگام تند افسوس که 

 .کنیممی اشهدیهالیقش باشیم به آنانی که نباید بمیرند  آنکهبیمرگی که شاید ما 

 سپاسگزارم. خوانیمیاز اینکه پیامم را 

 باره نه به خاطر پرونده خونین که به خاطر انسانیت کنار هم باشیم.امیدوارم دو

 فرانک دانلد.(( اتهمیشگیدوست  ،به امید دیدار مجدد

 پیام زیبا و دردناک بود.

 رابرت غرق در فکر به بیرون خیره شد و باران را نگریست.

 پایانبیدوباره در آسمان  پرنور آفتابتا  شستمیانسانیت را  هایآلودگیدنیا هنوز با امیدواری  هایبدیاز همه  خیالبیبارانی که 

 سر زند.

 .شدمیآفتابی که سخنان بسیاری برای گفتن داشت ... همه آنچه باید گفته 
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