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روح سیاه

که در بیش تر  انریکو پیزانی نام هنری جادوگر محبوبی بود 
گمراه کننده ی »دست سوم« استفاده  تردستی هایش از حقه ی 

کت  می کرد. نام اصلیش بنو اشمیتس بود و برای اجرای برنامه هایش 
که یک آستین اضافه داشت. آستین با پارچه  مخصوصی می پوشید 

کت سفید  ُپر شده و به شکل یک دست واقعی درآمده بود. مچ های 
بودند و انریکو همیشه دستکش های سفید می پوشید. آستین دست 

که با آن تردستی می کرد، سیاه بود با دستکش سیاه. دیگرش 
گران همیشه دوتا  انریکو تردستی های مرموز اجرا می کرد و تماشا
دست با دستکش های سفید می دیدند. دست سوم با دستکش 

سیاه، جلِو پرده ی تیره ی  صحنه ی نمایش دیده نمی شد.
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جادوگر در یکی از برنامه هایش در رستوران »باغ زمستانی« 
که باعث شد شغلش را از دست  کرد، اشتباهی  اشتباه بزرگی 

کالهبردارهای زیادی با چنین اشتباهاتی پشت میله های  بدهد. 
گردنبند برلیان یکی از خانم های  زندان رفته اند. آن روز انریکو َتروِفرز 

که آن خانم هم مثل انریکو زرنگ  گری را دزدید، اما از آن جایی  تماشا
بود، در فضای نیمه تاریک رستوران متوجه دست نامرئی  شد و این 

کالهبردار به دام  افتاد. جادوگر 
بنو اشمیتس برای این دزدی هفت ماه را در زندان سانتافو 

کاری پیدا  می گذراند و بعد آزاد می شود و در تونل وحشت شهربازی 
می کند. البته در شغل جدیدش نام خودش را هوراریتو نرو می گذارد.

که ساعت مچی،  بعد از چند روز، چند نفر به پلیس اطالع می دهند 
گم شده است. آیا پای بنو اشمیتس در  کیف پول شان  جواهرات یا 

گزارش  وارد عمل می شود.  میان است؟! پلیس بعد از دریافت چند 
گزارش  سه پلیس به  طور نامحسوس به شهربازی می روند و بعد 
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گم  کیف پول و فندک شان را در تونل وحشت  می دهند ساعت، 
کرده اند.

کوِگل بلیتس تصمیم می گیرد خودش وارد ماجرا شود و روح  ُکمیسر 
کتش را می دوزد،  شرور تونل  وحشت را به دام بیندازد. جیب های 

کیف پولش را خالی می کند و فقط بیست یورو در آن می گذارد. 
کو جعبه ی پالستیکی  توی جیبش هم به جای جعبه ی نقره اِی تنبا
ک  بی ارزشی می گذارد. یک نفر با لباس سرتاپا سیاه و ماسک ترسنا

خفاش جلِو دِر ورودی تونل وحشت به بازدیدکننده ها خوش آمد 
می گوید: »بفرمایید تو، بفرمایید تو، نترسید خانم ها و آقایان!«

گن قرمزی می نشیند، مدتی  که اصاًل نترسیده، روی وا کوِگل بلیتس 
ُکمیسر دستش  گن حرکت می کند و وارد تونل تاریکی می شود.  بعد وا

کیف پولش می گذارد تا نیفتد. بعد از طی این مسیر ُپرپیچ وخم  را روی 
ک تونل، وقتی به فضای باز  گذشتن از فضای تاریک و وحشتنا و 

کارت  شناساییش  کارت مترو و  کیف پول،  می رسد، متوجه می شود 
گم شده  است.

که به دیواره ی   توی آن پیچ تند 
ً

پیش خودش می گوید: »حتما
گن چسبیده بودم، این اتفاق افتاده. معلوم است با یک دزد  وا

ُکمیسر  که می دانم!«  حرفه ای طرف ایم. این تنها چیزی است 
درحالی که یک لنگه دستکش سیاه توی دستش است، دستش را 

باال می برد و به نیروهایش دستور می دهد خیلی سریع تونل  وحشت 

که وظیفه ی ترساندن  کارمند قسمت تونل  کنند. هفت  را محاصره 
کنار صندوق جمع می شوند. البته  بازدیدکننده ها را بر عهده دارند، 

کنند؛ یک اسکلت، یک روح  سه نفرشان می خواهند از در پشتی فرار 
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کوال! مسئول بخش تونل وحشت وقتی متوجه شلوغی  سیاه و یک درا
کی  اطراف صندوق می شود، می پرسد: »این جا چه خبر است؟ شما 

هستید؟«
کوِگل بلیتس از پلیس جنایی. این جا اتفاق  ُکمیسر می گوید: »ُکمیسر 

ناخوشایندی افتاده. مقداری پول و جواهرات دزدیده شده!«
روح سیاه پوِش مسئول خوش آمدگویی می گوید: »خیلی ها می آیند و 

کارت شناسایی همراه تان هست؟« می روند. اصاًل 
کوِگل بلیتس دستپاچه جواب می دهد: »من؟ البته... همکارم 

کجا  گن ها  دارد.« و خیلی سریع می پرسد: »خودتان وقت حرکت وا
بودید؟«

گیر بیاورم.« و  روح سیاه  می گوید: »رفته بودم چیزی برای خوردن 
گازی به ساندویچ سوسیسش می زند.

که این دستکش مال  ُکمیسر می گوید: »ما دنبال مردی هستیم 
اوست.« و دستکش را در هوا تکان می دهد.

کار خیلی سختی  مسئول بخش شانه هایش را باال می اندازد: »خب، 

کارمندهای  کسی ممکن است دستکش سیاه داشته باشد.  است. هر 
این جا همه دستکش سیاه دارند!«

کیف پول تان چه قدر پول  روح سیاه  با دهان ُپر می پرسد: »توی 
داشتید؟«

ُکمیسر عصبانی می گوید: »این جا من سؤال می کنم.« و از روح سیاه، 
کوال سؤال می کند و متوجه می شود هیچ کدام از این ها  اسکلت و درا

کار ندارند و قباًل به دلیل دزدی در زندان بوده اند. مجوز اداره ی 
گوشه ایستاده  اسکلت با اطمینان می گوید: »من نبودم. همه اش آن 

کی به پیچ می رسد.« گن  بودم و مراقب بودم وا
کوال می گوید: »من چه طوری می توانم پول بدزدم؟ تمام این  درا

 
ً

مدت آن باال، روی آن صخره ی مصنوعی نشسته بودم. مخصوصا
که چنگال های بلند دارد، اشاره  با این چیزها!« و به دستکش هایش 

می کند.
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روح سیاه با صدایی نه چندان بلند می گوید: »من؟ اولش جلِو دِر 
خروجی ایستاده بودم. برای دزدی فقط سه ثانیه وقت داشتم. چون 

کرد.« گن حرکت  بالفاصله وا
ُکمیسر می پرسد: »الزم  مسئول بخش تونل  وحشت بی حوصله از 

کنید؟«  کس دیگری هم بازجویی  است از 
کردم.« ُکمیسر می گوید: »نه ممنونم. دزد را شناسایی 

کارمان ادامه  روح سیاه  می گوید: »خب، خدا را شکر! می توانیم به 
گاز را به ساندویچ سوسیسش می زند. بدهیم.« و آخرین 

سؤال هایی از  کارآگاهانی که حتی روح های سیاه هم جلِو نگاه 
تیزبین شان را نمی گیرد:

دزد چه کسی بود و ُکمیسر کوِگل بلیتس چه طور او را به دام 
انداخت؟

پاسخ:

 بنو اشمیتس 
یا همان روح سیاه . 

او می دانست کیف پول 
دزدیده شده مال ُکمیسر 

است و این که ُکمیسر کارت 
شناسایی ندارد.


