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 هر قربانی پیشکشی است به خدایان.

 پس قربانی ها را به درستی انتخاب کنید که خشنودی خدایان بدان وابسته است.

 و چون از شما پرسیده شود بگویید برای بقاء دنیا چنین می کنید.

در حق انسان ها روا می دارید.این لطفی است که   

.پس خون بریزید و بکشید تا خدایان تان سیراب شوند  
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 فصل یک

حض ن کلبه تاریکی مرو. دلرزیدمیبه خود  اششکستهدرهمو با هر وزش باد پیکر چوبی و  وزیدمیکنار کلبه چوبی باد تندی 

 .کندمیسال بر این دخمه مرگ سایه افکنده و حکمرانی  هایسال کردیمیکه گمان  ایتاریکیبود. 

. شتابان و عجول، گویی در پی رد قربانی دیگری نوردیددرمیجز زوزه ترسناک باد که هر سو را  رسیدنمیهیچ صدایی به گوش 

 .غلتیدمیکه این بار هم باید برای خدایان به خون  ایقربانیبود. 

د و که دستانی پلی رسیدمی. به نظر آمیختمیبا فریاد باد  آورشدلهرهو ناله  خوردمی تلوتلو کلبه با هر وزش باد بازنیمهدر 

وحشی این قتلگاه مخوف را بیشتر از پیش  هایسگ. از دور صدای پارس کنندمیمرموز برای ورود بدان مقر شیطانی تالش 

 .کردمیهراسناک 

یدند از ترس به خود لرز هابرگخشک و مضطرب را تا کنار کلبه کشاند.  هایبرگاز  ایدستهباد شدت بیشتری گرفت و  ایلحظه

 گوشه پنجره شکسته از نفس افتادند و بر زمین ریختند. ناچاربهو 

 داشت. یحکایت از رسیدن زمان مرگ قربانی دیگر پیچیدمیکه در دوردست به خود  گردبادی

د و چن درنوردیدندجنگل را  آلودگلجاده متروک و  ،دودی همچون اشباح هایشیشهبا  رنگیسیاهکشیده و  هایاتومبیلاز دور 

 انکشکشانبود  زخمیدو مرد زن جوانی را که  هاآنبررسی شد و از داخل یکی از  چیزهمهکوتاه  ایلحظهمتری کلبه ایستادند. 

 به نزدیکی کلبه بردند.

سیاه مراسم. زن با وحشت جیغ  هایلباسبودند، همه با نقاب و  نفریبیستخود پیاده شدند.  هایاتومبیلاندکی بعد همه از 

 .کشیدندمیبار بیشتر و بیشتر  و دو مرد زنجیری که بر گردنش آویخته بود هر زدمی

 همه به دور زن حلقه زدند.

یاد زد و کمک خواست هر چه فرزن . چرخیدمیبه هر سو  آلودشاشکو چشمان  پیچیدمیزن میان باد  رنگایقهوهموهای 

و  یدلرزمی زدهوحشتو  پناهبیزن . کردندمیهیچ پاسخی نگرفت. همه چون مردگان باالی سرش ایستاده بودند و تنها نگاهش 

 .کردندمیو سرد نگاهش  تفاوتبی پوشسیاه هایابلیسآن 

 است. شدهانتخابقربانی رستگار خدایان  عنوانبهکه امشب در این جمع مقدس  بالیدمیزن باید به خود 

دن ز زانوبهزن قرار گرفت. دو مرد زن را وادار  بدن تکیدهجام بزرگی از طال توسط مردی بلندقد آورده شد و جلوی بعد  ایلحظه

 زانو زد. آلودگلمقابلشان بر زمین  آسانیبهکردند. زن که رمقی به تن نداشت 

 ماندیرینه رسمبهتا  ایمشدهبلند گفت: امشب اینجا جمع  دارنقاباز میان مردان و زنان  مردی که جامه فاخری بر تن داشت

 .اندباارزشقربانی خود را به خدا اهدا کنیم. باعث خوشحالی است که امروز همه کنارمان هستند و شاهد این مراسم 

صدایش در گلو بریده شد. مرد ادامه داد: شاید همه دنیا تالش کنند تا ما را از با کشیده شدن زنجیر  سرعتبهو  زن جیغ کشید

ش این قربانی زیبا پیش کامری حیاتی است. دنیا باید بدانند که این برای بقاء  هاآناما  بازدارندراه مقدسی که در پیش داریم 

 و همه اعضاء محترم این گروه. انخدایبه  شودمی
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در  توانستمیبگیرد. فیلمی که  برداریفیلم رحمانهبین مراسم ای لحظهبهلحظهنزدیک شد تا از  شبا دوربین بزرگ دیگری مرد

 سایت قرار گیرد.و هراسناک  آلودخون هایکلیپصدر 

 همه اعضاء با چاقوهای کوچک خود آماده شروع مراسم شدند.

مردی که زن را محکم نگاه داشته بود شیشه کوچکی را جلوی بینی زن گرفت و وادارش کرد تا نفس عمیق بکشد. زن مقاومت 

 شد. هاآنزحمتی تسلیم کامل  هیچبیمغزش اثر کرد و  سرعتبهکرد ولی داروی مخدر 

 سست و پرشهوت کرد.بدنش را  هایولسلم اپس از مغزش تمعطر مخدر . ادامه دادحتی با عطش به بوییدن بیشتر و بیشتر 

 .در اختیارشان گذاشتضربات چاقوی مهمانان برای یکی از مردان بازوی زن را باال گرفت و سپس 

تا برای قربانی شدن مهیایش کنند. تعدادی از ضربات  کردند زخمینزدیک زن آمدند و با چاقو بازویش را  یکبهیکاعضاء 

 .بردمیلذت  ریختمیو از خونی که بر زمین  زدمی نفسنفسزن با میل  .اک بودسطحی و برخی دیگر عمیق و دردن

 خون شد. شده و انباشته از پارهپارههر ضربه شدیدتر شد و تا ضربه آخر تمام سطح بازویش ا خونریزی بازوی زن ب

رد با مشد.  داشتهنگهفاصله گرفتند. جام طالیی توسط مرد سوم درست زیر صورت زن  بختنگوناز قربانی  همهآندنبال به 

همه  .باال گرفت و با دستور او خم شد رئیسمقابل زن ایستاد، چاقو را به احترام  درخشیدمی اشطالییکارد بلندی که دسته 

 را نجوا کرد. ایکلمهدر گوش زن  در سکوت مشغول تماشا شدند. مرد

 با اشتیاق گفت: من آماده قربانی شدنم.که از خود بیخود شده بود زن 

 چاقو آماده کرد. رحمبیو با میل گردنش را برای تیغ برنده و 

. اده شددملتهب شده بود قرار  قربانیچاقو بر گردنی که با نبض تند  و مرد موهای بلند و زیبای زن را میان انگشتانش گرفت

 را درید. زن بشره نرم و لطیف گلوی آسانیبهاشاره کوچکی  تیغه بلند و تیز بود و با

همه  بامهارتپارگی گلو نزدیک برد. دوربین  محلرا تا طالیی دیگری جام آن برید و  یکیآنخون با فوران به درون جام پاشید. 

 .کردمیبط ضاین مراحل قربانی کردن را 

 هایکلیپ پرطرفدارترینهمیشه جز  هاصحنهبود. این  آوردلهرهو  میان دشت سرد و دورافتاده مراسم قربانی کردن ترسناک

زیباترین ا بپس الزم بود با بهترین کیفیت، . شدمیدانلود و حتی گاهی بیشتر دو هزار دالر حدود  یسایت بود. فیلمی که با قیمت

 .شدیمتماشا  آماده اعضاء ویژه برای سایت و در ابتدای ورود بهمحیط تهیه و ضبط شود. فیلمی که  ترینترسناکقربانی و در 

 هایقالدهبا سگ شکاری بزرگ که سه . با استشمام بوی خون ریختمیداخل جام  شدتبهو خون  بریدمیبا دقت آرام و مرد 

 شده بودند به ولع افتادند. داشتهنگهدورتر از جمعیت بلند 

 شدهلیمتسمقاومتی در برابرشان  هیچبی زدمی نفسنفسگوشت گردنش بریدن کافی بود. زن که هنوز با حرکت تیغه چاقو در 

 بود.

با دستان بسته روی شده بود  رمقبیاز خونریزی . جام کنار برده شد و زن که فرارسید هاسگزمان رها کردن بعد،  هایثانیه

 را روی صورتشان پاشید.به مخدر  آلودهخون بااحتیاطرفت و  هاسگ سویبهزمین خوابانده شد. مرد جام به دست 
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محکم نگاه داشته شده بود رها  پیکرغولکه در دست مرد  ایقالدهسعی کردند تا از  ولعشدند و با  تروحشیخون این با  هاسگ

 شوند.

با  رداربفیلمفقط  .کنار رفتند سرعتبههمه  جهتبدینکند و  پارهپارهرا که سر راهشان باشد  هرکسیممکن بود  هاسگحمله 

 زن باقی ماند. دقت و مراقبت دورتر از

 .رها شدند هاسگ

ه دردسری در اختیارشان گذاشت هیچبیطعمه لذیذی که برسند.  جاننیمهچند گام بلند و پرقدرتشان کافی بود تا به زن تنها 

 .بود

 میرحبیبا  هاسگفیلم گرفت. شدند  ورحملهبه زن  که هاییسگاز دوربین پرقدرت نور چرخی زد و از باال با  بردارفیلممرد 

تنش را  هایتکهکه  هاسگ خرناسبا زن  هایاستخوانصدای پاره شدن گوشت و شکسته شدن . زن را دریدند آلودخونبدن 

 میان این تهاجم وحشیانه نفس برید و جان داد. سرعتبهآمیخته شد. زن  جویدندمی

 زدند. کف بخشلذت همه از این مراسم قربانی شدن زیبا و

 کرد. برداریفیلم شدمیخرد  هاسگپوالدین  هایدندانزن میان  هایاستخواندوربین تا لحظه آخری که 

ه همراه ک تاپیلپاز فلش دوربین برداشته شد و روی  گروه رئیسبه دستور  رسیدنمیفیلم کوتاه که شاید به ده دقیقه هم 

ثروتمند سایت قرار  عضو آپلود شد. با رمزی که به باالترین قیمت در اختیار در سایتداغ و تازه همان لحظه بود  بردارفیلم

 .گرفتمی

 ود.ب شدهانتخاب کردنقربانی مراسم برای  متروک ایجادهمخروبه و در گوشه  چوبی و ایکلبهمحیطی هراسناک کنار این بار و 

نوشته شد. برای کسانی که قصد داشتند مانع  ایهشداردهندهجمله  ،و خورده شدن زن سربریدنزیر کلیپ هولناک  ازآنپس

از  و استالکترونیکی تا زمان وجود بشر زنده  صحنه جرم: ))گروه مضمونبدین  ایجملهادامه حیات این سایت پرارزش شوند. 

 ((است پایانبی. هم چنانکه راه شیطان مه داردتا ابد ادا قدرگرانبمیرند ولی این راه آن . شاید همه اعضاء رودنمیبین 

 هایاتومبیلسوار بر گروه همراه اعضاء  رئیساز همان لحظه در سایت آغاز شد و  خراشدلای دانلود کلیپ رمزایده قیمت ب

 راهی که از آن آمده بودند بازگشتند. سویبه خود قیمتگران

 هاسگ. کنندبا اسید نابودش  جاهمانو  ردهقربانی را به داخل کلبه منتقل ک پاشیدهازهمو  آلودخوندو مرد باقی ماندند تا بقای 

رها  میان گل و خاکگلوله کشته شدند و کنار کلبه چند قالده به دست با شلیک  پیکرغولنیز پس از اتمام کار توسط مرد 

 شدند.

 را ترک کردند.آن سه نفر نیز سوار اتومبیل شده و دشت سرد و مخوف  زودیبهو 

. بویی که رسیدمیم ابه مشنیز عطر مخدر  انگیزدلبوی  شبود. خونی که همراه پرکردهبوی خون همه آن فضا را  کهدرحالی

 .آوردمیهمراه خود مرگ و نابودی را به ارمغان 

ن کلبه رواز د کردمیو تجزیه  خوردمیزن را  هایاستخوان ماندهباقی رحمبیآرام و همه این بوها بوی اسید که  همراه کمکم

 ن فضا را پر کرد.آ سرعتبه. بویی زننده و تند که زدبیرون تاریک 
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 بگسترد. آلودگلمرگ را بر آن دشت  آمده بود تا . شیطانی کهدادمیخبر  آنجابه شیطان  از آمدن اشزنندگیبویی که 

 پدید کرد تا مبادا کسی از این مراسم خونین خبردار شود.نا سرعتبهو باد که همدست شیاطین بود بوی تند اسید و خون را 

 شدهمتالشیکلبه در سرما و تاریکی غوطه خورد و از جنایت هولناک آن گروه بر خود لرزید. در دل این کلبه متروک حاال جسد 

 کرده بودند. اشسالخیزنی بود که با قساوت و تنها برای یک کلیپ پرفروش 

 بود. گناهبیربانی شدن جوان و که برای ق بختینگونزن 

 را در خود بلعید. چیزهمهو زوزه باد آخرین صدایی بود که در آن دشت سرد پیچید و 
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 فصل دو

یک شرکت  مؤسس عنوانبهبود سر جورج داکلمن نیز  برگزارشدهکه در شهر نیویورک  IT هایشرکتبزرگ معرفی  اجالسدر 

 حضور داشت. تأسیسقدرتمند تازه 

ع خیلی موضو فنّاوری هایغولشد. وجود این شرکت در کنار  هاآننوبت به معرفی محصوالت  هاشرکت تکبهتکپس از معرفی 

 .شدندمیافزوده  آوریفنبسیاری به دنیای کامپیوتر و  هایشرکت هرسالمهمی نبود. 

 نندهکخیرهگرافیکی  هایکارتمحصوالت خود پرداختند. ابرکامپیوترهای پرقدرت با  جدیدترینبه معرفی  هاشرکتهر یک از 

 که سعی داشت از بقیه رقبا پیشی بگیرد. ایتازهخاص و  فنّاوریو مادربردهای فوق پیشرفته. هر یک با حرفی تازه و 

 .رفتنمیته کاربران کنار و گرافیک قوی از خواس باالسرعتداشتن  گاههیچدر دنیای الکترونیک و کامپیوتر 

شدند.  فراخواندهخود به تریبون  تاپلپبا  هاآنپس از چندین شرکت بزرگ نوبت به سر جورج و مهندس همراهش رسید. 

دستپاچه بود. سر جورج زودتر از او بلند  ایچندثانیهتا  هاآنمهندس کارالیل اندکی اضطراب داشت و با خوانده شدن اسامی 

 منتظره دوست من. صبرانهبیبهتره عجله کنی. دنیا برای ارائه این تکنولوژی زمزمه کرد: شد و در گوشش 

جمعیت کنجکاو به سمت تربیون مصمم و مطمئن از میان  هاییقدمکارالیل نفس عمیقی کشید و به دنبال سر جورج که با 

 .کردمیحمل  بااحتیاطو لوکسش را  رنگسیاه تاپلپ کهدرحالیروان شد.  رفتمی

 لواروشکتبود. با صورتی کشیده و بدنی متناسب و ورزیده. موهایش به رنگ خاکستری درآمده بود و با  سالیمیانجورج مرد 

در همان ابتدا نظر هر مخاطبی را جلب کند. در عوض کارالیل مردی جوان و با صورتی  توانستمیکه به تن داشت  قیمتیگران

 دادمی استاد دانشگاه نشان کو سنگینی که بر صورتش زده بود در نگاه اول او را بیشتر شبیه یبود. عینک ضخیم  ریختهدرهم

که فقط سرگرم کارهای تحقیقاتی خود است  دادمیبه تن داشت و این نشان  ایسادهلباس  IT.تا یک محقق رشته کامپیوتر و 

 .اشآراستگیو  ظاهربهتا رسیدگی 

و  هاخانماز سکو باال رفتند و ابتدا سر جورج پشت بلندگو خود و همکارش را معرفی کرد:  ساجالآن دو در سکوت سالن برگ 

 بزرگ شانس حضور پیدا کردم بسیار خوشوقتم. اجالسآقایان ... از اینکه کنار شما و در این 

اده بودند از خواب او به شیوه خاص خود حتی حاضرینی که به چرت افتلحن دوستانه جورج نظر همه حاضرین را جلب کرد. 

 پراند.

یا یه سیستم کنسول  العادهفوقبا کارت گرافیکی  تاپلپلبخندی زد و ادامه داد: خب ... من امروز به اینجا نیومدم که از یه 

بشه  یکی انتخاب هاشرکتجایی برای این مباحث نیست. چون اگه قرار باشه که بین من و سایر بازی صحبت کنم. امروزه دیگه 

 اون شرکت منه که حرف اول رو می زنه. قطعاً

 ؟کردمیرجزخوانی  گونهاینداشت که  آوریفنخوردند. این مرد چه چیزی برای ارائه به دنیای  جاهمهو 

 خودم رو به شما معرفی کنم. نظیربیو صدایی رسا گفت: خوشحالم که محصول  نفساعتمادبهاو با 

 ذاشت و تریبون را از سر جورج تحویل گرفت.گ اجالسرا روی میز  تاپلپکارالیل 
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و آقایان. مایلم بپرسم کدوم یک از شما تا حاال تجربه واقعی یه تصویر رو  هاخانمسالم کرد و با مکث کوتاهی گفت:  آرامیبه

 داشته؟

 برای همینه. بعدیسهعینک  ،با تمسخر گفتند: خب چندنفریهمه دست بلند کردند و 

نیای که ما رو به د بعدیسه. اگه قرار باشه که کنار یه تصویر پرسممیرو جور دیگه ای  سؤالمداد: البته. حاال  او لبخند زد و ادامه

 واقعی می بره بو رو هم احساس کنید چه حسی می تونه داشته باشه؟

 خنده را کنار گذاشتند. خندیدندمی هاآنکه تاکنون به تمسخر بر  هاییچهرههمه ساکت شدند و 

 کرده؟ اشتجربهکارالیل پرسید: کسی 

 دست بلند نکرد. کسهیچاما 

 . کامپیوتری که می تونه شما رو با بوی واقعیکنممیتولید شرکت مون رو به شما معرفی  تاپلپ با افتخاراو با غرور گفت: پس 

 غرق در حیرت و تعجب کنه. بینیدمیاونچه که 

 ن ادعای او را باور نکرد.یا کسهیچش دادند ولی او گو هایحرفهمه حاضرین با ناباوری به 

 تکنولوژی ترینمخفیو  ترینعجیبسر جورج بر شانه کارالیل دست گذاشت و گفت: این دوست خوب من امروز به همه شما 

 شرکت مون رو نشون میده.

 می خوام. فرقی نداره مرد باشه یا زن. داوطلببا هیجان پرسید: یه 

 ست بلند نکرد. جورج با خنده گفت: نترسین، فقط یه آزمایش ساده ست تا این تکنولوژی رو باور کنین.د کسهیچتا چند لحظه 

 تریبون رفت. سویبهبا این حرف مرد جوانی دست بلند کرد و با ترغیب سر جورج 

تاد رهای بزرگ سالن افبا شبکه روی مانیتو تاپلپهدایت کرد. تصویر  تاپلپکارالیل از خرسندی لبخندی زد و او را به سمت 

 واقعی است. بینندمیمه نشان داد که آنچه هبه  کردمیو صفحه رنگین ویندوز و نشانگر موسی که روی صفحه حرکت 

 جورج از کارالیل دعوت کرد تا توضیحات خود را ارائه کند.

و  یلمفویری پخش خواهد شد البته بودن صدا. ایشون با دیدن کارالیل گفت: ما صورت ایشون رو می پوشونیم و از کامپیوتر تص

 متصاعد میشه به اون جسم و حالتی که داره پی می بره. حاال این شما و این آزمایش ما. تاپلپبویی که از 

 کنجکاو شده بود دستمال ضخیمی را روی چشمان شدتبهکه  اجالس رئیسبا دخالت  کارالیلنفس همه در سینه حبس شد و 

 .بیندنمیمرد بست و حتی با نور موبایل تست کرد تا مطمئن شود او هیچ تصویری 

و فقط تماشا کنن. دوست ندارم این مرد جوون از صدای شما به  از حاضرین حرفی نزنن یکهیچ کنممیجورج گفت: خواهش 

 پخش میشه. فیلمشه ماهیت اون تصویر پی ببره. بلکه باید با بویی که حس می کنه بفهمه اون چیه که دار

 مرد پشت به مانیتورهای بزرگ سالن ایستاد و کارالیل از کامپیوتر شروع به نمایش فیلم کرد.

 همه در سکوت محو تماشای این نمایش عجیب شدند.
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 شد. کارالیل پرسید: خب ... دوست عزیز چه دو نیممربوط به سیب سبز و پرآبی بود که با چاقو به  صدابیسامت و اولین فیلم 

 ؟کنیمیبویی حس 

 و با تردید جواب داد: بوی ... یه سیب میاد.مرد شروع به بو کشیدن کرد 

 مطمئنی؟ -

 حسش کنم. خوبیبهآره ... آره. می تونم  -

 رفت.قرار گ همه ناجلوی چشمفیلم بعدی را تماشا کردند. این بار یک کیک وانیلی با چاقویی بریده شد و  زدگیبهتو همه در 

 کارالیل پرسید و مرد بویید و گفت: این عالیه. بوی کیک میاد ...

 کیک چه بویی داره؟ -

 خب ... وانیلیه و هنوز گرم و تازه ست. -

از میوه خراب و فاسد نمایش داده شد و قبل از اینکه  ایتکهفیلم سوم را پخش شد. این بار همه غرق در حیرت شدند. کارالیل 

 بکند مرد با اعتراض گفت: وای چه بویی تندی میاد. یه بوی بده. سؤالیکارالیل 

 بوی چیه؟ کنیمیکارالیل پرسید: فکر 

 و او سعی کرد با استشمام بو بفهمد که چیست و جواب داد: یه میوه خرابه ... فکر کنم سیب گندیده ست.

او گفت: خب دوست من می کرد و همه حاضرین که هنوز در شک و تردید بودند کف زدند و هورا کشیدند.  تائیدیل با هیجان کارال

 رو برداری. هر سه مورد درست بود. بندچشمتونی 

 بود؟ تاپلپاین بوها از این  واقعاً مرد با تعجب دور و برش را نگاه کرد و گفت: 

 بازم امتحان کنی. هایچشمالبته. می تونی با  -

 امتحان کنه. برای ما فرقی نداره. رو کرد به جمعیت و گفت: اگه کس دیگه ای هم دوست داره بیاد و

 این بار همه داوطلب شدند و برای رفتن روی صحنه اشتیاق داشتند.

مقابل  دبنچشمرفت و این بار با قرار گ تاپلپجورج نوبت را به زن جوانی داد تا پشت تریبون برود. زن با هیجان باال رفت و پشت 

 حاضرین ایستاد.

 تشخیص داد. درستیبهموارد را حدس زد و  یکبهیکیکی پس از دیگری پخش شد و زن با اضطراب  هافیلم

 بازگردند. هایشانصندلیرا همراهی کردند تا به  داوطلبو در پایان جورج و کارالیل دو 

 شدند. زدهشگفتهمه با تحسین تشویق کردند و از این تکنولوژی عجیب و تازه 

 جواب داد. هاآنو دقت به همه  باحوصلهفراوان حاضرین آغاز شد. کارالیل نیز  سؤاالتسپس 

 چه جوری میشه بو رو منتقل کرد؟ واقعاًیکی پرسید: 
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تصویر ولی با روشی  راحتیبهمیاد بو هم نه  اینری درکدهای ب صورتبهمیشه و  کدگذاریخب ... همون طور که تصویر  -

گرون قیمت پردازش  العادهفوق میکروپروسسورهایو  ICکدهای پیچیده ترجمه میشه و همراه تصویر روی  صورتبهمشابه 

. دنکدینگ و دیکدینگ بوها رو انجام بهایی داریم که می تونن پردازش و کنترل هوشمند  PLCو ارسال میشه. این وسط 

 کسمابقی کار رموز شرکت ماست که هیچبه مقصد برسن. میشن تا  دهیآدرسکه پرچم گذاری و  ایدیجیتالی هایفریمبا 

 ازش سر در نمیاره.

 ؟کنیممیظه بو رو حس حدیگری پرسید: خب ... اگه اتفاقی بیفته ما همون ل

 داره ولی قابل چشم پوشیه. تأخیردر کسری از ثانیه  -

 هک بشه؟این نکنولوژی و نفر بعدی پرسید: ممکنه 

 دارم. آیا مطمئنی که تا چند لحظه دیگه زنده می مونیم؟ سؤالولی یه  کنممیجورج دخالت کرد و پرسید: عذرخواهی 

 کرد و جواب داد: خب ... نه. ایخندهمرد 

جورج هم لبخند زد و گفت: پس هر سیستم کامپیوتری می تونه هک بشه ولی این درجه نفوذ قابل تعریفه و ما به سیستم خودمون 

 دوست من. فعالًامنیتی اطمینان داریم. البته  افزارهاینرمبر اساس 

 مانندیباین تکنولوژی در کل دنیا ند. او و شرکتش شروع به دست زدن کرد افتخاربهگذاشت و  تأثیرجورج همه را تحت  گوییراست

 .شدمی برداریپردهبود و این اولین باری بود که از بوی دیجیتال 

که این تکنولوژی رو خودمون با کمک دانشمندان  بالیممیبه خودمون  داکلمنجناب سر جورج  رئیسمکارالیل با افتخار گفت: من و 

 اختراع کردیم. ITشیمی و 

دنیا به  .یمکردمیدست پیدا نرفت بزرگ شاین پیوقت به ما هیچجورج دست کارالیل را به گرمی فشرد و گفت: بدون دوست خوبم 

می  زودیبهحال حاضر قیمت باالیی داره ولی  شرکت ما در تولیدشدهاین مرد پرتالش و باهوش افتخار می کنه. درسته که محصول 

 انبوه و خانگی هم تولید کنیم. صورتبهتونیم این کامپیوتر رو 

 و همه با تشویق بلند رضایتمندی خود را اعالم کردند. 

به نفر بعد اختصاص داده شد. سر جورج و کارالیل از روی  العادهخارقشرکت جدید و  معرفیدر تعجب و شگفتی حاضرین از  اجالس

 نشستند. یشانهاصندلیهمه روی  زدهحیرت هاینگاهصحنه پایین آمدند و در میان 

کنار  آرامیبهگذشت و  هاصندلیو معرفی شرکت بعدی آغاز شد. در همان حال مردی که چهره جدی و مرتبی داشت از میان 

 شدم. می تونم کارت ویزیت تون رو داشته باشم؟ زدهشگفتمهندس کارالیل آمد و پرسید: از محصول تون 

ه سر جورج با خونسردی کارت خود را به مرد داد و گفت: خوشحال میشم در کارالیل هول شد و در جیبش به دنبال کارت گشت ک

 باشم. تون خدمت

از کامپیوتری که قادر بود  دادندمیجورج و کارالیل را به همه نشان  کهدرحالیمرد کارت را گرفت و با لبخند از کنارشان رفت. همه 

 یدوارکنندهامو  بخشرضایتبه دنیای دیجیتال  واردتازهکه برای آن دو  هاییحرفاضافه کند سخن گفتند.  آوریفنبو را نیز به دنیای 

 را گرفت دوباره مالقات کردند. هاآنمردی را که کارت  کردندمیاز میان جمعیت عبور  کهدرحالیآن  اجالسبا پایان بود. 
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ومبیل سوار آن شد. ات ایویژهکنارش ایستاد و با محافظ  قیمتیگرانو  رنگسیاهتکان داد و سپس اتومبیل  دوردستاو با دیدنشان از 

 به خیابان اصلی پیچید. سرعتبهدودی و مرموزش از کنار همه رد شد و  هایشیشهبا 

 که تا دقایقی ذهن کارالیل را مشغول کرد. ایصحنه

 از سر جورج پرسید: اون مرد به نظر آدم پولداری میاد. بردمیهمراه خود به داخل اتومبیلش  بااحتیاطرزش را ابا تاپلپ کهدرحالیاو 

 نیاز داریم تا بتونیم کارمون رو گسترش بدیم. هاییآدمخب ... ما به همچین  -

 عجیبی داشت. شما هم متوجه شدین؟ لهجهاون  -

 می اندازه. هاروسبا لهجه خاص. منو یاد  قدبلندو  آره، مرد بور -

 .دقیقاً -

 خیاالت بریم و به کارهامون برسیم. موافقی؟ جایبهکارالیل ... بهتره  -

 البته قربان. -

 و هر دو سوار بر اتومبیل از میان جمعیت انبوهی که دم در خروجی ساختمان بزرگ ایستاده بودند عبور کردند و رفتند.
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 فصل سه

 ده شب بود.

را دوست داشت. آن شب  هاشبکه پس از یک روز پرکار الزم و ضروری بود. ترزای جوان همیشه  داشتنیدوستآرام و  شبیک

 هم مثل همیشه پس از خوردن شام مختصرش بالفاصله به اتاقش رفت.

 را برداشت، نفس عمیقی کشید و پس از مرتب کردن موهایش روشنش کرد. تاپشلپ آرامیبه

بودند تا با هم تماس تصویری داشته باشند. سایمون  پیداکردهو حاال این دو عاشق فرصتی  سه روزی بود که سایمون را ندیده بود

گوشی را جواب داد. تصویر خسته سایمون با دیدن چهره ترزا پر از شادی  سرعتبهبا دیدن شماره تماس ترزا خوشحال شد و 

 .بستنقششد و بر لبانش لبخند شیرینی 

 گفت: خوبی عزیزم؟ترزا با اشتیاق سالم کرد و 

 چون این دفعه نوبت من بود تا باهات تماس بگیرم. متأسفم واقعاًممنونم ترزا. راستش  -

 .کنممیمهم نیست سایمون. تو ذهنت درگیر کاره و من درکت  -

. شت کردمکرد و با خجالت گفت: بازم معذرت می خوام عزیزم. مبادا فکر کنی فرامو ترژولیدهرا  اشریختههمبهسایمون موهای 

 اون قدر جلسه طوالنی بود که حتی شام خوردنم یادم رفت.

 چه میشه کرد. مرد و کارش. -

 اما من میگم مرد و عشقش. -

 ترزا خنده جذابی کرد و با مهربانی گفت: البته. همه چی برای همین عشقه. حتی کار کردن.

 درسته. باور کن اگه یادت تو نباشه به هیچ کاری رغبت ندارم. -

 چه خبر؟ ،خب -

 مشکل دیگه. ولی امشب با دیدنت همه چی خوبه. هزارتاچه می دونم جلسه، فشار کاری و  -

از . دادیمبیشتر گوش  باعالقهو سایمون  زدمیبود. ترزا بیشتر حرف  روشننیمهخواب  هایاتاقتصاویر هر دو نفر در زیر نور کمرنگ 

. آن دو در شب شدنمیمیان دو عاشق کهنه  وقتهیچگفتن، از خاطرات و از قول و قرار روز بعدی گفتن چیزی بود که  هالحظه

 گرفتند. ایتازهبا هم تماس تصویری داشتند و با دیدن هم دوباره انرژی  ساعتییک انگیزدلساکت و 

با حسرت چهره جذاب دوستش  کردمیلحظه آخری که خداحافظی  سایمون محل و ساعت قرار روز بعدشان را به ترزا اعالم کرد و تا

 .کردمیرا برانداز 

القات و این قرار م گرفتندمی تریجدیبرای زندگی مشترکشان تصمیم  کمکمپنج ماهی بود که با هم آشنا شده بودند و باید  هاآن

ک محل در ی توانستمیابراز عشقش به ترزا نیاز داشت. او که سایمون برای  ایبهانهاین تصمیم بزرگ باشد.  ساززمینه توانستمی

 نشان دهد. اشآیندهباارزش عشق عمیقش را به همسر  ایهدیهرمانتیک با 

www.takbook.com



2داوطلبان مرگ  محمد علی قجه  

  
 

16 
 

 تا ابد در ذهنش حک شود توانستمیعاشقانه به وجد آمد و با خیاالت شیرینش به لحظاتی که  قرار این ازبا قطع شدن تماس ترزا 

فکر کرد و از این اندیشه غرق  ایمیوهدر پارک و خوردن بستنی  خوردهگره هاییدستر سایمون، قدم زدن با اندیشید. به بودن کنا

 در لذت شد.

 بهم میده؟ ایهدیهحتی از خود پرسید: یعنی سایمون چه 

 از هر چیزی بود. پذیرتردل. خوابی که با خیال عشق فرورفتآن شب ترزا با فکر قرار فردا به خواب شیرینی 

 .فرا رسید سرعتبهروز بعد و زمان مالقات آن دو 

ه را پیدا کرد ک ایصندلیپارک  وخمپیچترزا در پارک سرسبزی که برای دومین بار در آن قرار داشت حاضر شد و پس از جستجو در 

سایمون قدری دیرتر از همیشه جواب داد و دو عاشق بود. او آنجا نشست و با سایمون تماس گرفت. مالقات محل دنجی برای 

 کجایی؟ دقیقاًبه ترزا گفت: سالم عزیزم. نزدیک پارکم. فقط بگو  زدمی نفسنفس کهدرحالی

 که ازش باال رفتیم و بستنی تو روی لباست ریخت. ایسرباالییکه همون دفعه روش نشستیم. کنار  ایصندلی ،خب -

 اوه. چه خوب یادته. االن میام پیشت. -

 منتظرم. -

 دارم میام عشقم. -

. از دیدن مرد رسیدمیو صدای سایمون قلب ترزا را به تپش انداخت. هر بار که با او قرار مالقاتی داشت به اضطراب شیرینی 

 .اشزندگی داشتنیدوست

 اندیشید. رؤیاهایشدقایقی گذشت و ترزا منتظر روی صندلی به آرزوها و 

روز بارانی خنکای لذت بخشی را به هوای پاییزی بخشیده بود. هوایی که برای قدم زدن و ثبت پس از یک  وزیدمیباد مالیمی که 

 لحظات خوش بهترین زمان ممکن بود.

در دست  ایشدهزیبایی در یک دست داشت و جعبه کادو  گلدستهکه سایمون را از دور دید. او ترزا غرق در تصورات خود بود 

 دیگرش.

ه گفت: دلم برات ی آرامیبهشد. ترزا  آلوداشکخود را به ترزا رساند و با دیدنش چشمانش از شادی و شعف  بلند هایقدمسایمون با 

 ذره شده بود.

 عزیزم. طورهمینمنم  -

 در برابرت هیچ حرفی ندارن ولی دیگه چیزی زیباتر پیدا نکردم. هرچندرا به سمت ترزا گرفت و گفت:  گلدستهبدون معطلی  او

 قشنگی. هایگلرا گرفت و گفت: وای خدای من. چه  گلدستهترزا با هیجان 

. گویی کردنمیاز آن اطراف عبور  کسهیچسایمون دست ترزا را گرفت و هر دو روی صندلی نشستند. دور و اطراف خلوت بود و 

 بود. شدهفراهمبرای مهیا شدن یه مالقات آرام و عاشقانه  چیزهمه

 را به شب سرد دیگری سپردند. هایشانلحظهبود  مانندبیکنار هم و در خلوتی که  در هاساعتآن دو 
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 شد. زدهشگفترا به او داد  قیمتشگرانسایمون هدیه  کههنگامیبود و  ایتازهاین مالقات برای ترزا تجربه 

 بسیار خوشحال شد. خل جعبه بودکه دارا که با وسواس کادو شده بود باز کرد و با دیدن عطر شیک و خاصی  ایبستهبا دقت 

 گرونه نه؟ مسلماًاز سایمون پرسید: خدای من. این چه عطر جالبیه. 

 بود دهشگذاشتهبرای فروش گفت: خب، اون عطر رو از سایت اینترنتی خریدم. فقط دو تا ازش  باعالقهسایمون دست تراز را فشرد و 

 به اوج عاشقی پرواز کنند. این خواهندمیو من اولین نفری بودم که خریدمش. توی تبلیغاتش نوشته بود فقط برای عاشقانی که 

 بدون توجه به قیمتش خریدم.و  معطلیبیبرای همین  گذاشت تأثیرجمله خیلی منو تحت 

 چیزیه که می تونستی بهم بدی. ترینباارزشممنونم عزیزم. این هدیه  -

 ایمون آرام گفت: یه چیز دیگه ام هست که باید ببینی.س

 خب چیه؟ -

بگوید. پس بلند شد، روی زمین زانو زد و با احترام جعبه کوچکی را که حاوی  اشموردعالقهاو الزم بود موضوع مهمی را به دختر 

 کنی؟پرسید: حاضری با من ازدواج  ایجدیبا لحن  .ترزا گرفت سویبهبود  ایسادهحلقه طالیی 

ی و جا در تاریکآنبود.  نظیریبیترزا که شوکه شده بود با حیرت به حلقه و سایمون خیره شد و اشک در چشمانش حلقه زد. لحظه 

 دیگر داستان عاشقانه دیگری در صفحه رنگارنگ باریکن بودند تشیاین عشق گرم و آ گرنظارهی که ندخلوت پارک، کنار درختان بل

 .شدمیروزگار تکرار 

حال دست لرزان و لطیف ترزا با نشان عشق . قراردادسرش را تکان داد و سایمون حلقه درخشان را در انگشت باریک او  آرامیبهترزا 

ه دنیا بود تا ب فرارسیدهبود که میان انگشتش خالی مانده بود و حاال زمان آن  هامدت. گویی جای این حلقه رسیدمیزیباتر به نظر 

 است. شدهساختهو همین حاال برای پیوند دو روح  جاهمینحلقه نشان دهد که این 

 حلقه را با اشتیاق در انگشتش حس کرد و گفت: غافلگیر شدم.او 

 .گفتممیبهت  رواینتا  شدمیلبخند زد و گفت: باید فرصت مناسبی پیدا هم سایمون 

 هر دو در آغوش هم عاشق شدن را جشن گرفتند.و 

و این برای هر دو تلخ  شدندمیشب هوا سردتر شد و آن دو آماده رفتن شدند. خارج از پارک باید از هم جدا با نزدیک شدن به آخر 

 و دردناک بود.

 .کنممیموقع خداحافظی ترزا به سایمون گفت: از این به بعد هر بار که دلم برات تنگ شد به حلقه نگاه 

 از خودت جداش نکن تا زمانی که برای همیشه کنار هم بمونیم. وقتهیچکرد: پس  تأکیدسایمون با خوشحالی 

: گفتشدن دختری را که قلبش با رفتن او به درد آمد تماشا کرد و زیر لب زمزمه  رو ترزا با او وداع گفت. سایمون تا لحظه آخر دو

 همیشه کنارم بودی. کاشای

پاییزی و چمنی که  هایبرگبوی  آن دوباره باد وزید و با وزشه افتاد. رابه  اشخانه سویبه تنگدلو  دارغصهبا رفتن او سایمون 

 .افتادمیبودنش با ترزا  هایلحظهبه یاد  کردمیهنوز خیس بود مشام سایمون را نوازش کرد. او هر بار که این بو را حس 
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 و مرطوب بودند. خوردهبارانکه  بوهاییشبرز و  هایگلبوی سبزه و چمن، بوی 

 در خیابان سرد و خلوت باقی بگذارد و فراموش کند. کردمی دارشغصهرسید. سعی کرد همه آنچه را که  اشخانهبه  یزودبه

 دانی است که ب... و دریافت که این نشانه عشق عمیقاز یاد ببرد قبل  آسانیبهرا  هاتلخی تواندنمیفهمید که دیگر  زودیبهاما 

 است. گرفتارشده
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 فصل چهار

زد به ن مجاور هایخیاباناز زیاد بود و او ترجیح داد تا آن شب کریستفر زودتر از همیشه از محل کارش بیرون زد. ترافیک خیابان 

ود ب هامدت. کردمیخریده بود در کیفش جاسازی  مادرش هدیه باارزشی را که به مناسبت تولدپشت فرمان  کهدرحالیمادرش برود. 

 غنیمتی بود تا او به دیدارش برود. هالحظه انگیزخاطرهین شب و حاال در ا نکرده بودمادرش پیدا دیدن  رایب یمناسب فرصتکه 

 ایدقیقهدهتوانست  این کارراهنمایی عبور کرد. با  هایچراغو  هاراه درپیچپیچخلوت را پشت سر گذاشت و از  هایکوچه زودیبه

 زودتر به خانه مادرش برسد.

 هااتاق چراغ از بیرونو  شدمیباز رو به خیابان  خانه فلزیبزرگ و  درکیفش را برداشت، لبخندی زد و از ماشین پیاده شد.  تأملاو با 

 یهایسالسال محل زندگی او و مادرش بود. حتی در همان  هایسال آنجا. دیدن بودقابل زدمی سوسوکه از میان درختان بلند حیاط 

را  اشکودکیکه همیشه حال و هوای  ایخانهانجام دهد.  زمانهمود برای گذران زندگی درس خواندن و کار کردن را که او مجبور ب

ه آن ب توانستمی. این هدیه کمترین چیزی بود که او شدمیکنار مادر به فراموشی سپرده  هاغصهو  هاسختی و کردمیبرای او زنده 

 تقدیم کند. داشتنیدوستموجود 

 خیلی وقته که نیومدم به دیدنت.ایستاد و زیر لب زمزمه کرد: 

 السهمه بعدازآنباز کرد و داخل شد. درختان بلند صنوبر و کاج هنوز  آرامیبهباران خیس شده بود  نمنمدر فلزی و سردی که از او 

 .کردمیو با مادرش بازی  شدمیهان که چگونه میان درختان پنداشت  . هنوز به یادبخشیدمی رؤیاییجلوه خاصی به آن حیاط 

را تحمل  هاسختیاو همان پسر تنهایی بود که در پناه مادر همه و کوتاهی احساس ناراحتی کرد. فراموشی  همهایناز  ایلحظهو 

 به آرزوهایش رسیده بود. اکنونکرده و 

حریص و دلواپس به سمت خانه حرکت  هاییقدمدور از انصاف بود که فراموشش کند و روزها به دیدنش نرود. با این خیال تلخ با این 

را  می دریکرد و به درب چوبی و کهنه خانه رسید. زنگ قد جاییجابه اششانهکیفش را روی  آوردمیبیرون هدیه را  کهدرحالیکرد. 

 ه ساکت و خلوت پیچید.زد و صدای زنگ در آن خان

 که چرا مضطرب است و با کشیدن نفسی عمیق کوشید تا این نگرانی را کاهش دهد. دانستنمی. لرزیدمیدستانش 

که پسرش به دیدارش آمده است. پس از  دریافت دو بار کوتاه و مالیم زده شد مثل همیشهبا شنیدن صدای زنگ، زنگی که  اشلی

 .شدهفراموش مدتی طوالنی و در شبی سرد و

 بود. شدهتنگدر آغوشش گرفت و با خوشحالی گفت: دلم برات  سرعتبهو با اشتیاق در را گشود. کریستفر ا

 عزیزم. طورهمینمنم  -

 گرفتاری و مشغله فکری نمی ذاره مرتب به دیدنت بیام. -

 می دونم. بیا تو. -

مشامش را نوازش کرد. اشلی گفت: بیا که تازه کلوچه پختم.  داخل شد و خانه گرم و خوش بوی مادر با بوی شیرینی خانگیکریستفر 

 یه حسی بهم گفت که امروز یا فردا میای.

 ؟مگه نه ،کنیممی. مائیم که فراموش همراهشهش هابچههمیشه یه مادر حس  -

www.takbook.com



2داوطلبان مرگ  محمد علی قجه  

  
 

20 
 

ده که زندگی سخت شاون قدر فراموش کنن. چون  هابچهو  که به یادشون بمونهراستش این خاصیت مادر و پدر بودنه  -

 نمی مونه.فرصتی برای به یاد داشتن 

 ناسپاسیه. این کارفراموش کرد.  اما نباید -

 .کنممیسالم و موفق باشی برام کافیه. من درکت  کههمیناشلی با مهربانی کریستفر را نوازش کرد و گفت: 

 ممنون مادر. راستی ... -

 .بیرون آورد و گفت: تولدت مبارک که پشتش مخفی کرده بودو با ذوق هدیه مادر را 

 اشلی هدیه را گرفت و با شوق گفت: وای خدای من. یه عطر شیک و باکالس.

 داشتم. تأخیرببخشید که دو روز  -

 گرون قیمته، مگه نه؟ حتماً -

ود خریدمش. فقط دو تا ب شدهگذاشتهیه متن زیبا به فروش  همراهاینکه دیدم توی سایت با تخفیف  محضبهمهم نیست.  -

 کمه. راشب امهدیهباالترین و من دومین نفری بودم که قاپیدمش. اونم برای مادر عزیزم که 

سرد میشن. تا داغ  هاکلوچهمادر هدیه باارزش را روی طاقچه اتاقش گذاشت و گفت: بریم که . آن دو دوباره در آغوش هم رفتند

 هستن باید خوردش.

 تاییشش جفکر کنم بتونم پنبخورم.  داغت رو هاشیرینیکریستفر با ولع سر میز نشست و گفت: همیشه منتظر این لحظه بودم تا 

 رو باید خورد.

مقابل پسرش گذاشت و قهوه داغ و معطرش این بزم شبانه  .را در ظرفی چید هاشیرینیکنار گذاشت و  آرامیبهاشلی سینی داغ فر را 

 د.را کامل کر

 هایکسعآنگاه اشلی به یاد دوران گذشته را تجربه کردند.  ایداشتنیدوستآن دو کنار هم نشستند و با قهوه و شیرینی تازه لحظات 

ی هایعکسدوران کودکی بود.  یادماندنیبهخانوادگی برای کریستفر بهترین یادآور خاطرات  هایعکسآلبوم قدیمی را سر میز آورد. 

 خوردن صفحات در ذهن آن دو زنده شد و با هر نگاهشان آمیخت و دوباره به نفس کشیدن افتاد.که با هر ورق 

تلخ بود و کریستفر به او قول داد تا خیلی زود به  هردوشانکنارش ماند. خداحافظی برای  دیروقتاشلی تا  تنگدلآن شب پسر 

 .شدمی تنگشدلمادر  زمانی کهو درست  تأخیردیدنش بیاید. بدون 

ر دتنها که شد کریستفر با مادر خداحافظی کرد و رفت اشلی تا دقایقی در بغض و حسرت دور شدنش را نظاره کرد.  کههنگامیو 

 افتمیمکنم به یادت  اشاستفادهبه عطری که هدیه کریستفر بود خیره شد و با خوشحالی گفت: از این به بعد هر بار که  خلوتش

 ی.انگیزخاطرهعزیزم. چه هدیه خوب و 

شدم. عمر چه  ترنزدیکبا خود زمزمه کرد: بازم به مرگ  . آهی کشید وبودشده  سالهوششپنجاهحاال او با ناراحتی سنش را شمرد، 

 .فهمینمیسریع می گذره و ازش چیزی 

 .فرورفتبا رفتنش اتاق در تاریکی 
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اه ن اتاق رروبه د رقصیدندمی آرامیبهنور رنگارنگ تابلوهای تبلیغات وست هاوس از میان درختانی که با دستان باد  کهدرحالی

 .دادمیبه آن فضای ساکت را  آوردلهره. نوری که رنگ قرمز و زردش حالتی یافتمی

 ابیدتمیطر با آرم مرموزش و پرتو نوری که بدان ع دودیبود شیشه  پرشدهتنهایی  هایسالکه با غبار  ایطاقچهروی  گوشه اتاقو 

قرمز و زرد چون منشوری هزار رنگ  هایرنگبعد در تداخل  ایلحظهو  رفتفرومیدر تاریکی  لحظهیک. دادمی رنگتغییر  هرلحظه

 .درخشیدمی

بود. سه  خواندنقابلبود حتی در تاریکی نیز  زنجیرشدهو عالمتش که با برجستگی طالیی پالک کوچکی روی گردی شیشه باریکش 

 هزاران معنای عشق را به تصویر کشد ... یا با آن به پروازش درآورد. توانستمیحرف بزرگ که 

 E.C.Sسه حرف مرموز و کوتاه: 

 کسی بداند معنای آن چیست. آنکهبیدر دقایقی کوتاه به فروش رفت.  قیمتشگرانبرندی که تنها دو عطر 
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 فصل پنج

 .درآوردموبایل رابرت در فضای ساکت پیچید و او را از خیاالتش رمانتیک زنگ 

 گرفت. شورهدلچرا ولی از همان ابتدا  دانستنمیبه دفترش برود تا موضوع مهمی را به اطالعش برساند.  هنری بود. از او خواست

 شدمی کاشحس خوبی ندارم. هر بار که تلفن لعنتی زنگ می خوره باید به استرس بیفتم.  اصالًبه ساعتش نگاه کرد و زمزمه کرد: 

 دو روزی دور از این تلفن روزم رو به شب برسونم.

 .درقصیمیکه ریخته بود هنوز گرم بود و بخار آن در هوای سرد اتاق  ایقهوهاز جایش بلند شد و دفتر ساکت و آرامش را ترک کرد. 

ن تصاویری که هر روز مقابل چشمابود تصاویر اجساد پرونده قبلی چسبانده شده بود.  اشصندلیدی که مقابل میز و روی برد سفی

 گروه پلیس جنایی مرسر بود.

 ؟خوریمیهنری با دیدنش به گرمی از او استقبال کرد و پرسید: چیزی 

 رو بخورم که صدام کردی. امقهوهنه ممنون. راستش قصد داشتم  -

 ولی موضوع مهمی بود که ترجیح دادم زودتر بهت اطالع بدم. متأسفم -

 خب، من سراپا گوشم. -

حدود دو ساعت پیش از پلیس نیویورک بهم زنگ زدن و ازم خواستن اطالعی در  هنری با ترس شروع به گفتن ماجرا کرد: امروز

 ی بود؟بهشون بدم، اسمش چ کردمیمرد دیوونه که با عطر مخدر شکنجه مورد پرونده اون 

 براون.... شفرد  -

 آره. هنوز یادمه که چه ترسی رو به جون مردم انداخته بود. -

 .کشتنمییم مردم شهر همه مون رو کردمیو پیداش ن گذشتمیرابرت با او خیره شد و گفت: اگه دو روز دیگه 

 بهت بگم ولی ازم خواستن تو و دانلد رو برای همکاری توی یه پرونده عجیب دیگه به کمک بگیرن. روایندوست ندارم  -

 حرفشم نزن. اصالًباید بگم  ،خب -

 دنیا که به خطر بیفته باید ازش محافظت کنیم. هرکجایولی ما پلیس هستیم رابرت. فراموش کردی؟ جون مردم  -

 به نظرم یه جورایی مشکوکه. یکیاینندارم ولی  هاپروندهترسی از درگیر شدن با این هنری. تو خوب می دونی که من  -

. ما بهشون نمی کننبهمون کمک  هاپرونده هایآزمایشولی اونها انتظار همکاری دارن وگرنه توی ارسال جواب  ،نمی دونم -

 نیاز داریم و باید باهاشون تعامل کنیم.

 حاال چرا من و دانلد؟ -

 دونن که شماها پرونده قبلی رو با موفقیت پشت سر گذاشتین.اونها می  -

 او با دلخوری به بیرون نگاه کرد و پرسید: ناچاریم درسته؟

 سری تکان داد و جواب داد: بله رابرت، ناچاریم. تأسفهنری با 

 بسیار خوب. -

 می تونم موضوعی رو که ازم خواستن به کسی نگم برای تو و دانلد فاش کنم. -
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 بهش خبر بدم و اون وقت هر دو باهات جلسه می ذاریم. موافقی؟پس بذار  -

 البته. -

رد نگاهش ک رفتمیدفترش  سویبه ایشیشهزد و دفتر هنری را ترک کرد. هنری تا لحظه آخری که او در راهرو  تلخی رابرت لبخند

 دوست من.ه ... و با خود گفت: امیدوارم این بار به خطر نیفتن. این دفعه موضوع خیلی جدی

که در پرونده خونین شفرد  گونههمانباشد. ش سال دوست هم بودند و هنری دوست نداشت تا شاهد مرگ همکاران هایسال هاآن

وحشیانه را به یاد  هایقتلتلخ آن  هایصحنهکشته شدند. او دوست نداشت تا  خراشدلچندین نفر از پلیسان به طرزی  رحمبی

 اجساد در ذهنش ورق خورد و ترسی عمیق سراسر وجودش را پر کرد. یکبهیک آلودخونآورد اما تصویر 

پریشان بود که همه را  قدرآن شکرد. سرد شده بود اما ذهن ایمزهرابرت به دفترش رفت و پشت میز نشست. قهوه را برداشت و 

 که کیلومترها دورتر از ماست خواستن؟ ایپروندهبا خود گفت: یعنی این دفعه چی شده که ما رو برای  .نوشید نفسیک

 تموم نمیشه. چیزهیچمن  گو ناخودآگاه سخنان ترسناک شفرد به یادش آمد: این بازی ادامه داره. با مر

 أسرنمی تونی اونی که در  وقتهیچگفت: من فقط یه مهره کوچیکم. تو  کههنگامیحتی لبخند او را به یاد آورد که دلش را لرزاند. 

 پیدا کنی. خودت رو کنار بکش وگرنه تو هم به سرنوشت دوستانت دچار میشی. باره خون این هرم

. رابرت موهایش بدنش سیخ شد و را درآورد هاسگباز کرد و صدای زوزه  گاندهانش را مانند دیوان او زدهبهتشفرد مقابل چشمان 

 چیست. شنفهمید که معنای کار

 که این پایان راه هولناک کشتارهای الکترونیک نیست. دانستندمیاعدام شد هم او و هم دانلد  زمانی که

. ودب ماندهباقی ساعتییکهنوز تا عصر و زمان رفتن او به خانه را که هنوز بارانی بود نگاه کرد. از ساختمان به خودش آمد و بیرون 

 .نداشت نتمایلی به شرکت در آ اصالًکه  ایجلسه. کردمیدر جلسه مهمی شرکت قبل از رفتنش  حال باید

م گوش رابرت پیچید: سال صدای خندان او در دست به تلفنش برد و با تردید شماره دانلد را گرفت. سه بار بوق خورد تا او برداشت.

 دوست قدیمی من.

 چه خبر؟ سالم دانلد عزیز. -

دوست ندارم از این شهر آروم و مهربون . از وقتی به مرسر اومدم دیگه زدممیخبر خاصی نیست. داشتم توی پارک قدم  -

 مگه نه؟ طوریهمین هم برم. تو

مثل تو همه به آینده شون دلگرم  هاییآدمجواب داد: البته کنار تو این شهر همیشه مهربون می مونه. با بودن  تنگیدلرابرت با 

 میشن.

 تو چقدر به من لطف داری. خوب کردی که زنگ زدی تا حالم رو بپرسی. -

 می تونه در حق دوستش انجام بده. یه نفرخب، این کمترین کاریه که  -

از اینکه ناچار بود خبر بدی را به دانلد بدهد خودش را سرزنش کرد. مکث او پشت خط دانلد را مطمئن کرد که موضوع مهمی 

 است. آمدهپیش

 دارم یادم می افته باهاش تماس بگیرم. او رابرت را دلداری داد و گفت: خب نگران نباش. منم همیشه وقتی با کسی کار
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 ناسپاسی هستم. آدممن . متأسفمجواب داد: از این بابت  تأسفبا  رابرت

 خوب کجا و کی باید همدیگه رو ببینیم؟. کنممیرو بهمون نمیده و من تو رو درک  هادوستیگرفتاری زندگی اجازه این  -

 م.تساختمون مرکزی پلیس مرسر توی دفترم منتظر -

 تا نیم ساعت دیگه اونجام. .حتماً -

 .متأسفمبازم باید بگم  ،دانلد -

 لبخند زد و جواب داد: ما همه مون پلیسیم. تا مردم هستن ما هم باید کنارشون باشیم. او

 .کنیمیممنون که همیشه کنارمی و کمکم  -

 .ندو آن دو خداحافظی کرد

 ؟گیریمنمیبرای یادآوری خاطرات خوبمون با هم تماس  وقتهیچ هاآدمرابرت با اندوه از خودش پرسید: چرا ما 

 .قیمتگرانشیک و  هایلباساز قبل و همان  ترمسن ایچهرهبا اندکی بعد دانلد از راه رسید. 

ت در ذهنش بود واقعی آنچهو پس از احوالپرسی هر دو به دفتر هنری رفتند. رابرت دوست نداشت  آغوش کشیدند یکدیگر را درآن دو 

 کند. پیدا

. از پلیس نیویورک با من تماس گرفتنبا ترسی عمیق ماجرا را برایشان تعریف کرد: هنری نشستند و او اتاق  جلسههر دو پشت میز 

با من کار دارن ولی وقتی به بخش جنایی وصلم کردن فهمیدم  97و  94ی شماره هاپرونده هاآزمایشکردم شاید در مورد جواب فکر 

با افرادی با سمت من صحبت نمی  معموالًچون اونها  .نیویورک بود و من جا خوردم شمال شرقرئیس پلیس اداره که موضوع جدیه. 

 کنن. اون گفت که یه پرونده عجیب برام داره که همه رو به وحشت انداخته.

 قای محترم نگفت که موضوع این پرونده چیه؟آخب، این  پرسید: تأملدانلد با 

 موضوع رو پنهون کنم. بینمنمیون نگم ولی من دلیلی راستش ازم خواست بهت -

 ؟رابرت پرسید: اگه ما ندونیم که ماجرا چیه چطوری می تونیم کمکشون کنیم

 مجبوریم باهاشون همکاری کنیم. ما یه جوراییهنری گفت: اونها فردا با ماشین میان دنبال شماها. 

 دانلد گفت: نمیگی ماجرا چیه؟

 : فکر کنم حدس زدی پرونده چیه.رابرت نگاه کرد و ادامه دادبا نگرانی به هنری 

 حدسم درسته. ظاهراًسرش را تکان داد و گفت: امیدوار بودم اشتباه کرده باشم ولی با چشمانی پر از وحشت هم رابرت 

 دانلد گیج شد و پرسید: یکی به من بگه اینجا چه خبره؟

 ؟گرفتمیو فیلم  کردمیرو شکنجه  هاآدمبا عطر مخدر هنری گفت: اون دکتر آدمکش رو یادته؟ همون که 

 لبخند آرام دانلد روی صورتش خشکید و به رابرت نگاه کرد. گفت: اون باری ادامه داره مگه نه؟

 ادامه داره. بلهکرد:  تأیید تأسفرابرت با 
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ه . یکی پیرزنیشدهاعالمهر دو مقتول جنون عطر گرون قیمت کشته شدن. علت مرگ یه را کامل کرد: دو نفر با  هاآنهنری اطالعات 

با چاقو دهانش رو از دو سمت تا زن جوونیه که هم ه. دومی درآوردکه توی خونه اش با چنگال کاسه سرش رو شکافته و مغزش رو 

ر چی . هزدهمیاز شدت خونریزی مرده وگرنه داشته به بریدن گوشش دست  مآخر کار .بناگوش پاره کرده و زبونش رو بیرون کشیده

تول دوم کامپیوتر مق شدهضبطوارد خونه هاشون نشده. حتی بهم گفت که فیلم  کسهیچجستجو کردن دلیلی برای این کار ندیدن. 

 با دوست نامزدش تماس تصویری برقرار کرده بوده. کهدرحالیموجوده و نشون میده که اون خودش دست به این جنایت زده. اونم 

اون پسر گفته که درست بعد از استفاده از اون عطر حال نامزدش به هم می ریزه و دست به خودکشی ادامه داد: هنری آهی کشید و 

اولی یه مادر بوده که پسرش شب قبل به دیدنش اومده بوده و می زنه و تا اون به کمکش بره از خونریزی و زخم شدید می میره. 

ت باالیی خریدن و خبر نداشتن که پشت پرده یمیه سایت اون عطر عجیب رو با ق براش هدیه تولدش رو خریده بوده. هر دو نفر از

 باریه. این جریان چه انتقام خون

 دانلد پرسید: اون دو نفر رابطه فامیلی با هم داشتن؟

 غریبه ان و هیچ نسبتی با هم ندارن. حتی همدیگه رو نمی شناسن. کامالًنه.  -

 ؟که این دو نفر با عطر خودکشی کردن نخب، پس مطمئن -

که ما از مرسر برای آزمایش به نیویورک فرستاده بودیم  هاییخونبا نمونه  پیداشدهماده مخدری که توی خون اونها  -

 مطابقت داره و برای همین ازمون کمک خواستن.

مرگ بره. همون کاری که ما برای دستگیری رابرت با دلخوری گفت: در واقع اونها دنبال کسی می گردن که مستقیم به استقبال 

 شفرد کردیم.

 گناهبیدانلد لبخند تلخی زد و گفت: به خاطر جون مردم باید این کار رو بکنیم. من دوست ندارم شاهد مرگ مادرها و دخترهای 

 باشم. تو حاضری؟

 می شیم.مردم  مرگپیشکرد: حق با توئه. من و تو مثل همیشه  تأییدرابرت سری تکان داد و 

 هنری گفت: و این شهر مثل همیشه بهتون افتخار می کنه.

. ازگشتب اشخانهرابرت و دانلد همراه هم از اداره پلیس به سمت خانه به راه افتادند. رابرت با اتومبیل دانلد به  .جلسه به پایان رسید

این بار جان  دانستمیگار کشید. رابرت هم که سی در خیاالت خودش غرق در فکر بود و مرتب فقط. نزد یحرفدر طول راه دانلد 

است لحظه آخری که قصد داشت از اتومبیل پیاده شود به دانلد گفت: دوست من تو اجباری نداری که همراهم  درخطر هردوشان

 منه نه تو. مأموریتباشی. این 

 بهم بده.بهونه اش رو نده زودتر کرد و جواب داد: دوست دارم زودتر بازنشسته بشم. شاید این پرو ایخندهدانلد هم 

 کرد. دانلد پرسید: فردا ساعت ده صبح درسته؟ ایخندهرابرت از شوخی بامزه دانلد 

 ده صبح توی دفترم. امیدوارم ماشین شون تشریفاتی باشه. بله -

از کنار رابرت گذشت. رابرت تا دقایقی به  دانلد قیمتگران و ماشین ندبه گرمی خداحافظی کردآن دو خندید.  بود کهدانلد این بار 

 دور شدن او خیره ماند.
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د نفس عمیق کشید و با خود گفت: خب، این بار نوبت ماست که برای مردم فداکاری کنیم و قربانی . چنتپیدمی تندیبههنوز قلبش 

 بشیم. مگه این افتخار نیست؟

، از مرگ را یدنسرد بارانی سپرد. حتی ترس شبیکرا به  چیزهمهو  با شمردن ضربان قلب مضطربش در خانه را گشود زودیبهو 

 ؟هراسیدمی. پس چرا باید از آن آمدمیمرگی که دیر یا زود به سراغش 
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 فصل شش

 بود.نیم ساعت قبل از زمان حرکت رابرت و دانلد ماشین ویژه پلیس نیویورک در ورودی ساختمان پلیس مرسر منتظرشان 

 قرمساعت ده به آنجا رسید و با هماهنگی هنری با پلیس نیویورک آن دو به سمت شهر بزرگ و پرراز و رمزی که حاال به  رأسدانلد 

 شیطان بدل شده بود به راه افتادند.

راه را پشت سر  کنندهکسل وخمپیچ هاساعترا طی کرد و  هاجاده وارماشینمیان راه حرفی میانشان زده نشد و راننده ساکت و 

ی بود که از دنیای رمانتیک و زیبای هاسالبود.  فروبردهآن دو را به فکر بود  پرکردهموسیقی آرامی که فضای اتومبیلش را  .گذاشت

خ تل هایعقدهی که از هایگرهبودند.  گرفتارشدهانسانیت  واردیوانه هایگرهکه حقشان بود دور شده بودند و اکنون در راهی پر از 

 انگیزوسوسه اشترسناکی. راهی که با همه سیاهی و کردمی رهنمونشانبدکاری و گمراهی  سویبهو  شدمیدیکته  هاانسانجامعه به 

رانجامش . دنیایی که سدیدینمی هارحمیبیو  هاظلمدیگر جایی برای  اندیشیدیمی. دنیایی که اگر قدری به پایانش بودو فریبنده 

که دنیا با آدمیت کنار بیاید و انتقامش را  داشتیمیبشریت نباید انتظار  خراشدل هایکنش همهاینمیان نابودی. حال و مرگ بود 

 زدمیو به خودکشی دست  ماندمی. مادری که در آرزوی دوباره فرزندش خوردمیانسانی رقم نگیرد. انتقامی که دیر یا زود برای هر 

کوچکی از این  هاینمونه کردمیسالخی  یشبا دستان خورا عشق  بارهیکبهبودن در کنار مرد دلخواهش  رؤیاییا زن جوانی که در 

. زن یا گرفتفرامیرا  جاهمه اشناپاکی اندکاندککه  عفونت . زخمی پر ازکردمیکه حاال سر باز ند زخم کهنه و دردناک دنیا بود

 درنگیب افتادمیمانعی بر این کشتار خونین باشد و قرعه به نام هر که  توانستنمی مرد بودن، پیر یا جوان بودن و حتی مادر بودن

 .مردمیباید 

گارنگی ساکنش باشد. تا بتواند میان رنبود تا  هرکسیایی که آرزوی ج. ندو تبلیغات نیویورک رسید پررنگعاقبت حوالی غروب به شهر 

، تجارت و زیر پا گذاشتن رحمیبیو فراوانی. فراوانی  فنّاوریغرق شود و بر خود ببالد. از محو شدن در دنیای  هایشلحظهافسون گر 

 .هاارزش

 در گوشه وبسیاری  مأمورانشدند. محافظین و  شمال شرقوارد ساختمان چند ده طبقه پلیس مرد راننده رابرت و دانلد به دنبال 

گری ی پس از دیکطبقات را ی باعجله سورسه نفر سوار بر آسانسور بزرگ ساختمان شدند و آسان . آنشدمیآن ساختمان دیده کنار 

 طی کرد.

قدرت  همهاینلبخندی زد و پرسید: با  مسلحتادندان مأمورانعظمت و  همهآن، دانلد با دیدن رفتمیآسانسور باال و باالتر  کههنگامی

 چه نیازی به ما بود؟

 .یمما دو نفر ین بارو ا بشهبا تلخی گفت: باید یکی قربانی  رابرت سری تکان داد و

 به بیرون خیره شده بود. ایسادهحرفی، حتی بدون لبخند  هیچبی اشدودیمرد راننده با عینک 

گشوده ر د کههنگامیگذشت و  هاساعتبرای رابرت چون  آوردلهرهرسید و ایستاد. آن دقایق  وسهبیستآسانسور دقایقی بعد به طبقه 

کرد. آن دو همراه مرد به سمت در بزرگ اتاق جلسه راهنمایی شدند.  اشهمراهیشد نفس راحتی کشید. دانلد برای بیرون رفتن 

 وارد اتاق مجلل اجالس شدند. هاآنمرد بیرون ایستاد و 

 را به حیرت انداخت. هاآنبزرگی که وسط اتاق قرار داشت  میزگرد

 کنار هم روی دو صندلی نشستند و منتظر ورود میزبان شدند. هاآن
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 نیاوردند. شانپذیراییبرای  اینوشیدنیتصورشان استقبال گرمی نشد و حتی قهوه یا  برخالف

س لیپ رئیسمعاون  هاآنکردند. یکی از  ایرسمیگذشت و سرانجام دو مرد پلیس وارد شدند و با دیدن آن دو احوالپرسی  ایدقیقهده

و  شدیمایالتی توسط او انجام  هایپروندهحساس  هایآزمایشکه اغلب ویکتور هریسون بود و دیگری دکتر ویژه پلیس تونی آدامز 

 .گشتمیگزارش ارسال  صورتبه

 پرسید: توی پرونده آقای دکتر شفرد براون شما دو نفر خوب تونستید بدرخشین. حاال هم به همین دلیل اینجا هستید. تونی

ایالتی حضور داشتن من  هایپلیسکه همه  ایجلسهمی دونستیم که ماجرا تموم نخواهد شد. حتی توی  متأسفانهرابرت پاسخ داد: 

 و کارآگاه دانلد این موضوع رو هشدار دادیم.

 نیستیم. گیرندهتصمیمخب، مسائلی هست که ما در موردش  -

 مورد اون کی باید تصمیم بگیره؟اما جون مردم چی میشه؟ در دانلد با دلخوری گفت: 

 کرد و گفت: حق با شماست. حاال به اینجا رسیده و فرصتی برای متهم کردن همدیگه نداریم. تأییدتونی 

دکتر هریسون گفتگو را ادامه داد: در حال حاضر دو نفر مردن. یه پیرزن و یه زن جوون. هر دو با همون ماده مخدری که توی خون 

 رد پیدا کردیم. ماجرا به عطری که پسر و همسر مقتولین از سایت اینترنتی خریدن بر می گرده.مقتولین پرونده شف

 دانلد پرسید: چه اطالعاتی از اون عطر در دست دارین؟

شده.  آمیزجنون. تنها دو عدد و هر دو منجر به خودکشی شدهفروخته ECSاین بار تونی صحبت کرد: یه عطر گرون قیمت که با برند 

 ن.شدمیت مثل اون پرونده هولناک که داوطلب مرگ درس

 ه.نبود شاید باورمون نمیشد که چه اتفاقی افتاد تاپلپاز دوربین  شدهضبطرا باز کرد و با ناراحتی گفت: اگه این فیلم  تاپشلپاو 

گشتش که سایمون بر ان ایحلقهبود.  یاعاشقانهگرفت. فیلم پخش شد ... ترزا مشغول گفتن سخنان  هاآناو صفحه را برگرداند و رو به 

. هیچ اثری از ناراحتی، دلخوری و یا زدمی انگیزیدلهای لبخندبود  تاپشلپکسی که پشت  بهو  دادمیکرده بود مرتب نشان 

 رنشاطپی تصور کنی که این دختر شاد و توانستنمیو هرگز  زدمی. برق شادی و عشق در چشمانش موج شدمیافسردگی در او دیده ن

 دست به خودکشی بزند.

رفت و عطری را که سایمون به او هدیه  ترزااتفاقی او و مردی که روبرویش بود با هم صحبت کردند. سپس  هیچبیدقایقی گذشت و 

 داده بود آورد. در پلمپ شده عطر را باز کرد و بوی دل انگیزش را با عطش بویید.

 رکردنیباوترسناک نگاه کردند.  هایلحظهدانلد و رابرت با وحشت به آن دگرگون شد. طر نگذشته بود که ترزا از اثر ع ایچندثانیه

 که مشغول تماشای فیلم سینمایی هستند. رسیدمیین به نظر ننبود و چ

تا شاهد نمایش او باشد رفت و با چاقوی تیزی بازگشت.  خواستمیاز سایمون  کهدرحالیدیوانه شد و  کامالًترزا با بوییدن دوباره عطر 

نیست. بهتره اون رو بذاری کنار. ممکنه آسیب  ایبامزهشوخی  اصالًسایمون دست از خنده برداشت و به او هشدار داد: ترزا، این 

 ببینی عزیزم.

 آرامیهبفتن این جمالت چاقو را بر گوشه لبش نهاد و و منقلب آرزو کرد تا به دست او بمیرد. با گ زناننفساما ترزا بدون توجه به او 

درهم به آن صحنه ترسناک و فریادهای  ایچهرهمقابل چشمان سایمون شروع به دریدن دهانش کرد. دانلد رو برگرداند و رابرت با 
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دو سو پاره کرد و به سراغ زبانش با چاقو دهانش را از  ترزا. و گوش داد دست از دیوانگی بردارد نگاه کرد کردمیسایمون که التماس 

رزا که با ت انگیزشهوتولی خونریزی شدید و ناله  شدمیرفت. کامپیوتر اندکی لغزیده بود و جزییات در نور اندک اتاق کمتر دیده 

 کوشیدمیکه  زنه پاره شد صورتبهدل همه را لرزاند. دانلد دوباره سر برگرداند و  شدمیفریادهای سایمون و تماس او با پلیس شنیده 

 زبانش را از حلقش بیرون کشد خیره شد. باقیماندهتکه 

تونی فیلم را قطع کرد و با دلهره گفت: بعدش سایمون با ما تماس گرفت و این خبر وحشتناک رو بهمون داد. تا ما برسیم ترزا از 

 بود. پر از خونو  فرورفتهخونریزی مرده بود. چاقو هم توی گوشش 

 ،دحالشون به هم خوررسیدن به اتاق اون دختر  محضبه هاپلیسبود و چند تا از  خراشیدلکرد و گفت: صحنه  تأییددکتر هریسون 

بود دیوونه شده بودن که تونستیم یکی شون رو نجات بدیم. درست عین  پرکردهبا بوی عطری که خونه رو  هاپلیسحتی دو نفر از 

فهمیده بود که مادرش به قتل رسیده.  هاهمسایهکریستفر از تماس هیچ فیلمی نداریم فقط  اشلیز خانم . اآشامخونپرونده شفرد 

پلیس عین اونها دیوونه شدن و  همکارهاینفر تلفات دادیم.  سهاونجا هم مغزش روی زمین ریخته بود.  هایتکهسراغ اونم که رفتیم 

 .با اولین چیزی که به دستشون اومد خودشون رو تیکه پاره کردن

 جامهههنوز توی مغزش بود و خون که چنگال نازه پیرزن با یه جیه سمت ادامه داد: نمی تونم یادم بیارم.  اندوهدکتر مکثی کرد و با 

 زن رباالی س کهوقتیکرده بودن.  آلودخونی که دیوونه شده بودن و خودشون رو با چاقو هایپلیسیه سمت دیگه ام و  رو گرفته بود

 .نیومد وقتهیچاش هنوز به سقف خیره مونده بود. انگار منتظر کسی بود تا بیاد و نجاتش بده. کسی که هرسیدم چشم

 دیدیم.بود که  هاییصحنه ترینتلختونی بغض کرد و گفت: مرگ یه مادر و یه زن عاشق 

 دانلد آهی کشید و زمزمه کرد: چه طوری می تونن همچین جنایتی بکنن؟

ات خودش هگفت: نمیشه باور کرد یه آدم به این شکل دگرگون بشه و جلوی چشم حالیپریشانکشید و با ش صورت بهرابرت دستی 

 نمیشه تحمل کرد. واقعاًرو سالخی کنه. 

ا سعی واقعیت داره. مم مطمئن بشید که گفته هامون خواستمی .کنمپخشفیلم رو براتون شدم این که مجبور  متأسفمتونی گفت: 

به چه معنیه و به چه نهادی یا شرکتی  ECSکه در اختیار داریم اون سایت رو ردیابی کنیم و بفهمیم که آرم  ایقویداریم با هکرهای 

دم و ش مستأصلتعلق داره. این ممکنه مدتی زمان ببره و نمی دونم تا اون موقع چند نفر قراره قربانی این جنایت بشن. برای همین 

 به فکرم رسید ازتون کمک بخوام.

 رلحظهه چراکهبشتابند.  اشیاریتا به  کردمیتقاضا  ایگونهبهصدای تونی دیگر مانند قبل محکم و کارفرمایانه نبود. حاال  لحن

 مسبب مرگ قربانی دیگری باشد. توانستمی غفلتشان

در  .مختلف هایزاویه بااز توحش  باورغیرقابلدر داخل پرونده قرمز کامل شد. تصاویر ترزا و اشلی  آلودخونجلسه با تصاویر ادامه 

بوی . است همه واقعی و بیانگر این واقعیت تلخ که مرگ از جنون آنی بوده. شدمیدیده  نیز کالبدشکافیکامل  هایگزارش هاآنهمه 

 یرکردهگ اشلی مغزو چنگالی که در بود  فرورفتهبا چاقویی که میان گوش ترزا  ،شدمیحس  خوبیبه آورتهوعخون در تمام آن تصاویر 

 بود.

بود دعوت شدند. در میان مسیر دانلد چندین بار  شدهگرفتهآخر شب بود که جلسه به پایان رسید و آن دو به هتلی که برایشان 

 سیگار کشید و کمتر حرف زد. تا جایی که رابرت از او پرسید: حالت خوب نیست؟

 ترسناک عادت نکردم. هایصحنهبه این  وقتهیچبا ناراحتی پاسخ داد:  دادمیاو که دود سیگار را از میان بینی و دهانش بیرون 
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 .طورهمینمنم  -

اگه یه روز برای خونواده فراوان آن شهر بزرگ زمزمه کرد:  هایزیباییو  هارنگتمامدانلد که به خیابان روبرویش خیره شده بود میان 

 ؟کنیممیچه حسی پیدا خودمون این اتفاق بیفته 

رت با ترس جواب داد: نمی دونم. این چیزیه که شاید همین فردا به سراغ ما هم بیاد. باید بجنبیم و این بار این نطفه فاسد رو از راب

 ریشه بخشکونیم.

 توانا بذارن. هایدستاگه  -

 ؟وسطه هاگندهکلهیعنی میگی پای  -

 بدون شک. -

 تو چه پیشنهادی داری؟ -

 فدا شدن. -

 موقت. ورطبه... کوتاه در مقطعی  همآنند تا بتوان جلوی روند رشد ترسناکش را گرفت. شدمیباید کس یا کسانی قربانی این ماجرا 

 کنممیکه فکرش رو  ایمعنی ECSگذاشت و گفت: امیدوارم اشتباه کرده باشم و  اششانهوی و دانلد دست ر فرورفترابرت به فکر 

 نباشه.

 دانلد به رفتن ادامه داد. رابرت ایستاد و

. سعی نکرد از او بپرسد که منظورش کندمیخودداری ترسناکش  هایایدهکه دانلد تا زمانی که مطمئن نشود از گفتن  دانستمیاو 

 .شدمیل یبدتبه کابوس  هایشلحظهو  فهمیدمیدیر یا زود  چراکهچیست. حتی کنجکاو هم نشد 

رسیدند. دانلد قبل از رفتن آخرین سیگارش را کشید و تا دقایقی غرق در فکر  Best westernل اندکی بعد آن به ورودی زیبای هت

هم نزند. منتظرش  ررا ب او اما ترجیح داد تا خلوتخواست کنارش برود از قبل شده بود خیره ماند. رابرت  ترخلوتبه خیابانی که 

 تبدیل شود. گشودمیرا  ایگرهو دوباره به کارآگاه باهوشی که هر  خویشتن را دریابد اشریختههمبهماند تا از میان افکار 

 یکدیگر وارد هتل شدند و به اتاقشان رفتند. شانهبهشانهو سپس آن دو 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



2داوطلبان مرگ  محمد علی قجه  

  
 

31 
 

 فصل هفت

 ، یکفرانسیس و جرالد هاینامبا  در این جلسه تونی، دو نفر از دایره جنایی فضای مجازیتشکیل شد. بعد جلسه دوم سه روز 

رابرت  و دانلد و سویکدر با نام مری اورالند که مسئول پرونده بود  یبه همراه زن پلیسبا نام هنریک برایت  آوریفنارشد  کارشناس

 پیدا کردند.در سویی دیگر گرد میز مذاکره حضور 

 به دست کاوشگران ایتازهالعات اطبود باز شد.  آلودشخونپزشکی و تصاویر  هایبرگه الیالبهپرونده قرمز با مدارک فراوانی که 

نها از دایره جنایات تاطمینان یافته بودند که باشد. حال  کنندهنگرانبسیار  توانستمی . اطالعاتی کهبودپلیس رسیده  ITبخش 

برت و دانلد از آن واهمه داشتند. چیزی که جرقه را آنچه. دنیاست کلبهو در حال پیشروی محدوده یک شهر در آمریکا فراتر رفته 

 منجر به مرگ شش نفر گردید.مرگبارش با فروش دو عطر مخدر در سایتی معتبر زده شد و 

فقط  ECSبه نظر میرسه که برند خبرهای بدی به دستم رسید.  روزیشبانه هایپیگیریبا  متأسفانهکرد و گفت:  هاآنهنریک رو به 

 .یه اسم مخفف نیست

می تونم گفت:  هنریک حاضرین جلسه خیره شد و در ادامه صحبت تکتکبه چشمان  گویدمیاز چه سخن  دانستمیدانلد که 

 حدس بزنم که این کلمات چه معنایی داره.

 به معنای سیستم کنترل الکترونیکی نیست. مسلماً -

 همین طوره. بله -

 خب؟ -

هست. جایی که شما می تونی با عضو شدن یه جرم واقعی رو بدون  Electronic crime sceneاین سه حرف به معنای  -

 نگرانی از دستگیر شدن مرتکب بشی.

 هاینیقربااما این بار واقعی با  ؛هالیوودی خراشدل هایفیلمترسناک، عین  هایبازیکرد: عین  تأییدو هنریک با لحنی پر از وحشت 

 زنده و انسانی. نه انیمیشن یا هنرپیشه.

نی. رو هر طور میلته زجرکش ک اتقربانیدانلد گفت: یه سلول ... یه دخمه مرگ که می تونی از پشت کامپیوترت با ابزارهای شکنجه 

 می کنه. پارهپارهات هکه با ماده مخدر مطیع وحشی تو شده و هر طور که بهش دستور بدی خودش رو جلوی چشم ایقربانی

 یشه برد؟مری پرسید: از این کار چه لذتی م

یم و وقتی ازش پرسید بردمی. اون لذت رسیدمیچون با کشتن روحش به آرامش  کشتمیرابرت به تلخی لبخند زد و گفت: شفرد 

 هیچ دلیل نداشت که بهمون بگه. باورتون میشه؟ کنیمیچرا این کار رو 

برخورد کردم. اونها می کشن تا لذت ببرن. عین من و  نیچنیاین هایقاتلهمیشه به  هاپروندهدانلد سخنان او را ادامه داد: من توی 

 تا ازش لذت ببریم. خوریممیشما که غذا 

 هستن. هاانساننوع  ترینخطرناکتونی با کالفگی سری تکان داد و گفت: نمیشه باور کرد ولی واقعیت همینه. اونها 

 هاتجناباین ماجرا فقط به همین انجام دادیم مشخص شد که  که هاییردیابیهنریک مابقی اطالعات پرونده را خواند: طی جستجو و 

 ختم نمیشه.
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 شد. فرماحکماو گوش دادند و سکوت در جلسه  هایحرفهمه با دلهره به 

 این انسان کشی مدرن توسط یه شرکت روسی هدایت میشه.را ورقی زد و ادامه داد:  هابرگه

 قوی تونستم به اطالعاتی دست من توی اینترنت و با فیلترشکناو را کامل کرد:  هایحرفدانلد تنها کسی بود که جرات داشت و 

دید قاتل کامپیوتری نسل ج کنندهادارهدر نگاه کوچیک تر . حتی هاپرستشیطان. یه گروهی مثل انه فرقیه  در واقعپیدا کنم. اونها 

خرافی طرف هستیم. چیزی که با کشتار مردم خودش و ماهیتش بگم ولی در واقع ما با یه ذهنیت  روایندوست ندارم . به اسم مومو

نداره. ای و از خون ریختن هیچ واهمه قربانی می کنه گروهی که رو توجیه می کنه و حتی به خودش حق این جنایت رو میده. 

 اداره میشه.مهم  هایآدمثروتمندها و  پشتیبانی با آلودخونو این دنیای  کارمون سخته چون این بار با کل دنیا طرفیم

 رو گرفت؟ بارخون: فکر می کنین میشه جلوی این سیل کرد سؤالمری 

 نمی دونم. امیدوارم بشه وگرنه ... -

 وگرنه چی؟ -

 پشت صفحه کامپیوتر باشیم! خودمونباید شاهد شکنجه شدن آنالین  -

باید بجنبیم. اونها  متأسفانهکرد و گفت:  دانلد همه را به هراس انداخت و همهمه جلسه را پر کرد. تونی دخالت خراشدلسخنان 

 م مون رحم نمی کنن.وبه هیچ کدکه یه بار متوقف شون کردیم و این دفعه  خصوصبهمنتظر ما نمی مونن. 

 که با سرمایه هنگفت چندین مرد چندملیتیهنریک وارد جزییات بیشتری از این شرکت بزرگ و ثروتمند روسی شد. یک شرکت 

 خریدوفروشکه در  دادمیسوابق مالی آن شرکت نشان از دنیا بودند.  ایگوشهمردانی که هر یک در بود.  شدهتأسیسسرشناس 

 نیز دست دارد. هاشهرکامالک و 

خالی از  هاسالو  نبه دالیل عجیبی تعطیل شد هاشهرکخریده و صاحبش شده. این  رو هاییشهرک اخیراًاو گفت: این شرکت 

 .نسکنه بود

 جرم محسوب نمیشه. درسته؟ کهایندانلد پرسید: خب 

 متروکه به نظر عجیب میاد. هایشهرکدر نظر اول بله ولی باید ببینیم چرا دست به چنین کاری زده. خرید  -

ده سعی کر خبرنگاری که هراونها اجازه نمیدن که اطالعاتی از این قضیه پخش بشه و ابراز کرد: در واقع  تأکیدو کالم آخرش را با 

 می گرده. به این موضوع بر ظاهراً. به مواردی توی روسیه و لتونی برخورد کردم که دستگیرشدهبیاره  سر از کارشون در

 ماجرا داره از یه شهر و کشور فراتر میره.رابرت پرسید: خب به نظر میرسه که 

 باید فکری کرد.درسته.  -

 که احتمال حضورشون هست بازرسی بشه. هرجاییشاید بد نباشه از شرکت شون و مری گفت: 

 اونها مانعمون میشن.گرنه و دیممخفیانه انجام ب ما باید این کار روتونی جواب داد: 

تا با ورود به سایت اطالعات بیشتری به  شدندمی ITبسیاری به پایان رسید. همه باید منتظر جواب گروه هکرهای  سؤاالتجلسه با 

 دستشان برسد.
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 هایهنشاندیگر که تنها راهکار پلیس به دست آوردن رد و  هایپرونده. مشابه بسیاری از آمدبرنمیو تا آن زمان کاری از دست کسی 

 .کشاندمی تریعمیقیرا به ترس  هاآن رفتمیزمان بود. زمانی که هر چه جلوتر  باگذشتبیشتر 

کرده باشند. سرنخی در دستشان نبود، تنها نام یک برند، دو عطر مخدر  ایفکریهمآن شب دانلد و رابرت در حوالی هتل قدم زدند تا 

 را متهم کنند. کسهیچو اطالعاتی کلی از یک شرکت روسی. تا اینجا قادر نبودند 

دها نفر ص که فروش عطرها در سایت ادامه پیدا کند و تا گروه هکر به ردیابی و بستن سایت و تبلیغاتش دست بزند ترسیدمیدانلد 

 بمیرند.

 یهایجنایتگفت: همه چی آرومه. چون هنوز نتونستیم به داخل سایت نفوذ کنیم و بدونیم چه  زدمیاو قدم  پایبهرابرت که پا 

 .کشیممیاگه ندونیم کمتر عذاب  ظاهراًمرتکب شدن. 

توی سایت گذاشت دیدم از رو که شفرد  خراشیدل هایصحنه. وقتی ترسیمیکمتر هم درسته. هر چه کمتر ببینی  -

 چیزهیچباشه فقط یه جنونه نه  انگیزشهوتاینکه مردن و شکنجه شدن یه آدم برای تو وحشت دو سه روزی خوابم نبرد. 

 دیگه.

 چرا بشر به اینجا رسید؟ -

 اونجاست کهدانلد دست روی شانه رابرت گذاشت و گفت: وقتی دنیات به انتهای خودش برسه دیگه ترسی از هیچ کاری نداری. 

 هایسالو یا شکنجه کردن همسری که  تمثل کشتن فرزندشیطان روحت رو فرا می گیره و هر کاری که بگه برات ممکن میشه. 

. پلیدی و جنایت زاده دیدنمیسال دوسش داشتی. انگار که وقتی وارد تاریکی میشی چشمهات چیزهایی رو می بینه که قبلش 

آلوده به  کهوقتیمثل ظلم و تباهی می بره.  سویبهو بدخواه شده و تو رو  توزکینههمین تاریکی درونه. درونی که به دالیل مختلف 

 همه طردت می کنن. وقتی رانده بشی راهی جز انتقام برات نمی مونه.و بیماری واگیرداری میشی 

 ؟خوردهزخم هایروحقام می گرده به انت یعنی میگی همه این اتفاقات بر -

این اتفاق رو باور کردم.  زدمیدست  هابچهبه خوردن  فروشدستکه مرد  ایپروندهقبل توی اون  هاسال. ولی کامالًنه  -

ته فانتقام گرفت. از دنیایی که اون و هوشش رو نادیده گر نوعیبهحتی شفرد هم بود و قصد انتقام نداشت.  خوارخوننمیشه 

 بود.

 حاال دنیا کی رو نادیده گرفته؟ -

 باید بگی چی رو؟ -

 چی رو؟ -

 رو.مرگ  -

وقتی مرگ رو نادیده بگیری برای رسیدن به اوج هیجان و شهوت به . دانلد زیر لب زمزمه کرد: فرورفتکرد و به فکر  تأملیرابرت 

 به اسم مرگ. ایواژهتب آلود نسل جدیده. کشتن و کشته شدن. لمس کردن  رؤیای. این کنیمیسراغش میری و ازش استقبال 

خیره شدند. یکی در فکر کشف رد پای مرموز شیطان و آن دیگری در پی دیدن انتهای این راه تاریک. راهی که  هادوردستهردو به 

 بدان گام نهاده بودند. ناچاربه

واب خیره شد و با تردید ج اشگوشیبیرون کشید. رابرت به  شانفلسفی هایاندیشه به ناگاه صدای زنگ موبایل آن دو را از فکرها و

 زود بیاید به اداره پلیس، یه اتفاق وحشتناک افتاده. لطفاً: زدمیمری بود که با ترس فریاد داد. 
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 رابرت با دستپاچگی پرسید: چی شده؟

 هر دو را به ترس شدیدی دچار کرد. کردمی التماسشانمری که  آوردلهرهد. صدای قطع ش سرعتبهاما تلفن 

در  مسیرتمام کهدرحالیشدند و به سمت اداره پلیس به راه افتادند.  توقف کردسوار اولین ماشینی که سر راهشان  باعجلهآن دو 

 نگرانی و اضطراب سپری شد.

 بود. دادهرخ رفتمیکه انتظار خیلی زودتر از زمانی  آنچه. دادمیصدای زن از پشت تلفن خبر از واقعه هولناکی 

 زمزمه کرد: رابرت، حس خوبی ندارم. بهتره قبل از رسیدن ماسکت رو بزنی دوست من. آرامیبهو  درآورددانلد ماسکش را 

 رابرت که منظورش را دریافت ماسکش را درآورد و به صورت زد.

 ه داد.راننده با تعجب به آن دو خیره شد اما چیزی نپرسید و به راهش ادام
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 فصل هشت

 ماشین خیلی زود به اداره پلیس رسید.

تجمع کرده بودند دریافتند که اتفاقی ساختمان که در ورودی  هاییپلیسمقابل ساختمان هیاهویی بود و دانلد و رابرت از دیدن 

 افتاده است.

ه دو مرد ک ورودیبزرگ  مقابل در. رفتندخود را پوشانده بودند  هایصورتبا ماسک که از خیابان رد شدند و به میان جمعیتی  هاآن

 لباس پلیس به تن داشتند روی زمین افتاده و غرق در خون بودند.

رسید و کارمندان  هاز را سرعتبههم تا ازدحام کمتر شود. حراست ساختمان را از میان راه کنار زدند  هاجنازه بااحتیاطچند نفر 

و گفت: اون دو تا مرد بیچاره فقط یه  آمدبه نزدشان  باعجلهبا دیدن آن دو ایستاده بود  ایگوشهکه را متفرق کرد. مری  زدهوحشت

همه چی عادی بود روشن کردن. من از بیرون اتاق حراست شاهد بودم که چه اتفاق وحشتناکی افتاد. که پیک آورده بود رو  تاپلپ

حدس زدم شاید منم  با خودکار و لوازمی که دم دستشون بود. ،زخمی کردن خودشونبه کردن یه دفعه دیوونه شدن و شروع که 

 مشکل همون عطر پیش اومده باشه و اجازه ندادم کسی بدون ماسک داخل بره.

 اومده؟دانلد پرسید: مطمئن هستین که همین دو نفر براشون این حالت پیش . کردمینگاه  هاجنازهو با وحشت به  لرزیدمیاو 

 به نظر می رسه. طوراین -

که اوضاع تحت کنترل است. اجساد با دخالت دکتر هریسون که با شتاب به  رسیدمیبه نظر و هر سه با نگرانی به اطراف نگاه کردند. 

م کرد که هر دو را معاینه کرد و با تکان دادن سر اعالماسک و دستکش با زیر پارچه سفیدی قرار داده شدند. دکتر  آمدمی سوآن

دانلد با فریاد به همه  .کف زمین جاری شد براز گوشه پارچه  که به ماده مخدر کشنده آلوده بود مردگانخون اندکاندک. اندمرده

 ند.هشدار داد تا از اطراف اجساد دور شو

حاال در هر گوشه شهر  رسیدمیبه نظر  غیرممکنو  دارخندهتا دیروز  آنچهترس و وحشت در چشمان تمام حاضرین مشهود بود. 

 ؟ یعنی کنارش عطری بوده که آلوده شون کرده؟تاپلپبود. رابرت با تعجب پرسید: یه  پیداکردهنمود 

 رخوردبخوشمری با نگرانی گفت: راستش ... من چند هفته پیش همراه هنریک توی یه کنفرانس علمی شرکت کردم. اون جا یه مرد 

 خاص رو به ما معرفی کرد. فنّاورییه بود که  پیداکردهحضور  هم

 ؟ایفنّاوریدانلد با کنجکاوی پرسید: چه 

 باشه. چیزی که ما هیچ کدوم باورش نکردیم. دارخندهشاید  -

 چی رو باور نکردین؟ -

 . اونها حتی آزمایشش کردن.کردمیکه بو رو همراه تصویر منتقل  تاپیلپ -

 نی زمزمه کرد: خدای من!چشمان رابرت از حیرت گرد شد و دانلد از نگرا

 ماده مخدر کشنده رو منتقل کرده و اون دو نفر رو کشته؟ تاپلپمری با ترس گفت: یعنی شما می گین این 

 .همین طوره -
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 رو بگیریم. تاپلپلوی توزیع اون جرابرت گفت: باید 

 مری دستپاچه شد و پرسید: چه جوری؟ از کجا شروع کنیم؟

ع ثانوی نباید تا اطال کسهیچو کامپیوتر خبر بدین.  تاپلپ هایفروشگاهاز اداره پلیس بیرون دوید و فریاد زد: به همه  باعجلهدانلد 

 بفروشه. تاپیلپهیچ 

باید در اسرع وقت جلوی پخش شدن رابرت هم به دنبالش دوید و مری با سردرگمی چند نفر را صدا زد تا به تونی اطالع دهند. 

 .شدمیدر شهر گرفته  تاپلپمرگبار این 

را از مری بگیرد. او هم با مری تماس گرفت و از او آدرس  تاپلپاین نوع  تولیدکنندهدانلد از رابرت خواست تا آدرس شرکت  سویآن

 گفت. هاآن. کمی بعد مری آدرس را از گروه تجسس ردیابی کرد و به خواسترا 

 با این قاتلین همدست شده است. رسیدمیشرکتی که به نظر سوار اتومبیل شده و به آن سمت حرکت کردند.  باعجلههر دو 

تا به آنجا برسند. اندکی بعد تونی با رابرت تماس گرفت و از  بردمیزمان  دوساعتیشرکت در حومه شهر بود و در ترافیک آخر شب 

منتظر ما نمی مونن. باید زودتر جلوی این اتفاق  هاقاتلاو خواست تا منتظر آمدن نفرات کمکی و مسلح باشند ولی رابرت گفت: اون 

 وحشتناک گرفته بشه.

به راه افتادند. تصمیمی که  .Future megatronic coز هر دو بدون تردید به سمت شرکت مرمودانلد هم با او موافق بود و 

این بار هم دانلد و رابرت در کنار هم به استقبال . زدندمیبسیار خطرناک باشد اما برای نجات حیات شهر باید بدان دست  توانستمی

ب که برای قربانی شدن انتخا هاییطعمه. شدندمیبه کام مرگ کشیده در این دام کشنده  واردیوانهکه  هاییآنهمانند  رفتندمیمرگ 

 .شدندمی

کی به ساختمان بزرگی که در تاری هاآناندکی بعد را طی کرد.  وخمپرپیچمطابق موقعیت ارسالی مسیر دنبال شد و اتومبیل مسیری 

 سی کند.بود رسیدند. رابرت با مری تماس گرفت و از او خواست تا محل ساختمان را با ماهواره مجدد برر فرورفته

اندکی که جلوتر رفتند تابلو بزرگ شرکت با همان  .اندآمدهاست که به دنبالش  جاییهمانبعد پیام رسید که این ساختمان  ایلحظه

 نام نظرشان را جلب کرد.

به ساختمان هولناکی که مقابلشان بود خیره ماندند. آیا اینجا همان مقر شیطان بود یا شرکتی دانلد و رابرت از اتومبیل پیاده شدند و 

 پروازانه؟ بلند رؤیاهاییورشکسته با 

 بمون تا ما برگردیم. جاهمینسیگاری روشن کرد و به راننده گفت:  تأملدانلد با 

 به پلیس اطالع بده.گفت: اگر هم تا دو ساعت برنگشتیم برگرد و  ایجدیرابرت با لحن 

 پارک کرد. ایگوشهکارت را نگاه داشت و  جاهمهاز  خبربیکاست. مرد  اشنگرانیاز  یاو کارتش را به راننده داد و با لبخند

 صالًاما رو نشون میدن و این  هادوربین مسلماًگفت:  بااحتیاطکه دانلد مانعش شد و در ساختمان رفت  سویبهغرق در فکر  رابرت

 خوب نیست.
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ابرت ربا یقه کتش نیمی از صورتش را پوشانده بود به نزدیک ساختمان رفت.  کهدرحالیبا دقت به گوشه ساختمان خیره شد و و ا

اطراف تاریک بود و هیچ صدایی در آن شهرک خلوت به مردد به دنبالش روان شد.  هاییقدمآستین مقابل صورتش برد و با با هم 

 ن اطراف تنها آن دو بودند و بس. نه اتومبیلی و نه رهگذری.در آ. رسیدنمیگوش 

 اینجا زندگی نمی کنه؟ کسهیچترسشان بیشتر شد و رابرت پرسید: یعنی  کمکم

 راننده از دور گفت: اینجا یه شهرک صنعتیه. این وقت شب هیچ کارخونه و شرکتی باز نیست تا کسی رو ببینی.

 پس اشتباه نیومدیم.ترسناکی زمزمه کرد:  لحندانلد با 

 میشه رفت داخل؟ کنیمیکرد و پرسید: فکر  تأییدرابرت 

 .کنیممیراهش رو پیدا  -

ن همین حاال سرنگو رسیدمیکه به نظر  ایکهنهتیرهای برق  کورسویبرویی باال انداخت. روبرو تاریکی محض بود و پشت سر ا و

 خواهند شد.

از دوردست بلند شد و رابرت  هاسگرابرت را به سرفه انداخت. با این صدا زوزه  ایلحظهدود سیگار دانلد با باد در هم پیچید و 

 اهآنبه سمت صدا چرخیدند و نور قرمزشان مانند چشمان درنده شیطان به سمت  سرعتبه هادوربین صدایش را در گلو قورت داد.

 اطراف گوش داد.به  دقتبهدانلد با دستش به او فهماند که آرام باشد و زوم کرد. 

 ... شدمی نزدیکاتومبیلی 

دودی اتومبیل  هایشیشهان یماشینش را خاموش کرد و مهم راننده  .در میان درختان اطراف ساختمان پناه گرفتند سرعتبه هاآن

 درازی پیچید و درست مقابل ساختمان شرکت ایستاد.لیموزین سیاه و مخفی شد. 

 ل ساختمان رفتند.اخبه دپیاده شدند و در سکوت کامل  اتومبیل مرموزاز  پوشیسیاهنفس آن دو در سینه حبس شد. مردان 

 .ماجراییمزمزمه کرد: پس فقط ما نیستیم که نگران این  آرامیبهدانلد 

 باید یه کاری کرد.رابرت با ترس پرسید: 

 ی داری؟فکر -

 البته. -

 چی؟ -

 بریم داخل! -
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 فصل نه

رای رفتن ب برمیانباید به دنبال راهی  هاآنفوق پیشرفته امنیتی امکان داخل شدن نبود و  هایدستگاهاز ورودی ساختمان با توجه به 

 .کردندمیبه داخل آن مقر هولناک پیدا 

 هایندوربم به فریب دانلد تصمیتصویری بود.  هایدوربینپر از  همپشتاز میان درختان به پشت ساختمان رفتند. حتی آن  هاآن

 راه برو. وپاچهاردستگرفت. به رابرت گفت: مثل من خم شو و 

 شد و پرسید: چی؟ زدهشگفترابرت 

 فقط به حرفم گوش بده و مثل من عین سگ خودت رو جمع کن. -

دست زد و با این کار هر دو سمت به دیوار پشتی ساختمان رسیدند.  هاسگبه رفتاری مثل رابرت که گیج شده بود به تقلید از او 

 گوشه دیوار دانلد نفس راحتی کشید و گفت: خوبه که تا اینجا تونستیم برسیم.

 رابرت گفت: حاال چی؟

 عادی رفت از سرت بیرون کن. هایراهباید از طریق دریچه فاضالب یا ورودی اضطراری بریم داخل. فکر اینکه بشه از  -

 بودند خیره شد. رابرت گفت: شاید اون یکی راه داشته باشه. هاآناز  ترطرفآنکه چند متر  هاییدریچهدر آن حال به 

 هانآ وجوشجنببود و  پرکردهترسناک شهرک را  هایخیاباندویدند. تاریکی و سکوت  سوآنبه  سرعتبهو هر ددرنگ جایز نبود و 

. خیره شد هاآنبه  رحمشانبیچشمان  به سمت صدا و حرکت چرخیدند و هادوربینورشان کرد. را متوجه حض هادوربینخیلی زود 

 صدای آژیر بلند میشه. اآلنبه رابرت گفت: عجله کن.  دانلد

که آن محضبهکه تا عمق تاریکی ادامه داشت.  هاییپله. رفتند هاپلهکنار انداختند و به بدون معطلی روی  زحمتبههر دو دریچه را 

 ساختمان سکوت شهرک را بر هم زد. خطراعالمرابرت هم به درون کانال رفت آژیر 

اید ب . برای آنکه دیده نشونددانلد و رابرت با دستپاچگی به درون کانال پریدند و در آب سردی که آن پایین در جریان بود افتادند

 یدند.رس شدمیجایی که به ساختمان شرکت منتهی  ،به سمت غرب شناکنانبعد  ایلحظه و شدندمیدریچه کانال دور خیلی زود از 

 مسلماً. شدنددور و اطراف  هایراهدر تاریکی مجبور به ردیابی تمام  هاآنپیدا کردن راه ورود به ساختمان کار آسانی نبود و 

 از آن گریخت. شدنمی آسانیبهافتاده بودند که  یبا پریدن در آب سوخته بود و حاال به دام هایشانموبایل

 هایلبهشروع به کوبیدن به  اشاسلحهاطرافش کرد و رابرت با  ایپنجره هایدریچهدانلد در میان داالن تاریک شروع به باز کردن 

 لالغری مث هایآدمداخل آبراه باریک رفتند. راهی که حتی برای عبور  لرزیدندمی شدتبهکه  هاآندریچه کرد. دریچه خمیده شد و 

ر د ایآزاردهنده. بوی تعفن هاستآنتنگ و باریک بود. آبراهی طوالنی بود که مشخص نبود در انتهایش چه چیزی در انتظار  هاآن

و دریدن گوشت بدنشان بودند. رابرت که  هاآنکه مترصد گرفتار شدن بودند  هاییموشو اطرافشان  رسیدمیآن مسیر به مشام 

اگه زنده از این  ،: دانلدفریاد زد هاداالنمیان همهمه و فشار آب در در باشد به پشت سرش نگاه کند بدون آنکه قا رفتمیجلوتر 

 .کنممییه شب توی رستوران بلوبری هامپتون به شام دعوتت  حتماًکردیم  جهنم فرار

 دانلد از شوخی بامزه رابرت خنده بلندی کرد و گفت: تو هنوز شرط قبلی رو ندادی.
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 ؟واقعاً -

 فراموش کردی؟ -

 .برمتمیپس دو بار  -

شد و مسیر به سمت شرق پیچید. راه مقابلشان  ترضعیفاز داالن اصلی ضعیف و  هاآنصدای آزاردهنده آژیر اعالن خطر با دور شدن 

 .مونه روبرویه راه  کنممیخوشحال شد و گفت: فکر  پله. رابرت با دیدن رفتمیبه باال  هاییپلهبا 

 رسته؟یه پله عمودی د -

 همین طوره. -

 هایجیخروو  هالولهبود که آب فاضالب از  ایدریچهدویدند. باالی سرشان  هاپلهبلند شدند و به سمت  باعجلهآن دو راه که گشاد شد 

 .ریختمیساختمان به داخلش 

 دوست ندارم با آب فاضالب دوش بگیرم. اصالًرابرت از بوی تعفن نفسش را گرفت. دانلد با خنده گفت: من که 

 هانآباال رفتند. دریچه سنگین بود و  شدمیبلندی که به دریچه منتهی  هایپلهو سنجیدن شرایط اطراف از  تأملو پس از اندکی 

رود و محضبهدانلد توانستند وارد ساختمان شوند. راه باز شد و با کمک هم آن را باز کردند و کنار انداختند. باریک  هایپلهمیان 

 لباست بپوشونی.با اطراف را بررسی کرد و آرام زمزمه کرد: رابرت بهتره صورتت رو 

بود خیره  شانلتاریکی که مقاب باال داد و به راه کامالًرابرت آستین پیراهنش را پاره کرد و مقابل دهانش بست. دانلد هم یقه کتش را 

 یا نه. اندسمیکه مشخص نبود  هاییبخارشد. اطراف پر بود از مخازن آب گرم و 

 با اضطراب گفت: مراقب اون دودها باش. شاید سمی یا آلوده باشن.دانلد 

 رابرت جواب داد: فکر کنم برای احتیاط کردن دیگه دیر شده دوست من.

ر بودند عبو پرکردهضای زیادی را و مخازن بزرگی که فها گرم و بخار هایلولهسری تکان داد و هر دو از میان  تأییددانلد به عالمت 

 درپیچپیچ هایپلهرابرت قبل از باال رفتن از بود دویدند.  شدهنصبکردند و به سمت چراغ قرمزی که باالی آن عالمت خروج اضطراری 

 را مسلح کرد و پرسید: بریم؟ اشاسلحهروبرویشان 

 دانلد آبرویی باال انداخت و گفت: هنوز نه.

 چرا؟ -

 آخرین سیگارم رو نکشیدم.من هنوز  -

و  درآورد اشفلزی قیمتگرانسیگار مرطوبش را از قاب مرگش را کرده بود  بینیپیشرابرت منتظر او ماند و دانلد مانند کسانی که 

 پیچید و مشام هر دو را نوازش کرد. انگیزیدلو بدبو چون عطر  کردهدمسیگارش در آن داالن  انگیزهوسروشنش کرد. بوی دود 

بود ترس و وحشتش را همراه دود بلعید  ماندهخیره  آوردلهرهو  قرمزرنگبه انتهای راه  کهدرحالی و دانلد با ولع بر سیگارش پک زد

رزشمنده. چه ا بودنزندهآدم می فهمه  ه کهتوی این شرایطتازه رابرت به دیوار داغ آنجا تکیه زد و پرسید: و با نفس بلندی بیرون داد. 

 .کنیمنمیتوجهی بهش  اصالًر شرایط عادی چیزی که د

 نیست. ایتازههمیشه ناسپاس خداوند بودیم. این چیز  هاانساندانلد لبخند تلخی زد و گفت: ما 
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این حس کنارم می مونه و تا لحظه آخر همراهیم می کنه. مثل یه کابوس  افتممیرابرت با بغض زمزمه کرد: هر بار که توی دردسر 

 یا تجربه مرگ تدریجی.

 ت می کنه.ا دست از سرت بر نمی داره و زجرکش راحتیبهمرگی که  -

 ن.هست که دلیل بودن ما در اینجا ایبیچاره هایقربانیعین اون  -

 رزشه. حتی بیشتر از جون من و تو.این خیلی بادانلد دست بر شانه او نهاد و با دلگرمی گفت: درسته. ا

 رابرت به خود بالید و دستش را فشرد.

ی بلند و باریک هایپله. هر دو زیر لب دعایی را زمزمه کردند و از فرارسیدسیگار که سوخت و خاکستر شد زمان رفتن به میان خطر 

، برای کشف حقیقت ترسناکی که آنان را تا این شهرک مرموز کشانده مصمم وآرام  هاییگامباال رفتند. با  پیچیدمیمتر  هادهکه تا 

 بود.

 باز شد! ایاشارهشان در بزرگی بود که با اندک لبه آخر رسید. مقاب هاپلهاندکی بعد 

 شد و دانلد نگران از این موضوع زیر لب گفت: نکنه تله باشه؟ زدهحیرترابرت 

بیشتر شبیه انبار نگهداری لوازم  تاریکنیمهکوچک و اسلحه وارد اتاق شده بود. اتاق  اما قبل از آنکه حرفش تمام شود رابرت با

 رشدهپو در هم  خوردهگره هایسیم، بردهای چاپی و هارباتبا اجزا  کامالًکه  تودرتوییفلزی و  هایقفسهبا الکترونیکی معیوب بود. 

 بود.

که  رسیدمیمحکم و نامنظمی بیرون از اتاق حواسش را پرت کرد. به نظر  هایگامدانلد ایستاد و با دقت گوش کرد. صدای  ایلحظه

 مشغول حراست و نگهداری مسیرها هستند. رابرت آرام پرسید: صدای چیه؟ هارباتدر این مکان 

 توانمندی اداره میشه. هایدسترباتی که داره بیرون از اینجا نگهبانی میده. به نظر میاد این شرکت با  -

 یعنی این گروه هم با اونهان؟ -

 نمی دونم دوست من. -

در برابر در اتاقی که داخلش بودند متوقف شد و صدایی شبیه به سوت  پیکرغولقبل از آنکه آن دو قادر به حرکتی باشند سایه ربات 

تاریک  هایقفسهیان م رعتسبهدرک بود و آن دو  غیرقابلعجیب و  هارباترا غرق در وحشت کرد. زبان  هاآنو چند لرزش مداوم 

. جایی که دانلد و رابرت بودند هاکشیدنرا بررسی کرد. صداها، بوها و حتی نفس  جاهمهایستاد و  ایچندثانیهپنهان شدند. ربات 

 توسط ربات شد. شانردیابیرطوبت باالیی داشت و این مانع از 

 ادامه داد. اشزنیپرسهربات آرام و مردد از مقابل در دور شد و به 

 دانلد که خیس عرق شده بود نفس راحتی کشید و به رابرت چشمکی زد. رابرت هم به قفسه تکیه داد و از وحشت صورتش را گرفت.

شتار که تنها برای ک قد علم کرده بودندقاتلی  هایربات در برابرشانترس خود را تجربه کردند. این بار  ترینعمیقدر آن لحظه هر دو 

 .شدندمیگروه ))صحنه جرم الکترونیک(( قاتالن جایگزین  شکبیکه  هاییربات. بودند شدهریزیبرنامهو ساخته  هاانسان

بود. قاتالن الکترونیکی در فضایی الکترونیک اما با قربانیانی انسانی که ردیابی و نجاتشان از چنگال شیاطین  عیارتماماین یک جنگ 

ه به ک هاییرباتتوسط در زندانی بی رد و نشان و  ،. در سایتی با آدرسی متغیررسیدمیبه نظر  غیرممکندشوار و  راستیبهمدرن 
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نجه لذت بردن از شک گزینه اول. این بار دو گزینه پیش روی شکنجه گران بود. کشتندمیو  کردندمیدستور اربابانشان شکنجه 

کاربر سایت با هر آنچه  فرمانبهکه در دست ربات  بختینگونادن زجر د گزینه دومداوطلب مرگی که با مخدر دیوانه شده بود و 

 هاپروندهو تالش کرد تا بر ترسش مسلط شود. او تاکنون در همه  بر خود لرزید هااندیشه. دانلد از این شدمیممکن بود شکنجه 

 است. که هنوز دانلد هوشمند کردمیسربلند بیرون آمده بود و این بار هم باید به همه ثابت 

 .گرفتمی یهوشمند دنیای جدید و قاتالن توانمندی که در برابرش ایستاده بودند پیش هایرباتمردی که حتی از 

 را جلو داد و رابرت را همراه خود تا نزدیک در برد. اشسینهاو 

 تمامیهب ازآنجادور شده بودند و اکنون فرصت مناسبی بود تا  هارباتصداها گوش داد.  ترینکوچکشد و به  تردقیقصدایی نبود. او 

 نقاط دست پیدا کنند.

م ه قبل از آنکه رابرت مخالفت کند دانلد شجاعانه در را باز کرد و وارد راهروی طوالنی و پر از نوری شد که چشمانش را آزرد. رابرت

 روان شد.ا اسلحه به سمت انتهای راهرو ب کرد و همراه او اشپشتیبانی ش نگذاشت و مانند همیشهیتنها

جنایی  هایپرونده ترینسختسال کنار هم  هایسالدوستان وفادارند. همان دو تنی که همان  هاآنفراموش نکرده بود هنوز  چراکه

 را پشت سر گذاشته بودند.
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 فصل ده

که هنوز به این  دادمینشان  خوبیبهمرد  دارخنده. لهجه دادمیس به سخنان مرد بلندقد روس گوش تردر اتاق جلسه کارالیل با 

 دشمیو هر چه دستور داده  لرزیدمیروی زمین افتاده بود. کارالیل  آلودخون ایجنازهزبان تسلط کامل نیافته است. گوشه دیوار 

 شبیه به هم. هاییلباسمتفاوت ولی  هایملیتنفر دیگر نیز بودند. با  پنجهمراه آن مرد . پذیرفتمی

 نمرده بود. حتی می تونست پولدارترین مرد دنیا باشه. اآلن کردنمیمرد با چهره خونسردی به کارالیل گفت: اگه رئیست مقاومت 

 نباید این کار رو می کردین. بدون اون این شرکت از هم می پاشه. -

 با مرگ یه رئیس از بین نمیره. فنّاوریصنعت و  وقتهیچ -

فهمد را ب هایشحرفاست و کنار کارالیل ایستاد و زیر گوشش کلماتی را زمزمه کرد. دانلد هر چه کوشید از پشت حفره دیوار او برخ

است.  درآمدهتصرف به  ECSگروه آدمکش  دست بهدریافتند که شرکت  هاآنهم گوش داد اما چیزی نشنید. نداشت. رابرت  ایفایده

 کامپیوترهای توانستمیبود و کارالیل تنها کسی که  هاآنحال کشتن سر جورج آغاز این تهاجم خطرناک بود. شرکت در اختیار 

 بود.افتاده چنگشان  بهپیشرفته را در اختیارشان قرار دهد 

 اومدن به استقبال شون. ونهام دوستاندکی بعد دوباره صدای آژیرها بلند شد. رابرت متعجب شد و دانلد زمزمه کرد: فکر کنم 

 ااحتیاطبدانلد  هاآنبا رفتن کارالیل را با خود برد و ظرف چند ثانیه اتاق از نفرات خالی شد.  سرعتبهگروه که احساس خطر کرده بود 

 .زدنمیکرد. بدنش هنوز گرم بود اما نبضش  اشبررسیاز باریکه پشت دیوار بیرون آمد و به سمت جنازه دوید و 

گوشه  بود. به اطرافش نگاه کرد و ازکارافتاده اشگوشیاما  ؛و سعی کند تا تماس بگیرد درآوردبرد تا موبایلش را  جیبشبهدست رابرت

 .کردممیاتاق روی میز منشی تلفنی را دید. برداشت تا تماس بگیرد اما تلفن قطع بود. با عصبانیت گفت: فکرش رو 

 شده و کسی نمی تونه این گروه خطرناک رو متوقف کنه. دوست من خودت رو خسته نکن. دیگه دیر -

 .شدیممیبه کار  دستازاینباید زودتر  -

 اونها از ما جلوتر بودن. درهرحال -

محکم و ترسناک رباتی را شنیدند که به در اتاق جلسه رسیده  هایگامو آنگاه به در خروجی خیره شد. هر دو در کمال ناباوری صدای 

 بود.

دانلد چشمانش را بست و آرام گفت: رابرت بیا کنار در نشانه رفت.  سویبهدانلد خشکش زد و زیر لب لعنت فرستاد. رابرت اسلحه را 

 من.

 ... اما دانلد -

 زود باش. -

 .مالدمیاو را دید که خون جنازه را به خود و  به کنار دانلد رفت زدهبهترابرت 

سه نفر را دید که روی زمین افتاده و بررسی کرد و  دقتبهاطراف را باز شد و ربات آماده شلیک به داخل آمد.  شدتبهدر اندکی بعد 

 کنجکاو شد تا به سمتشان برود. تردقیقبا بررسی . اندخونین
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 به هوا بلند شد آرامآرامدود  هنوز مشغول کشیدن سیگارش بود.دانلد نگاه کرد. او  صورتبهکه روی زمین دراز کشیده بود  رابرت

ایستاد و با چشمان  ایلحظهربات را به تردید انداخت. شد و  ترغلیظ. دود شدمیدنبال  هاآن زدهوحشترد آن با چشمان  کهدرحالی

 ع دود را جستجو کرد.نبدقیقش م

 دود هنوز به سقف نرسیده بود. .دادمیپک زدن سیگار ادامه  بهرابرت جرات نفس کشیدن نداشت و دانلد با دستان لرزانی 

 د.کن تأمل بازهمدر دستش فشرد. دانلد آرام سرش را تکان داد تا به او بفهماند که  ترمحکمرا  اشاسلحهربات جلوتر آمد و رابرت 

 .شدمیآن دو رسید. دود هنوز از محلی نامشخص به هوا بلند  تریمچندربات به 

 وتر بیاید. هر دو از وحشت چشمانشان را بستند.بعد اسلحه را آماده کرد تا جل ایلحظه

به او خیره شد. نگاهی که شاید آخرین باری بود که به بهترین  باراندوهکه این بار راه فراری ندارند. دانلد با چشمانی  دانستمیرابرت 

 .انداختمیدوستش 

 آن دو گرفت. سویبهربات اسلحه را مسلح کرد و 

 غرق جاهمهبه کار افتاد و  هم سقف هایآبپاشدود بلند شد و ربات را گیج کرد. به دنبال آن  گرحس ممتدکه ناگهان صدای بوق 

 عمل کرده بود. درستیبهسیستم اطفاء حریق  هاآن شانسیخوشاین بار از در باران شد. 

گمی به سقف خیره شد. همین رآن دو را رها کرد و با سرد کردمیبه موارد ضروری توجه  بایستمی اشریزیبرنامهربات که مطابق 

به  دویدن کردند و هآنکه به بیرون رسیدند شروع ب محضبهخزیده و از اتاق خارج شوند.  بااحتیاطکافی بود تا دانلد و رابرت آرام و 

 سمت آسانسور گریختند.

 بود شنیده نشود. کارافتادهدر راهرو به  هاآنیدن هم که با د هادوربیندود باعث شد که حتی آالرم  گرحسصدای آژیر 

 ترساند. شدتبهرا  هاآن کردمیاصابت  اشبدنهآخرین لحظه صدای رگبار اسلحه ربات که به  کهدرحالیپایین رفت  سرعتبهآسانسور 

شانه گروه ویژه پلیس به سویشان ن هایسالحبالفاصله  واز آسانسور بیرون آمدند  بااحتیاطچند ثانیه بعد به طبقه همکف رسیدند. 

 ببرند.را کنار  هاسالحنفس راحتی کشید و دستور داد تا  هاآنمری با دیدن  رفت.

از کدام راه و به چه طریق از چنگ پلیس  ECSنفهمید که گروه قاتالن  کسهیچآن دو حاال در امنیت بودند و خطر رفع شده بود اما 

 اشنیبیپیشکه برای مواقع ضروری  ایمخفی. کارالیل وادار شده بود تا راه فرار دانستمیش را که دانلد پاسخ سؤالی. اندگریخته

را  هاآنکشتار الکترونیکی  فنّاوری توانستمیدانشمندی که  هاآنزنده بماند. حال و در ازای آن نشان دهد  هاآنبه  کرده بودند

 اسارت خود گرفته بودند.کند به  ترکامل

 هایرباتباالست فقط مراقب  اشجنازهربودن. هم رو  ITرو کشتن و دانشمند  س شرکترئی ،اونها اومدنظاهراً رابرت به مری گفت: 

 رحم نمی کنن. کسهیچنگهبان باشین. اونها به 

 نگهبان؟ هایرباتمری با تعجب پرسید: 

 هم شریک جرم ان. هارباتدانلد با دلخوری گفت: این بار 

 خنش را کامل کرد: شاید بهتره از خودشون بپرسین.رابرت س
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 طرف حساب بشم. پارهآهندلم نمی خواد با چند تا  اصالًمری با نارضایتی جواب داد: 

نده در هایگرگگفت:  تأسفدانلد رو به مری کرد و با کنند.  سازیپاکرا جستجو و  جاهمهو  بروندبه طبقات باال دستور داد تا او 

 باید منتظر یه اتفاق تلخ و خونین باشیم. هرلحظهفرار کردند و از حاال به بعد 

کمکم کنین.  کنممی: خواهش مری گفتو درمانده شده بود.  مستأصلو  زدمیوحشت موج ش خیره شد. در چشمان مریرابرت به 

 به همفکری تون نیاز دارم.

رابرت تا آخرش کنارتیم. فقط باید بدونی راه خطرناکی پیش روی ماست. ممکنه  : مطمئن باش من وجواب داددانلد با لحن نرمی 

 بشیم. رحمانهبیحتی خودمون هم قربانی این کشتار 

نس اگه کنارم باشین شا کنممی. فکر کوتاهی نکردم اموظیفهاز  وقتهیچولی  ترسممیمری صادقانه اعتراف کرد: درسته که از مرگ 

 م.یاربیشتری برای پیروزی د

 شدیم تا تهش بریم. ایپروندهرابرت لبخند زد و گفت: نگران نباش. ما قسم خوردیم که وقتی وارد جریان 

 ترینهولناکرا به سمت مرد متوجه کرد. او گوشی موبایلش را به مری داد و  هاآن زدمیپلیسی که مری را صدا  مأمورصدای هراسان 

هک شده. من  ECSشد و فقط توانست چند کلمه به زبان آورد: خدای بزرگ ... سایت  پریدهرنگ شاطالع داده شد. صورت اوخبر به 

 باید برم.

 قلبش به تپش افتاده بود گفت: من و رابرت هم همراهت میایم.با شنیدن این خبر ناگوار دانلد که 

 باشه. طاقتش رو دارین؟ خراشدلولی ممکنه خیلی  -

بذار  بشیم. متأسفرو ببینیم و ازش  هاجنایتجنایی هولناکه. من و دانلد دیگه عادتمون شده که  ایهپروندهرابرت پاسخ داد: تمام 

 و اندوه روحی کنارت باشیم. تأسفتوی این 

 گفت: ممنونم از اینکه به یه زن اعتماد کردین. آرامیبهکه دلگرم شده بود مری 

 ایداشتنیدوست هایانسان. بذارماحترام  هازن به من یاد دادن که به رتوی شهر مرسدانلد با احترام سرش را پایین گرفت و گفت: 

 میشن. هاسوءاستفادهو  هاجنایتکه اغلب قربانی 

این بار زن جوانی هم در کنار این دو دوست قدیمی بود. زنی که کار  و هر سه به سمت اداره پلیس مرکزی به راه افتادندسپس 

 پرخطر و خشن پلیس جنایی برایش سخت و دشوار بود.

له  انآلودشخون هایپنجهدنیا را میان  قصد داشتندکه  یمرگبار قاتلین . برای نابودیماندندمیدانلد و رابرت کنارش اکنون باید 

ادر قبرتر دنیای جدید  آوریفنکه به مدد  هاییآن. رفته بودهر و یک کشور فراتر شکه حد کشتارشان از یک  خوارانیخون. دنکن

 از راه دور نیز شکنجه کنند و خون بریزند. بودند

 و اندکی بعد از اوج نگرانی و ترس به اداره پلیس رسیدند.

ر چه اتفاقی د دانستندمی کههمینسایت را ندیده بودند ولی  خراشدل هایفیلم بااینکهبه پا شده بود.  ایهمهمهمیان کارمندان 

 کافی بود. شانپریشانیشرف وقوع است برای 
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جمعی از هکرها  ورود محضبههدایت شدند.  شدمیکه فقط در مواقع ضروری درب آن باز  ITبه اتاق  سرعتبهمری، رابرت و دانلد 

. کنندیمبازگو  انددیده ازآنچهو با چشمان درشت شده برای هم  اندنشستهبرافروخته  هایصورتبا  هایشانتاپلپرا دیدند که پشت 

 .دادمیترس عمیقی را نشان  وضوحبه هایشانچهره

خوردیم.  جاهمهناگهانی بهتون خبر دادم. سایت که هک شد  جوراینکه مرد جوانی بود به مری گفت: عذر می خوام که  هاآنیکی از 

 م مشخص نیست که تا کی در دسترسمون باشه.االن

 چیکار باید کرد؟ -

 دست پیدا کنیم. البته یکی رو دیدیم. هافیلمبا شکستن کدها به  کنیممیداریم سعی  -

همکارش با ناراحتی گفت: چرخاند.  هاآنرا روی پخش گذاشت و صفحه کامپیوتر را به سمت  شدهضبطدر هم رفت و فیلم  اشچهره

 دیدنش برای یه خانم مناسب نیست؟ کنینمیر فرانسیس فک

نفس عمیقی کشید و گفت: می دونم که فیلم  لرزیدمیکرد اما مری که دستانش  عذرخواهیاو مردد شد و کامپیوتر را برگرداند و 

 طرفیم. ایفرقهدلخراشیه ولی باید ببینم تا بدونم با چه 

 ستودند.رابرت و دانلد به هم نگاه کردند و شجاعتش را 

. فیلم ایحرفه نورپردازیو  9281بود با رزولوشن  HDدوباره به سمتشان چرخید و کلیپ به نمایش درآمد. کیفیت تصاویر  تاپلپو 

 کاملی شده است. ریزیبرنامهگفت برایش  شدمیکوتاهی که 

 .شدمیدالر شروع  2611از  ECSقیمت پایه دانلد فیلم برای اعضاء سایت 

جات برای ن خراشدلو به طرزی  زدمیبود. زنی که مرتب فریاد  شدهگرفتهمتروکه  ایکلبهی ناآشنا و تاریک کنار فیلم در محیط

 هایلباسو  وزیدمی. باد شدید کردندمیترحم نگاهش  ایذرهاطرافش بودند که بدون  دارنقاب. مردان و زنانی کردمیجانش التماس 

زدن شد. مردی  زانوبه. سپس مردی با جام بزرگی از طال آمد و زن وادار انداختمی وتابپیچ سیاه و بلند آن گروه شیطانی را به

این فرقه  دیرینه رسمبهو  شدنمیمتوقف  گاههیچو ترسناک با صدایی بلند از مراسم قربانی کردن سخن گفت. مراسمی که  بلندقد

 .گفتمیپیروزی و مرد از افتخار و  زدمی. زن جیغ شدمیانجام 

ه . سخنرانی ککردمیاین صحنه هولناک را تماشا  سختیبهانداخت. چشمانش پر از اشک شده بود و  نگاهینیمرابرت به چهره مری 

به پایان رسید با ماده مخدر زن را مسخ کردند و آنگاه هر یک با چاقویش بر بازوی او زخمی زد. دوربین نزدیک رفت و به طرزی 

 نفسنفس واردیوانه باحالتیو زن  زدندمیچاقو  هاآنکامل نمایش داده شد.  طوربهغه چاقوها بر بازوی زن تی فرورفتن خراشدل

گلو را برید. خون  ذرهذرهگلوی زن نهاد و آرام و  مرد دیگری آمد و با چاقویی بزرگ و برنده بر. خون تمام دستش را پر کرد. زدمی

ش را صورت بازنیمهدانلد با چشمان نشان داد.  خوبیبهند و دوربین پر شدن جام از خون را که بیرون جهید جام را زیر گلویش گرفت

 .لرزیدمیو  کردمیرا ببیند. رابرت خیره مانده بود و مری با ترس نگاه  آورچندشتصاویر  اینکج کرد تا کمتر 

بود.  دهشگرفتهفیلم  لحظهبهلحظه همآنبود که از  ایشکاریبزرگ و  هایسگخورده شدن توسط  بختنگونپایان کار این قربانی 

 زجرآورترین صحنه عالم بود. کردمی تکهتکهو بدنش را  رفتفرومیدر گوشت و استخوانش  هاسگ هایدندان کههنگامیچهره زن 

مت مقاو سختیبهکه تاکنون را برگرداند. مری  اشچهرهدانلد نتوانست تحمل کند و از اتاق بیرون رفت. رابرت هم طاقت نیاورد و 

 کرده بود به گریه افتاد و با دستانش صورتش را پوشاند.
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شنیدند. فرانسیس که شرایط را مناسب ندید  هاآنآخرین چیزی بود که  هاسگزن میان دندان  هایاستخوانصدای خرد شدن 

 ر حالت تهوع شده بود.فیلم را قطع کرد. او هم از دیدن این فیلم ترسناک برای بار اول دچا سرعتبه

 رابرت مری را در آغوش گرفت و آرامش کرد. فرانسیس گفت: گفته بودم که برای دیدن مناسب نیست.

 رابرت پرسید: فیلم دیگه ای هم بود؟

 تا االن که نه. -

 پیغامی ... ردی یا نشونه ای؟ -

 که می خوان جلوی اونها رو بگیرن گذاشتن. هاییپلیسهیچی. فقط یه متن برای  -

 چی نوشته؟ -

 خب ... درست این پایین کنار محل دانلود کلیپ. -

رود. شاید همه اعضاء آن بمیرند ولی ))گروه صحنه جرم الکترونیکی تا زمان وجود بشر زنده است و از بین نمیرابرت متن را خواند: 

 پایان است((قدر تا ابد ادامه دارد. هم چنانکه راه شیطان بیاین راه گران

 که ذهن رابرت را آشفته کرد. به فرانسیس نگاه کرد و پرسید: منظورش مائیم درسته؟ ایناامیدکنندهمتن 

 به نظر میرسه. طوراین -

خب، اونها مدعی ان که تا ابد زنده می مونن ما هم باید بهشون ثابت کنیم که این آرزو جایی که ما باشیم که دانلد وارد شد و گفت: 

 برآورده نمیشه.

تی تا نابودشون کنم. ح کنممیرو  امسعیکرد و مری که آرام شده بود به خود مسلط شد و گفت: تمام  تأییدان دادن سر کا ترابرت ب

 من باشم. اشبعدیاگه قرار باشه قربانی 

 کنندهنگرانع رئیس پلیس که وارد اتاق شد همه به احترامش بلند شدند. او با دانلد و رابرت احوالپرسی کرد و از مری پرسید: موضو

 ست. وزیر کشور بهم اخطار داده که هر چه زودتر عاملین این کشتارها رو پیدا کنم.

تونستن سایت اونها رو هک کنن ولی مشکل اینه که اگه ردی هم پیدا بشه تا بخوایم بریم و محل  هابچهمری گفت: جناب رئیس. 

وهای متمرکز و بومی در اختیارم بذارین تا بتونم هر جای دنیا که بخوام قربانی قربانی رو پیدا کنیم اونها قتل رو انجام دادن. باید نیر

 رو ردیابی کنم و نجات بدم.

 الزم بهت بشه. هایکمکتا  کنممیهماهنگ  المللبینبا پلیس او به مری اطمینان داد: 

با دیدن میزان پیشرفت پرونده خیالش راحت شد و دستورات الزم را داد و از اتاق رفت. دانلد لبخند تلخی زد و گفت: حداقل می 

 کنه. تأسفتونست اظهار 

 مری زیر لب زمزمه کرد: این مائیم که باید نگران باشیم نه اونها.

 کرد و گفت: تا بوده همین بوده. تأییدرابرت 

 دای فریاد یکی از هکرها دوباره بهم ریخت.آرامش اتاق با ص
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 رو تغییر میده. URLپیداش کردم. داره  االنهمیناو فریاد زد: خدای من، یه فیلم تازه گذاشتن. 

 فرانسیس با وحشت داد زد: لینکش رو کپی کن تا کلونی کنم و نزارم ببندن.

آدرس هک شده را در شبکه گذاشت و با چشمانی که از وحشت خیره مانده بود فریاد زد: یه نفر رو زندانی کرده و یه  سرعتبهاو 

 سری آیکون شبیه ابزارآالت زیر صفحه است.

 به سمت کامپیوترش دوید و پرسید: چه ابزارهایی؟ دانلد

 تعداد زیادی ابزارهای قرمزرنگبود و در پایین کادر  بازشدهکامپیوتری  هایبازیصفحه را اندکی چرخاند. کادری شبیه به  آلبرت

 .شدمینمادین شکنجه همچون قیچی، ساتور، چکش، انبر و حتی اره دیده 

 پرسید: این فیلم تازه ست؟ لرزاندمیدانلد با ترسی که صدایش را 

 وان هول شد و پرسید: من نمی دونم.ج

 کنی؟ دقت کن و ببین می تونی تاریخ یا ساعتی پیدا -

 باید تنظیمات ساعت رو بهت بده.حتماً بری  Settingکرد: اگه توی  اشراهنماییفرانسیس 

داره پخش میشه. این زن االن توی اون زندون اسیره و می خوان  Liveبا وحشت فریاد زد: این فیلم لعنتی  آلبرتکه ناگهان 

 کنن. اششکنجه

 رابرت صورتش را گرفت و زیر لب گفت: خدای من!

خیس عرق شده بود با بلندترین صدایش فریاد  اشپیشانی. دانلد که کردنمیمری گیج و مبهوت به مرد خیره مانده بود و حرکتی 

 کشید: بلندشین. باید بریم.

 مری پرسید: کجا؟

 بشه و ما توی این فاصله راه بیفتیم. نمیشه نشست و دست رو دست گذاشت. ردیابینمی دونم. باید  -

 محل رو ردیابی کنم. البته اگه ... کنممیفرانسیس با دستپاچگی گفت: سعی 

 اگه چی؟ -

 اگه دوباره آدرس رو تغییر ندن. -

 توئه. پس نجاتش بده جوون. هایدستدانلد به شانه فرانسیس زد و گفت: جون اون توی 

 این را گفت و رابرت و مری را برای گشتن تمام شهر با خود همراه کرد.

 پلیس به رابرت گفت: البته اگه بتونیم نجاتش بدیم! هایماشینبه  سوارشدنه تا و در را

 رابرت با دلسردی گفت: نمی تونیم درسته؟

 دانلد چیزی نگفت و تنها سیگاری روشن کرد و در سکوت به کشیدن آن مشغول شد.
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 بیهوده و احمقانه بود. کامالً . کاری که سردرگم و ناامید به گشتن در سطح شهر پرداختند هاآنماشین پلیس که راه افتاد 

 .گشتندمینداشتند. باید در انبار کاه به دنبال سوزن دیگری  چارهاما برای نجات جان یک انسان 
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 فصل یازده

 در تماس بود. اتومبیل پلیس با سردرگمی در کردمیکه پشت کامپیوترش وضعیت قربانی را گزارش  آلبرتبا  لحظهبهلحظهدانلد 

 و هنوز نتوانسته بودند محل سلول خونین را پیدا کنند. زدمیپرسه  هاخیابان

 توی اجرای شکنجه اختالل ایجاد کنم. کنممیبه دانلد گفت: دارم سعی  لرزیدمیصدایش از ترس  او که

 کاربری داره هدایتش می کنه؟ -

. اطاعت می کنهرو هر دستوری که از بلندگو پخش میشه  و دادهازدستعقلش رو  هزن با گازی که توی سلول پیچید .بله -

 هست چیده شده. افزارنرمروی میز گوشه سلول ابزارهایی که توی 

 دانلد از ناراحتی چشمانش را بست و آرام گفت: االن داره کاری می کنه؟

 باید بکنیم کارآگاه؟ فته سمت چاقو. چیکارکاربر روی چاقو کلیک کرد و زن ر -

 نمی دونم. واقعاً نمی دونم ...  -

 رابرت گفت: هنوز نتونستن جاش رو پیدا کنن؟

تا شاید بتوانند سایت را قفل کرده و مانع شکنجه  دادمی نویسیبرنامهعجیب  هایفرمانفرانسیس از پشت خط مرتب به گروهش 

 قادر نبودند نفوذ کنند. هاآنقدرتمند بود که  قدریبهامنیتی سایت  افزارنرمزن شوند اما 

 لبرت ادامه داد: چاقو را برداشته و منتظر دستوره ... خدای من.آ

 چی شده؟ -

 کاربر روی آیکون بریدن شکم کلیک کرد. -

 زیر انگشتان مضطرب گروه ضربه تندیبه کلیدهاصفحهبودند و  نویسیبرنامهتایپ کردن دستورهای بلند همه مشغول  ITدر اتاق 

ت سروی پو احساسبیسرد و  ایچهرهچاقو را برداشت و با  زدمی نفسنفسکه جرات سخن گفتن نداشت. زن  کسهیچ. خوردمی

 شکمش قرار داشت.

ی گفت: بعید می دونم دیگه بشه کار تأسفرا نبیند. فرانسیس کنارش آمد و با  خراشدللبرت صورتش را برگرداند تا این صحنه آ

 و اون تا خودش رو تیکه پاره نکنه آروم نمی گیره. شدهشروعکرد. نمایش 

 بیرون زد و سرعتبه. خون فرورفتاو به درون شکمش  بارشهوتتند و  هاینفسو زن تیغه چاقو را روی شکمش فشار داد و چاقو با 

 زن به دستور کاربر چاقو را به سمت پایین حرکت داد و شکمش دریده شد.کف سفید سلول با رنگ ترسناک خون قرمز شد. 

 دانلد از پشت تلفن فریاد زد: اونجا چه خبره؟

 نداره. اون داره شکمش رو پاره می کنه. ایفایدهلبرت با دستپاچگی جواب داد: آ

 ستیم کاری بکنیم.. نتونمتأسفمهمراه شد. فرانسیس گوشی را گرفت و به دانلد گفت:  بغضو صدایش با 

 دانلد از اندوه چشمانش را بست و بغضی که در گلویش پیچیده بود قورت داد. رابرت پرسید: چی شد؟
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 خیلی دیر. دیر شد ...: گفتو او تنها 

دی جدیکاربر فرمان بود.  پرکردهرا  جاهمهلبرت از پشت کامپیوتر بلند شد و فرانسیس جای او نشست. زن هنوز زنده بود و خون آ

 ایضربه نتریکوچکبه او دستور داد تا به سراغ چکش برود. چکش بزرگ و سنگین بود و با پارگی شکمش  باوجود .داد و زن بلند شد

 .کردمیبدنش را خرد 

 جلوش رو گرفت؟زد: لعنت به شماها. چرا نمیشه  داد و فریادهل  ایگوشهرا به  تاپلپفرانسیس با عصبانیت 

 این کار او قطع شد و مرگ زن را کسی ندید.تصویر سایت با 

 دانلد از پشت خط آرامش کرد و گفت: فرانسیس به خودت مسلط باش. ما تمام تالشمون رو کردیم.

از راننده خواست تا . طاقت بیاوردتا آن حد که نتوانست  ش پر از درد و غصه بودخود نرواما دبا آنکه تالش کرد تا جوان را آرام کند 

ماشین که ایستاد پیاده شد و به سمت پارک کوچکی که در آن حوالی بود رفت. رابرت از ماشین کنار برود و گوشه خیابان توقف کند. 

 پاکاتفاقات آزاردهنده آن را از همه  اشخستهبود که ترجیح داد تا دقایقی چشمانش را ببندد و ذهن  متأسف قدرآناو پیاده نشد. 

ور د رحمشبیکه او را لحظاتی از دنیای  کاریتنها کرد تا اندکی بخوابد.  تالشداخل ماشین سر به صندلی نهاد و  جاهمان . اوکند

 راننده صدای ضبط را کم کرد و او فرصتی یافت تا قدری بخوابد.. کردمی

. یافتیمسبز و زیبا باید قدری آرامش  درختانتکاین  به میان درختان خوش بوی کاج و صنوبر رفت. اینجا میان حالیپریشاندانلد با 

لبرت در گوشش پیچید و عذابش داد. این بار هم قربانی دیگری مقابل چشمانشان سالخی شده آصدای فریادهای فرانسیس و گریه 

ه سیگارش کنند. او تا آن حد عصبی بود ک جلوگیری خراششدلاز شکنجه  بتوانند آنکهبیقادر باشند به کمکش بشتابند.  آنکهبیبود. 

 اینیهچندثاآتشش دستش را سوزاند. او غرق در فکر بود و تا  ماندهتهرا میان انگشتانش فشرد. سیگار خرد شد و به زمین ریخت و 

 متوجه سوختن دستش نشد.

راحتی بر آن پک زد. دود عمیق و سنگین از میان به خود آمد و دوباره سیگار دیگری روشن کرد. این بار سیگار را بر لبش نهاد و با نا

 دپرسیمیاز خود  خوردبرمیدر هوای سردی که پارک را به خواب برده بود گم شد. هر بار که به قاتلی بیرون زد و  اشبینیدهان و 

 ده بماند؟بمیرد تا گناهکاری زن گناهیبیدیگر شوند؟ چرا باید  ایعدهقربانی لذت و شهوت  ایعدهکه چرا باید 

محو کرد. دوباره به یادش آمد تا زمانی که انسان هست  هاکاجو نازک  تیزنوک هایبرگمیانباد که وزید ذهنش را با خود برد و 

 هایپروندهتمام  یکبهیکو قساوت نیز هست. او  رحمیبیهست  طلبیجاههم هست. تا زمانی که قدرت و  خواریخونجنایت و 

که حتی زن و فرزند خود را سالخی کرده بودند.  ایدیوانهین چند سال به عهده گرفته بود به یاد آورد. مردان قرمزی که در طول ا

زنی که تنها برای دستیابی به مرد دلخواهش همسر خود را مسموم کرده بود، جوانی که مادرش را با دست خود کشته بود، دوستی 

 و، کودکی که جنایت کرد و بی گناه شناخته شد خوارآدم فروشدستآن مرد ، بود زدهدست هایشکالسیهمکه به کشتن تمام 

 عطش بودند. داوطلب که برای مردن پر هایقربانیسرانجام 

 هایشاشک تندیبهدانلد . آمدمیبه سویش  آلودبغضدرهم و  ایچهرهصدای زنی او را به خود آورد. مری بود که با  هااندیشهدر همین 

 نزدیک شد و گفت: منو ببخشید که خلوت شما رو به هم زدم. آرامیبهرا پاک کرد و با لبخند تلخی به او پاسخ داد. مری 

 الزمه که یکی بیاد و تو رو از کابوس هات نجات بده. هاوقتنه. دخترم بعضی  -

 : این بار که موفق نشدیم.نگرانی گفتمری با 
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 رو بکنن.امیدوارم دفعه بعد بتونن این کار  -

 می تونم شدت ناراحتی رو توی چشمهاتون ببینم. -

میشم. از اینکه چرا به دنیا اومدم. حتی از خودم  دارغصهمی میره  گناهبیدانلد آهی کشید و اعتراف کرد: می دونی؟ هر بار که یه آدم 

 که یه انسانم متنفر میشم.

 چه اونی که گناهکاره و چه اونی که بی گناهه. دنیای ما گرداب مرگباریه که همه رو توی خودش فرو می بره. -

 جنایت عادت کنم. هایصحنههنوز نتونستم به دیدن کرد. مری ادامه داد:  تأییدتکان دادن سر  ادانلد به سیگارش پکی زد و ب

 .طورهمینمنم  -

 از این کار لذت ببرن. هاییآدمچرا باید  -

 داریم تقاص کارهای خودمون رو پس میدیم. هاانسانما  کنممیفکر  -

به سرم زد. صدای تلویزیون  خوابیبی شبنیمهگفت: بچه که بودم یه از خاطرات دورش خیره شد و با لحن غمباری  هادوردستاو به 

وی تلویزیون مستندی که ت به برنامهیواشکی کمی بلند بود و من کنجکاو شدم تا برم و ببینم چیه. از اتاقم زدم بیرون و از گوشه دیوار 

 اهفک، هانهنگ عامقتلنگاه کردم. نمی دونم چند دقیقه دیدمش ولی هر چی که بود حالم رو بدجور بد کرد. در مورد  شدمیش خپ

. دلیو سنگ رحمیبی. صحنه هاش پر بود از کردنمیاستفاده  آرایشلوازمو شیرهای دریایی بود و اینکه چه جوری ازشون برای صنعت 

. کردنمی پارهتکههنوز زنده بودن  کهدرحالیرو  گناهبیچه راحت با نیزه هاشون اون موجودات  هاآدم دادمیکه نشون  هاییصحنه

ی شکارچای مرد پفک زخمی زیر یه ذابم میده. عسال توی ذهنم میاد و  همهایند از گذشت عاز یادم نرفته و هنوز ب اشصحنهیه هنوز 

، زچیهیچ. مرد باالی سرش که رسید بدون توجه به دادمیو آروم دم تکون  کردمینگاه به اون  اشمشکی هایچشمافتاده بود و با 

ی زد و تو وپادست. حیوون بیچاره تا چند ثانیه فروکردرو باال برد و توی سرش  اشنیزهبدون اینکه صدای دردآلودش رو بشنوه 

رو چشمهام سمتم دوید و  باعجلهداد من به گریه افتادم و پدرم که تازه متوجه اومدن من شده بود  جون کهوقتیخونش غلتید. 

 تماشا کردم و ذهنم پر از اندوه و غصه شد. دیدممیگرفت ولی دیگه دیر شده بود و من اون چیزی رو که نباید 

ودمون داریم خ هاآدما ما رحاال بدونین چ کنممیفکر شید. دانلد آرام لبخند زد و گفت: تا چند شب تب کردم و کارم به بیمارستان ک

جهان به  العملعکساین پس میدیم.  گناهشبیخودمون رو در حق دنیا و طبیعت  هایرحمیبی. ما داریم تقاص کنیممیرو نابود 

 نادرست و ظالمانه ماست. هایعمل

رو تعریف کردین. حق با شماست  هاآدمرد: چه قدر زیبا حکایت ما و آرام زمزمه ک فرورفتشده بود توی فکر  تأسفمری که غرق در 

 شاید ما باید مجازات بشیم تا جلوی نابودی دنیا گرفته بشه.

باشیم یا نه. اون فقط موجودی به اسم انسان رو نابود می  گناهبیبرای دنیا فرقی نداره که من و تو  گیریانتقامتوی این  -

 زچیهیچو  کسهیچکنه تا شاید بتونه خودش رو نجات بده. این مائیم که باعث نابودی همه شدیم. فقط خود مائیم نه 

 دیگه.

 دوست من. اینجاییمرابرت که صدایشان کرد به خود آمدند. دانلد با مهربانی جواب داد: ما 

 بلند به سویشان آمد و با نگرانی گفت: اون قدر ذهنم بهم ریخته بود که توی ماشین خوابم برد. هاییمقداو با 

 کرد. شدمیکرد و گفت: این بهترین کاری بود که  ایخندهدانلد 
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 اون اتفاق رو دنبال می کردین؟ لحظهلحظهشما هم داشتین کرد و از رابرت پرسید:  تأییدمری هم با لبخند 

 توی ماشین و با کلی ناراحتی و پریشونی. البته. -

 . شماها چطور؟کنممیه شبه ولی خیلی احساس گرسنگی یمدرسته که نپرسید:  هاآنسپس از 

 شام نخوردیم درسته؟ اصالًدانلد گفت: ما 

 مری گفت: خب، این اطراف یه رستوران خوب هست که من و دوستانم همیشه میریم اونجا.

 اشتها دارین یا نه؟رابرت پرسید: شماها 

 دانلد جواب داد: باالخره باید زنده موند. مگه نه؟

 .و جواب داد: اون طرف خیابونه. یه رستوران شیک و معروفمری به خنده افتاد 

که این تصور برایشان  هرچنددوری کنند.  هاغصهو  هاناراحتیسپس هر سه به راه افتادند و تالش کردند حتی برای ساعاتی از 

 وانمود کنند که چنین است. توانستندمیکن بود اما شاید نامم
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 فصل دوازده

 چشمانش را باز کرد. آرامیبهداناوان 

 صدایی هم به گوشش نرسید. ترینکوچکگوش دهد اما  هادر تاریکی مطلق بود. سعی کرد تا به صدا جاهمه

نگین و س کردمی. سرش هنوز درد کردمیتقال  اشسینهو هراسان در  تاببیکه  را شنید ششد تنها صدای تپش قلب تردقیقو چون 

ه بود. حال تهوع داشت و هر بار ک شدهآمیختهبویی ترسناک که با بوی تعفن بود. بوی خون اولین چیزی بود که به مشامش رسید. 

 .ریختمیم ه بیشتر به اشمعدهدل و  کشیدمینفس 

هم بسته است. او به  هاآنبود. پاهایش را تکان داد و دریافت که  شدهبسته سختیبههد اما هر دو سعی کرد تا دستانش را حرکت د

وچکی ک قرمزرنگشروع به فریاد زدن کرد. در میان سیاهی محض نور  درنگبیو  دادمیشده بود. تاریکی آزارش  پیچطناب ایصندلی

 کرد فهمید دوربینی روی او زوم کرده است. به سمتش چرخید و روی صورتش متمرکز شد. اندکی که دقت

 صدایی نشنید. بازهمدوباره فریاد زد و 

سپری شد و او با سردرگمی تالش کرد تا فکری بکند. حتی بلند شد و با صندلی سنگینی که به آن چسبیده بود چند  ایچندثانیه

با کنجکاوی پاهای عریانش را به زمین کشید قرار گرفت. روی زمین  اشصندلیاز نفس افتاد و دوباره  سرعتبهاما  ؛قدمی جلو رفت

اندکی جلوتر را لمس کرد و انگشتان پایش به ماده لزجی صافی پوشیده شده است.  هایسنگبا  سو دریافت که کف آن مکان ناشنا

 برخورد. ترسید و پاهایش را عقب کشید.

 دوباره فریاد زد و کمک خواست.

و از شدت نور چشمانش را بست. چند ثانیه طول کشید تا به نور سفیدی که اطرافش بود عادت کند. روشن شد و ا هاچراغاین بار 

ه و سنگی بودند. ب سفیدرنگچشمانش را که چرخاند دریافت در سلولی تنگ و مکعب شکل قرار دارد. سلولی که همه دیوارهایش 

 گفت: وای خدای من. اینجا کجاست؟پاچه شد و کف زمین که نگاه کرد پر از خون لخته شده بود. با دیدن خون دست

 سرش را برگرداند و میزی را دید که گوشه دیوار قرار داشت و روی آن پر بود از ابزارآالت تیز و برنده.

را  ECSقصد هک کردن سایت  ITدر اتاق  کههنگامیدیده است،  تاپشلپو خیلی زود دریافت این همان سلولی است که دیروز در 

ایه قربانی بعدی دستم عنوانبهبه در فلزی سلول خیره شد. حال نوبت او بود تا  زدهحیرتدنش به لرزه افتاد و با دیدگان داشت. ب

 دیگر شود. یلذت کاربر

. صدایی که کلفت و ترسناک بود در بلندگوی کوچکی روی سقف با او سخن گفت: کردنمیدوربین روی او زوم کرده بود و حرکتی 

. راردادیمقدر سایت  تازگیبهکه  داشتنیدوستداناوان. امروز اینجایی تا برای ما زیباترین شکنجه رو به نمایش بذاری. روشی تازه و 

 شکنجه شدن با ربات بدون ماده مخدر و در زجر کامل.

که به صندلی چسبیده بود سعی کرد تا به میز ابرازها نزدیک شود. تنها یه وجب تا چاقویی  طورهمان. فراگرفترا  ترس وجود داناوان

 که روی میز بود فاصله داشت. دستش را دراز کرد تا آن را بردارد ... اما در صدایی کرد و باز شد.

زرگ بود. با دستانی ب شدهساخته هاانسانبود. ربات همانند  هیکلی مخوف و بزرگ داخل شد. او تاکنون چنین موجود ترسناکی ندیده

 .گرفتمیحرکات قربانی را زیر نظر  ترینکوچکو قوی و چشمانی که با دقت 
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 اجهمانربات به سویش آمد و صندلی را به وسط سلول برد. داناوان فریاد زد و او بدون توجه به فریادهایش به سمت میز رفت و 

 ر شد.منتظر فرمان کارب

 در اداره پلیس ...

 بودند. این بار بدون ماده مخدر و در هوشیاری کامل! ECSهمه با وحشت شاهد دیدن شکنجه قربانی سایت 

 شکنجه داشتند. هایآیکوناز کار انداختن گروه هکرها سعی در  سوآنرا پیدا کند و در  سلولفرانسیس سعی داشت محل 

 بود و صدای فریاد داناوان نشدهانتخابدانلد، رابرت و مری هر سه در سکوت و وحشت کنار کامپیوترها ایستاده بودند. هنوز کاربری 

وانسته هنوز نت جاناتان. آلبرت و شدمیصدایی که با ایجاد اختالل در آن از شنیده شدن سخنان قربانی جلوگیری . رسیدمیبه گوش 

 نفوذ کرده و آن را متوقف کنند. افزارنرمبودند به 

که  دادمیای  Onlineو این خبر از جنایت  شدمیخاموش و روشن  نمایشصفحهعالمت ضبط زنده تصاویر به رنگ قرمز در باالی 

 .افتادمیمقابل چشمانشان اتفاق 

یمت بود. گوشه صفحه مرتب ق واردیوانهت و پیشنهادها به مزایده گذاشته شد. هر کاربر شروع به ارائه مبلغ باالتری کرد. مبالغ هنگف

 .رفتمیو باال و باالتر  کردمیخرید قربانی تغییر 

 هایتاپپل، فروش یا از کشتن . فروش عطر مخدر با لذت بردن از خودکشیشدمیتبلیغات عجیبی دیده  انگیزنفرتکنار این صفحه 

 و حتی مزایده فروش انسان، دختر و پسرهایی با سنین مختلف! کردمی اشدیوانهو  رسیدمیبه کاربر  هاآنکه بوی ماده مخدر از 

و  که گوشه اتاق بود نشست ایصندلیدانلد از دیدن این توحش حال بدی پیدا کرد و بدون اینکه به سایت هولناک نگاه کند روی 

ابرت و مری ترجیح دادند که همراه گروه هکر مانده و خیره شد. ر رقصیدندمیبه منظره درختان بلندی که بیرون از پنجره میان باد 

 کنند. شانراهنمایی لحظهبهلحظه

 و درمانده شاهد مرگ همکار خود بودند. مستأصلو  کردندمینگاه  رفتمیباالتر  هرلحظههمه با ترس و نگرانی به قیمتی که 

 .شدمی هاآنسرنوشتی که شاید ساعاتی بعد گریبان گیر خود 

در هم و  هاچهرهو نه محل جنایت ردیابی شده بود و نه کسی توانسته بود در سایت اختالل ایجاد کند.  شدمیسپری  تندیبهدقایق 

 آن مردان و زنان دید. تکتکناامیدی را در چشمان  شدمیشده بود و  پریدهرنگ

 بودجه داریم. تأمیندانلد به حرف آمد: دوستان من، ما نیاز به  ،ناگهان میان سکوت اتاق و فریاد بریده و لرزان داناوان

 مری با تعجب پرسید: برای چه منظوری؟

 تا بتونیم مثل یه کاربر توی مزایده شرکت کنیم و وارد بخش شکنجه بشیم. -

 میره؟م تا از درد و عذاب بصدای اعتراض همه بلند شد و دانلد لبخند تلخی زد. پرسید: راه دیگه ای به فکرتون میرسه؟ باید وایستی

 مری با ترس گفت: یعنی می گین بریم داخل و بکشیمش تا راحت بشه؟

 ماست. راهتا زمانی که نتونیم کاری بکنیم این تنها  -

 ولی می دونم که رئیس پلیس قبول نمی کنه. -
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 شدن مردم بود. پارهتکهباید باهاش صحبت کنی. نمیشه شاهد  -

شه : چرا نمیپرسیدرابرت هم نگران و مضطرب به صفحه کامپیوترها خیره شد و ی تماس گرفت و موضوع را به او گفت. نمری با تو

 ردیابی کرد؟ چرا نمیشه اختالل انداخت؟

پیچیده  یهارمزگذاریو  فیلترشکنسایت تغییر می کنه این کار مشکل میشه. اونها از  رمزدهیفرانسیس جواب داد: وقتی الگوریتم 

 و متغیر استفاده می کنن و این کارمون رو گره زده.

مطرح کند اما از همان ابتدا به همه اطمینان داد که سران کشور رئیس پلیس موضوع را با تونی با دانلد هم صحبت کرد و قرار شد تا 

باالیی را متحمل  هایهزینهو  حاضر نبودند برای جان مردم به چنین کاری دست بزنند هاآنبا این درخواست مخالفت خواهند کرد. 

 شوند.

 و سرانجام با برنده شدن کاربری ثروتمند مزایده بسته شد!

 گروه کاری از پیش نبرد و شکست خورد. بازهمبه خریدار قربانی اجازه دسترسی داده شد و او شکنجه را آغاز کرد. 

 به بدترین شکل شکنجه شدن.کرد و گفت: تا آقایون تصمیم به کاری بگیرن صدها نفر  تمسخرآمیزیرابرت خنده 

دانلد چیزی نگفت و بدون اینکه شاهد مرگ آن جوان باشد از اتاق خارج شد. مری هم اندکی بعد اتاق را ترک کرد. کاربر گزینه 

یادهای بود. صدای فر شاز بدن داناوان مشغول جدا کردن پوستکندن پوست را انتخاب کرده بود و ربات با خونسردی با چاقویی باریک 

استفراغ کرد. رابرت تا لحظه آخر از شدت ناراحتی  هاآناز اتاق بیرون رفتند. حتی یکی از  تکبهتکهمه را منقلب کرد و  خراششدل

 را ردیابی کنند. شدمیام در آن انج بارخوندر اتاق ماند و به گروه فشار آورد تا شاید بتوانند محلی که جنایت 

د توسط اره نفسش بری آرنجرفته بود با قطع شدن دستش از  مرگروبهحاصل نشد و داناوان که از شدت درد و خونریزی  اینتیجهاما 

ون خبا چشمانی که از درد بیرون زده بود غرق در  بختنگونو جان داد. شکنجه هراسناک در دوازده دقیقه به پایان رسید و قربانی 

با وضوح کامل نمایش داده شد و کاربر تا لحظه آخری که  هاصحنهشد. تمامی این  قطعهقطعهبا ساتور بزرگی  رحمبیط ربات ستو

را به او نشان دهد. حتی ربات  شدهبریدهتا هر عضو  خواستمیو از ربات  دادمیفرمان  شدمیبدن داناوان روی میز چیده  هایتکه

 .چکیدمیرا مقابل دوربین گرفت و از ابعاد مختلف نشانش داد. سری که هنوز از آن خون  سربریده

ط چند ثانیه بعد دانلود کلیپ شکنجه توسباال ضبط شد و در زیر کادر تصویر آماده دانلود کاربران گردید.  باکیفیت هاصحنهتمام 

را که  خواریخون هایانسان زدهبهتا دردناک بود. رابرت با چشمان سرعت و تعداد دانلودهآغاز شد.  ECSکاری تازه از سایت  ،ربات

 گفت: چقدر توی دنیا قاتل و آدمکش داریم و خودمون نمی دونیم. تأسفنیز گذشت شمرد و با  هامیلیونتعدادشان از 

ناامید شدند و هر یک باره این آخرین حرفی بود که زد و سپس اتاق را با همه تصاویر خون بارش ترک کرد. فرانسیس و گروهش دو

 .دادمیاز اتاق رفتند. اتاقی که بوی خون و مرگ  ایبهانهبه 

اضافه شد. مری که از مرگ  هاآنبیرون هوای تازه حال دانلد را بهتر کرد. مری هم کنارش ایستاده بود و دقایقی بعد رابرت هم به 

 گفت: فکر کنم دفعه بعد نوبت من باشه. ریختمیهمکارش اشک 

 دانلد با خنده گفت: بهتره خودمون تسلیم شون بشیم قبل از اینکه اونها ما رو بگیرن.

 رابرت گفت: من ترجیح میدم با ماده مخدر بمیرم تا با درد.
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 میشه مرتکب شد. هاییجنایتمری گفت: با پول چه 

 هایبچهرو به فروش گذاشتن.  هابچهحتی  که نمیشه باور کرد. هاییبا قیمت: اونها حتی آدم هم می فروشن دانلد سر تکان داد

 .سالههشت

 .متأسفمو با حرص ادامه داد: از اینکه یه انسانم 

باید شاهد شکنجه شدن یه آدم دیگه باشم بدون اینکه بشه  دخوابم نمی بره. چون می دونم روز بع هاشبمری با ناراحتی گفت: 

 کاری کرد. این بیشتر از هر چیزی عذابم میده.

 ت گفت: باید بیشتر در مورد این گروه آدمکش اطالعات به دست بیاریم.رابر

 .زدهدست هاشهرکبه خریدن کدوم  ECS. به مری گفت: باید ببینیم این شرکت فکری به ذهنش رسیدسیگارش را روشن کرد و دانلد 

 باشه کجا انجام میدین؟رو به رابرت و مری کرد و پرسید: اگه بخواین کاری رو شروع کنین که دور از چشم همه 

 رابرت گفت: توی یه انبار خلوت یا ...

 مری حرفش را تکمیل کرد: یا توی یه شهرک خالی از سکنه!

تمامی  شدمیبود. جایی که  ترپایین دوطبقه هاشرکتدریافت اطالعات سری هر سه بدون هیچ حرفی به دنبال مری راه افتادند. اتاق 

 ECSبرای شرکت خطرناک  شکبیکاری که اقتصادی و بانکی بیرون کشید.  هایپروندهو نهادها را از داخل  مؤسساتاطالعات سری 

 داشت. ایموشکافانهنیاز به بررسی دقیق و 
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 فصل سیزده

 آغاز شد. ECSمالی و اقتصادی شرکت  هایفعالیتتحقیقات گسترده در خصوص 

به نیست  رمجهول و س هایپروندهبودند که از همان روز عصر به سراغ تمامی اطالعات سری رفتند.  نفریسهمری، دانلد و رابرت 

 پر از غبار بایگانی اداره پلیس. هایقفسهشده در میان 

مدارک  و هر جا که نیاز به کردندمیاز فیلترشکن استفاده  بردندنمی جاییبهراه که  هرکجابه اینترنت هم رسید.  هابررسیحتی این 

 دهد.قرار ن هابررسی. او حتی ترجیح داد تا تونی را در جریان این کردمیکاغذی داشتند مری با استفاده از موقعیتش آن دو را کمک 

این شرکت و کسانی که به آن وابسته بودند کار راحتی نیست. کاری که شاید با  هایفعالیتکه یافتن رد معامالت و  دانستمیدانلد 

 هاآنرفت. اندکی بعد  ECSوابسته  هایشرکت شدهخریداریسراغ بررسی امالک ز همراه بود. مری به درخواست او به خطراتی نی

 نیز به این گروه وابسته است. ایساختمانیدریافتند که شرکت تجاری 

 به موضوعات مهمی پی بردند. ایجداگانهآن شرکت افزوده شد و هر سه با تحقیقات  هایشاخهبه تعداد  کمکم

فعالیت داشتند. در کنار  پزشکیو  داروسازی، تجارت ملک، ITدارای هشت شرکت عنکبوتی بود که در زمینه  ECS گروه آدمکش

 کشیهرهبکه با نام صحنه جرم الکترونیکی محبوب دیوانگان شده بود قاچاق انسان،  شاناصلیجنبی کار و تجارت  هایفعالیتهمه این 

 دین موردوابسته یافت چن هایشرکتمستند قتل بود. در جستجویی که رابرت از سوابق  هایکلیپو  هافیلمجنسی و ساخت 

 را بیابد. هاآنکه با همه تالشش نتوانست دلیل  شدمیسنگین قانونی دیده  هایجریمه

ی و به دلیل تخلفات اخالق هاشرکتآن . پیدایشان کند پلمپ شده بایگانی اداره پلیس هایقفسهمری توانست در میان که  جوابی

ک خا هایپروندههر بار با پرداخت جریمه از مجازات شدن فرار کرده بودند. هر چه ولی  متهم شده بودندبارها از سوی پلیس پزشکی 

 شد. ترترسناکو  ترروشنخورده بیشتر بیرون کشیده شد ماجرا 

 خودداری کرد. هاپروندهبرای دسترسی به  هاآنورود  بایگانی ازتا آن حد که روز بعد کارمند 

 هایحساب و هابرگهدارند در فرصتی مناسب با فرستادن همکارش از تمامی بیشتری داشتن مدارک مستند نیاز به  دانستمیمری که 

 تصاویری تهیه کرد. هاشرکتآن  شدهبلوکه

 ایجلسهخواست تا در هتلشان با او  هاآنبود با دانلد و رابرت تماس گرفت و از  هپیداکردآن روز مری که به مستندات مهمی دست 

 داشته باشند.

 نشان داد. هاآنرا به  هاپروندهاز متون  شدهگرفتهرفت و در اتاقی که اقامت داشتند تصاویر  هاآنبه نزد  اشتعطیلیمری پس از 

یس از پرداخت جریمه به پل اشآمریکایی. شرکتی که با توجه به ملیت بود کارجنایتآن مجموعه  به شرکت نهممربوط که  ایپرونده

 معاف شده بود.

است و  Acromediaبا ردیابی تاریخ بخشودگی آن شرکت و کنار هم گذاشتن دو پرونده دیگر دریافتند که شرکتی با نام  هاآن

 نجات دهد. اشمالیهنگفت ا وام دولتی را ب ورشکستهکارخانه  ،اتهام بعدازآنتوانسته اندکی 

از این فرقه شیطانی را باید در همین حوالی  هاییریشهبودند. دانلد حتم پیدا کرد که  خبربیو این واقعیتی بود که تاکنون از آن 

 .گشتبازمیمالی و سیاسی  هایپشتیبانجستجو کند. ریشه عمیقی که به دولتمردان و 
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در همین شهر و کشور هدایت شود با ترس و نگرانی گفت: به نظر می رسه  هاییانسانتوسط  هاجنایتاین  شدنمیمری که باورش 

 .رسیممیداریم به خودمون 

 شده باشه. ترسختکارمون  کنممیتصور دانلد لبخند تلخی زد و پاسخ داد: درسته. 

 نبود که از ما خواستن بیایم به نیویورک. جهتبیکرد و گفت: پس  تأییدرابرت هم با دلسردی 

بمیرن  هاپلیساستفاده کنن. وقتی  هاجنایتتا ازشون برای پوشوندن  گشتنمیحق با تو بود. اونها دنبال چند تا قربانی  -

 میشن. سموضوع رنگ و بوی سیاسی پیدا می کنه و مردم کمتر حسا

 عاتی بعد او موافقت کرد و همگی در اتاق کنفرانس جمع شدند.با تونی داد. سا ایجلسهفردای آن روز مری درخواست 

رائه ا هاآنجلوی تونی گذاشته شد. مری توضیحات کاملی را در خصوص همه  یکبهیکبا موبایل  شدهگرفتهو تصاویر کاغذی مدارک 

 مواجه شد. تونیبا مخالفت  بازهم آنچهدرخواست کمک مالی و انسانی بود.  اشخواسته .کرد

تکرار کرد: من  مرتباًرا  ایجملهمری، دانلد و رابرت  هایدرخواسترا بررسی کرد و در برابر سری مدارک با نگرانی همه آن  معاون

 نیستم و باید مافوقم بهم اجازه بده. گیرندهتصمیم

 کرد. وییجبهانهو هر بار که مری اصرار کرد تا با رئیس پلیس صحبت کند به نحوی از این کار طفره رفت و 

 فهمید که او حاضر به همکاری نیست و اگر هم باشد اجازه این کار به او داده نخواهد شد. زودیبهدانلد 

یکا این جنایت در آمر هایریشهیافتن که طی روزها جستجو یافته بودند گفت و با امیدواری از  ایپیچیدهاز مستندات  باشهامتمری 

 سخن به میان آورد.

 سربسته سعی کرد تا به او بقبوالند که پایش را از حد خود فراتر گذاشته است. به شکلیتونی و 

 ی.دچار مشکل بش خواستیمنمیاو به مری گفت: اگه از این دو آقای محترم کمک خواستیم فقط برای این بود که تو یه زن بودی و 

و مقابل کسایی که مردم رو  بربیامز پس این کار مری را برآشفت و جواب داد: درسته که یه زن هستم ولی می تونم ا شاین حرف

 سالخی می کنن بایستم.

او  أییدتتا شاید با  ش چیده شدلمقاب پزشکی اتتخلف هایبرگههنریک هم به جلسه اضافه شد و تمام  مریاندکی بعد با درخواست 

تونی که رغبتی به ادامه بحث نداشت با تماس  هاتالشرا داشته باشد اما علیرغم تمام  شکمک مری بتواند رئیسش را متقاعد کند و

 تلفنی رئیس پلیس دستور اتمام جلسه را داد.

 حتی به درخواست ناامیدانه مری نیز که کالفه و دلخور قصد کنار گذاشتن این پرونده را داشت جوابی نداد.

 مری، دانلد و رابرت در اتاق تنها شدند. و سپس

کرد و زمزمه کرد: اگه یه مرد بودم شاید حرفم رو  آوریجمعرا از روی میز بزرگ  ریختههمبهکاغذهای  مری با سرخوردگی مدارک و

 .کردمیقبول 

 و آنگاه بدون اینکه چیزی بگوید و منتظر نظر دانلد و رابرت بماند اتاق را با عذرخواهی دردناکی ترک کرد.
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 ترینشجاعکاغذ روی آن بود خیره شد و آرام گفت: اون  هایشدهو درمانده شد و رابرت تا دقایقی به میزی که هنوز پاره  متأسفدانلد 

 دختریه که دیدم.

 ترک کرد. دادمیو دانلد سری تکان داد و متفکرانه و ساکت اتاقی را که بوی خیانت 
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 دهچهارفصل 

. کردمیرانندگی  دادمیتغییر چهره  هرلحظهو  درخشیدمی شپرنور و رنگارنگ هایچراغبا مری با درماندگی میان خیابان خلوتی که 

 نیفتد. هاشکنجه خراشدلو  آلودخون هایصحنهقادر نبود به یاد  ایلحظهذهنش آشفته بود و حتی 

وی چون گهمبا تمام قدرتش کاری از پیش نبرده بود. این بازی مرگبار  پلیس و در این میان مردندمیکامل  رحمیبیمردمی که در 

 یگناهبی. شاهد مرگ خوردمیو قرعه تلخ مرگ به نامش رقم  شدمیکشیده از آن بیرون  بختینگوننام  هرلحظهچرخانی بود که 

 .آزردمی شدتبهمری جوان را  آنچه ،کرد اشتجربه شدمیبود که  ایروحیشکنجه  تریندردناکبودن 

ور افتاد اشتهایش ککه قربانی شدن زن  خراشدل هایصحنهگرسنه بود و خواست تا در رستورانی بایستد و چیزی بخورد اما به یاد 

ده رمردان قدرتمند و توانایی در پشت پو  ویشان بودر در دشمن ترسناکی رو. فرورفتپارک کرد و به فکر  ایگوشهشد. ماشین را 

مالی چند  که با پشتیبانی ایفرقه آن نبودند. اشتنذکنار گحاضر به  هاقتلکه به دلیل درآمد هنگفت این  هاییآناین جنایات بودند. 

 کشور اکنون قدرتمند و گسترده شده بود.

کروندا در لتونی سدست به خرید شهرک متروکه و مرموز ا تازگیبه ECSحکایت از آن داشت که شرکت مرگبار  هاآنآخرین اطالعات 

رید خانسانی جرات زندگی در آن را پیدا نکرد. قیمت  گاههیچزده است. شهرکی که به دالیل نامشخصی در جنگ سرد تخلیه شد و 

اعظم آن با فروش  رقمی که بخشبود چیزی بالغ بر سه میلیون دالر بود.  ECSکه وابسته به سهام شهرک از سوی شرکت دومی 

و بخش دیگرش از فعالیت اصلی این گروه شیطانی که فروش انسان بود. دختران و زنانی که برای  شدمی تأمینشکنجه  هایکلیپ

 شان در دسترس خریداران بود.تصاویر و مشخصات کاملو  شدندمیفروش در سایت به حراج گذاشته 

، رابرت، تونی و هنریک که با حضور دانلد ایجلسهرمانده و ناامید نشده بود. در مری در تمام مدت خدمتش در پلیس تا بدین حد د

نبود  با جنایتکاراناو با وجدانی که حاضر به تعامل اهمیتی داده نشد و مثل همیشه اما  یش را مطرح کرداستعفا پیشنهادحتی داشت 

ری م برایبدون تردید و این  برانگیخترا بسیاری  هایحساسیتسری مالی و اقتصادی  هایپروندهبه  هاآنورود شد. گذاشته تنها 

ر دولت آمریکا را د هایبلندمرتبهدر کمال ناباوری نام یکی از  هاآن کههنگامی .شدمیگران تمام  که با دانلد و رابرت همراه شده بود

 خواهد بود.در برابرشان نیویورک  شهرهمان دیدند حتم پیدا کردند که موانع از  نهمآن شرکت  مدیرههیئتمیان لیست 

 این شدنمیحمایت  کسهیچکه از سوی چون او زنی  برایاما  بود ترآسانتحمل این فشار روحی دانلد و رابرت برای مردانی مثل 

ز این دست ا کردمیکه وادارش  شنیدمیو از سویی دیگر تهدیدهایی را  بردمیرا جلو پرونده  باید سویکاز . بود خردکننده استرس

دیر یا و احق انتخابی وجود نداشت و  کردنمی اشپشتیبانییک کارمند ساده که هیچ مقام واالیی بردارد. برای  پیگیریجستجو و 

لی . او خیاندکردهمثل او را درگیر این ماجرا  کاریتازهکه چرا دختر  دریافت کمکم. حتی شدمیدر برابر فشارها تسلیم  وادار بهزود 

 .رسیدندمی شانخواستهبه  مجرمینو  آمددرمی زانوبه آسانیبه. او شدمیقاتلین مهیا  تازییکهدان برای یو م رفتمیزود کنار 

 مرگ برخورد.مرموز دیگری  پروندهدر خالل جستجوهایشان او به و تمام مشکالت کارش را در ذهنش شمرد.  فرورفتدوباره به فکر 

ویس درختان پارک سنت ج الیالبهدر  شانشدهمتالشی هایجنازهبه لتونی، کسانی که اندکی بعد  از سفرخبرنگار پس دو  ناگهانی

 .اندشدهکشتهکسی بفهمد به چه جهت  آنکهبیبود،  پیداشده

 سآنجللسمختلف آمریکا همراه بود. یکی در شهر مرسر و دیگری در  هایایالتکه با مرگ هجده پلیس در  یدیگر هایپروندهحتی 

که با ماده مخدر مقتولین  واردیوانهخودکشی  نیز یک مورد مشترک علت مرگ بود. هاقتلو این اواخر در نیویورک. در همه این 
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ته خود را کشبه دیوار و شیشه  رتسروصوچاقوی خانگی، خودکارهای اداری و حتی کوبیدن قیچی، . کسانی که با بودند شدهمسخ

 بودند.

 توانستیمی زدیمی ECSبود و اگر سری به سایت  شدهضبطمخفی  هایدوربینتوسط  هاقتلاز همه این بود که این  ترترسناکو 

ر د خواستندمی هاآنو هر که  شدمیبا خواست مردان ثروتمندی اداره  هاآنرا ببینی. گویی دنیای  هاآن تکبهتککلیپ خودکشی 

 .رفتفرومیدم به کام مرگ 

درد و  ابخاص  هایشکنجه. ترتیب داده بودند ایویژهبرنامه  ایستادندمیبرای کسانی که در برابرشان  قاتالن مری شک نداشت که

 بدترین نوع شکنجه را امتحان کردند. داناوانکه روی  گونههمان. ترعمیقرنجی 

حاضر نیست وارد این جریان بشه حتی به نظر میرسه از  کسهیچاعتراف کرد:  راحتیبهدر جلسه او به سخنان تونی اندیشید.  سپس

سیاسی و انتخابات  هایجریانشده و سعی دارن اون رو کنار سمت وزارت و نهادهای باالتر این جریان عادی و معمولی قلمداد 

 می تونیم شما رو پشتیبانی کنیم و من و رئیس پلیس هم تا حدودی. و مانع از گسترده شدن اخبار اون بشن فرمانداری پنهان کنن

 بیشتر از اون از دست ما خارجه.

 کههنگامیبود. دانلد  درآمده زانوبهاو حتی نگاه سرد و ناامید تونی را به یاد آورد. مردی که خیلی زود در برابر این پرونده مخوف 

 این راه رو ادامه میدیم. حتی اگه همه جلومون وایستن. آخرشتا  ه نفرما س: اما به او گفت خطاب کردمیجلسه را ترک 

اد لب در ایستکه تونی کرده بودند. لحظه آخری  تأییدبه رابرت و مری خیره شده بود و هر دو با اطمینان سخنان دانلد را  تونی هم

 نگاهش را به مری دوخت و لبخند تلخی زد.کند اتاق را ترک تا 

 و تنها دلش از ترس و نگرانی لبریز شد. درنیافتمری معنای لبخندش را 

ه بعدی براهنمای در چراغ  آرامیبهبرود.  اشخانهاز اتومبیلش پیاده شود به سمت  آنکهبیحال خوبی نداشت و ترجیح داد و اکنون 

 چپ پیچید.

کمک  و درخواستبود گوشه خیابان افتاده  زن هراسان .ودکش دیدبود که زنی را با کالسکه ک وارده نشدهاما هنوز به خیابان برانکس 

 توقف کرد و از اتومبیل پیاده شد. ایگوشهدر  سرعتبهمری . شتدا

 زن با دیدن او خوشحال شد و گفت: خدا رو شکر که اومدی. یه نفر بهمون زد و فرار کرد.

 تونستی پالکش رو بخوونی؟حالت خوبه؟ مری نزدیک دوید و با نگرانی کالسکه را برگرداند و از زن پرسید: 

 جون. نه نتونستم دختر -

 ایکهکالس رسیدنمیبه تن داشت و به نظر  ایکهنهلباس او  .و اجازه نداد تا داخلش را بررسی کند کالسکه را محکم از او گرفتزن 

 ؟از او پرسید: بذارین ببینم حال بچه خوبهه او باشد. مری با کنجکاوی به زن خیره شد و با این برند متعلق ب

 زن پتویی را که داخل کالسکه بود باز کرد.

 است. دادهرخگیج بود و نفهمید که چه  ایچندثانیهتا آن حد که  اما اتفاقی عجیب مری را شوکه کرد

 اسپری در چشم او پاشید و مری از شدت درد و سوزش چشمانش روی زمین افتاد. بازن 
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ور د از او اشکالسکهبعد زن و  ایلحظهرا بکشد اما زن محکم بر دستش لگد زد و اسلحه به کناری پرتاب شد.  اشاسلحهخواست 

در آن باز شد و سایه دو مرد روی سرش ستاد. و سیاهی را دید که کنارش ای بزرگتاریک اتومبیل  هایسایهشدند. مری در میان 

 در اتومبیل انداخته شد. زوربهو  گرفتنددهانش را  هاآنافتاد. از ترس شروع به جیغ زدن کرد اما قبل از آنکه چیزی شنیده شود 

 داخل تاریک بود و مری که قادر به دیدن اطرافش نبود با ترس پرسید: منو کجا می برین؟

نی دوست داری بدو حتماًپاسخی داده نشد و او دوباره پرسید. اندکی گذشت و از جلو اتومبیل صدایی ترسناک در گوشش پیچید: 

 ه شکلیه؟ من بهت نشونش میدم دختر خوشگل.چمرگ 

فتاد و خیلی زود تونی ا سخنانشود. در آن لحظات به یاد  ECSو دریافت که این بار اوست که باید قربانی سایت  سرد شدبدن مری 

 را رزانشدستان لمردانی که دو سمتش بودند دقیق و کامل کشیده شده است.  اینقشهفهمید که برای اسیر کردنش از ساعاتی قبل 

از  .بر مرگ بسته شود هاآندستانش با گره کور راه فراری ندارد بدون مقاومت اجازه داد تا  دانستمیند. او که با طناب ضخیمی بست

 مرد پرسید: این بار نوبت منه مگه نه؟

 نیست. کردمیرا ای که تصورش  راحتیبهداد و دریافت که مردن  مری را آزار اشخندهصدای مرد بلند خندید. 

دیگه. اگه منو  کسهیچجایی ندارد اما تالش خود را کرد: من مسئول این پرونده بودم نه  هاانساناین  لبکه ترحم در ق دانستمی

 مردم بردارین. ندست از کشت کنممیخواهش از سر راهتون بردارین دیگه کسی مزاحمتون نیست. 

مری خندید و پاسخ داد: می دونم چه کسایی توی این ماجرا دخالت دارن. مطمئن باش بعد از تو نوبت اونهاست.  دلیسادهمرد به 

 اینم بدون که راه ما تا ابد ادامه داره.

ه کرا  تنومندی مرداناو اطرافش را ببیند.  توانستمیبه راهش ادامه داد. چشمان مری حاال از سوزش افتاده بود و  هاساعتاتومبیل 

 سویبهکه در دل درختان بلند چون معبر شیطان را  ایجاده و سیاه و ترسناک بازوهایش را محکم نگاه داشته بودند هاینقاببا 

 و به قعر ظلمت امتداد داشت. هادوردستدید. راهی که تا  دپیچیمیسیاهی و مرگ 

بوی سیگار معطری که شاید آخرین بوی خوشی بود حتی  را بهتر درک کند. چیزهمه بودنشزندهتالش کرد تا در آخرین دقایق و 

ر که هرگز د هاییآنبود و  تنگشاندلکه  هاییآناندیشید. به  اشزندگیپس بویید و به همه لحظات . پیچیدمیکه در مشامش 

 .هاستآننشده و برای همین قربانی بعدی  خوارانخوناما بر خود بالید که تسلیم  ترسیدمیزندگی فراموششان نکرد. 

 زآنچهاحال حتم داشت که قلب تنهایش خیلی زودتر چیزی بگوید به بیرون خیره شد و با تمام دوستانش در دل وداع گفت.  آنکهبی

تنها ، روز چنداست. در  فرارسیده. قدری که اندیشید دریافت چه زود نوبت قربانی شدنش خواهد افتاد وتابتباز  کردمیتصورش را 

 .شدمیاکنون باعث مرگش و  دانستمیتلخ و ناگفته. رازهایی که نباید  هایبا دریافتن راز

 اتومبیل در سیاهی رفت و نور تند و سفیدش دل تاریکی را شکافت.

پیاده  بودند. با رسیدنشاناتومبیل دیگر هم آنجا منتظر  خاموش شد. چهار پرنورش هایچراغو  نددر دشتی برهوت ایستاداندکی بعد 

 شدن مری و دو مرد همراهش تعداد زیادی از نفرات گروه به دورشان حلقه زدند.

در حال  اشچوبیکه دیوارهای  ایکلبهتروک کنار مری از دیدن آن مکان خوفناک و آشنا به وحشت افتاد. همان دشت تاریک و م

 متالشی شدن بود!
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 اشندگیز. درست به همان شکلی که در فیلم دیده بود. قلبش از ترس به تپش افتاد اما برای خوارانآدمهمان مکان قربانی کردن فرقه 

 . حاالچشم دوخت را داشت شاندستگیریکه آرزوی  به مردان و زنانی وناباورانه به قتلگاهش  اونه التماس کرد و نه گریه و زاری. 

 بود.بسته  شدستانبودند و این بار  اشقدمیدر چند  هاآن

 ومین قربانی را برایشان مهیا کرده است.درا معرفی کرد و از خدایان تشکر کرد که  شانقربانیبلند  یرئیس گروه با صدا

 رد.شدید مقابلش آمد و ضبط فیلم را آغاز کدوربینی با نور آنگاه دو مرد کنار رفتند و مری با دستان بسته در حلقه قاتالن تنها شد. 

 ایشدهبطضقرار نبود او زنده بماند. این فیلم کلیپ  چراکهاما این بار بدون امکان ردیابی.  که این فیلم دیده خواهد شد دانستمیمری 

 را داشتند. هاآن. تنها برای تنبیه کسانی که قصد متوقف کردن شدمیشکنجه سایت آپلود  هایکلیپبود که در صدر 

 رابرت، فرانسیس و هنریک. برای کسانی مانند دانلد و

شد  ترتنگمرگ  و مری احساس سرما کرد. اندیشید که دیگر چه اهمیتی دارد که سردش باشد یا نه. حلقه اربابان وزیدمیباد تندی 

 رحمیبآن گروه  او . لبخندزمزمه کردبا حرکات لبش کلماتی را  . حتیآمد. مری رو به دوربین کرد و آرام لبخند زد ترنزدیکو دوربین 

سگ کوچک خورده خواهد شد.  چندینبه همه اعالم کرد: این قربانی زیبا توسط  ایشدهرا به خشم آورد. رئیس گروه با صدای فیلتر 

 ش خواهد شد.شدن مدت مرگ ترطوالنیکوچک هستند و این سبب  هاسگ. طبیعی کامالً ، احساس لذتبدون ون ماده مخدر و بد

 پیکریغولکه توسط مرد  هاسگگوش داد. جمعیت کنار رفت و  ترسناکشان هایخرناسو  هاسگمری با نگرانی به صدای پارس 

 .باریدمی درنده شانکوچک بودند ولی توحش از چشمان  بااینکههجوم آوردند. او  سویبه شدندمیهدایت 

 هایلباسمرد دیگری به سمتش آمد و  کند. برداریفیلمخورده شدن زن  لحظهلحظهچرخید تا از  هاسگدوربین به سمت مری و 

 .کردندمی اشتکهتکه شکبیکه  ایگرسنه هایسگ. حال او مانده بود و درآوردفرم او را با خشونت از تنش 

در  هاسگبود. مری فرار کرد و  تربخشلذتبدون شک صحنه مرگ با گریه و ترس . کردندرها را  هاسگبه گریه افتاد که مری 

حریصانه  هاگسکلبه دوید و  سویبه اختیاربیاو د. نبگیر گازرا ش تا پاها و دستان ندسعی کرد هاآن. ندهر یک به سمتی پریدتعقیبش 

ری م او گیر افتاد و کنده شد. خون به هوا پاشید. هایدنداندنبالش کردند. سگی باال پرید و ساعدش را جوید. گوشت دستش میان 

تا چندین متر دورتر روی زمین  دادمیفشرد و به دویدن ادامه داد. نور دوربین که سایه لرزان او را نشان  اشسینهدستش را میان 

 ده بود.افتا آلودگل

به کتف و پاها و کمرش چسبیدند. درد مری را سست  بعدی هایجهشکه حاضر نبودند دست از این طعمه لذیذ بردارند با  هاسگ

ین شد و ایستاد. دورب حالبی فرورفتکه در گوشت تنش  هاسگبه سمت کلبه قدم بردارد. دندان  بازهمکرد و نال کنان کوشید تا 

 نینش فیلم بگیرد.نزدیک شد تا از چهره خو

 بود. پرکردهو خون تمام بدنش را  کندندمیگوشت تنش را  هاسگ

 ترراحتوحشی  هایسگروی زمین که نشست کار . درآمد زانوبهتسلیمش کرد و سرانجام  فرورفتیش هادندان دو سگ که در پا

 شد. هر یک با جهشی خود را به او رسانده و قسمتی از گوشتش را با دندان کندند.

پلید انداخت و با کشیده شدن مچ دستش میان دهان یکی از  هایانسانمری که از دهانش خون جاری بود آخرین نگاهش را به آن 

پس لبانش را به هم دوخت و درد را با تمام شتر کند. را بی خوارانخونالتماس لذت آن با . دوست نداشت که افتادروی زمین  هاسگ

درد و وید و خورد. ج شدنداناز گوشت و استخوانش را میان  قسمتییکدورش جمع شدند و هر  هاسگ. فروبردوجود میان قلبش 
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که کلیپ زجر کشیدنش برای ارضاء شهوت  دانستنمیاغماء رفت. ش به زو مغ فروبرد هوشیبیا به او ر سرعتبهخونریزی شدید 

 .دیوانگان کافی بوده است یا نه

 را شمرد. هاثانیه اشخلسهدر  و

خرد  هاسگتیز  هایدندانمیان بود که  هایشاستخوانصدای  دیگر درد نکشید. حتی قلبش نیز از تپش افتاد و اندکی بعد تنها

 .شدمی

 ایجادهکمش و خورده شدن امعاء و احشاء اش فیلم گرفت. چشمان پر از خون زن به دوربین باالی سر مری آمد و از پاره شدن ش

 نشدند. متأسفاز آن قاتالن از بسته شدنش  یکهیچنگاهی که خیره مانده بود.  رفتمی هادرختکه روبرویش میان 

 دیگری به سایتشان افزود. خراشدلقربانی زیبایشان کلیپ  بازهمو 

 ECS در سایت سرعتبهریخته شد و  تاپلپدر  بردارفیلمبود توسط  شدهضبطبا پایان خورده شدن مری فیلم که طوالنی و عالی 

 به مزایده گذاشته شد. هاکلیپدر صدر 

ا تقدیم ما ر میلی به زندگی، خویشتن خود هیچبی: ))قربانی دیگری برای خدایان که بودند نوشتهمتن جدیدی در زیر آن  کهدرحالی

 ((.ایستندمی ECSاین سزای کسانی است که در برابر راه شیطان و گروه  شکبیکرد. او تا آخرین لحظه از شکنجه شدنش زجر کشید. 

یه زن زیبا توسط چندین سگ  ذرهذرهاز خورده شدن  ایدقیقهبیست ایتکهاندکی بعد کلیپی هولناک در سایت قرار داده شد. 

 مرگ را به تصویر کشیده بود. ترینرحمانهبیو  بارترینخونکوچک. فیلمی که شاید 

مرگ بود.  شانزندگیرخداد  ترینتلخشاید  آنچه. شدمیتوسط دانلد و رابرت دیده صبحی بارانی  دمسپیدهدر فیلمی که بدون شک 

 گروه شیطانی بایستد.آن  رحمیبیش کرد تا در برابر مری تنها زنی که کنارشان قرار گرفت و تال

 حتی مردان قدرتمند نیویورک نیز از انجامش ناتوان بودند. آنچه

 .بردمیرا از میان  گناهانبیو آنکه باید از آن بهراسد همانی است که  معناستبیاو مرد تا به همه بفهماند ترسیدن از مرگ 

 . چیزی که گریزی از آن نبود.افتادمینیز  هاآنسرانجام قرعه به نام و  چرخیدمیاین گوی چرخان  چراکه
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 دهپانزفصل 

ل بود کردنش مشک کامل طلوع نکرده بود هنریک با دانلد و رابرت تماس گرفت. این بار باور طوربهصبح زود زمانی که هنوز خورشید 

 باشد. دادهرخ رحمیبیکه قتل به این سرعت و با این 

 به اداره پلیس بیایند. دانلد پرسید: مری هم میاد؟ سرعتبهاو نگفت که قربانی کیست تنها از هر دو درخواست کرد تا 

 و او تنها سکوت کرد و زیر لب گفت: شاید دوست من. شاید!

از جزییات قتل مطلع خواهد به اداره خواهد آمد و  حتماًپاسخش دانلد را متعجب کرد و نگران شد. اهمیتی نداد و با خود گفت که او 

 شد.

 .دندزمیترسیده بودند و مرتب از اتفاقی که افتاده بود حرف  شدتبهده دقیقه بعد به اداره پلیس رفتند. این بار هم کارمندان 

 اتاق هنریک راهنمایی شدند. هدانلد و رابرت ب

 انلد را غرق در وحشت کرد. پرسید: این بار نوبت کی بود؟مقابلش قرار داشت. نگاه مرموز آن دو د تاپشلپفرانسیس هم آنجا بود و 

ه ی تونی سعی کرد بهش هشدار بده و اون کوتاه نیومد.فرانسیس با ناراحتی صفحه کامپیوترش را به روی او برگرداند و پاسخ داد: 

 جورایی عجله کرد.

مشخص  آنچه. Gramsدر سایت که این بار در جستجوگر بود نه  شدهبرداشته ECS جنایت گروهاز  تازگیبهفیلم آغاز شد. کلیپی که 

 بود. شدهگرفتهدر نظر  هاپلیستنها برای مجازات این فیلم بود 

 این فیلم هراسناک خیره شدند. لحظهلحظه. رابرت و دانلد با ترس به ، همان تاریکی و اندکی بعد جمع سیاه پوشانهمان کلبه

 ی بیش از یک آشنای ساده. مری بود،حت، آشنا بود اشچهرهدوربین از میان سیاهی و دشت متروک به ناگاه سمت قربانی چرخید. 

 بود. شدهتبدیل خوارخونخدایان برای  ایقربانیحاال آنجا میان قاتالن به همکارشان که تا دیشب کنارشان بود و 

ش و دهان به چهره او که میان تاریکی زیباتر شده بود نگاه کرد زدهبهت. رابرت گیج و دانلد از ناباوری لرزید و چشمانش را بست

 یلشکه دل هاییاشکریخت.  اشکاو حتی نه التماس کرد. تنها به دوربین لبخند تلخی زد و وداع گفت. نه فریاد زد و مری . بازماند

 در دستگیری قاتالن بود. او ناکام ماندن

ین بلند شد. دوربدر سویی دیگر صدای خرناس چندین سگ برای مراسم آماده شد. را پاره کردند و  هایشلباسکمی بعد با خشونت 

هر یک از سویی به او حمله کردند و قسمتی از بدنش را خوردند. شدند.  ورحملهمری  سویبهحریصانه  هاسگکه به پشت سر چرخید 

 و نباید برای فرارسیدهرا از خود دور کند. او پذیرفته بود که زمان مرگش  هاآن ، پاها و حتی کمرش. مری حتی سعی نکرد تاهادست

 کند. تابیبیآن 

. را به دهان گرفتگوشتش از  ایتکهیکدورش جمع شدند و هر  هاسگ زانو زدنمایش داده شد. مری که  لحظهبهلحظه هاصحنه

به گوش رسید. دیگر نه دانلد تماشا کرد و  خراششدلناله دردناک و  هاسگمیان پاشیده بود. آخر کار که زمین افتاد  جاهمهخون 

ن کشمکش امی هایشاستخوانشکمش دریده شد و  کههنگامینه رابرت. حتی فرانسیس هم جرات نداشت تا پایان ترسناکش را ببیند. 

، مشخص بود پیامشان. کردمی خوددیوانگان بسیاری را عاشق  شکبی رحمانهبیخونین و کلیپ این شکست و خرد شد.  هاسگ

 روش ممکن مجازات شده بود. ترینتلخنفر پرونده به  ترینمهم
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. گروه با این مجازات سخت به دانلد و رابرت فهماند که دست دادندمیاگر به راهشان ادامه  شدمیو این سرنوشت برای بقیه هم تکرار 

 ر بکشند.از سرشان بردارند و کنا

ظامی قبل از آزمایشگاه ن هاسال. او گفت: اندکردهبقبوالند که نهایت تالششان را  هاآنبه  اشفنیهنریک سعی کرد تا با توضیحات 

بشه و با  غیرممکنارائه شد. اون موقع هدف این بود که مدارک دولتی، مکالمات سری و شنود اطالعات  TORآمریکا ابزاری به اسم 

و این لینک  دادمیبه وجود اومد. جالب این بود که هر کاربر فقط رمزگشایی خودش رو انجام  شدهرمزنگاری هایپیاماین ذهنیت 

 اطالعاتی رو از این شبکه بیرون خواستیدمیردیابی مواجه بودید و اگه  غیرقابل هایالیهشما به  رسیدمیارتباطی وقتی به انتها 

 د.ش غیرقانونیبود و برای اولین بار راه خوب و مطمئنی برای کارهای خالف و  آمیزشیطنتبود. این روش  غیرممکن عمالًبکشید 

 داره. ایطوالنیرابرت گفت: پس این ماجرا سابقه 

در ابتدا چیزی جز یه شوخی نبود اما مدتیه که داره در  Red roomحاال با شکل جدیدی از جرم مواجه شدیم. بله.  -

 رکجاهت کامپیوتر، می تونی شیه قربانی از پ زندهزندهزنده و واقعی اجرا میشه. شکنجه کردن  طوربه ECSمثل  هاییسایت

و یا حتی سرکارت. این گروه قدرتمندترین  شاپکافیکه هستی این کار رو انجام بدی. توی رختخواب خونه ات، توی یه 

 کهچوندارن ناز هیچ کاری  ایواهمهکامل انجام میدن.  رحمیبیرت و فرقه ایه که تا حاال دیدم. اونها این کار رو با جسا

 حمایت میشن.

 کرد: چرا نمیشه اون سایت رو از کار انداخت؟ سؤالدانلد تنها یک 

ش یزون سرورهاشون شخصیه و ما بهش دسترسی نداریم. شاید بشه هکش کرد اما اینکه کامل از کار بنداچفرانسیس جواب داد: 

 با ارز دیجیتال خریداری میشه. هاکلیپجرمشون رو هم نمیشه اثبات کرد چون ممکن نیست. 

 .بریمنمی جاییبهراه  عمالًرابرت با ناامیدی گفت: پس 

ود. این زیادی توی این پرونده ب هایقربانیست ولی به نظر میرسه که باید منتظر  نتیجهبیهنریک با تردید جواب داد: نمیشه گفت 

 از سوی یه شخص انجام نمیشه. هاجرم

 !مسلحتادنداناو به دانلد و رابرت خیره شد و با ترس ادامه داد: ما با یه ارتش طرفیم. یه گروه 

 دانلد ابرویی باال انداخت و گفت: خب. به نظر میرسه که همه می ترسن و قصد دارن کنار بکشن. اگه تو هم ...

 که هنریک پاسخ داد: اما من قصد ندارم کنار بکشم.اما هنوز حرفش را کامل نزده بود 

 رابرت پرسید: یعنی با مایی؟

 البته. فرانسیس هم همراه من و کنار شماست. -

کرد: بله. به خاطر مری تا آخرش هستم. من چیزی برای باختن ندارم  تأییدآن دو به فرانسیس هم خیره شدند و او سری تکان داد و 

 را قربانی باشم تا شریک جرم.و ترجیح میدم توی این ماج

 در برابر گروهی عظیم که از هیچ جنایتی واهمه نداره. چهارتادانلد لبخند تلخی زد و گفت: خب. حاال شدیم چهار نفر. 

با ناراحتی پرسید: مری رو بدون مخدر شکنجه  دادمیآزارش  هاسگرابرت که هنوز یادآوری صحنه خورده شدن مری به دست 

 کردن. درسته؟
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 فرانسیس با اندوه سر تکان داد.

 دانلد آهی کشید و زمزمه کرد: نمیشه تصور کرد چه زجری کشیده تا بمیره.

 هاآنبه مدارک سری بسته شد و  شاندسترسی هایراهبا مرگ مری سرش را پایین انداخت.  تأسفهنریک چشمانش را بست و از 

را پیدا کنند و وارد عمل شوند. در این راه نه رئیس پلیس  ECSزنده محل اختفای گروه  هایکلیپناچار بودند با ردیابی دوباره 

در آن  چراکههمراهشان بود و نه مقامات دولتی آمریکا. موضوع به نحوی سیاسی بود و کسی حاضر نبود خود را به خطر بیندازد. 

 .شدمیصورت خیلی زود به سرنوشت مری دچار 

 انلد و رابرت از اداره پلیس خارج شدند.دجلسه به انتها رسید و 

با توجه به عدم همکاری تونی و رئیس پلیس نیازی نبود تا بیش از این در آنجا بمانند و شاهد خیانت و تعامل پلیس با قاتالن باشند. 

 ن خالی کرده بود. کاریحاال کنار رفته و میدان را برای ادامه جنایت آدمکشا کردمیپلیسی که باید برای نجات مردم سعی و تالش 

 مرتکب نشده بودند. شانزندگیدر طول  گاههیچکه آن دو 

از استفاده از ماشین پلیسی که در اختیارشان بود نشدند و پیاده به سمت هتل به راه افتادند. در طول راه دانلد  به حتی حاضر هاآن

 رابرت گوش داد. هایگالیهمرتب سیگار کشید و به 

ر گناهکارن. نمی تونم باو واقعاًکه  هاییآدمبمیره. اونم فقط به خاطر رسوا کردن  جوریاینرابرت با ناامیدی گفت: حق مری نبود که 

 کنم که رئیسش حتی برای پیگیری ماجرا هم پیش ما نیومد.

اما توی اون شهر  کنیمیت رو حس که میری بوی خیان هرجایی. اینجا شدهتنگدلم برای مرسر و آدم هاش دانلد با حسرت گفت: 

ه ک ایپروندهکسی از روی ترس و خودخواهی کنار نکشید. اون سه تا  وقتهیچپلیس کنار هم بودن و  مأمورهای تکتککوچیک 

نده وداشتیم هنوز یادمه. نه تو و نه هیچ کدوم از همکارهات دست از تالش برنداشتین تا قاتل دستگیر بشه. می دونم که این پر باهم

 بشه. هاآدمکشو سیاسی تره ولی دلیل نمیشه که کسی بترسه و همدست اون  ترخطرناک

ا اما اینج کردیممیکرد: آره دوست من. اونجا مرسر بود و ماهم به معنای واقعی برای مردم فداکاری  تأییدرابرت لبخند تلخی زد و 

 اون دوستی و همدلی خبری نیست.نیویورکه و کسی برای یکی دیگه فداکاری نمی کنه. اینجا از 

. آهی ادافتمیکه در این ماجرا به خطر  دانستمیاو . فرورفتبه فکر  زدمیسیگارش را با غیظ پک  کهدرحالیایستاد و  ایلحظهدانلد 

دوست دارم که منو توی شهرتون دفن کنین نه اینجا. البته اگه  قربانی شدمکشید، رو به رابرت کرد و گفت: اگه توی این پرونده 

 ازم موند. ایجنازه

 نهاد و گفت: این چه حرفیه؟ تازه می خوام بعد از این ماجرا ببرمت رستوران و مهمونت کنم. اششانهرابرت با ناراحتی دست بر 

 و با این حرف هر دو خندیدند.

باید بدونم که اون با ماست یا برعلیه ما. می دونم که ترسیده آخرم رو بهش بزنم.  هایحرفدانلد به رابرت گفت: باید تونی رو ببینم و 

 روش حساب کرد. شدمیوگرنه 

 ؟رابرت پرسید: می خوای باهاش همین امروز یه جلسه داشته باشیم

 این به بعد چیکار باید کرد.حرف هاش رو بشنویم و بدونیم که از عالیه. بهتره  -
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 ما نیازی به اون نداریم و فرانسیس و هنریک می تونن با نیروهاشون به حد کافی کمکمون کنن. -

 .شون نکننات زاگه جلوی اونها رو هم نگیرن یا مثل مری و داناوان مجاالبته  -

 باشد زیاد بود. او، دانلد، فرانسیس یا هنریک. هاآنو سر تکان داد. احتمال اینکه نفرات بعدی یکی از  فرورفترابرت به فکر 

 با تونی تماس گرفت. هااندیشهدر این 

 گوشی رابرت را پاسخ داد. تأخیراو با 

 رابرت پرسید: تونی، تو جریان مری رو شنیدی؟

 شدم. متأسفبله. خیلی  -

 اما توی جلسه ما نبودی. حتی فیلم کشته شدنش رو هم ندیدی. درسته؟ -

که برای یه پلیس گفتنش سخته ولی توی این ماجرا هممون در خطریم. هم تو و دوستت و هم من و همه  رابرت. می دونم -

 افرادم. نمی خوام ریسک کنم و جون اونها رو به خطر بندازم.

 ولی جون مردم چی میشه؟ روزی که ما وارد این شغل شدیم قسم خوردیم که حافظ جون و مال مردم باشیم. -

 وصله. ایگندهکله هایآدمکه من فهمیدم این گروه ترسناک به  جورایناری انجام بدی اما بتونی ک کهوقتیتا  -

 یعنی میگی کنار کشیدی و نمی خوای کمکمون کنی؟ -

 مستقیم نمی تونم. طوربه -

توی  تأثیریما  هایحرفمی دونم که  ،تونیگرفت و بحث را ادامه داد:  رابرتموبایل را از  گوشیاو را شنید  هایحرفدانلد که 

 ازت بپرسم. سؤالتصمیمت نداره. فقط می خوام یه 

 ؟سؤالیچه  -

زجر داده بشه و  ذرهذرهمقابل چشمهات توی اون سلول شکنجه به دست یه کاربر  اتخانوادهاگه یه روز یکی از اعضاء  -

 ؟کنیمیبمیره چیکار 

 .دانلد تونی را آشفته کرد و جواب داد: مثال ناخوشایندی بود سؤال

دیگه می میرن برات  هایآدمتا نجاتش بدی اما حاال که  گیریمی. همه رو به خدمت کنیمیمی تونم تصور کنم چیکار  -

 مهم نیست.

 من تا یه مرزی می تونم جلو برم.بدونی که  رواینمهمه. ولی باید  -

 اهوحشیبزرگ وصلن ولی یه ذره فکر کن و روزهای بعد رو ببین. اگه ما جلوی اون  مدارهایسیاستمی دونم که اونها به  -

ه. ختم نمیش جاهمینبه  هاقتلاجازه گسترش و توسعه دادیم. این شون مقاومت نکنیم خیلی راحت به امپراتوری جنایت 

 دیر یا زود. ،من اطمینان دارم که همه ما درگیرش میشیم

 وقتی راه چاره این نیست.چرا باید همه درگیر بشن  -

 پس راه چیه تونی؟ بهم بگو تا بدونم که تنها نیستم. -

و  دادهازدستتوی این جریان خونواده اش رو یکی از اعضای فراری اون گروه رو به خدمت بگیرم. اون  کنممیدارم سعی  -

 پیدا کنم. ایچارهحاال می خواد انتقام بگیره. باید بتونم ازش کمک بگیرم و راه 

 خب کی قصد داری این کار رو انجام بدی؟ -
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 این موضوع سریه و نمی تونم جواب بدم. -

 از شماها هستم. جزئیتو رو به خدا دست از پنهون کاری بردار تونی. من  -

ببینیم. البته اگه کسی باخبر نشه و تا اون موقع  روآدمترتیب بدم و یه جای مخفی اون  ایجلسهمی تونم امشب خب ...  -

 یم.زنده باش

 دانلد سری تکان داد و گفت: پس منتظر تماست هستم.

بیفته و ما فقط دست رو دست بذاریم و نگاه  خورهاییآدمو قبل از خداحافظی گفت: نمی تونم باور کنم که دنیا به دست همچین 

 یم گرگ بشم.کنیم. برام مهم نیست که قربانی بعدی من باشم تنها نمی خوام باهاشون کنار بیام و مثل یه بره تسل

باهاش کنار بیام و مثل تو باشم. بهم فرصت بده تا شرایط رو  کنممیولی دارم سعی  ترسممیتونی آرام گفت: راستش من خیلی 

 درک کنم و بتونم کنارت باشم.

 دانلد با امیدواری گفت: اگه کنارمون باشی شانس پیروزی مون باالتره.

. دیدار با مردی که از این گروه ماندمیکامل سری  طوربهفظی کردند. قراری که باید و سپس با قراری احتمالی در آخر شب خداحا

 بود. امیدوارکنندهو  انگیزهیجانداشت برای دانلد و رابرت  جوییانتقامبود و قصد  شدهخارج
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 فصل شانزده

تونی از هماهنگی قرار ترسیده و پشیمان شده است زنگ  کردندمیدانلد و رابرت تصور  کهدرحالیحدود ساعت یازده و نیم شب 

 موبایل رابرت به صدا درآمد.

 او گفت: اون قراره بیاد بهنباشد.  پذیرامکان اشردیابیناآشنا تا  ایشماره. از گفتمیتونی بود که با صدایی آرام و محتاط سخن 

نم بیمیمحرمانه گذاشت. نیم ساعت دیگه  کامالًیه قرار مالقات  اشقدیمیجایی که میشه توی معبرهای  Lexingtonایستگاه مترو 

 تون.

 رابرت پرسید: اون تنها میاد؟

 خواهیم بود. ECSبعدی گروه  هایقربانیامیدوارم. چون در غیر این صورت همه ما  -

 توانستمی آنچهمکالمه کوتاه و مختصر بود. هر دو آماده شدند تا در قراری مرموز با یکی از اعضاء این گروه خطرناک حضور پیدا کنند. 

، محل اختفاء و اطالعات حیاتی گروه شیاطین باخبر بود و قادر بود با هانقشهبرایشان مهم و حیاتی باشد. این شخص ناشناس از 

 در این پرونده مخوف به پلیس بکند. مؤثری ایهکمکهمکاری خود 

یقه راه است. دق بیستایستگاه مترو شدند. با دنبال کردن نقشه دریافتند که از کویینز تا آنجا چیزی حدود  تریننزدیکهر دو سوار 

و جنایت را در خود داشت.  نقطه. جایی که در دهه هفتاد و هشتاد میالدی باالترین آمار جرم ترینمرکزیاز باالترین نقطه شهر به 

وران از آن د افتادمیمیان شلوغی جمعیت با هر تکان واگن روی رابرت  کهدرحالیقبل در نیویورک زندگی کرده بود  هامدتدانلد که 

ترو مو گاهی از  رفتندمی ترپایینبه مناطق  مادربزرگ. زمانی که با پدرش برای دیدار کردمیکه تنها سیزده سال داشت تعریف 

پر بود از  هاواگنکه روی بدنه  دورانیبود.  واردیوانه. تصویری که او برای رابرت مجسم کرد یک غرب وحشی کردندمیاستفاده 

 آلودخونکاغذی که گاهی  هایپارهو  هاروزنامه توانستیمیحتی کف واگن . غیراخالقیو کلمات زشت و  وبرهمدرهم هاینوشته

 آمددرمیپا  از با ضربات چاقو طرفیکداخل مترو را نداشت و تنها زمانی که  هایجدالآن دوران پلیس جرات دخالت در  بودند ببینی.

در  شبیکحتی به یاد داشت که . بردمیو  داشتبرمیرا از داخل واگن یا صندلی ایستگاه  اشجنازهو  شدمیپلیس وارد عمل 

 نجات داد. مهلکهاو را از  ختیسبهدرگیری بزرگی گرفتار شدند و پدرش 

گذاشته بودند و در مواقعی که کسی نگهبان فرشتگان دانلد با یادآوری آن شب از گروه عجیبی سخن گفت. مردانی که نام خود را 

مانند روز  آرزو کرد که یک فرشتگانبا دیدن چند نفر از گروه در آن زمان . او آمدندمیبه کمکش  گرفتمیمورد آزار و اذیت قرار 

 باشد و مردم را از آسیب مجرمان حفظ کند. هاآن

هستم. انگار که زمان دوباره تکرار نگهبان از فرشتگان  جزئیبه اون آرزو رسیدم. حاال  کنممیبا لبخند گفت: حال فکر  حال آنو در 

 حفاظت کنیم. کارهاجنایتو  هامجرمبه ناامنی و توحش اون زمان برگشتیم و باید از خودمون در برابر  بازهمشده و ما در اوج تمدن 

 دیدممی زیاد فقیرنشینتوی محالت  کنیمیو این چیزهایی رو که تعریف  کردممیکار  آنجلسلسقبل توی  هاسالمن رابرت گفت: 

 این شکلی بوده خیلی جا خوردم.اما اینکه گفتی این شهر با همه اسم و رسمش روزی 

ن به ای کردمیهمه آرزوی بودن توی این شهر رو داشته باشن ولی اون دوران کمتر کسی جرات  اآلنبله رابرت عزیز. شاید  -

 شهر بیاد و مدت طوالنی بمونه. مگه اونهایی که اهل این شهر بودن و مجبور بودن تا باهاش کنار بیان.
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وارد شدن به ایستگاه خود را در آن محل مرموز  محضبهشب مترو خلوت بود و  وقتآنقرار رسیدند.  اندکی بعد به ایستگاه محل

 تنها یافتند.

 اشکانیمرابرت به همان شماره ناشناسی که تونی از آن تماس گرفته بود زنگ زد. کمی طول کشید تا پاسخ داده شود. تونی موقعیت 

 .شماییممیکائیل توی یه معبر متروکه ایستادیم و منتظر فرستاد و گفت: من و  هاآنرا برای 

زمزمه کرد:  رفتمی. دانلد که همراه او خورده بودکه با خودکار روی آن عالمت  اینقشهاز روی نقشه مسیر را دنبال کرد، رابرت 

 امیدوارم بتونیم بهشون اعتماد کنیم.

 ه؟رابرت سری تکان داد و گفت: چاره دیگه ای نداریم. درست

 به نظر می رسه. طورایندانلد سیگاری روشن کرد و گفت: 

را احاطه کرده بود و در تمام  جاهمهبه اطرافشان خیره شدند. سکوت ترسناکی دلهره  و باباال رفتند  ایطوالنیبرقی  هایپلهاز  هاآن

شده بود به ورودی تاریک ایستگاه قدیمی  را دنبال کردند و مطابق خطی که با خودکار کشیده مسیرمدت تنها دو عابر دیده شد. 

یر را به و مس تاریکی شدندداالن آنجا وارد  بهورود  ابو متروکه شده بود.  بالاستفاده عمالًرسیدند. جایی که با احداث ایستگاه جدید 

ا و رو به تخریب بود. روی دیواره خوردهترک اشسیمانیسمت جلو ادامه دادند. مسیر بیشتر شبیه یک تونل کوچک بود که دیوارهای 

. کمی که جلوتر رفتند به چند خوردمیسیاه دوده و آتش در هر قدم کنار دیوار به چشم  هایلکهو  شدمیبزرگی دیده  هاینوشته

ا آن فضا ربوی مواد مخدر همه را روی سرشان کشیدند.  شانکهنهبا غرولند پتوهای کثیف و  هاآندیدن مرد ولگرد برخوردند که با 

گ و آن گذرگاه تن کردهدمبود و اندکی که بیشتر بوییدند بوی تعفن فاضالب شهری هم به آن افزوده شد. رطوبت و هوای  پرکرده

 چه جوری اینجا زندگی می کنن؟ هاآدماز دانلد پرسید: این  کنانزمزمهرابرت که  ایگونهبهبود.  تحملغیرقابل راستیبهباریک 

 و باهاش کنار میای. کنیمیبهش عادت  کمکمبود جواب داد: وقتی راه دیگه ای نداشته باشی  کردهاخمدانلد که 

 اینجا چه خبره؟ : معلوم نیستگفتمیو رابرت با ترس  رفتفرومی والیگلدر  هایشانقدمدر طول مسیر هر از گاهی 

 قدم بردار چون ممکنه کفش هات توی مدفوع فرو بره! بااحتیاط -

 بیشتری قدم برداشت. بااحتیاط بعدازآنرابرت که از حرف دانلد چندشش شده بود 

های را به انت هاآنبه راه خود ادامه دادند. کمی جلوتر صدایی که آشنا بود  بااحتیاط. رابرت و دانلد رفتمیبه سمت چپ  روبرومسیر 

 هایتونسوارد ایستگاه متروکه شدند. جایی که تاریک و ترسناک بود.  زآنجاابلند تا انتهای راه رفتند و  هایقدمبا  هاآن. فراخواندداالن 

انتظار  ایهصندلیبود.  فروریخته ندین نقطهچطبله کرده و در  اششده کاریکاشیبود و دیوارهای  شدهپوسیده مرورزمانبهایستگاه 

و  رپنیمه هایبطری. شدمیدیده  هاخانمانبیبساط  ماندهباقیدیوار هنوز  هایگوشهو رنگشان رفته بود.  زدهزنگ هاسال باگذشت

 که مشخص بود صاحبش مدت زیادی نیست که مرده است. ایپاره هایکفشو حتی  پلکیدندمیدر آن  هاموشآلوده، پتوهایی که 

ود. ب گسستهازهمو در نقاطی  درآمدهاز جا  هایشریلبه طرز هراسناکی طوالنی بود.  رفتفرومیتا انتهای تاریکی  متروکهراه قطار 

زیر  رابرت کهدرحالیرفتند  هاآن سویبهتونی در انتهای خروجی دوم ایستگاه ایستاده بود و مرد جوانی کنارش بود. دانلد و رابرت 

 : اگه حس کردی در خطریم بهم بگو تا سوراخ سوراخشون کنم.گفتمیلب 

می  بخرا دریافت و حرفش را تصحیح کرد:  اشخندهلبش با دندان فشرد. رابرت معنی دانلد تنها لبخندی زد و سیگارش را گوشه 

 تونم بترسونم شون، مگه نه؟
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پنهان شدند. تونی میکائیل را معرفی کرد: این  اششدهمتالشیبرقی  هایپلهبه خروجی دوم رسیدند و سپس همگی در معبر  هاآن

 یه جوون یهودی اهل اسرائیل.له. ئیمیخا

از زیر دستمالی که مقابل دهانش  اشبلندی، با موها و چشمانی مشکی، با صورتی گرد و سفید و ریشی که بلندقدمردی جوان و  

 بسته بود بیرون زده بود.

 دانلد به او خیره شد و جعبه سیگارش را تعارف کرد: سیگار؟

 خیلی مهمه.مرد جوان با ولع سیگاری برداشت و با لهجه ناآشنایی گفت: البته این 

 و سیگار را با فندک دانلد روشن کرد. تونی گفت: میخائیل تنها کسیه که می تونه اطالعات دقیقی از این گروه به ما بده.

 جوان پک عمیقی به سیگار زد و گفت: این سیگار عالیه.

 پالتو بلندش گذاشت.و دانلد سیگار دیگری تعارفش کرد و او هم دوباره برداشت و در جیب 

 عضو اون گروه بودی؟ واقعاًرت پرسید: تو راب

 تا شش ماه پیش. -

 چرا کنار کشیدی؟ -

 بشیم. اشزندگیاو جواب داد: خب، اون خیلی دوست نداره وارد جزئیات  جایبهاو به تونی نگاه کرد و تونی 

 کرد. گیریتصمیمقصدی نداریم فقط باید یه چیزهایی رو بدونیم تا بشه  چنینهمدانلد گفت: ما 

صص متخمهره کوچیک بودم، یه ه دانلد قانع شده بود به کنج دیوار سرکی کشید و جواب داد: من یه ن دوستانحمیکائیل که از ل

صحنه  گفتنمیکه بهش  افزارینرمها، ساخت  IP Addressشبکه با مدیریت من بود.  هایفعالیتولی یه جورایی اکثر  افزارنرم

 .هاسوییچسرورها و  هایبندیالیهجنایت الکترونیک و 

 می دونی جای سرورهای اون ها کجاست. حتماًرابرت پرسید: پس 

 البته که نه. -

 چطور ممکنه؟ -

و کارشناس شبکه بودم نه کسی که اجازه دسترسی فیزیکی داشته باشه ولی می تونم توی ردیابی و  نویسبرنامهمن فقط  -

 هک کردن کمک کنم.

 زنده موندی؟ اآلنایه ... ولی چطوری تا  ادبانهبی سؤالد جوان خیره شد و پرسید: می دونم دانلد به چشمان هوشمن

 که زنده ست. خبردارم. فقط من شدهپنهانتونی با نگرانی نگاهش کرد و جواب داد: اون مدتیه که توی این محل مخفی 

 منظورت چیه؟ -

 راحته و سراغش نمیان.مرده. برای همین خیالش  هاستمدتگروه فکر می کنه که اون  -

 آخه چه طوری؟ -
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 کرد.رو انتخاب  چندنفری Future megatronicشرکت  هایرباتگروه برای انجام آزمایشی شکنجه با ترس گفت:  میکائیل با

 پرسیمیاما مواقعی هست که به خودت میای و از خودت  شدمیبرای همه ما قربانی شدن طبق عقاید فرقه مون یه افتخار محسوب 

 لذت ببرن؟ تبرای کی باید جونت رو بدی؟ چرا باید تو قربانی باشی و عده دیگه از مرگ

من و  بگم که روی کمک تا بهتوناینجا فقط اومدیم  اآلنتونی میان حرف او پرید و گفت: بهتره این موضوع رو به بعد موکول کنیم. 

 سی از ارتباط من و اون با شما خبر داشته باشه.مخفی و پنهانی. نباید ک صورتبهمیخائیل هم حساب کنین. البته 

 دانلد گفت: مطمئن باش کسی خبردار نمیشه.

 کرد. تأییدتونی به رابرت هم نگاه کرد و او هم با تکان دادن سر 

اره و د کوتاه اکتفا کرد: وقتی توی اتاق شکنجه بودم و صورت ربات رو دیدم تازه فهمیدم نه دین اهمیتی ایجملهمیکائیل به گفتن 

 نه اعتقاد. فقط جونت مهمه و بس.

 دانلد لبخندی زد و گفت: البته.

با گروه هکرهای من همکاری می کنه. امیدوارم با کمکش بتونیم محل اصلی  وقتپاره صورتبهخائیل از این به بعد یتونی گفت: م

 گروه رو پیدا کنیم.

 و مالقات در ترس و اضطراب به پایان رسید.

متفکرانه به جلو خیره مانده بود و سعی داشت در ذهنش  ایچهرهدانلد و رابرت راه بازگشت را در پیش گرفتند. دانلد تمام مدت با 

 به نتایجی برسد. هاحرفاز کنار هم چیدن 

 مرده است. کردندمیکنارشان حاال جوانی بود که از اتاق شکنجه جان سالم به در برده بود. کسی که گمان 

 کرد به خودش آمد و پرسید: چی گفتی؟ سؤالبرت که از او را

 میشه روی کمکش حساب کرد؟ کنیمیپرسیدم فکر  -

 راه دیگه ای نداریم. باید از اطالعاتش استفاده کرد اما قبلش باید بدونم چه اتفاقی برای اون و خونواده اش افتاده. فعالًخب  -

 ه.ای مرموز و عجیب یدرسته. ماجرا -

 به روی زمین سرعتبهمسیر تاریک و متروکه مترو را طی کردند. هر دو با ترس از آن مکان خوفناک گریختند و  هااندیشهدر این 

 بازگشتند.

 .کردمیزندگی معنای دیگری پیدا  ،غذاهایش انگیزوسوسهبوی استشمام جایی که با نفس کشیدن کنار درختان پارکش و 

دنیا چقدر فاصله است. انگار که از جهنم به بهشت تا دانلد این تضاد دردناک را چنین توصیف کرد: نمیشه باور کرد که بین این دو 

 بهشت باالی سرش رو توی دهان مرگبار خودش فرو ببره و ببلعه. ،که این جهنم ترسممیروزی اومدی. از 

 .فرورفتکرد و به فکر  تأیید همرابرت 

 

www.takbook.com



2داوطلبان مرگ  محمد علی قجه  

  
 

74 
 

 هفصل هفد

 گوشی موبایل رابرت به صدا درآمد. شبنیمه

 با نگرانی از خواب پرید و با دیدن شماره هنریک لرزه بر تنش افتاد. با خود زمزمه کرد: یعنی این بار نوبت کیه؟

یاین اداره او گفت: بهتره همین حاال بدرآورد.  آلودگیخوابجواب داد و از آن سمت صدای هراسان هنریک او را از  تأملگوشی را با 

 . نیاز به توضیح نیست فقط عجله کنین.ITپلیس بخش 

 رفت و دانلد را بیدار کرد. اشکناریو صدایش قطع شد. او با اضطراب به سراغ اتاق 

ورودشان نگهبان مانعشان شد. پس از هماهنگی با  محضبهاندکی بعد هر دو به اداره پلیس رفتند. ساختمان تاریک و خالی بود و 

 نفر از همکارانشیک رفتند. داخل اتاق فرانسیس و  شدمیجنایت همان لحظه در آن دیده  هایصحنههنریک هر دو به اتاقی که تمام 

زن  نجه قرار دادن. دو تابه سمتشان آمد و گفت: توی سایت سه نفر رو برای شک هاآنحضور داشتند و هنریک کنارشان بود. با دیدن 

 و یه مرد.

 دانلد با ترس پرسید: چه مدته؟

اینکه فهمیدم بهتون زنگ  محضبه رو نشون میدن. هاقربانیحدود نیم ساعت. هنوز مناقصه شروع نشده و دارن مشخصات  -

 زدم.

 هم داریم. غیر آمریکایی هاقربانینفسی تازه کرد و ادامه داد: این بار توی  لرزیدمی شدتبهاو که 

 شد و پرسید: راستی میگی؟ زدهوحشترابرت 

 میشه. ترگستردهبه نظر میرسه که داره دایره جنایت هاشون  -

اشتباه  هم متفاوت باشه. شایدم هامکانگفت: به نظر میرسه این بار  کردمیدستورات را تایپ  سرعتبهفرانسیس که پشت کامپیوتر 

 .کنممی

 ؟رفتیمیرفت و به تصاویر هر سه قربانی خیره شد و پرسید: اگه یه دیوونه بودی اول سراغ کدوم  تاپلپدانلد به سمت 

 فرانسیس با تردید جواب داد: خب ... یه زن که خوشگل باشه.

 ؟کنیمیپس کدوم رو انتخاب  -

 .یکیاین -

نه. میکائیل رو به سایت وصل ک اآلنهمین  و دست روی قربانی دوم گذاشت. دانلد به رابرت گفت: با تونی تماس بگیر و ازش بخواه

 عجله کن.

جواب داد. همه با نگرانی منتظر جواب او شدند و به صفحه  تأخیربود با  آلودخواببا تونی تماس گرفت و او که  سرعتبهرابرت 

یغ و با ج هاقربانیاست.  که فرصتشان رو به اتمام رسیدمیترسناک سایت خیره ماندند. مناقصه هنوز شروع نشده بود اما به نظر 

 با زجری کشنده فاصله داشتند. ایچنددقیقهو تنها  کردندمیفریاد درخواست کمک 
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رابرت  که کنار هم قرار گرفت خیال هاآنبا میکائیل ارتباط برقرار کند. تصاویر  ویدئوکنفرانسکمی طول کشید تا تونی بتواند با 

 رفت. راحت شد و بدون معطلی به سراغ اصل ماجرا

 دانلد هم کنار رابرت ایستاد و از میکائیل درخواست کرد تا به سایت متصل شده و شانس خود را بیازماید.

را روشن کرد و نور صفحه در اتاق تاریک و مخروبه او افتاد. چهره درهم و ژولیده او حاال بدون دستمال روی صورتش  تاپشلپاو هم 

 انت.سی میان انتقام و خیح. کردمیو صورتی سفید. چشمانش حالت خاصی داشت که دانلد را نگران  بلندریش. جوانی با شدمیدیده 

مقابل گوشی رابرت آمد و  سرعتبهخواست تا نفر متخصص خود را اعالم کنند. فرانسیس  هاآناو شروع به تایپ کلمات کرد و از 

 و میکائیل در سویی دیگر آماده نفوذ به این سایت هولناک بودند. سویکرا کنار او روی میز گذاشت. حال فرانسیس در  تاپشلپ

شروع به هک  زمانهمسپس هر دو . درنیاوردنداز آن سر  یکهیچهنریک  جزبهکرد که  ایتخصصیعجیب و  سؤاالتمیکائیل از او 

و  ندشدمیباز و بسته  درپیپیت . صفحاشدمیو فرانسیس واردش  کردمیخاصی را اعالم  هایآدرسکردن سایت کردند. میکائیل 

 .آمددرمیو به اجرا  شدمیفعال  Runهر بار با تایپ یک دستور آیتمی روی صفحه 

 فرانسیس که از اطالعات حیاتی او متعجب شده بود با حیرت پرسید: اون کیه؟

 رابرت چیزی نگفت و فقط پرسید: جونت رو دوست داری نه؟

 البته. -

 فقط بهش اعتماد کن. پس اگه ندونی به نفعته. -

 میکائیل متمرکز شد. هایراهنمایینکرد و روی  سؤالیو فرانسیس دیگر 

عصبی  فرانسیس کهبعد مناقصه دو قربانی آغاز شد. یکی همان دختر زیبایی بود که دانلد به فرانسیس پیشنهادش کرد.  ایلحظه

 شده بود زمزمه کرد: نمی ذارم اذیتت کنن.

 دستورات ادامه داد. وقفهبیو با تایپ سریع و 

 .شدهشروع گذاریقیمتفرصت زیادی نداریم.  هابچهدانلد آرام گفت: 

 بود! شدهبستهخط میان تاریکی جواب داد: دفعه آخری که این کار رو کردم خواهرم روی صندلی  سویآنمیکائیل از 

از این گروه شیطانی بیرون رفته است. او مابقی حرفش  اراین سخن او همه را به وحشت انداخت. رابرت و دانلد تازه فهمیدند که چ

 را نیمه گذاشت و به کارش پرداخت.

 کنندهراننگبه طرزی تند و  هایلحظهپیشنهادی روی دختر باالتر رفت. فرانسیس روی دختر متمرکز شد و میکائیل روی مرد. قیمت 

 .رفتمیجلو 

 در کار نیست درسته؟ ایبودجهقربان، فرانسیس با صدای بلند از پشت خط تونی را خطاب قرار داد و گفت: 

 روی کمک مالی کسی حساب نکن. اصالًبله.  متأسفانه -

 او نفس عمیقی کشید و با حرص کلماتی را زیر لب زمزمه کرد. رابرت پرسید: دعا بود یا نفرین؟
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 آزاد شدن فروش دختر فریاد زد: حاال. محضبه کردمیروی کی بورد حرکت فرانسیس که انگشتانش ماهرانه 

 ماند. با صدای لرزانی گفت: وارد شدم! حرکتبی کلیدصفحهناگهان دستانش روی 

 میکائیل دعایی خواند و گفت: فراموش نکن که فقط یه بار می تونی ابزارها رو انتخاب کنی.

انلد به . ددادمیرا فشار  هادکمه بااحتیاطخیره مانده بود و  هشمان درشت شده به صفحبا چ کشیدمینفس  سختیبهفرانسیس که 

 خم شد و او را دید که نشانگر موسش روی صفحه سرگردان است. اشصفحهسمت 

 پیام آمد: عجله کنید. ما منتظر اجرای فرمان شما هستیم.

 رفت. شکنجه با ربات یا توسط خود قربانی؟ اشاولیه هایانتخابفرانسیس به سراغ 

دید. ترسی که تاکنون در او ندیده بود. دانلد چشمانش را بست و دست بر دانلد او منتظر دانلد ماند. رابرت ترس عمیقی را در چهره 

 شانه فرانسیس نهاد و آرام زمزمه کرد: توسط خود قربانی.

 و فرانسیس کلیک کرد.

 قرار گرفت. ماده مخدر و میزان آن: زیاد ... متوسط ... کم.گزینه بعدی پیش رویش 

 کسچهیهمه متوسط انتخاب شد.  رأیبه بقیه نگاه کرد و با  تأملبا اندکی  خیس عرق بود کهدرحالیدانلد نفسش را بیرون داد و 

 جرات پلک زدن نداشت و همه با چشمان خیره شده به صفحه کامپیوتر زل زده بودند.

 ، طوالنی یا کوتاه؟شکنجه بود زمانمدتر و گزینه آخ

 طوالنی.فرانسیس انتخاب کرد: 

 ؟طوالنیدانلد با تردید پرسید: 

 فرانسیس نگران شد و گفت: اشتباه کردم؟

 .کنیمیکمتر اشتباه  طوریایناما دانلد به او اعتماد کرد و گفت: نه. به ذهنت رجوع کن و کاری رو که فکرت میگه انجام بده. 

را فشرد و با لحن آرامش بخشی ادامه داد: حداقل تالشمون  اششانهدانلد این حرف جرات فرانسیس را باال برد و اندکی آرامش کرد. 

 نیستن. ناپذیرشکسترو کردیم و فهمیدیم که 

گیرد  را به دست افزارنرمکنترل روی او تمرکز کرد و سعی کرد تا  سرعتبهقربانی اول هم برای شکنجه آماده شد. میکائیل  سوآندر 

 وارد شد و میکائیل ناکام ماند. سرعتبهاما کاربری که قربانی را خریداری کرده بود 

 .شدهشروعاون  گذاریقیمتتونی با نگرانی گفت: میکائیل مهم نیست زودتر برو سراغ نفر سوم. به نظر میرسه 

تش از عرق خیس شده بود. دانلد سعی کرد تا به او هم روحیه دهد و صور کهدرحالیمیکائیل با اضطراب به سراغ سومین نفر رفت 

خواهرت رو اونجا دیدی. ترس رو کنار بذار و مثل یه بازی باهاش همراه شو. این بار گفت: می دونم که چه زجری کشیدی وقتی 

 می تونی. حتماً

 و او لبخندی زد و به کارش ادامه داد.
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 ایهدیواناین بار آلبرت وارد عمل شد تا شاید بتواند در این فرصت مرد جوان را نجات دهد و با ایجاد اختالل در کار سایت مانع از کار 

 که قصد شکنجه داشت شود.

 وارد مرحله شکنجه شد! سوآنفرانسیس در 

 مه بدم.حال او بود و دختری جوان که در اسارتش بود. او با ترس گفت: نمی تونم ادا

 ه نتونی نجاتش بدی الاقل از زجر کشیدن راحتش کردی.گدانلد آرامش کرد و گفت: حتی ا

 همه زحمت کوتاه بیای و کنار بکشی. بعدازاینرابرت هم گفت: نباید 

رانس، فت: فهنریک خم شد و گو قادر نبود تمرکز کند.  لرزیدمی شدتبهاو سعی کرد تا لبخند بزند و خواست ادامه دهد اما دستانش 

 ؟ این همون لحظه ست که دلیل حرفم بود.کنممییادته بهت گفته بودم به همتون افتخار 

سید: بود. او به بقیه نگاه کرد و پر کنندهگیجزارهای شکنجه زیاد و ابفرانسیس چند نفس عمیق کشید و بر خود مسلط شد. آیکون 

 از چی شروع کنم؟

 و کم درد تره. ترطوالنی دانلد فکری کرد و گفت: از ابزاری که

 هست. کدوم می تونه مناسب باشه؟ ابزار تاچهلاو با دستپاچگی پرسید: اینجا 

لی و کنممیرو  امسعیگفت: دارم  تأسفلبرت با آبود حواس همه را پرت کرد و  اششکنجهصدای فریاد مرد جوان که رباتی در حال 

 نداره. ایفایده

 میکائیل در وحشتی عمیق سعی در ربودن نوبت شکنجه زن جوان داشت. فرانسیس دوباره پرسید: کدوم رو بردارم؟ سوآندر 

هنریک و دانلد روی صفحه خم شدند و از روی ناچاری گاز انبر را انتخاب کردند. با انتخاب ابزار گاز مخدر به داخل سلول وارد شد و 

و پخش که از بلندگ ایگرفتهبا صدای ترسناک و  شدهافسونمسخ و بعد  ایلحظهآرام شد و  بارهیکبه کشیدمیدختر که مرتب جیغ 

 و برای شکنجه شدن آماده بود منتظر فرمان شد. زدمی نفسنفس کهدرحالیبه سمت میز شکنجه رفت و انبر را برداشت و  شدمی

 فرانسیس پرسید: حاال چی؟

 گفت: ناخن هاش رو بکش.دانلد که عصبی شده بود با صدای ناآرامی 

ر در از سوی دیگهم آلبرت اشاره کرد که فقط چند دقیقه شکنجه را به درازا بکشند تا بتواند محل را ردیابی کند.  هاآنهنریک به 

 سرعتبهخط  سویآنبودن تالشش داشت. میکائیل هم در  نتیجهبیمرد حکایت از  خراشدلحال تالش بود اما صدای فریادهای 

 داشت. افزارنرمتند و نامنظم سعی در ورود به  هاینفسبا و  کردمیرا تایپ  هافرمان

را گرفته بود و ربات  جاهمه. خون شدمیشکنجه  کردمیاعضای بدنش را قطع  ذرهذرهکه  ایبرقیارهربات مرد جوان را توسط 

را شکافت آلبرت کنترل خودش را از  هایشدندهمرد قرار گرفت و  اره روی سینه کههنگامی. دادمیبه زجر دادن او ادامه  رحمانهبی

 او را بلند کرد و با خود بردنمیاستفراغ کرد. رابرت به کمکش رفت و وقتی دید کاری از پیش  اشصندلیکنار  جاهماندست داد و 

 تم نجاتش بدم.میکائیل که این صحنه را دید با ناراحتی گفت: معذرت می خوام که نتونسبه بیرون برد. 

 دانلد جواب داد: تو تالشت رو کردی. همه ما شاهد بودیم.
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 ؟شنویمیکرد و به او گفت: بهتره تمام حواست رو روی او زن متمرکز کنی. این دفعه باید موفق بشی.  تأییدتونی هم 

 .کنممیرو  امسعیبله قربان. همه  -

 .متأسفمدر سویی دیگر فرانسیس با انبر فرمان کشیدن ناخن را به دختر داد و گفت: خیلی 

 هایینناخکرد.  اشکشیدهبلند و  هایناخندانلد هم چشمانش را بست تا شاهد این صحنه نباشد. دختر با دیوانگی شروع به کندن 

 را با دستان خود از انگشتانش بکشد. هاآناز آنکه ساعاتی بعد باید  خبربیزده بود.  رنگیخوشکه با دقت روی آن الک 

که غرق در خون بودند یکی پس از دیگری از انگشتانش  هایشناخنو  کشیدمیکشیدن ناخن برای دختر سخت بود اما با ولع انبر را 

 از پوست و گوشت هم چسبیده بود. هایتکه هاآنبه  کهدرحالی شدندمیجدا 

عجله کن. نمی تونم این شرایط  کنممیگفت: هنریک خواهش  لرزیدمی کهدرحالیس که تحمل دیدن این صحنه را نداشت فرانسی

 رو ببینم.

 رابرت به اتاق برگشت و از هنریک پرسید: فهمیدی کجاست؟

گم شدم  هاشمارهو  هاآدرستوی  . انگار که هر چی وارد میشم یه الیه دیگه جلومه.هاآدمکشاو با عصبانیت جواب داد: لعنت به اون 

 و نمی تونم تمرکز کنم.

 میکائیل از پشت خط فریاد زد: این آدرس رو وارد کن.

 ای را که بارها امتحان کرده بود به هنریک داد. IPسپس شماره 

شروع به گشتن این آدرس و سیستم تحت  سرعتبه ایماهواره یابمکان. ناامیدانه شماره را وارد کرد و جستجو آغاز شدهنریک 

 فرمانش کرد.

غرق در خون بود با ضعف روی زمین افتاد اما هنوز برای ادامه شکنجه میل داشت.  کهدرحالیکشیدن ناخن به اتمام رسید و دختر 

 .هاش دنداندانلد فرمان داد: 

 اده بشه وگرنه سیستم قفل میشه.. از هر ابزار فقط باید یه بار استفکشتشمیفرانسیس گفت: اما این کار 

 دانلد با فریاد از همه پرسید: کدوم شکنجه بهتره؟

 جلو آمد و گفت: با تیغ انگشتش رو ببره. سرعتبهرابرت 

 همه موافقت کردند.

 هنریک با دلهره گفت: فقط دو دقیقه دیگه بهم زمان بدید.

 بلند شد و تیغ را برداشت. واردیوانهتر نفس عمیقی کشید و فرانسیس لعنت فرستاد و با ترس ابزار تیغ را انتخاب کرد. دخ

 در آن سمت میکائیل فریاد زد: وارد شدم.

 دانلد گیج شد و از رابرت خواست تا میکائیل را کمک کند.

 اولیه به مرحله بعد کشانده شد. هایآیتمزن جوان هم مشابه دختر با 
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 ردیابی شود. دونقطه زمانهمآن را در جستجوگرش وارد کرد تا  سرعتبهمیکائیل آدرس دیگری را به هنریک اعالم کرد و او 

اهد. تا از درد و رنج اسیرش بک کردمیو سویی دیگر میکائیل بود که تالش  دادمیفرانسیس با ناراحتی اسیرش را شکنجه  سویک

 محل اسیرها را بیابند. ترسریعآلبرت هم پس از اطمینان از او به کمک هنریک رفت تا 

خون و  سوآن. گرفتندمیدر تنگنا و فشار بیشتری قرار  هاقربانیفرانسیس و میکائیل همراه با  هرلحظهو  گذشتمی کندیبهزمان 

 مانی پر از وحشت و ترس که به صفحات کامپیوتر خیره شده بودند.چش سواینبود و  رحمیبیدرد و 

 عصبی بود به هنریک گفت: تو رو به خدا عجله کن. ما نمی تونیم تا ابد اونها رو شکنجه کنیم. شدتبهدانلد که 

ریدن شروع به ب آرامآرام دستور بریدن اولین انگشت را داد و دختر که از شهوت دیوانه شده بود تیغ را بر انگشتش نهاد وفرانسیس 

 قطع شد. راحتیبهآن کرد. تیغ تیز از استخوانش هم رد شد و انگشتش 

ه شروع باختیاری به سراغ قیچی رفت و  هیچبیکمک خواست و دانلد قیچی را پیشنهاد کرد. او فرمان داد و زن  سوآنمیکائیل 

. فکر کنم یه مشکلی پیش اومده و سیستم داره کردمیآن در بازویش کرد. میکائیل هول شد و فریاد زد: نباید این کار رو  فروکردن

 بدون فرمان من جلو میره.

 آلبرت به صفحه دومش را باز کرد و زن را دید که با توحش در حال پاره کردن بازوی خود با تیغه قیچی است.

 .. یکی از اونها داره خودکشی می کنه. زود باش!دانلد فریاد زد: هنریک .

 . فقط یه ذره دووم بیارید.شدهانجامفریاد زد: نود درصد شناسایی  پریدهرنگهنریک با 

 میشه. حالبیفرانسیس با ترس گفت: اون داره از خونریزی 

 پاره می کنه. خدای من ...و داره تمام عضالتش رو  گیرکردهمیکائیل هم با نگرانی زمزمه کرد: قیچی توی گوشتش 

 را برگرداند و نتوانست مابقی صحنه را ببیند. اشچهرهاو از شدت ناراحتی 

 که ناگهان سیستم اعالم موقعیت آالرم داد و نقاط مشخص شد.

 مین ایالت!هیکی شهرک اسکروندا و دیگری راچستره. باورتون میشه؟ توی رو پیدا کردیم.  دونقطههنریک با دستپاچگی فریاد زد: هر 

 دانلد به تونی گفت: شنیدی؟ باید زودتر اقدام کنیم.

 تونی گفت: ترتیب راچستر رو میدم ولی برای اسکروندا ...

 ولی چی؟ -

 تا با پلیس شون تماس بگیرم. کنممیرو  امسعییه و خارج از حیطه پلیس آمریکاست ولی اون توی لتون -

 چیه که خودمون بریم؟به دانلد نگاهی انداخت و پرسید: نظرت رابرت 

 تا اونجا ده تا دوازده ساعت زمان می بره. -

 چاره دیگه ای هم داریم؟ -

 باشه. تنبهتندانلد تردید داشت. مکثی کرد و جواب داد: اگه قراره بمیرم بهتره توی این جدال 
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 از مرگ ندارد. ایواهمهکه کنارش بودند فهماند که برای نجات جان مردم هیچ  هاییآنو با این حرف به همه 

 دو نفر برای رفتن به لتونی داوطلب شدند.

تا اون  کنممیبرای ادامه شکنجه درخواست وقفه  فریاد زد: لعنت به اونها. روی منم حساب کنین. لرزیدمی کهدرحالیفرانسیس نیز 

 دختر زنده بمونه.

 تصمیم بگیرم. دارم که رواینتونی اعتراض کرد اما او پاسخ داد: این زندگی منه و حق 

و سرانجام همه به توافق رسیدند. تونی با اداره پلیس راچستر تماس گرفت و دستور اعزام گروهی را به آن محل بر اساس موقعیت 

 با رابطش در روسیه هم تماس گرفت و از او درخواست کمک فوری کرد.جغرافیایی داد. 

ه را ب هاآنبروند. تونی هماهنگ کرد تا ماشین پلیس  مقصد دومدانلد و رابرت و فرانسیس هم بدون معطلی از اداره خارج شدند تا به 

 پرواز کنند.آن شهرک عجیب و ترسناک  سویبهدر اختفاء کامل تا  بردفرودگاه سری همپتون ب

 .دشنمی زدهدستکاری پرخطر که در شرایط عادی هرگز به آن 

که تا لحظه آخر دست از تالش برندارند حتی  کردمیچنین ایجاب  هاآنفرصتی نبود تا جان دختر را نجات دهند اما وظیفه  شکبی

 .شدمیاگر این کار به مرگ خودشان منجر 

ان را کشورششهر به فرودگاه مخفی پلیس رسید و قبل از آنکه آن سه نفر فرصت خداحافظی با شهر و  سنگینخواباتومبیل در 

 .درآمداضطراری تماس گرفت و خیلی زود به پرواز  صورتبهداشته باشند هواپیمای کوچک پلیس با برج مراقبت نیویورک 

و  پریدند شدنمیتبلیغاتش خاموش  هایچراغنیز  شبنیمهو اندکی بعد در آسمان تاریک و ترسناک بر فراز شهری که حتی در 

 مقصدی مرموز و هولناک رهسپار شدند. سویبه

 بود. درنبردهجایی که کسی تاکنون از آن جان سالم به 

را  آلودشخوندر آن مقر  ECS. جایی که گروه شیطانی زدندمیدر شهر پرسه  جویشانتقامشهرک اسکروندا ... جایی که هنوز ارواح 

 بر پا کرده بود.
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 فصل هجده

 . دانلد از خلبان پرسید: چقدر طول میکشه تا به اونجا برسیم؟رفتمیهواپیما در آسمان تاریک به جلو 

 حدود دوازده ساعت. -

 اون دختر از خونریزی مرده مگه نه؟ حتماًرابرت با ناراحتی گفت: توی این مدت 

 امیدوارم دووم بیاره.دانلد گفت: 

 و چیزی نگفت.و به فرانسیس نگاه کرد. او که نگران و مضطرب بود سری تکان داد 

ط بیرون از شهر هوا شرایلتونی که در همسایگی روسیه بود به راه افتادند.  سویبهبا هماهنگی مرکز پرواز از نیویورک خارج شدند و 

 است دیرتر برسند. شدهبینیپیش هازآنچ شدمیبارانی که باعث باران شروع شد.  کمکممناسبی نداشت و 

 که کار به اینجا برسه؟ کردمیلبخند تلخی زد و گفت: کی فکرش رو دانلد 

رابرت جواب داد: اما من و تو این روزها رو دیده بودیم. مگه نه؟ همون موقع که با اعدام شفرد همه نفس راحتی کشیدن و خیال 

 کردن که ماجرا تموم شده.

اونها جون مردم اهمیتی نداره. فقط موقعیت و بازی سیاسی شون مهمه و بس. اگه قرار باشه همه رو قربانی فرانسیس گفت: برای 

 کنن برای منافعشون این کار رو می کنن.

 گفت: وقتی رسیدیم اونجا باید درخواست نیروی کمکی بدیم.به هوای نامساعد بیرون خیره شد و  رابرت 

 می کنن. فقط امیدوارم اجازه فرود بدن.گفت: اونها با ما همکاری ن دانلد

 فرانسیس گفت: تونی می تونه ترتیبش رو بده اما کسی بهمون کمک نخواهد کرد. اونها جزیی از روسیه ان و با ما میونه خوبی ندارن.

 از خلبان پرسید: تا حاال اونجا رفتی؟رابرت 

 هم ندارم که برم. ایعالقهنه و  -

 چطور؟ -

 ست. شدهنفریناونجا  -

 به جنایت هاشون ادامه بدن. دردسربیرو برای این ساختن که مردم رو ازش دور کنن. تا بتونن راحت و  هااینرابرت با تمسخر گفت: 

 شاید. -

 .شدمی ترنامناسب هرلحظهاو ساکت شد و بدون اینکه تمایلی به ادامه این بحث داشته باشد به روبرویش نگاه کرد. هوا 

 اگه شرایط به همین وضع ادامه پیدا کنه باید فرود بیایم.گفت: با دلخوری خلبان 

 اما ما عجله داریم. -

 من نمی تونم توی این شرایط جونمون رو به خطر بندازم. -
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 زیادی توی اون قتلگاه منتظر ما هستن. هایآدمفرانسیس با ناراحتی گفت: 

 مرد ساکت شد و چیزی نگفت.

 .اندنهادهچه راهی قدم  سویبه هاآنکه  دانستمی. فرورفتر در سکوت به فکبه بیرون خیره شد و دانلد  

آنجا که جای مناسبی برای اولین دیدارشان نبود. کنار اجساد زمانی را به یاد آورد که اولین بار رابرت را دید، کنار رودخانه مرسر. 

 دیدارش را داشت. که او همیشه آرزویبود رود خروشان و مه ای  سوآنکودکانی که سالخی شده بودند و 

چنانکه گویی این دوستی تا لحظه مرگ آکنده از ترسش را تجربه کرده است.  هایلحظه شانهبهشانهبه یاد آورد که چگونه با او 

 ناگسستنی بود.

 او در دل شهامت رابرت را ستود و لبخند زد.

 شد و پرسید: اتفاقی افتاده دانلد؟ زدهشگفترابرت 

که پیروزی بود اسم تو کنارم  هرکجا. میون دفتر یادداشتم زدممیرو ورق  امزندگی هایلحظه. فقط داشتم آرام گفت: نه دوست من

 خندیدیم و حتی اشک ریختیم. باهم هاییلحظهدرخشید و به خودم بالیدم. هنوز یادم نرفته که چه 

ودی و به کنار ر ازگرداندب ترعقب هاسال بهرابرت را رابرت لحظه ترسناکی که در آن بود فراموش کرد و به خاطرات دانلد پیوست. او 

بود و نه ردی از خون. حتی به جنگل تاریک و به مقر شفرد  هایشآببرد. رودی که دیگر نه جسدی در میان  رؤیاییخروشان و 

 بود. ایشدهمتالشیبردش. جایی که این بار هم خالی از هر جنایت و جسد 

 هاییروسکع کنار شانخانهافتاد که دوستانش را کشته بود. در  ایدیوانهکه دست دانلد بر دستش قرار گرفت به یاد کودک  ایلحظهو 

ون خون و بد هایلکهنتوانست مجازاتش کند. این بار خانه بزرگ و خالی مقابل چشمانش آمد بدون  کسهیچو  خندیدندمیکه هنوز 

 بود. گیرکردهپرونده  سالهپنجول چاقویی که هنوز در استخوان مقت

 خورده بود. تأسفتلخ و دردناک را باور کرده بود و برایش  هایلحظهاو همراه دانلد همه آن 

 اهمیت نداشت. چیزهیچفرقی نداشت که دنیا بخندد یا گریه کند. او با دانلد همراه بود و دیگر 

، بدون اجبار و تنها با حسی مشترک که آن دو را شدگیمسخدند. بدون و این بار برای رفتن در آغوش مرگ هر دو داوطلب شده بو

 کردن در برابر تهاجم شیاطین انسانی. مقاومتو  خوارانخون. ایستادن در برابر کردمیهمراه  باهم

بود همراهشان باشد و کنارشان  حاضرشدهنبود. کسی که  هاآنداشتند. مرد جوانی که شهامتش کمتر از  ایتازهحاال همراه  هاآن

 بمیرد.

 هاسیاهیاما مردن با میل خود بهتر از مرگ در چنگ  شدنمیهرگز مانعی برای از هم پاشیدن آن گروه قاتل  هاآنشاید که مرگ 

 بود.

ه انسان ب خرید. دنیایی که در آن یافتمیاز شهری کوچک آغاز شد و اکنون به دنیایی بزرگ گسترش  اندکاندککه  ایسیاهی

 را شاهد بود. ایشکنجهبود. آن هنگام که در تختش لمیده بود و  شدهتبدیلتفریح شبانه یک آدمکش 

 .ترسممیبر خود لرزید و گفت: اونها دنیا رو تصاحب کردن و من از این  ECSدانلد از یادآوری تبلیغات هولناک سایت 
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زویی داری گفتم می خوام پلیس بشم. حاال شدم و فهمیدم که آرزوم این فرانسیس گفت: توی بچگی هر وقت ازم پرسیدن چه آر

 نبود.

 رابرت متفکرانه پرسید: حاال چه آرزویی داری؟

 برم دیدن نامزدم و بهش بگم که چقدر دوستش دارم. -

 دانلد با مهربانی گفت: خب اگه چشمهات رو ببندی و سه بار تکرارش کنی بهش میرسی.

 دنیایشان بود به بیرون خیره شدند. پایانبیو دردهای  هاغصهآکنده از و هر سه با لبخندی که 

 .رفتمیطوفان به باال و پایین  هایتکان باران تندتر شده بود و هواپیما با

 انداخت و با ترس گفت: نمی تونم ادامه بدم. باید فرود بیایم. هاآنبه  نگاهینیمخلبان 

ا تعادل خود ر کهدرحالیانجام گرفت و هر سه  تندیبهاعتراضی کنند هواپیما را به پایین راند. سقوط هواپیما  هاآناز آنکه  قبلو 

 بودند به جلو خیره شدند. دادهازدست

 نفهمیدند. کدامهیچپیچید. صدایی به زبان روسی که  خلبان فرمانی پر از نویز در بلندگوی

 ر کرد. این بار نه سقوطی بود و نه کاهش ارتفاعی.خلبان اطاعت کرد و مسیر هواپیما تغیی

 دانلد با سردرگمی پرسید: کجا داریم میریم؟

 خلبان گفت: داریم فرود میایم.

 ولی میشه ادامه داد. -

 نه در این شرایط. -

 رابرت با کالفگی گفت: با کی صحبت کردی؟

 ایستگاه مراقبت هوایی. -

 لهجه عجیبی داشت. -

 .کنمنمیگمان  -

 به سویشان گرفت. هر سه ناباورانه به او خیره شدند. ایاسلحهناگهان خلبان و 

 فرانسیس پرسید: تو چه مرگت شده مرد؟

 آروم باشید و سر جاهاتون بشینید. دوست ندارم بدنه هواپیما سوراخ بشه. -

 ؟کنیمیرابرت گفت: تو برای کی کاری 

 .فهمیمی زودیبهخلبان با خونسردی جواب داد: 

 رفت و مرد دوباره با مرکز تماس گرفت. ترپایینو هواپیما میان تاریکی 
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 نمایان شد. یمقابلشان باند فرودگاه زودیبهصدایی با همان لهجه پاسخ داد و 

 .درخشیدمیقرمزی روشن بود و همانند چشمان حریص شیطان در ظلمت  هایچراغباندی طوالنی و خلوت که در دو سویش 

 بود! شدهدیدهرسیده بودند. مقصدی که برایشان تدارک به مقصد  هاآن

 بود.ها از آناین بار در زندانی بزرگ و هراسناک که آماده پذیرایی در مرکز تاریکی و مرگ. 

 رابرت دست به اسلحه برد اما هواپیما تکان شدیدی خورد و تعادلش را از دست داد.

 رابرت به کناری افتاد و بدنه هواپیما که هنوز به زمین ننشسته بود سوراخ شد.خلبان به سویش برگشت و بدون معطلی شلیک کرد. 

از دستش خارج شد و  ماباد مکنده و تندی در کابین پیچید و مکش آن هواپیما را به لرزش انداخت. خلبان هول شد و کنترل هواپی

 ه زمین سائیده شد.در چند متری باند به دور خود چرخیدند و باله هواپیما ب کاهی پرسپس چون 

 باعث آتش گرفتن موتور شود.نشت کرده و بنزین  همین کافی بود تا

ی که علفزار سویبه واردیوانهخلبان حمله بردند و هواپیما روی زمین کشیده شد و با سرعتی  سویبهدانلد و فرانسیس با فریاد 

 انفجاری شدید هواپیما را در برگرفت. زودیبها پر کرد و بود منحرف شد. بوی دود و آتش همه آن فضا ر کنارباند

 با خلبان درگیر شدند و چند تیر دیگر شلیک شد. هاآن

 .رفتفرومیبیشتر در آتش  هرلحظههواپیما 

 جنگل انبوهی که مقابلشان بود کشیده شد. سویبه والیگلسر خورد و میان  هاعلفسرانجام تنه سنگینش بدون تعادل روی 

جلو خرد شد و خلبان با هجوم تند آتش در دم جان داد. دانلد و فرانسیس نیز که از این انفجار شوکه  هایپنجرهید آتش که زبانه کش

 افتاده و از حال رفتند. ایگوشهشده بودند به 

 گیر افتاد و متوقف شد. هاآندرختان رفت و پس از شکستن چندین درخت میان شاخ و برگ  سویبههواپیما بدون کنترل 

 به درختان اطراف سرایت کرد. کمکما آتش خاموش نشد و ام

 بود. پرکردهرا  جاهمهرابرت که به هوش بود فریاد زد و آن دو را صدا کرد. هواپیما داغ و ملتهب شده و دود 

ته هر دو که بیرون انداخبود به بیرون پرتاب کرد.  شدهکندهرا از درب هواپیما که  هاآندانلد و فرانسیس رفت و با تمام قوا  سویبهاو 

 میان درختان پنهان شد.از ترس آتش شدند خودش نیز پایین پرید و 

 بودند گیر افتاده بود. هوشبیمیان آتش و دود رابرت با دانلد و فرانسیس که 

یرون ب نشانیآتشکه از دهانه بزرگ ماشین  پرفشارنگذشته بود که آب از هر سو بر سر و رویش پاشید. آبی  ایچنددقیقهاما هنوز 

 .پاشیدمی

را ببیند. فریاد زد تا کمکش کنند اما طوفان و انفجار  هاآن دادنمیرابرت به خود آمد. ماشینی بزرگ روبرویش بود. تاریکی اجازه 

 مانع از شنیده شدن صداها بود.

 دوید اما ...را گرفت. رابرت خوشحال شد و به سمت ماشین  جاهمهکرد و آتش خفه شد دود  فروکشآب که 
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دیده بود. روی ابزار شکنجه،  هاشکنجهدر کمال ناباوری آرم ترسناکی را بر آن دید. همان آرم کوتاه و هولناک که میان فریادها و 

 بود. شدهمتالشیروی عطرهای مخدر و روی اجسادی که 

 .ECSآرم مخوف 
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 فصل نوزده

 به هوش آمد. آرامآرام لیزا

شتانش که نگاه کرد پر از خون بود. را گرفته بود. سعی کرد تا برخیزد اما سوزش شدید دستانش دلش را لرزاند. به انگ جاهمهخون 

 .چکیدمیبود و هنوز از آن خون  شدهقطعحتی انگشت دست چپش و کشیده شده بود  هایشناخن ،دقت کرد

 بود. بدنش شدهاحاطه سفیدرنگاز هر سو با دیوارهایی سنگی و . داخل سلول کوچکی بود که به وحشت افتادبا ترس جیغ زد و 

روی پاهایش ایستاد و به در نگاه کرد. هیچ ابزاری برای دفاع از خود نداشت و اتاق خالی بود. فریاد زد و کمک  سختیبه. لرزیدمی

 خواست اما هیچ صدایی نیامد.

 خون آمد. هاآنسنگین درد گرفت و از زخم  بش داد. دستانش از فشار درفشار سختیبهو  دررفتبه سمت 

 آلودخاکبود که با میزهای  ایمتروکهخارج شود. روبرویش سالن بزرگ و  آلودخوندرب در کمال ناباوری باز شد و او توانست از سلول 

 .شدنمیآن اطراف دیده  کسهیچبود و  نروشنیمهبا نورهای ضعیفی  جاهمهبود.  پرشدهشکسته و پوسیده  هایصندلیو 

 با درماندگی زمزمه کرد: اینجا دیگه کجاست؟ لیزا

 صدایی نبود. پیچیدمیو دوباره فریاد زد و کمک خواست اما جز صدای باد که در هم 

 را ببندد. هازخملباسش روی  هایتکهدستانش او را بیشتر ترساند و سعی کرد تا با  ریزیخون

 اشهنهبرچوبی که هنوز تیز بودند به پاهای  هایتکهو  ریختهدرهمبا تردید به سمتی نامعلوم حرکت کرد. با هر قدم کاغذهای پاره و 

 چند متر دورتر را دید. شدمی سختیبهضعیف بود که  قدرآنحرکت کند. نور  درستیبهکه  شدمیو مانع از آن  گرفتمی

 به فریادش دورافتادهبه گریه افتاد و زیر لب دوباره کمک خواست اما چه کسی در آن مکان پرت و ترسیده بود  شدتبهکه  لیزا

 ؟رسیدمی

 .کردمیو صدای زوزه ترسناکش او را بیشتر ناامید و هراسان  وزیدمیباد از هر سو 

که روی آن بود برایش مسلم  گردوغباریاست.  نشدهاستفادهاز آن  هاسالرسید که مشخص بود  ایکهنهاو با چند قدم به میز چوبی 

 و سست رمقبیکرد که به مکانی دور از دسترس آورده شده است. هر چه فکر کرد چیزی به یادش نیامد و از سوزش انگشتانش 

 دادمین اکوتاه به میز تکیه داد و دوباره به دور و برش نگاه کرد. میان نور کمرنگی که آن سالن بزرگ را چون قبرستانی نش ایلحظه

به درون  ایآزاردهندهباد سرد و  هاآنشکسته بود و از  هاپنجره هایشیشه. اندکردهبزرگی را دید که دورتادورش را احاطه  هایپنجره

 .وزیدمی

بود.  پرکردهرا  جاهمهو چوب مرطوب  زدهزنگهر چه به مغزش فشار آورد راهی نیافت و دوباره ناچار به جلو رفتن شد. بوی آهن 

 شد.روی پوست بازوی راستش  باد وزید و آستین پیراهنش کنار رفت. او متوجه سوزشی خفیف ایلحظه

با فلز داغ روی پوستش  S و C و Eدید. رویش که دست کشید وحشت کرد. سه حرف روی بازویش را دقت که کرد نوشته عجیبی 

 بود. با سردرگمی از خود پرسید: این یعنی چی؟ شدهحک
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بدنش به دنبال سوختگی یا داغی شبیه به آن گشت. روی مچ پای چپش هم همین نشان داغ شده  هایقسمتترس روی بقیه و با 

 بود.

 نشد که چه اتفاقی افتاده است و گیج و مبهوت به سلولی که از آن بیرون آمده بود خیره شد.باورش 

. قلبش به تپش افتاد. شدمییادی روشن بود همین سه حرف دیده دید غرق در حیرت شد. باالی درب فلزی سلول که با نور ز ازآنچه

 یعنی او نیز یک برده بود؟ کنند؛میرا با نشان هر ارباب داغ  هابردهدیده بود که  هافیلماو در 

 شد و با ترس شروع به جیغ زدن و کمک خواستن کرد. مستأصل

ویی . گانداختمیو چون صدای کفتارهای گرسنه در فضا طنین  پیچیدمیاین صدا در گوشش و دوباره جز زوزه باد پاسخی نگرفت. 

به میز دیگری رسید و از درماندگی کنار آن  لرزیدمی شدتبهکه از ترس و سرما  لیزاسرگردان بود.  هایروحکه او شکاری در چنگال 

دون ناخنش را تکان دهد. از خود پرسید: چیکار بود اما هنوز قادر نبود انگشتان زخمی و ب بندآمدهخون دستانش روی زمین نشست. 

 باید بکنم؟

ز یا آنکه پشت می دادمیجا خورد و مردد ماند. آیا باید خودش را نشان  لیزاکه ناگهان صدای پاهایی سنگین زمین را به لرزه انداخت. 

 ؟شدمیپنهان 

 .لرزیدمیزمینی که روی آن بود  ،بود. با هر بار گام برداشتن آن ناشناس غیرعادیشد. این صدا عجیب و  ترنزدیکصدا 

از گوشه میز به پشت سرش نگاه کرد و با دیدن موجود عجیب و بزرگی که میان نور کم  لیزابه سمت جایی که او بود چرخید.  هاقدم

پرتوهای ردیابش که برای پیدا . غرق در وحشت شد. یک موجود فلزی با سری بزرگ و چشمانی قرمز آمدمیسو از دور به سمتش 

 .شدمیبه طرزی هراسناک به او نزدیک  چرخیدمیکردن او به هر سو 

د و نپشت میز پنهان شود و خودش را میان زانوهایش جمع کرد. موجود فلزی با صدایی که شبیه سوت بل کامالً تالش کرد تا  لیزا

 هایشزخمدرد ناگهانی  نفسش را حبس کرد و انگشتانش را بیشتر به زانوهایش فشرد. اوشد.  ترنزدیکبه میز  بازهممداومی بود 

 ربات متوجه حضورش شوند. هایردیابآهی کشید. همان صدای اندک کافی بود تا  اختیاربیشدید بود که  قدرآن

بود تشخیص  ترطرفآنچندین متر که را  ایزندهموجود  اشحرارتی هایدوربینخید و چشمان تیز آن موجود فلزی به سمت صدا چر

 داد.

 گرفتش.میز  سویبهسالح ربات آماده شلیک شد و 

 رفت. سوآنشت و به قدم دیگری بردا

 هایامگدیگر سالن شروع به دویدن کرد.  سویبهکه اطمینان یافت این موجود ترسناک رباتی فلزی است از ترس بلند شد و  لیزا

 در آن سالن بزرگ پیچید. کردمیرا مسلح کرد. صدای هشدار ترسناکش که فرمان ایستادن را تکرار  اشاسلحهربات تندتر شد و 

ه بود ویش ایستادبزرگ و مخوف دید. ربات دیگری روبر ایسایهاما هنوز خیلی دور نشده بود که در برابرش  ترجیح داد تا فرار کند او

 هایرباتراه فراری نبود و او از هر سمت در محاصره را به سمتش گرفت.  اشاسلحهو با نزدیک شدنش چشمانش را به او دوخت و 

 بلندشان هایگامترسناک و بزرگی بود. نفسش تنگ شد و با هشدارهای دو ربات روی زمین زانو زد. آن دو موجود هولناک فلزی با 

 را روی سرش نشانه رفتند. هایشانسالحقربانی کوچک و ناتوان آمدند و این  سویبه
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 رحم کنین. کنممی. خواهش کنمنمیالتماس کرد: دیگه فرار  رحمبیفلزی  هایسازهبه آن  لیزا

داشته  اینتیجهدوباره التماس کرد تا شاید  اودو ربات که از تسلیم شدنش مطمئن شدند به او دستور دادند تا به سلولش بازگردد. 

 سویهبرمقی نداشت  کهدرحالیپس برخاست و جز اطاعت ندارد.  ایچارهدر چند سانتی پایش فهمید که  ایگلولهباشد اما با شلیک 

 سلولش هدایت شد.

تنها  دادندیمرا نشان  اشچهرهورود به سلول درب به رویش بسته شد و او در آن قتلگاه خونین با دیوارهایی که مانند آینه  محضبه

 شد.

ش کشیده شده و انگشت هایشناخناست. حتی به یاد نداشت که چگونه  اسیرشدهچه اتفاقی افتاده و چرا در این سلول  دانستنمی

 است. شدهقطع

 برگردد تنهای تنها بود.به قفس  ش کرده بودند تاترسناکی که وادار هایرباتمکان تاریک و متروک با آن در او 

زیر لب زمزمه کرد: اینجا چه خبره؟  کردمیگریه  کهدرحالیو نشست روی زمین  حالبیرفته بود  مرگروبهکه از شدت ضعف  لیزا

 .هکمکم کنیکی 

 ان و زیبایش شنیده شد.رزصدای لناگهان ... 

هرگز در میان قربانیان این گروه مخوف سابقه نداشت. صدایی که  ازاینپیشدیوارها با او سخن گفت. چیزی که  سویآنشیطان از و 

 تو برگزیده قربانیان گروه من هستی. لیزاگرفته و ترسناک بود: 

 او جا خورد و با تعجب پرسید: تو کی هستی؟

 شیطان. -

 اینجا کجاست؟ -

 جهنم. -

 کی هستی و اینجا کجاست؟فریاد زد: تو رو به خدا آزارم نده و بگو  لیزا

 ندید و گفت: هنوز نفهمیدی؟صدا خ

 کاری ندارم و آزارم به کسی نرسیده. کسهیچنه. من یه دانشجو ام و فقط دنبال درس خووندم. باور کن به  -

 همه ما گناهکاریم ... حتی تو. -

 خطایی ازم سر نزده. خورممیقسم  -

 دوربینی را که روی دیوار به سویش چرخیده بود دید و به سمتش برگشت. با ناراحتی گفت: چی ازم می خوای؟ او

 هستی. شدهفروختهتو یه قربانی  -

 ؟شدهفروخته -

 رو دیدی. شدهگذاشتهآرمی که روی بدنت حتماً بله.  -

 ر رو کرده؟این کابا ترس دوباره آن داغ دردناک را نگاه کرد و با وحشت گفت: کی  لیزا
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 گروه شیطان -

 منو شکنجه کرده؟کی  -

 خودت. هایدستخودت با  -

 .کنمنمیباور  -

ا ر هایشناخن یکبهیکو با انبر  زدمی نفسنفس ایشدهمسخبه نمایش درآمد. او مانند  ایشدهضبطو سپس روی دیوار فیلم 

 به این فیلم هراسناک خیره شد و بدنش از وحشت به لرزه افتاد. زدگیبهتبا  لیزا. انداختمیو به زمین  کشیدمی

 این فیلم توی سایت به فروش باالیی رسیده. چیزی که انتظارش رو نداشتیم.صدا گفت: 

 را برداشت و با ناباوری هاآنودند هنوز روی زمین افتاده بود. ب آلودخونکه  اشرنگی هایناخنبه زیر پاهایش نگاه کرد و خم شد.  لیزا

 بود؟ زدهدستنگاهشان کرد. آیا این خود او بود که به چنین توحشی 

تو تاکنون از ادامه کار انصراف داده و اگه تا دو ساعت دیگه وارد سایت نشه تو رو به خریدار دیگه ای خواهیم  گرشکنجهصدا ادامه داد: 

 فروخت.

 نمی خوام بمیرم. یکی اون بیرون هست که منتظرمه.من به گریه افتاد و با التماس گفت:  او

 شیطان پرسید: چه کسی منتظرته؟

 هم عالقه داریم. به خاطر اون بهم رحم کن.ه نامزدم. ما تازه با هم آشنا شدیم و خیلی ب -

 صدا با خونسردی پاسخ داد: عاشق بودن تو نمی تونه نجاتت بده.

 فقط بذار برم. کنممیهر کاری بخوای  -

 نیست. پذیرکاناماین  -

 تو حق نداری منو بکشی. -

 دختر زیبا. کنممیاما این من نیستم که تو رو شکنجه  -

 چی میگی؟ فهممنمیبا سردرگمی پرسید: من  لیزا

. این وسط نه من میریمیبه خواست و کنترل کاربری که تو رو خریده  هارباتتو توی سایت توسط خودت یا توسط  -

 گناهکارم و نه تو.

 در روح پلید شیطان نداشت. تأثیریاو با ناتوانی روی زمین زانو زد و با گریه دوباره خواهش کرد. کاری که هیچ 

انسان واالیی میشی. این هدف آفرینش توئه پس به خودت  جوییکامدر مقابل صدا گفت: تو باید خوشحال باشی که باعث لذت و 

تر و مشهور قربانی برگزیده ما بر عنوانبهنبوده. اینکه به این سن برسی و حاال اینجا  ببال که سرنوشتت از ابتدای خلقت چیزی جز این

 بشی.

میرم بهم ب قرارهبا ناامیدی پرسید: اگه  لیزادرک بود.  غیرقابلو  معنیبیقدمی فاصله داشت تنها دختری که با مرگ  برایسخنان او 

 سرم بیاد.می خواد بگو چه بالیی 

 بمیری. جوریاین در اختیار من نیست. کاربر تو تعیین می کنه که چه  -
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 اما گفتی که منو فروختی. -

 درسته. تا دو ساعت دیگه زمان خریدارت به پایان میرسه و تو دوباره به مزایده گذاشته میشی. -

 زمزمه کرد: فقط دعا کن کاربرت حاضر به مذاکره باشه. رحمانهبیصدا 

 این یعنی چی؟ -

 فرصت میدم تا باهاش صحبت کنی و اگه راضی بشه تا تو رو نکشه می تونی آزاد بشی. تبه -

 ؟واقعاً -

 گذشت کنی؟ اتمعاملهالبته. اینم بدون که این کار راحت نیست. تو حاضری در ازای  -

 .کنممیباهام این کار رو نکن ... خواهش  -

 نداره. ایفایدهالتماس  -

 ؟میشه چیکنم  اشراضیپرسید: اگه نتونم  لیزا

 اونقدر شکنجه میشی تا بمیری. -

 شاید بتونم به رحمش بیارم.را گرفت و از ناچاری گفت: بذار باهاش صحبت کنم.  اشگریهاو جلوی 

 .لیزاشیطان خنده بلندی کرد و گفت: امیدوارم موفق بشی 

لخته  ایهخونکه میان  اششدهبریدهو حتی به انگشت  هایشناخنبه  وگنگگیج اودوباره سکوت بر آن فضای ترسناک مسلط شد. 

 هر کاری بکنم؟ بودنمزندهشده افتاده بود نگاه کرد و زمزمه کرد: یعنی باید برای 

 را صدا زد و گفت: نجاتم بده. نمی خوام اینجا و دور از تو بمیرم. واسیلینام  ریختمیاشک  کهدرحالی

 ادامه داشت. اشخونریزیبسته بود نگاه کرد. هنوز  هایشزخمکه روی  ایپارچهبه  او
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 فصل بیست

 و مسلح و پوشزرهدر راچستر اعزام شد. چندین اتومبیل  شرکابه سمت کارخانه قدیمی فوالد کالیفورد و  سریعاً گروه تجسس 

 ماهری بود. تیراندازهایتکپلیس ویژه که در میانشان  وپنجسی

این شهر ساکت  هایخرابهکه در میان  دانستنمی کسهیچبود.  فرورفتهو غفلت  خبریبیدر  جاهمهساعت چهار و نیم شب بود و 

 در شرف وقوع است. آنچه تنها پلیس از آن باخبر بود. هایجنایتچه 

خرین وضعیت زن را زیر نظر داشت و آن آمیکائیل پشت کامپیوترش  امیدوار بود. خوارانخوناز چنگ زن جوان به نجات تونی هنوز 

ر به دلیل باقی ماندن تیغه د وبود  گیرکرده زن میان استخوان بازویدر هنوز تماس تصویری در ارتباط بودند. قیچی بزرگ  بادو از 

ه بود. آنچه در شکنجه سبب به هوش آمدن زن و خارج شدن او از حالت جنون شد وقفهبود.  بندآمدهموقت  طوربه یش خونریزیبازو

 امید بیشتری به زنده ماندش باشد. شدمیباعث 

ات حرک ترینکوچکاز راه دور مراقب  تیراندازهاتکرسیدن به کارخانه متروکه در اطرافش پخش شدند و  محضبهگروه ویژه پلیس 

توانستند زن را که در سلولی در  هاآندید در شب و حرارتی  هایدوربیندر داخل سوله بزرگ شدند. داخل خالی بود و با تجسس 

 بود ردیابی کنند. اسیرشدهانتهای انبار کارخانه 

 ملیالععکسبه سمت درب فلزی و بزرگ سوله کارخانه که تنها راه ورودشان به انبار بود رفتند. هیچ حرکتی و  اندکاندکسپس 

 تا قبل از اعالم نقشه کارخانه از ورود خودداری کنند.شدند. رئیس گروه دستور داد  ترنزدیکبه درب  هرلحظه هاآندیده نشد و 

 امالً ک رسیدمیبود. کنار آن سوله چندین ساختمان نیمه مخروبه قرار داشت که به نظر  کنندهگیجآن کارخانه بزرگ و  تأسیسات

وی جستج بامیکائیل . دادمیجام ان هاآنو او هر اقدام گروه را با هدایت  ندبا رئیسشان در تماس بودو میکائیل تونی خالی باشد. 

بود  شدهانباشتهاعالم کند. ورودی انبار تنها از سوله بزرگی که پر از فلزات  هاآنرا به  هاساختماناینترنتی سعی داشت تا جزئیات 

 شد. تائیدآن مکان مرموز را بررسی کردند و تنها وجود یک انسان زنده در آنجا  وجببهوجب هادوربینامکان داشت. 

 کارخانه حرکت کرد. زدهزنگگروه با این اطمینان به سمت درب 

بودند از این آالرم ها چیزی نفهمیدند و به  هادستگاهکاربرانی که پشت هشدارهای نامعلومی را اعالم کرد.  هاآن هایدستگاهبه ناگاه 

 ادند.تصور اینکه آن مکان پر از فلزات و نویزهای محیطی است اهمیتی به موضوع ند

 رسیدمینظر  کرد که رودررویشان بود. به ایجدیسنگینی در پشت دیوارهای کارخانه همه را متوجه خطر  هایگاماما صدای لرزش 

 بودند. شدهآمادهشبیخون  هرگونهبرای قبل از این شیاطین که 

آهنی غرق در وحشت  پیکرغولو همگی از دیدن این نگهبانان  دو موجود بزرگ و آهنی از در بزرگ سوله کارخانه خارج شدند سپس

 شدند.

 بدل شد. نور عیارتمامآن محیط آرام و ساکت به میدان جنگ  سرعتبهتیراندازی کردند و بدون هیچ هشداری شروع به  آن دو ربات

 شد. ردوبدلمیانشان  درپیپی هاگلولهرا روشن کرد و  جاهمهدر سیاهی شب  هاسالح

 .درآمدنداز پا  هارباتمرگبار  هایگلولهبا  هاآنغافلگیر شدند و تعدادی از  هاپلیسقدرتمند  هایرباتاز تهاجم ناگهانی 
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شدند و از  پراکنده سرعتبهافراد داد.  نشینیعقبرا شاهد بود به نفراتش دستور  بارخوننه با ناباوری این صحکه آلکس رئیس گروه 

سمت  به تیراندازهاتکبه دستور آلکس . به داخل شدند هاپلیسمانع از ورود و ند ایستاد جاهمان هارباتتند. درب ورودی فاصله گرف

 نشانه رفتند و از هر سو شروع به شلیک به آن نگهبانان فلزی کردند. هاربات

 .درآمدنداز پا  زودیبههر دو  هارباتبود و با شلیک به سر و چشمان  مؤثراین حمله 

بود  دهشارسالبه داخل کارخانه وارد شد و بر اساس نقشه اعالمی میکائیل که به موبایل آلکس  هاآنگروه پس از اطمینان از نابودی 

در هر قدم انتظار حمله رباتی را داشتند. تلی از فلزهای  هاآنشکنجه رفتند. مسیر تاریک و هولناک بود و  هایسلولبه سمت انبار و 

 .گرفتمیبود و امکان ردیابی هر چیزی را از این گروه پریشان  شدهانباشتهدر آن سوله بزرگ  پیچیدهمدرهو  زدهزنگ

 بااحتیاط هاپلیس. درخشیدمی ECSبود. چراغی که با آرم  شدهروشندر انتهای سوله معبر باریکی بود که چراغ پر نوری در باالیش 

 .شدمیرگی رسیدند که به انبار منتهی به درب بز زودیبهبه آن سمت پیشروی کردند و 

 شدند. زدهحیرتبا ورود به آنجا 

ه آرم ک هاییشمارهو بر اساس  شدهساختهسلول شکنجه  عنوانبهاتاقک کوچکی  اشگوشهروبرویشان سالن بزرگی بود که در هر 

آالت ربودند که با میز ابزا تریکوچک هایرباتب در کنار هر دربود از هم متمایز شده بودند.  شدهنصب هاآنگروه شیاطین باالی همه 

و  آوریمعجمنهدم شدند و از کار افتادند. ابزارآالت شکنجه نیز توسط پلیس  هاپلیسنیز توسط  هاآنشکنجه منتظر فرمان بودند. 

 ضبط شد.

وارد آن شدند. سلول پر از خون  اشفلزیبه سراغ سلولی که زن جوان در آن اسیر بود رفتند و با شکستن درب  هاآنقبل از هر چیز 

 ایهلباسآرامش کردند و او با دیدن  هاآنترسید و شروع به جیغ زدن کرد.  شانروی زمین افتاده بود با دیدن حالبیبود و زن که 

 پلیس خیالش راحت شد و از خوشحالی به گریه افتاد.

بود. دوربین که شاهد همه ماجرا  ECSن قربانی زنده مانده از شکنجه گروه هورا کشید. این اولی باافتخارنجات دادن زن گروه  محضبه

 .اندشدهدریافتند که این بار با شکست مواجه  هاآنگروه شیاطین مخابره کرد و بود تصاویر را به 

که دربش را شکستند با جنازه سالخی شده مرد جوانی  هاآنمجاور سر زدند. همگی خالی بود و تنها یکی از  هایسلولسایر نفرات به 

بود. از این صحنه هولناک و بوی تعفنی که در سلول پیچیده بود  شدهقطعشده بود. جنازه سر نداشت و دست راستش نیز  آلودخون

 زن بد شد و بقیه به کمکش رفتند. هایپلیسحال یکی از 

است. جایی که قرار بود قربانیان بسیاری در  شدهدیدهتدارک  خوارخوناین گروه  هایجنایتمشخص نبود که این پایگاه از کی برای 

 آن سالخی شوند.

 به دست پلیس افتاد. ECSبا کشف این محل اولین مقر گروه 

 هاسانانت جان در نجا وقفهبیخط از مرد جوانی که  سویآنهمه شادمان از این پیروزی به آلکس و تونی تبریک گفتند. تونی هم در 

ه مرگبار شود و این گرو هاینقشهت توانسته بود باعث شکس هاپلیسکمکشان کرده بود تشکر کرد. میکائیل حاال با بازگشتش میان 

 انتقام مرگ خواهرش را بگیرد.

ماس اقبت هوایی آمریکا تبا برج مر دمسپیدهو دومین پایگاه جایی بود که دانلد و رابرت به سمتش در پرواز بودند. تونی با رسیدن 

 بوده است. درحرکتلتونی  مقصدکه به  اندکرده تائیداعالم کردند که شش ساعت پیش خروج هواپیمایی را  هاآنگرفت و 
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 نکردند. تأییدورود هواپیمایی را به آسمان کشورشان  یکهیچسپس تونی با لتونی و حتی روسیه تماس گرفت اما در کمال ناباوری 

اطالعات پروازهای اضطراری را  هاآنخبر ناگوار سراسیمه شد و با کلیه خطوط هوایی کشورهای مجاور تماس گرفت و از او از این 

ردی از ورود یا فرود ضروری یک هواپیمای پلیس آمریکا دیده نشد حتی او در لیست سقوط  یکهیچمیان  بازهمدریافت کرد و 

 نبود. هاآنهواپیماها جستجو کرد ولی هیچ اثری از 

 اییژهواو را واداشت تا با رئیس پلیس تماس بگیرد و از او درخواست کمک کند. اندکی بعد گروه تجسس  کنندهنگراناین موضوع 

 برای یافتن ردی از این هواپیمای گمشده در اختیارش قرار گرفت.

که هم گمشدگان ردیابی شوند و هم دختری که در  لتونی اعزام شد. هدف آن بود سویبه هاآنو هواپیمای دیگری برای یافتن رد 

 شانقفهوبینباید این دختر بمیرد و زحمات  هایشانتالشسلول شکنجه در انتظار مرگش بود نجات داده شود. او اندیشید که با همه 

 بماند. ثمربی

ت جان دختر در دستور کارشان بود در مسیر نیافته است و چون نجا هاآنساعاتی بعد گروه تجسس اعالم کرد که هیچ ردی از 

 که او هنوز زنده است یا نه. دانستندنمی هاآنبرای نجاتش رهسپار شدند. مدت زیادی گذشته بود و  سرعتبه

گروه هنریک با دو شکنجه دیگر مواجه شدند و میکائیل این بار مستقیم به کمکشان آمد تا شاید بتوانند دوباره جان قربانیان  بیندراین

 نجات دهند. را

 .کردمیرا سپری  اشزندگیدر شهرک اسکروندا ... در سلول مرگ لیزا آخرین ساعات 

 زمان به پایان رسیده بود و او دوباره به مزایده گذاشته شد.

 کاربران قرار گرفت و در مزایده به قیمت باالیی فروخته شد. موردتوجه سرعتبهاین دختر زیبا 

او  ویسبهرا  ایصندلیترسید. ربات  شدتبهوارد سلول شد و لیزا با دیدنش  اششکنجهبا میز ابزارهای  گرشکنجهربات  زودیبه

 آهنی شد. رحمبیتسلیم آن موجود  سرعتبهبود و لیزا  فایدهبیهر مقاومتی گرفت و وادارش کرد تا روی آن بنشیند. 

حرکتی منتظر فرمان کاربر شد تا شکنجه را آغاز کند.  هیچبی ازآنپست و پاهای لیزا بسته شد و میز کنارش قرار گرفت. ربا هادست

ترحم کسی که او را برای شکنجه انتخاب کرده  توانستمیکه دیر یا زود خواهد مرد اما شاید  دانستمیو  تپیدمی تندیبهقلب لیزا 

 د: آهای، کسی صدام رو می شنوه؟شروع به فریاد زدن کر هااندیشهبود برانگیزد و جانش را نجات دهد. با این 

شدن  تربخشلذتتلخ و دردناک برای  اینقشهدر حالت پخش صدا قرار گرفت و به او و کاربرش اجازه صحبت داده شد.  افزارنرم

 توجهمورد شکبی. این شیوه جدید دادندمیبه زجر دادنش ادامه  رحمانهبیو کاربر و ربات  کردمی صحنه شکنجه. دختر باید التماس

مل را این ع رحمیبی. چیزی که دانستندمیاز تفریح جالب این جنایت  جزئیمکالمه با قربانی را  هاآنو  گرفتمیاعضاء سایت قرار 

 .گذاشتمیبیشتر به نمایش 

 باهام حرف بزن. لطفاً . بینیمیلیزا با گریه گفت: می دونم که منو 

 چرا منو انتخاب کردی و چرا باید بمیرم ولی تو رو به خدا به من رحم کن و بذار برم. نمی دونمکاربر حرفی نزد و او ادامه داد: 

 .منزجرکنندهسکوت بود و فضایی  بازهمو 
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کوچکی را برداشت. لیزا به وحشت افتاد و  یفرمان بدون هیچ حرفی به ربات داده شد. او به سمت صندلی آمد و از روی میز چاقو

ره گفت: بهت روحیبیات خم شد و انگشتان سوزنی شکلش را روی چشمان او گرفت و با صدای سرد و شروع به فریاد زدن کرد. رب

 ساکت باشی و دهنت رو ببندی.

 او ترسید و ساکت شد. بغض شدیدی در گلویش پیچید و با ترس پاسخ داد: اگه بخوای خفه میشم. کاریم نداشته باش.

 نش تنظیم کرد.تیغ را میان دستاربات دوباره صاف ایستاد و 

. هر کنه امشکنجه رحمبیلیزا با گریه زمزمه کرد: تو رو به خدا یه چیزی بگو. می دونم که توام یه آدمی و رحم داری. نذار این ربات 

 فقط بهم صدمه نزن. کنممیکاری بگی 

 دهبرینفساو آمد و پوست ساعدش را لمس کرد. نرمی و لطافت پوست را دوست داشت و تیغ را روی آن نهاد. لیزا با  سویبهربات 

 گفت: چیکار می خوای بکنی؟

ربات چیزی نگفت. فرمان داده شد و تیغ روی پوستش گذاشته شد و آرام و زجرآور روی آن لغزید. تنها یک تماس کوچک کافی بود 

 شده و تیغ باریک و تیز تا عمق گوشت فرو برود.تا پوست دریده 

تی با حرک هیچبیدستش  گوشتدرد شدید لیزا را به جیغ زدن انداخت. او تالش کرد تا دستش را تکان بدهد اما تسمه محکم بود و 

 پاره شد. خون بیرون زد و از روی صندلی به کف زمین چکید. آرامآرامپایین رفتن تیغ 

از این  هکدرحالیکرد و  حالبیدرد شدید لیزا را . بردمیو تیغ را به پایین  بریدمیربات در کمال خونسردی و با حرکتی دقیق و آرام 

: بهم رحم کنین. کردمیبا ناامیدی زمزمه  کهدرحالیشده بود سرش روی صندلی افتاد.  آلوداشکو  رمقبیزجر کشنده چشمانش 

 پرستین.تو رو به هر چی می 

 و دوباره آرام شد تا فرمان داده شود. گذاشتربات که ساعدش را تا پایین بریده بود تیغ را کنار 

لیزا سعی کرد تا صدایش بلند باشد و گفت: یکی هست که دوسش دارم. به خاطر اون نمی خوام بمیرم. فقط بذارین یه بار ببینمش. 

 .کنممیالتماس 

یزا به ل. بردمیاز شکنجه او لذت  ندگو برخاست. او همانی بود که او را خریده بود و پشت کامپیوترو ناگهان صدای مردی از پشت بل

 گفت: شکنجه من چه لذتی برات داره؟ لرزیدمیاز درد  کهدرحالیهوش آمد و 

 .کشیمیصدا مکثی کرد و پاسخ داد: نمی دونم فقط دوست دارم ببینم که توی چنگمی و درد 

 آخه چرا؟ -

 دلیلی برای این جنونش داشته باشد. آنکهبی بردمیکه برای لیزا دردناک بود. او از دیدن زجر یک انسان لذت  ایخندهاو خندید. 

 متنفری مگه نه؟ هازناز  حتماًلیزا پرسید: 

 نه ولی دوست دارم مال من باشی. -

 که منو بکشی؟ -

 درسته. -

 بعدش چی میشه؟ -
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 .نوبت قربانی دیگه ای میرم -

 تونی شکنجه کنی و بذاری زنده بمونم. میخب  -

 اما برای تو پول زیادی دادم. -

 لیزا با ناراحتی پرسید: پس من برده توام؟

 درسته. -

 رو نمی کشه. اشبرده کسهیچ -

 ولی تو برای همین توی این سلولی. -

 انبرک به سراغ ساعدش آمد. لیزا گفت: چیکار قراره باهام بکنی؟مرد راضی نشد و ربات با 

ش از یه مقتول برای قاتل. استخوون بهترین چیزیه که دارمنگهه دوست داشتم یه تکه از بدن قربانی هام رو یادگاری همیش -

 می تونه باقی بمونه.

 .کنممیکنه. خواهش  هوشمبیکرده بود التماس کرد: الاقل بذار  رمقشبیلیزا که خونریزی 

 می خوام درد کشیدنت رو ببینم. -

 شد. هوشبیانبرک میان گوشت ساعدش رفت و زخم را باز کرد. خون شدید جاری شد. لیزا از این زجر شدید ناله بلندی کرد و 

. سفیدی استخوان دستش معلوم بود و با اندکی جدا کردن فروبردربات قیچی مخصوص جراحی را برداشت و در شکاف بریدگی 

 هدیه بفرستد. عنوانبهی کاربر جدا کند و از استخوان را برا ایتکه توانستمیگوشت 

از آن را برید و از دستش خارج کرد و مقابل دوربین در جعبه  ایتکهاستخوان که از گوشت جدا شد تمیزش کرد و با اره کوچکی 

 .قراردادطالیی و باارزشی 

مان بود، فر هوشبیلیزا هنوز هدیه همان لحظه توسط ربات دیگری از سلول تحویل گرفته شد تا در اسرع وقت برای او ارسال شود. 

شدن دستش شده بود و او حاال فقط حس  حسبیکه داده شد ربات با مایعی او را تحریک کرد و به هوشش آورد. درد شدید سبب 

 .شودمینش به گوشت داخل ساعدش سائیده استخوا تیزنوککه چگونه  کردمی

بود حس کرد و تا مغزش تیر کشید. از این درد عمیق به گریه افتاد و  شدهبریدهروی دو سر استخوانی که او حتی سردی هوا را 

 دوباره تالش کرد تا او را متقاعد کند: بذارم برم. استخوونم رو که بریدی دیگه چی ازم می خوای؟

 کنم. اتشکنجهخوب شدی بیای تا  بعدازاینکهنمی دونم چرا ولی دوست دارم زنده بمونی و دوباره  -

 لیزا که چشمانش پر از خون بود زمزمه کرد: تو یه دیوونه ای مرد.

 اسمت چیه؟ -

 لیزا. -

 خب اگه بهم قول بدی می ذارم که بری. -

 چی باید بگم؟ -

 .التماسم کن تا بذارم بری -
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 چاره دیگه ای هم دارم؟به ربات نگاه کرد و گفت:  لرزیدمیلیزا که از درد 

 نه. -

 چی بخوای قبول دارم. هر -

 با صدای بلند بهم التماس کن و قول بده. -

 هر چی دستور میدن اطاعت کن.ربات به سویش خم شد و تکرار کرد: 

 انگشتش را میان بریدگی ساعدش برد و فشار داد. درد همه وجود لیزا را پر کرد و به گریه افتاد. رحمانهبیو 

 نکن. امشکنجهفقط  کنممیهر کاری بگی فریاد زد: تو رو خدا بس کن. 

 مرد دستورش را دوباره گفت: التماس کن و قول بده اون وقت می تونی بری.

 بهم رحم کن و بذار برم. کنممیبر زبان آورد: التماست  خواستمیهر آنچه مرد  اختیاربیلیزا به دوربین نگاه کرد و 

 .حاال قول بده -

 چی باید بگم؟ -

 کنم. اتشکنجهاینکه هر موقع خواستم باید تسلیم بشی و بیای تا دوباره  -

 .هر موقع که دوست داشته باشی بیام و تسلیمت بشم خورممیلیزا با ترس کلمات را تکرار کرد: قسم 

 عالیه. -

را باز کرد. لیزا باورش نشد که  هاآن یکبهیکمحکمی که او را به صندلی بسته بودند خم شد و  هایتسمهبعد ربات روی  ایلحظه

 .دربردتوانسته است از این سلول مرگبار جان سالم به 

در بزرگ را به رویش گشود و . ربات رفتدر دستانش از اختیارش خارج بود به سمت  کهدرحالیروی پاهایش ایستاد و  سختیبهاو 

در دو سویش ایستاده  پیکریغول هایرباتکه  روشننیمهرد خونش روی زمین بود به بیرون رفت. همان سالن بزرگ و  کهدرحالیاو 

 و در انتظار فرارش بودند.

 ؟برماید به کدام سو باید بگریزد سردرگم و درمانده زمزمه کرد: حاال کجا ب دانستنمیلیزا که 

ن در این مکا چراکه بردنمی جاییبهراه  گریختمیو تازه دریافت که این فریبی بیش نبوده است. او اگر هم از این زندان خونین 

 .آمدنمیبرای بردنش  کسهیچناشناس و متروکه 

 هدید به مرگ کردند.با بیرون آمدن او هوشیار شدند و با اعالم هشدار او را تنگهبان  هایربات هااندیشهدر این 

خونریزی  .تپیدمی تندیبهکه در انتهای سالن بود حرکت کرد. چشمانش تار شده بود و قلبش  هاییپله سویبهلیزا اهمیتی نداد و 

 .کردمی ترحالبیاو را  شکبیشدیدی که داشت 

قولی که به قاتالن داده است معتبر است  کردمیگمان راه خروج رفت.  سویبهبلندتر  هایگامربات دوباره هشدار داد و او این بار با 

 از این ساختمان ترسناک خارج شود. تواندمیو او حاال 
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 یهایگامزمین را لرزاند. او برنگشت و این بار با  آمدندمیکه به سویش  هاربات هایگامصدای نرسیده بود که  هاپلهاما هنوز به 

 ج رفت.خرو قرمزرنگمحتاطانه به سمت تابلوی 

 ایهچندثانیبزرگ به جلو خم شد. او تا  هایگلولهکه ناگهان صدای شلیک گلوله در آن سالن پیچید و بدن لیزا از شدت برخورد 

 .انددهکرشکارش  هارباترا پر کرد بر او مسلم کرد که  اشسینهشوکه بود و نفهمید که چه اتفاقی افتاده است اما درد شدیدی که 

و  بود را لمس کرد شدهدرستروی لباسش  هاگلولهبزرگی که از عبور  هایسوراخرا پر کرد. لیزا ناباورانه  اشسینهخون تمام قفسه 

 خونش را روی انگشتانش دید.

زمین  بود روی آلودشخون، جایی که تابلوی فریبنده فرارش به رنگ قرمز مقابل دیدگان هاپلهبدنش بیش از این تاب نیاورد و لب 

 افتاد و نفسش بند آمد.

 نزدیک شدند و باالی سرش ایستادند. هاربات

 دوخت و با ناامیدی زمزمه کرد: تو بهم قول دادی که ... هاپلهلیزا چشمانش را بر 

مقابل  اششقیعاتصاویر شیرین دقایق  کردنمیتقالیی  بودنزندهماند. لحظه آخر زمانی که دیگر قلبش برای  کارهنیمهو سخنش 

 در دستش ایستاده بود و نامزدش عاشقانه در آغوشش گرفته بود. گلیدستهواسیلی با چشمانش آمد. او کنار 

 را حس کرد. رحمشبیید و نه سرمای نبسته شد و نفسش برید. دیگر نه صدای زوزه باد را ش اندکاندکچشمانش 

 آرام از کنارش رد شدند و به محل نگهبانی خود بازگشتند. مغزش را دیدند خونسرد و هایسیگنالکه توقف  هاربات

 گویی که هیچ اتفاقی نیفتاده است.

و به فیلم مهیج دیگری در  فرورفت آلودخوابپر کرد و جنازه خونین لیزا در ظلمت شبی تاریک را سکوت دوباره آن فضای سرد و 

 تبدیل شد. ECS خراشدلسایت 

 شتافت.میمقر شیطان در اسکروندا  سویبهاز مرگ تلخ و دردناک لیزا  خبربیگروه تجسس که درحالی
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 ویکبیستفصل 

آمد و صدایی ترسناک گفت: بهتره  ترنزدیک پیکرغول. ماشین بازماندنور شدیدی روی صورت رابرت انداخته شد و او از هر حرکتی 

 دستهات رو ببری باالی سرت و آروم باشی.

دی از ر کردندمیبه هر سو که نگاه  هاآنتا بدین حد در دنیا نفوذ کرده باشند.  کارانجنایتکه  شدنمیبود. باورش  زدهبهترابرت 

 .یافتندمیاین گروه شیطانی 

رد و دستانش را باال ب ناچاربهبودند. او  ظاهرشدهمقابلشان  بازهمو اکنون در این مکان ناشناخته که مشخص نبود در کجای دنیاست 

 نفرات بعدی مائیم. ظاهراًناامیدانه زمزمه کرد: 

تش روی او خم شد و وضعیبرخاست و با دیدن این صحنه شوکه شد. فرانسیس کنارش بود و هنوز به هوش نیامده بود.  اینالهدانلد با 

وبی خ هایمیزبانرت گفت: جلوتر آمد و آرام به راب. خیالش که راحت شد برخاست و کشیدمیرا بررسی کرد. زنده بود و هنوز نفس 

 نیستن درسته؟

 از جای ما خبر داشته باشه. کسهیچبعید می دونم رابرت لبخند تلخی زد و گفت: 

 یم.یهم نمی دونیم کجا ونما خودم -

 پس با این حساب نباید انتظار معجزه داشته باشیم. -

 هشدار دادند: دستهات رو باال بگیر. . به اودانلد دست به کتش برد که نور شدید در صورتش متمرکز شد

تعارف کرد. سیگاری برداشت و روشن  هاآناما او توجهی نکرد و با خونسردی بسته سیگارش را بیرون آورد و با تمسخر به سمت 

 خاموش نشده بود.و هواپیما  هادرختآتش پشت سرشان هنوز کرد. 

 ست. کنندهخوشحالقبل از مرگ برام او به سیگارش پک عمیقی زد و گفت: این تنها چیزیه که 

 رابرت پرسید: یه قولی بهم بده.

 چه قولی؟ -

 اگه نجات پیدا کردی اون سیگار لعنتی رو کنار بذاری. قبوله؟ -

 و برای همین چنین قول ناممکنی را به او داد. ماندنمیدانلد فکری کرد و سر تکان داد. شاید مطمئن بود که زنده 

 د: یعنی تا این حد از نجات خودت ناامیدی؟رابرت با تلخی ادامه دا

 که مقابلشان بود خیره شد. پیکریغولدانلد چیزی نگفت و تنها به ماشین 

 فرانسیس را نیز که صورتش هاآنآن دو آمدند و پس از جستجوی بدنی دستانشان را بستند.  سویبه پوشسیاهسپس چندین مرد 

 که پشت ماشین آبپاش توقف کرده بود کردند. رنگیسیاههر سه نفر را سوار لیموزین بود بلند کردند و  آلودخون

د رابرت و دانل .حرفی نزد کسهیچحرکت کرد. در طول راه  شدمیاتومبیل به سمت ساختمان بزرگی که در انتهای باند فرود دیده 

نار هم را در ک شاندوستیدیگر  باریکبود خیره شدند و  سرزدهکه تازه  دمسپیدهبه آفتاب کمرنگ  شانزندگی هایلحظهدر آخرین 

 .گذشتمیکه حاال پنج سالی از آن  ایدوستیبه یاد آوردند. 
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با گروه پرقدرتی که  هاآنمتفاوت بود. این بار  چیزهمهلحظات ترسناک و پرخطری را پشت سر گذاشته بودند اما این بار  هاآن

 بود. شانروزمرهشده بودند. شیاطینی که کشتن تفریح  رو رو در کردندمی اشهمراهیشیاطین 

فرانسیس هم به هوش آمد و با دیدن دست  کمکمنبود.  باورقابلشهر مرسر و خاطراتش برایشان  از دور بهمرگ در مکانی ناشناخته 

حرفی به دانلد و رابرت  هیچبیکرده بودند جا خورد و  شاناحاطهکه در اتومبیل  دارینقابو  پوشسیاهبندهای دستش و مردان 

 خیره شد.

دانلد با به هوش آمدن او خوشحال شد و تنها جمله کوتاهی به زبان آورد. آنچه خود نیز باورش نداشت: همه چی درست میشه دوست 

 جوان من.

بقه تا چندین ط رزمینزیآنجا برده شدند.  زیرزمیناندکی بعد به ساختمان رسیدند و هر سه با خشونت به سمت داالن تاریکی در 

 . جایی که از نور آفتاب و زیبایی زمین هیچ اثری نبود.رفتمیپایین 

. کردمی ترترسناکو با نور کمرنگی که آن فضا را  تودرتو هاییستون. با شدمیشبیه به یک پارکینگ بزرگ ختم  جاییبهانتهای راه 

 ایژهوی. سلولی که با شماره شدمیمتر یک سلول شکنجه دیده  هرچندکوچک و بزرگی ایستاده بودند.  هایرباتدر گوشه و کنار 

 .شدمیدیده  ECSبود و در باالی آن آرم  شدهمشخص

. آنجا پایان زندگی موجودی به نام انسان بود. مقر رفتفرومیو به قعر نیستی  پیچیدمی آلودخون هایسلولصدای فریادها در آن 

 . مشخص بود که این پایگاهشدمیدیده  آوررعبیطانی که هدفی جز نابودی نسل بشر نداشت. رد خون در گوشه و کنار آن فضای ش

 مکان اصلی فعالیت این گروه آدمکش است.

ین بار ه اک رسیدمیدانلد توانست صدای فریادهای قربانیان جدیدی را در میان غل و زنجیر بشنود. علیرغم تمام تالششان به نظر 

 بود. خوارانآدمشدن  ثروتمندترو  گناهبیکشته شدن مردم حاصلش . جدالی که هستندبازنده این جدال خونین  هاآن

 قرار گرفتند. گرشکنجهنگهبان و  هایرباترهایشان کردند و آن سه در محاصره  دارنقابمردان کمی بعد 

هم ورسخن گفت: انتظار دیدنتون رو داشتم اما نه به این زودی. شما نهایت سعی تون رو کردید تا مانع فعالیت گ هاآنآنگاه شیطان با 

 بدون ترحم حتی به صوت ویژه و بدون درج در سایت. هارباتشکنجه شدن به دست  ،بشید. این تاوان سنگینی براتون خواهد داشت

رابرت و فرانسیس همراه هم به سمت سلول شکنجه برده شدند  هاآنآمدند و با تهدید به سمتشان  هارباتبا اتمام سخنرانی شیطان 

 جدا شد و به سویی دیگر برده شد. هاآنو دانلد از 

 .بینمتمیبذارن خیلی زود  هارباتبا صدای بلند به دانلد گفت: اگه  شدمیکه فرانسیس برده  ایلحظهدر آخرین 

 ی تکان داد.و تنها سر فرورفتدانلد به فکر 

 برایش مسلم شد. چیزهمهدانلد فرانسیس به او لبخند زد و 

ود ب پریدهرنگ اشچهرهبسته شدند. فرانسیس به رابرت که  هایشانصندلیآن دو به داخل سلول برده شده و توسط دو ربات روی 

 اینجا آخرشه درسته؟خیره شد و گفت: 

 به نظر می رسه. طوراینگفت:  با ترسرابرت 

 .بازم نباید ناامید شدولی فرانسیس زمزمه کرد: 
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 مقابلشان ایستادند و منتظر فرمان شدند. گرشکنجه هایربات

 تا حاال شاهد شکنجه شدن یه انسان جلوی چشمهات نبودی. حتماًصدای شیطان در سلول طنین انداخت: رابرت عزیز، 

 رابرت فریاد زد: با کشتن ما مشکلت حل نمیشه.

 .ردارناها درس عبرتی خواهید شد تا بقیه دست از جدال با ما بشاید ولی شم -

 تا کجا می خوای پیش بری؟ -

 قادر به تصورش نیست. کسهیچتا هر جا که بتونم. برای تسخیر دنیا راه زیادی در پیش دارم که  -

ا خون سیراب ب وقتهیچافتاد و رو به دوربین فریاد زد: تو  نفسنفسفرانسیس رفت و پیراهنش را پاره کرد. فرانسیس به  سویبهربات 

 نمیشی. بهتره فکر دیگه ای بکنی چون باالخره توی دامی که خودت پهن کردی گرفتار میشی و از بین میری.

رفیق و شد و به رابرت گفت: چشمهات رو ببند  زدهوحشترا برداشت. فرانسیس با دیدن آن  اشبرقیارهصدا خاموش شد و ربات 

 رو بهش بدم. امهدیهبذار بیاد جلو تا 

 به فرانسیس نگاه کرد. زدهبهترابرت 

وچکی ک تراشهکه تا نزدیکی صورتش آمده بود نگاه کرد و  ایارهفرانسیس با هیجان به او و ربات اره را روشن کرد و به او نزدیک شد. 

 عوضی. پارهآهن ترنزدیکزمزمه کرد: بیا  .را که در دستش بود محکم فشرد

تا  با دست فرانسیس کافی بود اشفلزیشد و اره را به سمت سینه فرانسیس گرفت. همان تماس کوچک بدنه  ترنزدیک بازهمربات 

 به ران ربات بچسبد. تراشه

بات عمل کرده و ر مدارربات دچار شوک مغناطیسی شد و با سردرگمی شروع به سوت کشیدن کرد. عمل کرد و  سرعتبه تراشه

 بود. فرانسیس پوزخندی زد و به رابرت گفت: به همین راحتی. ازکارافتاده

روی سینه فرانسیس  غریدمیکه هنوز  ایارهسست شد و با  هایشدستگاه ازکارافتادن دلیل بهبود  شدهخماما ربات که به روی او 

 افتاد.

 اشسینهمرد جوان را شکافت و تا عمق  هایدندهنداشت و اره با تیغه تیزش  ایفایدهرابرت فریاد زد تا مانع از این فاجعه شود ولی 

در سلول پیچید و خون به هر سو پاشید و  شدمیو از هم باز  شکستمی ارهتیغهکه میان  هایشاستخوان. صدای خرد شدن فرورفت

 او در دم جان داد و نفس برید.. فراگرفتدیوارها را 

رفت. شکمش دریده شد و تمام محتویات آن با اره بریده شد و به بیرون ریخت.  ترپایینافتاد و پایین و  اره در سینه فرانسیس گیر

از بدن فرانسیس به  ایتکه هرلحظهرا پرکرده بود و  صورتشتمامفریاد زد. خون از ناراحتی رابرت با ناراحتی چشمانش را بست و 

 .شدمیسمتش پرتاب 

. رابرت کمک خواست تا شاید کسی به لرزیدمیپاره شده فرانسیس  تنمیان ن سنگینش با تقالی اره بدربات هنوز در کما بود و 

 فریادشان برسد.

 .آمدنمیدر آن کشتارگاه مخوف به کمکشان  کسهیچاما 
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 رحمبیو اره حریص و  خوردمی تلوتلو اشصندلیروی  شدمیبیشتر از هم باز  هرلحظهو بدنی که  زدهبهتفرانسیس با چشمانی 

 .کردمی قطعهقطعهبدنش را 

 از کار بیندازد. را آنموقت توانسته بود  طوربه تراشهدوباره به کار افتاد.  هایشدستگاهربات به هوش آمد و  کمکم

 خود مسلط شود. ردقایقی زمان برد تا دوباره بنداشت.  گیریتصمیماما هنوز گیج بود و قدرت 

 تا بهت نشون بدم با کی طرفی. بازکنفریاد زد: اگه جرات داری دستهام رو  رابرترابرت گرفت.  سویبهرا  برقیارهاین بار 

 .کردنزدیک رابرت  صورتبهبود  هایشهدندانبدن فرانسیس میان  هایتکهکه هنوز را  ارهتیغهآمد و  جلوترربات 

 .کردمینمرگ در چند سانتی او بود. مرگی که هرگز تصورش را 

 مرگی تلخ و دردناک که سزاوارش نبود. ،مرده بودتنها در چند ثانیه در آن حال به فرانسیس نگاه کرد. او و 

 بست. دوست نداشت تا وحشت در آخرین لحظات زندگی ذهنش را آشفته کند.شد و او چشمانش را بر این ترس عمیق  ترنزدیکاره 

تمام خاطرات در ذهنش گذشت و بوی رودخانه  ایلحظهرا برای دریده شدن توسط اره سپر کرد.  اشسینهرابرت بر مرگ لبخند زد و 

 هادوردستو به  پیچیدمیبزرگ  هایسنگذهنش را پر کرد. او خروش آب را که میان  داشتنیدوستمرسر در مه ای خنک و 

 شنید و با آن همراه شد. رفتمی

 .شکافتمیرا  اتسینه ایارهحتی اگر در این دنیای زیبا مرگ ترسناک نبود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



2داوطلبان مرگ  محمد علی قجه  

  
 

102 
 

 ودوفصل بیست

 .شدمیبیشتر به او نزدیک  هرلحظهاره  رحمبیربات با اره مقابل صورت رابرت ایستاده بود و تیغه 

 بوی مرگ در آن سلول خونین پیچید و رابرت را برای مردن آماده کرد.

به سر ربات او را از جا پراند. کسی از پشت با ضرباتی محکم و  ایفلزی ءصدای برخورد شی میز ابزارها تکانی خورد و اما به ناگاه

که  اشآهنیاز کار افتاد. بدنه  سرعتبهربات له شد و  سروصورتشدید بود که  چنانآنضربات مغز ربات را متالشی کرد.  درپیپی

به او و جسد خونین فرانسیس خیره شده  زندمی نفسنفس کهدرحالیزمین افتاد رابرت دانلد را دید که با چکش بزرگی ایستاده و 

 است.

 دست بندهای رابرت را باز کرد. رابرت به دوربین خیره شد و خیلی زود دریافت که از دوربین چیزی باقی نمانده است. سرعتبهاو 

 دانلد گفت: عجله کن. این در مدت زیادی باز نمی مونه.

ود زمانی نبفرانسیس را بست و برایش طلب آمرزش کرد.  زدهبهتچشمان  آرامیبهاو لند و اره را برداشت بتا رابرت از روی صندلی 

 تا با دوست جدیدش سخنان آخرینش را بگوید و تنها زیر لب زمزمه کرد: از آشنایی باهات خوشوقت شدم فرانسیس.

که  اشبرقیارهو رابرت با  کشدانلد با چباز کردند.  زدمیجرقه  در بزرگ و فلزی سلول را که هنوز از برد کنترل آن بااحتیاط هاآن

 پشت ستون بزرگی پنهان شدند. سرعتبهو  بود آرام و محتاطانه به آن فضای ترسناک قدم گذاشتندآماده حمله 

 و رابرت از او پرسید: حالت خوبه دانلد؟ رفتمیراه  سختیبهدانلد 

 بهتر از این نمیشه. -

سش را خونین کرده است. خواست متوقفش کند و زخمش را با هر آنچه ارا دید که لب گلولهاما به پهلویش که نگاه کرد جای زخم 

کند اما دانلد مانعش شد و گفت: فرصتی برای این کار نداریم. باید عجله کنیم و از این ساختمان هولناک  باندپیچیدر دسترسش بود 

 فرار کنیم.

 ادامه بدی. جوریاینی داری و نمی تونی تو خونریز اما -

 باید یه روزی و یه جایی بمیریم مگه نه؟ درهرحالدانلد لبخند تلخی زد و زمزمه کرد: 

 می هدو زندو یا هر  میریممیباشیم. یا هر دو  باهمبشه. ما باید تا تهش  طورایننگاهش کرد و گفت: اما من نمی ذارم  تأسفرابرت با 

 بده دوست من.مونیم. بهم قول 

 او دراز کرد. سویبهو دستش را 

 از دست دادن امتناع کرد و جواب داد: تو هنوز جوونی و نباید بمیری. این یه دستوره. دانلداما 

 رابرت با عصبانیت گفت: باید بریم مگه نه؟

ده که دی رفتمیبا هر قدم احتمال آن  تر ایستاده بودند. طرفآنکمی  هارباتو او را به دنبال خود کشید. مقابلشان تاریک بود و 

 هیچ شانسی نداشت. هاآن هایگلولهبه سویشان بیایند و در آن صورت چکش و اره در برابر  هارباتوند و ش
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 پرسید: با چه جادویی خودت رو از اون سلول نجات دادی؟و  چسبانددیوار بتنی رابرت دانلد را به به ستون دوم رسیدند و  هاآن

اونها فراموش کرده بودن که جعبه سیگارم رو ازم بگیرن. منم فقط یه سیگار روشن راهنمایی بزرگی بهم کرد.  فرانسیس -

گلوله یکی از اونها به پهلوم  باالخرهبه خودم جرات دادم و فرار کردم اما  . بعدیه فرصت کوتاه گرفتم هارباتز کردم و ا

 خورد.

 اونها دیر یا زود پیدامون می کنن درسته؟ -

 .ازکارافتاده هادوربینچون  ،نه به این زودی -

 چه طور ممکنه؟ -

 از کار می افته.راحت  هادوربینتابلوی برق وقتی با یه مشت ربات ابله سر و کار داشته باشی  -

 رابرت با سردرگمی نگاهش کرد.

 وقتی نزدیکش بری بهش شلیک می کنن.کرد و ادامه داد:  ایخندهدانلد 

 کردن مگه نه؟ اتزخمیزمزمه کرد: برای همین رابرت با شگفتی نگاهش کرد و 

 دیگه پیر شدم و نمی تونم سریع بدوم. -

 ا این کار رو کردی؟ررابرت او را در آغوش کشید و با بغض گفت: چ

 . راه دیگه ای نبود.دادممیباید نجاتتون  -

 تا مداوا شود. بردمیاو را به مکان امنی  سرعتبهخونریزی پهلوی دانلد شدیدتر شده بود و رابرت باید 

اهی و سردرگم از پشت ستون به ر مستأصلرابرت کجا هستند و به کجا باید پناه ببرند.  دانستندنمی هاآناما مشکل اینجا بود که  

 .کردندمی دور را از مسیر هارباتباید  هاآنکه مقابلشان بود نگاه کرد. در طول مسیر تا راه خروج دو ربات سر راهشان بود و 

باید یک قهرمان باشد به خود بالید. اره را در دستش جابجا کرد و  دیدمیمانند قهرمانان رفتار نکرده بود و حال که  گاههیچ رابرت

 کوچک بود نگاه کرد و با خود گفت: یعنی این بازم عمل می کنه؟ ایقطعهتراشه فرانسیس را که 

 .عبور کردند هاستونکامل از میان با دقت  ازآنپس

ا چکش باشد و ب تفاوتبی. دانلد نتوانست شدمیکه توسط رباتی شکنجه  زنی را شنیدند خراشدلناگاه در سلول مجاورشان صدای 

ن ز. رباتی در حال شکافتن سر دویدسلول  داخلباز شد و رابرت  سروصداکردن صفحه رمز درب کرد. قفل در با  یشروع به متالش

ی با سر لرزیدمیکه رابرت با اره به جانش افتاد و سرش را از بدن جدا کرد. ربات روی زمین افتاد و او به سراغ زن رفت. زن که  بود

 تالش کرد تا بند سرعتبهو  گویدمیشکاف خورده به او خیره شد و به زبان روسی کلماتی را بر زبان آورد. رابرت نفهمید که چه 

کند اما هنوز چند ثانیه نگذشته بود که از دهان زن خون جاری شد و سرش روی صندلی کج شد و مرد. رابرت دستانش را باز 

بود برای آخرین بار لرزید  آزادشدهصدایش زد اما هیچ حرکتی نکرد. چشمان زن به زمین خیره ماند و انگشتانش که از میان تسمه 

 و دیگر هیچ تکانی نخورد.

 ازکردهببیرون از سلول دانلد را دید که کمی جلوتر درب سلول دیگری را زن را بست و از سلول بیرون دوید. رابرت با اندوه چشمان 

 هک رسیدمیاما به نظر بود  ژولیده و صورتی که از بریدگی چاقو خونین طالیی با موهایبور  جوانیو مرد جوانی را نجات داده است. 

 .استبه او وارد نشده  ایجدیهنوز آسیب 
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 رابرت را صدا زد و هر سه پشت ستون آخر به هم پیوستند. بااحتیاطدانلد 

را پر کرد. رابرت متوجه اشتباه بزرگش شد. او فراموش کرده بود قبل از ورود به سلول دوربین  جاهمهصدای آژیر خطر  بارهیکبهاما 

رق و ارتباطی با تابلو ب کردندمیجداگانه تصاویر را به اتاق کنترل آن ساختمان ارسال  صورتبهکه  هاییدوربینرا از کار بیندازد. 

 زیرزمین نداشتند. شدهمتالشی

 متوجه حضورشان شدند و به سمتشان حرکت کردند. هارباتاما  کردندمیفرار  ترسریعفرصت زیادی نبود و باید هر چه 

 این. من راه مخفی اینجا رو بلدم.مرد جوان با لهجه خاصی گفت: باید با من بی

کی وجود داشت که در تاری ایمخفیراه باریک و  هارباتدانلد و رابرت به دنبالش راه افتادند. اندکی جلوتر بدون نیاز به رو در رویی با 

شید و انتهایش نور خور رفتمیتا باال  هاپلهرسیدند.  ایطوالنی هایپلهبه  ازآنجارا به سمت داالن فرعی کشاند و  هاآنبود. او  شدهگم

 .شدمیدیده 

 جوان گفت: من طراح این ساختمانم.

 چرا می خوان بکشنت؟رابرت پرسید:  رفتندمیباال  هاپلهاز  کهدرحالی

 .نمی دونم -

 هر کی که اطالعاتی داشته باشه باید بمیره، این یه قانونه.گفت:  لرزیدمیدانلد که صدایش از درد 

 درب بزرگی روبرویشان دیدند. هاپلهطوالنی بود و رابرت و مرد جوان دانلد را برای ادامه راه کمک کردند. با رسیدن به انتهای  هاپله

نفس عمیقی کشیدند و حریصانه غرق در شادی شدند.  درخشیدمی آبیا دیدن آفتابی که در میان آسمان بدر را هل دادند و 

 .شدندمیشاید این اولین بازی بود که از دیدن خورشید و آسمانش تا بدین حد خوشحال پر کردند.  هوای تازهرا از  هایشانریه

بود برد و زیر لب زمزمه کرد: امیدوارم درش باز باشه و  شانکناریه در پارکینگ را به سمت اتومبیلی ک هاآن سرعتبهمرد جوان 

 رو بشناسه. اثرانگشتمهنوز 

 دستگیره اتومبیل را امتحان کرد ... در کمال ناباوری باز بود! بااحتیاطاو 

بر خود مسلط شد و انگشتش را روی حسگر استارت  زدمی نفسنفسشدند. او که از ترس  قیمتگرانسپس هر سه سوار اتومبیل 

اده نشان د نمایشصفحهی در ترس و وحشت سپری شد و سپس اتومبیل با شناسایی او روشن شد. نام او رو ایچندثانیهگذاشت. 

 اسمم رابرته و اینم دوستم دانلده. خوشوقتم کایل.شد. رابرت که کنارش نشسته بود اسم او را زمزمه کرد و گفت: 

 ای کرد و پاسخ داد: منم خوشوقتم و ممنون که جونم رو نجات دادین.او خنده بامزه

ود که ناگهانی ب قدریبهبا آن اتومبیل سریع  هاآنسر گذاشت. فرار و ناشناخته را پشت  آن فضای بزرگ سرعتبهاتومبیل غرید و 

 است به خود و سیستم رباتیکش متکی شده ازحدبیش ECSکه گروه  رسیدمینتوانست تعقیبشان کند. چنین به نظر  کسهیچ

 که کسی بتواند او را شکست دهد. کردنمیهرگز گمان  جهتبدین

 شده بود فریبش دهد و فرار کند.اما این بار گروه کوچکی موفق 
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د در میان درختان بلند و تنومن ایفرعیاز جاده اصلی منتهی به باند فرودگاه خارج شد و وارد راه خاکی  آورسرساماتومبیل با سرعتی 

 از چنگ آدمکشان در امان بود. شدمیجایی که به جنگل انبوهی شباهت داشت. تنها جایی که شد. 

 الیالبه خورشیدبود. تا آن حد که  شدهاحاطهرسیدند که با درختان بلند صنوبر  ایچوبیبه کلبه  زودیبهه دادند و راه را ادام هاآن

 بود. فرورفتهعمیق  ایسایهو آن قسمت از جنگل در  یافتنمیدرختان راه  پربرگبلند و  هایشاخه

را به داخل کلبه بردند و او را روی تخت چوبی با نگرانی دانلد  کایلشد. رابرت و  هوشبیاتومبیل که توقف کرد دانلد از شدت ضعف 

 که گوشه اتاقش بود خواباندند. ایکهنهو 

 اشپیشانیعرق کرده بود و رابرت که دست بر  شدتبهبدون شک از شدت خونریزی مرد. او  شدنمیزخمش عمیق بود و اگر مداوا 

 تب داشت. شدتبهزد 

 بکنیم.: باید یه کاری گفتاو 

 .: می تونم به شهر برم و یه دکتر پیدا کنمجواب دادفکری کرد و  کایل

 رو بکنی وگرنه اون می میره. اتسعیباید  -

 چرا نباید به شهر بریم؟رابرت با تردید پرسید: 

 اینجا امن تره. -

 برخاست و آماده رفتن شد. او

 .نباهاش فرار کنی نکلبه یه موتور هست که می تونی زیرزمینگفت: اگه برنگشتم توی  رفتمیکه بیرون  ایلحظه

 ؟فهمیمیباید زنده بمونی. تو ولی  -

 لبخند زد و سر تکان داد. کایل

 باز کرد رابرت پرسید: راستی ... ما کجا هستیم؟که در را 

 .گفت: ایرلند کرد و تأملیکایل 

 رابرت کلبه را ترک کرد. زدگیبهتو میان 
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 وسهفصل بیست

 ریختفرومیو  جوشیدمیآن اطراف نبود و او تنهای تنها در عظمت خروشان آبی که  کسهیچ)) دانلد کنار آبشار ایستاده بود. 

حتی صدای  . اوزدمیو بر پیکرشان شالق  ریختمیبزرگ پایین  هایسنگتختهکه از ارتفاعی بلند تا میان  آلودکفبود. آبی  شدهگم

ببیند.  یدپاشمیبیرون  شانسینهخونی را که از میان  توانستمیشاید  کردمیو اگر کمی بیشتر دقت  شنیدمیرا  هاسنگفریادهای 

کوشید تا ذرات ریزی که از میان آبشار به آسمان بلند شده بود میان دستانش حس کند. ذرات درخشانی که در نور  حال آندر 

که درختان  آبشار جایی سویآنو تا  شدمیاز جایی که او ایستاده بود شروع  کمانگینرنرا ساخته بودند.  نهایتیبی کمانرنگینآفتاب 

د بزرگی ندیده بود و دوست داشت تا بر آن سوار شو رنگهفتاو تاکنون چنین کمان . یافتمیبودند امتداد  برافراشتهبلند صنوبر قد 

 وزیدیم. ابرها در باد مالیم و خنکی که رسیدمیو پنبه گون به نظر  رؤیاییآسمان قدم گذارد. آسمانی که با ابرهایش  سویآنو به 

خندان  هایصورتبسیاری را دید.  هایچهره انتهابی. او در این دنیاهای سپید و آمدنددرمیبه شکلی  هرلحظهو  پیچیدندمیدرهم 

با  هاتهفرششتگانی زیبا مراقبشان بودند. این و فر دادنمیبودند. آنجا کسی آزارشان  هایشانعروسککودکانی که مشغول بازی با 

. ردندبمیو به نزد کودکان  داشتندمیبرش  افتادمیبه زمین  هاآن هایبازیاسباب هرگاهو  کردندمیبزرگ در آسمان پرواز  هاییبال

 هاکسنجاقو  هاپروانه هایبالصدای . اندکی بعد خیلی زود خسته شدرا بشمارد ولی تعدادشان زیاد بود و او  هاآندانلد سعی کرد تا 

دوردست نگریست آهوها را  سویآن. چون به سریدندمی کمانرنگینبر فراز آسمان و بر قوس نمدار  هاآندر گوشش طنین انداخت. 

برد.  شاکودکیان کاج و بلوط مشامش را پر کرد. بویی که او را به دور هایدانه. آنگاه بویید و بوی نوشندمیدید که لب رودخانه آب 

ا که ب ساختمی ایخانه هاآنبا  چراکهسوزنی کاج را دوست داشت  هایبرگ. بودند کاج تلخ و بدمزه هایدانهبلوط شیرین بود اما 

 یننشدلو او با این نوای  دادمی اشدلداریو با آواز زیبایش  کردمیمادرش نوازشش  گرفتمیکه اش گریه. ریختفرومیک ندبادی ا

فرایش خواند. صدا مهربان بود و او نتوانست به  و از اوج آبشار هاکوهاز فراز  صدایی. ناگاه رفتمیو به خواب  بردمیرا از یاد  هاغصه

. دخندیمیهنوز  آشنا و شیرینی را دید. مادرش کهچهره جستجو کرد و داشتند  هزارچهرهمیان ابرهایی که  سپسنگاه نکند.  سوآن

ده زن. شاید فراموش شود اما میردنمی کسهیچشد و از او پرسید که چگونه هنوز زنده است؟ پاسخ شنید اینجا  زدهشگفتدانلد 

اما راه طوالنی بود و او پر پرواز نداشت و هر چه تالش کرد نتوانست به  ؛صدا به پرواز درآمد سویبهشد و  خواهد ماند. او مشتاق

شد. دوست نداشت  تنگدل اشتنهاییدلش پر از اندوه شد و از ود برسد و در آغوش مادر آرام گیرد. ب نیافتنیدستکه دور و  سوآن

انداخت. رودی عمیق و وحشی که او را در  رود میانچشمانش را بست و خود را میان خاک بماند و در خاطرات تلخ فراموش شود. 

 ره به تقال افتاد. این بار برای بودن و ماندن. ((میان گرفت و بلعید. نفسش تنگ شد و برای زنده ماندن دوبا

را دید ... مرد جوانی  هاسایهکه تشخیص داد رابرت بود. سپس مابقی  ایچهرهبه هوش آمد. چشمانش تار بود و اولین  کمکمدانلد 

 بود. آلودخون هایشدستکشرا از دخمه مرگ نجات داده بود و کنارش دکتری که  هاآنکه 

 پرسید: خوبی؟ رابرت آرام

 لبانش سست بود و تنها توانست کلمه کوتاهی زمزمه کند: من کجام؟

 توی یه کلبه چوبی امن. نگران نباش. -

بودی که گلوله به قلبت اصابت نکرده وگرنه  شانسخوش. دکتر لبخندی زد و گفت: نگاه انداخت سردرگمی به کایل و دکتر ااو ب

 .مردیمیخیلی زود 
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تونی و داد: همه چی رو به راهه.  اشدلداریدانلد چیزی نگفت و از ناراحتی چشمانش را بست. رابرت دست لرزانش را گرفت و 

 میشن. کنریشه زودیبهو  هاستآشامخونگروهش دارن به ما می پیوندن. این آخرین پایگاه اون 

 نمیشه. کنریشه وقتهیچنگاهش کرد و گفت: بدی  زدگیبهتدانلد با 

 .یاددادنها امیدوار بود. این چیزیه که به من  خوبیبهکایل با امیدواری پاسخ داد: ولی میشه 

طینی شیا هایخواریخوندنیا و  یهاتلخیمیان  ،چشمان دانلد درخشید و لبخند شیرینی زد. لبخندی که رابرت کمتر از او دیده بود

 که نامشان را انسان گذاشته بودند.

 .بخندی و امیدوار باشی پایانبیچه دشوار بود که با دیدن هزاران درد و زجر  یراستبهو 

 از موجودی به نام بشر متنفر نشوی و باورش کنی؟ هارحمیبیو  هاجنایتچگونه ممکن بود که با همه  راستیبه

و مهربانش و کنار دکتری که او را از  اما او هنوز امیدوار بود. کنار مرد جوانی که از مرگ نجاتش داده بود، کنار دوست قدیمی

متالشی شود یا نه. مهم آن بود که به  خوارخونمرگ به آغوش زندگی بازگردانده بود. برایش اهمیتی نداشت که این گروه  قدمییک

 خواهند شد. هایشانپلیدیهمه جنایتکاران ثابت شود که کسانی هستند که مانع از 

 ترسی داوطلب مرگ شده است. هیچبیایستاده و  هاآنکه در برابر  بالیدمیو او به خود و رابرت 

 کایل ادامه داد: توی سرزمین ما پلیدی جایی نداره و پلیس ما با هر جنایتکاری می جنگه و نابودش می کنه.

 دانلد پرسید: کی به پلیس نیویورک خبر داد؟

پلیس ایرلند هم با کشف  ظاهراًرابرت به کایل نگاه کرد و گفت: اسم این دوست جوونمون کایله. اون موضوع رو بهشون اطالع داد. 

 این موضوع تصمیم جدی در نابودی اونها داره.

 اآلنا فت: بعید می دونم تبود با ناامیدی گ خبربیدانلد با نگران از دختر جوانی که در شهرک اسکروندا اسیر بود پرسید. رابرت که 

 اونها نمی ذارن تا کسی جون سالم به در ببره.زنده مونده باشه. 

 او مکثی کرد و با ناراحتی گفت: ولی ما نجات پیدا کردیم ... مثل همیشه.

 ایازهتو بوی  بارنگاین بار دنیا رو . انگار که دوباره متولد شدی و گردیبرمی: حس عجیبیه وقتی از مرگ به زندگی گفتکایل 

مرگ رو با چشمهام دیدم حتی درخشش تیغه چاقو رو که روی پوستم حرکت  بریدمی. وقتی اون ربات با چاقو صورتم رو بینیمی

 .کردمی

 .دانلد گفت: تو الیق زندگی هستی

را به او داد. دانلد گوشی را به رابرت داد و از او  اشگوشیشد و  قدمپیشاز کایل درخواست گوشی موبایل کرد. دکتر  تابیبیاو با 

 خواست تا با تونی تماس بگیرد.
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رابرت با نگرانی از گروه تجسسی اندکی بعد تونی پاسخ داد و با شنیدن صدای رابرت جا خورد و با هیجان از حال او و دانلد پرسید. 

 گروه ارتباط برقرار کرد. رئیسبا  زمانهمبودند پرسید و تونی  شدهاعزامکه به شهرک اسکروندا 

سخنان مرد را که از ترس به زمزمه شبیه  هاآنآنتن دهی در آن مکان متروکه و دورافتاده ضعیف بود و . شدمیشنیده  سختیبهصدا 

 بود گوش دادند.

 .کردمی ازپیشبیشو هراسشان را  آمیختمی تندبادصدایی که با زوزه 

 رحمبیآن قاتالن  شکبیشکنجه شهرک نشده بودند.  هایسلولنوز موفق به ردیابی محل دقیق ه هاآنگذشته بود و  هاساعت

 هایازهجنشود و نه اثری از  دیدهخون نقطه را برای جنایت خود در نظر گرفته بودند. جایی که نه رد  ترینترسناکو  تریندورافتاده

 سالخی شده.

 و در حال شکنجه شدهگذاشتهبودند قربانیان دیگری در سایت به مزایده  شدهمخفیدر پناهگاهی  هاآنو شاید در همین لحظه که 

 شدن بودند.

و  چرخیدمیترسناک در ذهنشان  هایجنایتآن  هرلحظهو  گذاشتنمیآرام  ایلحظهبود که دانلد و رابرت را  ایآزاردهندهاین فکر 

 .دادمیعذابشان 

 .رسیدمیبه گوششان  گروه رئیسصدا از میکروفن 

 .شدمینویز صدا هر از گاهی مانع از شنیدن مکالماتش بود و گاهی تا چند ثانیه صدا قطع صدایی که پر از ترس و وحشت بود. 

 .رسدمیکه از آن صدای فریاد به گوش  اندرسیدهمک اعالم کرد که به ساختمان بزرگ و مرموزی  زودیبه

شکسته  هایپنجرهکه میان  است زوزه باد بازهمیا  قرارگرفتهتعلق به اسیری است که زیر شکنجه م راستیبهصدایی که مشخص نبود 

 .پیچدمی

 اتفاقات را گزارش کرد. لحظهبهلحظهمک کمی بعد وارد ساختمان شدند و  هاآن
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 وچهارفصل بیست

که حتی روشنایی روز هم قادر به از بین بردنش نبود. هر از گاهی باد سردی  ایتاریکیبود.  فرورفتهساختمان در تاریکی محض 

 دشمیکه در هر گوشه دیده  ایکهنهشکسته و  هایصندلی. پیچیدمی آلودخاکترسناک در آن سالن بزرگ و  ایزوزهو با  وزیدمی

 است؟ رهاشدهکه چرا این مکان بدین شکل  رساندمیرا به ذهن  سؤالاین 

 جوابی برایش نداشت. کسهیچکه  سؤالی

شان چندین سلول شکنجه قرار داشت و باالی هر یک آرم لدویدند. مقاب سوآنند دوباره صدای فریاد را شنیدند و به جلوتر که رفت

ECS  شدمیدیده  ایشمارهو. 

 صدا را ردیابی کردند و درب سلول را شکستند.

در حال بریدن گوشت بازوی  گرشکنجهبود و ربات  پرکردهرا  جاهمهت شدند. خون ورود به آن مکان هراسناک غرق در وحش محضبه

و تالش کردند تا مرد را نجات دهند اما او از شدت  درآوردندبدون معطلی ربات را با شلیک چندین گلوله از پا  هاآنبود.  اشقربانی

 جان داد. هاآنمتعدد خیلی زود میان دستان  هایزخم

بودند و برخی هنوز خالی و تمیز  شدهمتالشیکه با اسید  شدمیاجسادی یافت  هاآندر برخی از آغاز شد.  هاسلولو جستجو میان 

دید در شب را به کار انداختند. راه  هایدوربینکه همگی  ایگونهبهشد  ترتاریکبه داالن خروجی فضا  هاآنبودند. با نزدیک شدن 

تور پیشروی . مک دسشودمیمنتهی  ایمتروکهکه راه به انبار یا بایگانی  رسیدمی. چنین به نظر رفتمیبه پایین  طوالنی هاییپلهبا 

 به دنبال آنان روان شد. بااحتیاطداد و خود 

 .شدندمیبود وارد  رو در رویشاندر هر قدم بیشتر و بیشتر به تاریکی محضی که  هاآنساختمان بزرگ و ترسناک بود و 

ی . اندکی بعد وارد فضادادندمیرا نمایش  آوریدلهره وسفیدسیاهتصاویر  هادوربین. رسیدنمیقه پایین هیچ صدایی به گوش طب

 زمینی باز و خالی از تجهیزات. ،ین به پارکینگ بزرگی شباهت داشتمسطحی شدند. طبقه پای

 با صدای لرزانی زمزمه کرد: اون جلو رو ببینین. مأموراناما این تصور اندکی بعد تغییر یافت. یکی از 

ای جسده هاآنبسیاری بود که بر  هایچنگکنبود. مقابلشان  باورقابل. این صحنه نگاه کردند کردمیو همه به سمتی که اشاره 

وتر بود. جل ماندهباقیبدن  شدهبریده هایتکهتنها  هاچنگکشده انسان آویخته بود. حتی روی تعدادی از  تکهتکهسالخی شده و 

با وحشت  مأموران. با دیدن این حجم از جنایت شدمیدیده بدن و یا امعاء و احشاء  پاشیدهازهمو  شدهبریدهمقابل پاهایشان سرهای 

تصور کرد که در آن مکان خوفناک چه بوی  شدمیمانع از استشمام بوی تعفن بود اما  هاآن هایماسکبه جلو خیره ماندند. 

و درون  کردندمیروی اجساد حرکت  هاآنزیر و درشت در اطرافشان بسیار بود.  هایسوسک. حشرات و است پرشده ایزجرکنندهمن

 است. دادهرخکی و کجا  هاقتلکه این  نتوانست بفهمد کسهیچ. شدندمیروی اجساد پنهان  ایجادشده هایحفره

 ر تجاوز کند.از صد نف هاکشتهکه تعداد  رسیدمیچنین به نظر 

اجساد بودند  سویآنهمه را شوکه کرده بود تا آنجا که متوجه حضور دو ربات نگهبانی که در  آورچندشو  خراشدلاین صحنه 

 نشدند.
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 دند.چندین نفر از این حمله کشته شدر تاریکی به سویشان شلیک شد و  هاگلولهغافلگیر شدند.  هاآنبا حمله ناگهانی  بارهیکبهو 

ه ک تیراندازهاتکپنهان شدند.  هاستوندر گوشه و کنار دیوار و  هاآنداد و  نشینیعقبفرمان  سرعتبهمک که دستپاچه شده بود 

 هایلیکشو آن دو شروع به  هارباتدرگیری باال گرفت و را هدف گرفته و شروع به تیراندازی کردند.  هاربات دوربینشاندو نفر بودند با 

 پیاپی کردند.

 از بین رفتند.پیروز شدند و دو ربات  هاپلیسو سرانجام 

مختلف هستند.  هایملیتاز  هاآنسپس گروه با ترس فراوان به جستجویش ادامه داد. با نزدیک شدن به اجساد مشخص شد که 

قبل مرده و در این  هامدتکه همگی  دادمیشواهد نشان بررسی کند. را  هاکشتهمک به دکتری که همراهشان بود دستور داد تا 

 .اندشدهمکان نگهداری 

 هاییشکنجه. کردندمیبیش از آن چیزی بوده است که تصورش را  خوارخوناین گروه  هایشکنجهحتی به این نتیجه رسیدند که 

 است. شدهنجاما اندبودهرو در رو توسط کسانی که مایل به کشتن قربانیان  صورتبهو خارج از سایت  هاآنکه بسیاری از 

 هایبردهقاچاق یا  هایپناهندهاز  هاوحشیاون  احتماالًو دانلد پشت خط پاسخ داد:  گفتمک با گزارش این موضوع از وخامت اوضاع 

 .نجنسی برای این کار استفاده کرد

و نشون انتخاب میشن تا اگه مردن  نامبیاز بین افراد  هاقربانی معموالًنیست.  ایتازهسخنان دردناک او را رابرت کامل کرد: این چیز 

 کسی به سراغشون نیاد.

 جلوی این فجایع رو برای همیشه گرفت. شدمی کاشایگفت:  تأسفتونی با 

 هر قربانی هزاران دالر براشون می ارزه. چه تجارتی باالتر از این؟دانلد پاسخ داد: 

 .فرورفتندو همه در اندوهی عمیق 

ودند ولی همگی از ترس بمسلح  باآنکهبدتر از این مواجه شوند.  هایصحنهحال همه آماده بودند تا با  داد.گروه به جستجویش ادامه 

با  هانآشده و آویزان بر چنگکی بزرگ کار آسانی نبود و  تکهتکهگذشتن از میان اجساد . رفتندمی شمرده و آرام جلو هاییقدمبا 

چگونه به این دخمه هولناک کشیده شده و  دانستنمی کسهیچر کردند. کسانی که شاید عبو هاکشتههراس و ناراحتی از میان این 

 شدهمتالشیکه روزی پدر و مادرشان آرزوهای بسیاری برایشان داشتند و حاال اینجا میان تاریکی با جسدی  هاییآن. اندشدهشکنجه

 .خوردندمی تلوتلودر برزخ شیطان آویخته بر چنگال مرگ 

همگی ایستاده و چندین نفس بلند و عمیق  هاالشهخارج شدن از میان  محضبهتوانست سنگینی این فاجعه را تاب آورد و ن کسهیچ

 رفتند. شاندلداریمجبور به نشستن روی زمین شدند و همکارانشان به  هاآنکشیدند. حتی دو تن از 

 خراشدل راستیبهخورده شده بودند  هاکرمو توسط حشرات و  پاشیدهازهم هاآنبیشتر  کهدرحالیجنازه معلق  همهآنبودن میان 

 و آزاردهنده بود.

 در ابتدای راه باقی ماندند و بقیه به تجسس ادامه دادند. هاپلیسدکتر گروه و دو تن از 
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است. این ظلمت  ماندهباقیفراموش کردند روز است و هنوز تا شب زمان زیادی  هاآنراه تاریک همچنان ادامه داشت تا آن حد که 

 .رفتندفرومیبود. گویی با هر گام بیشتر در این سیاهی  پرکردهرا  شدهنفرینمانند طلسمی آن مکان ناشناخته و 

ی با اسلحه به آن سمت نشانه تا آنکه در سکوت محض آن فضا صدای کمک خواهی زنی را شنیدند. صدا از روبرویشان بود. همگ

 کردند.به سمت صدا پیشروی  قدمبهقدمرفتند و با هماهنگی مک 

را آشکار کرد. زن جوان که از دستانش به طنابی آویزان بود با وحشت  چیزهمهاز درون تاریکی  هایشاندوربینبا چند قدم بعدی 

و نباید نگران باشد. بیشتر که دقت کردند  اندپلیسبه صدای آرامی به او اطمینان دادند که  هاآن. خواستمیو کمک  زدمیفریاد 

 .کندمی برداریفیلمو از او  شدهنصبروی سقف دوربینی را دیدند که روبروی زن 

است که دوربین از به سویش رفتند. مشخص نبود که در آن قتلگاه خوفناک چه چیزی در انتظار زن  بااحتیاطخوردند و  جاهمهو 

 خواهد کرد. برداریفیلمآن 

 کامل جلو بروند. بااحتیاطکرد که  تأکیدمک به نفراتش 

 صدایی مهیب در آن فضای مرموز پیچید.اما هنوز به زن نرسیده بودند که 

را  گردد و پشت سرشهمه شوکه شده به روبرویشان خیره ماندند. زن که صدا را شنید ساکت شد و تالش کرد تا بر ایچندثانیهتا 

و ساختگی است اما با دیدن خرس بزرگ و  غیرواقعیتصور کردند که  هاآنبود حتی تعدادی از  باورغیرقابلببیند. صدا عجیب و 

 .اندشنیدههمه باور کردند که صدای نعره را درست  آمدمیکه به سویشان  پیکریغول

 انداخت. مک فریاد زد: مراقب باشید. یه خرس بزرگ جلومونه.نعره خرس مهیب و هولناک بود و در آن قتلگاه طنین 

به سمت زن رفت و با ولع بدنش را  هاآنبدون توجه به ابتدا به سمتشان دوید اما بعد بوی طعمه هوسش را برانگیخت. سپس خرس 

 بو کشید. همه دست به اسلحه بردند اما از آن فاصله امکان شلیک وجود نداشت.

 قدرتمندش بدن نازک هایپنجه و قبل از آنکه کسی قادر به نجاتش باشد به زن حمله کرد سرعتبهحشی بود که گرسنه و و خرس

خونش که او را کشت آرام گرفت و بااشتها جان داد. خرس  ظرف چند ثانیه هاپلیس زدهحیرتکرد و مقابل چشمان  پارهپارهزن را 

و اپاره شد. های خرس پارهاش به او آویخته شد و شروع به دریدن بدنش کرد. بدن زن از فشار دندانسپس با پوزه قویرا لیسید، 

 جوید. هایشآروارهرا خرد کرد و میان  هایشاستخوان هایشدندانگوشتش را بلعید و با  هایتکه

 طرفداران زیادی داشت. خورده مسلماً نمایش گذارد. فیلمی که در سایت به  هاآندوربین از تمام این صحنه ترسناک فیلم گرفت تا 

 هایدندانکه از قربانیانش میان  هاییکلیپو  دانستمیآن را  خوبیبه ECSبود که سایت  ایتازهشدن توسط حیوانات وحشی موضوع 

 .رفتمیهنگفتی به فروش  هایباقیمتبود  کردهتهیهدرندگان 

تا  خراشلدشده بودند با دیدن این صحنه  مستأصلکه سردرگم و  هاآنهیچ کمکی به قربانی کند.  و این بار نیز پلیس نتوانست

ا ر هاآنقصد حمله به  کهدرحالیگیج بودند اما با دستور مک همگی به خرس شلیک کردند و خرس در آخرین لحظه  ایچندثانیه

 .درآمدداشت با چندین گلوله از پا 
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زم را ال هایهماهنگیبا دیدن این فجایع مک از تونی درخواست کرد تا نیروی کمکی بفرستد و تونی به او قول داد تا در اسرع وقت 

 کرد.ترس از این گروه خطرناک همکاری الزم را نخواهند  دلیل به هاآنحتم داشت  اگرچهبا پلیس لتونی انجام دهد. 

چندین گروه از نیروهای ویژه برای در  زودیبهاعالم کرده و  هاآنایرلند همکاری خود را با  سویی دیگر تونی خبر داد که پلیس از

 حمله خواهند کرد. تسخیرشدهبه فرودگاه  ECSهم شکستن پایگاه اصلی آدمکشان 

 بود. کنندهخوشحالاین خبر برای دانلد و رابرت 

یک شده شکستشان نزد عمالً این گروه  هایپایگاهکه با تصاحب  رسیدمیبسیاری در این ماجرا به قتل رسیده بودند اما به نظر  اگرچه

 نابودی کامل این فرقه شیطانی باشد. ساززمینه توانستمی. چیزی که است

 رای مبارزه او را هم با خود ببرد.حتی از رابرت خواست تا ب فرورفتدانلد که این خبر را شنید لبخندی زد و به فکر 

یکی در ایرلند.  قدیمی شمالدر شرف نابودی بود. یکی در شهرک اسکروندا و دیگری در فرودگاه  ECSحال دو پایگاه بزرگ گروه 

 و آن دیگری در کنار جنگل و درختان انبوهش. شدهفراموشمیان تاریکی و ارواح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



2داوطلبان مرگ  محمد علی قجه  

  
 

113 
 

 وپنجفصل بیست

و نفراتی  است درحرکت تسخیرشده. به رابرت خبر دادند که پلیس ایرلند با نیروی کامل به سمت فرودگاه رفتمیهوا رو به تاریکی 

 و پلیس. ECSجنگ واقعی بود میان متجاوزان گروه  یکاین. هاستآناز پلیس آمریکا نیز همراه 

کارشان یکسره بود. رابرت و دانلد به همراه کایل سوار اتومبیل شدند و در تاریکی مرموز جنگل  افتادمیاگر این پایگاه به دست پلیس 

در تماس بودند. خبر خوب دیگر آن بود که میکائیل سعی داشت با ارسال  هاآنبا  وبیشکمبه راه افتادند. تونی، هنریک و میکائیل هم 

 ویروس سرورهایشان را مختل کند.

ور ن. رفتمیهمراه شد. اتومبیل در جاده باریک و ترسناکی به جلو  هاآنعمیقش حاضر نشد در کلبه بماند و با  زخم باوجوددانلد 

. سکوت عجیبی بر آن مکان حاکم بود تا آن حد که دانلد پرسید: ساختمیهراسناک را  ایصحنهو  افتادمیشدیدش میان درختان 

 به نظر میرسه شیطان اینجا هم هست.

 هست. جاهمهدلهره پاسخ داد: شیطان کایل با 

 کشیدیمنفس  سختیبهبود خیره شده بود. دانلد که با زخمش  فراگرفتهکه اطرافشان را  ایسیاهیرابرت چیزی نگفت و فقط به 

 سیگاری برداشت و روشن کرد. رابرت غرولندی کرد و گفت: قرار نیست بمیریم مگه نه؟

 نمی دونم. -

 کایل به دوردست اشاره کرد و گفت: اونجاست ... می بینین؟و دوباره سکوت میانشان برقرار شد. 

که در تاریکی جدالی سخت میان پلیس و آدمکشان درگرفته  رسیدمیهمگی به هیاهویی که در دوردست بود نگاه کردند. به نظر 

 .کردندمیدرگیر شده و به هم شلیک  تیراندازهاتکو  هارباتدید.  رگبارها را از آن فاصله دور هایشعله شدمیاست. تا آن حد که 

مقابل چشمشان بود. او  هرلحظهداده بود  هاآنتصویر چهره خسته میکائیل روی گوشی موبایلی که دکتر به امانت به  سوآندر 

بیندازد. او دو شب بود که پلک  هاآن تا ویروس جدید و خطرناکی را که خود تولید کرده بود به جان سیستم کردمیهمچنان تالش 

 .دادمیادامه  اشمبارزهرا از دست نداده و با تالش به  اشروحیه بازهم اشخستگیهمه  باوجودبر هم نگذاشته بود و حاال 

نگونی که با سر دادمیاست. این نشان  شدهدادهدر این مدت تنها سه مورد شکنجه در سایت قرار خبر داد که  هاآنهنریک به 

 به نابودی این گروه امید داشت. توانمی هایشانپایگاه

مسلح همراه شدند. روبرویشان  مأمورانخود را معرفی کردند و با  هاآنبودند رسید.  شدهمخفی هاپلیسبه محلی که  زودیبهاتومبیل 

. خبری از نفرات کردندمیبود و تعداد زیادی ربات نگهبان از آن محافظت  شدهغرقساختمان فرودگاه بود که حاال در نور فراوانی 

 بودند. شدهمخفیمانند ترسوها در مقر خود  هاآنگروه نبود و 

شدند.  واردش بااحتیاطبه سمت ساختمان پیشروی کردند و  هاپلیسپیروز شدند.  تیراندازهاتکاندکی بعد جدال به پایان رسید و 

باشند و با این تصور از  شدهپنهانحدس زدند که نفرات گروه در طبقات باال  هاآن. شدنمیهیچ انسانی دیده  درون سالن بزرگ

زدند. رابرت و دانلد نیز همراه آنان بودند و کایل که تمام نقشه ساختمان  صورتبهرا  هایشانماسکبزرگ آنجا باال رفتند و  هایپله

ن آ شکبیبود.  اعتمادغیرقابل. سکوت عجیب و ترسناک آن فضا مرموز و کردمیهدایتشان نما راه عنوانبه شناختمیفرودگاه را 
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 رفتندمیگروه آدمکش در برابر این حمله نقشه خطرناکی تدارک دیده بودند. آنچه دانلد از آن هراس داشت و در هر قدم که جلو 

 .کشیدمیرا  ایحادثهانتظار رخداد 

 در سویی دیگر ...

ساختمان گیر افتاده بود. تاریکی محض و ظلمات شب  وخمپرپیچ هایراهدر  شهرک متروکه اسکروندا گروه پلیس با سردرگمیدر 

ت. آمار دقیقی از تعدادشان نداش کسهیچبازماندگانی که جستجوی بازماندگان باشند. نوری ناچار به  هیچبی هاآنسبب شده بود که 

 و هایشانماسکبا بستن  هاآنمحض امکان وجود هر خطری بود و  سیاهیمور و متعفنی رسیدند. در با ادامه پیشروی به زیرزمین ن

ن . با شنیدکردندمیوارد آن مکان هولناک شدند. برای جلوگیری از غافلگیری نباید از هیچ نوری استفاده  هاسالحمسلح کردن 

 را به عمق تاریکی ادامه داد. گروه حرکتش رسیدمیصداهای عجیب و ضعیفی که از دور به گوش 

 یرممکنغو گازوئیل با بوی تعفن فاضالب آمیخته بود و نفس کشیدن را  سوختهروغنبزرگی رسیدند. بوی  موتورخانهکمی بعد به 

 ترزدیکنصدا حاال موتورهای بزرگ و قدیمی بود بررسی کنند.  الیالبهفضایی را که  یکبهیک. مک به نفرات دستور داد تا کردمی

 مشغول تماشای جلو بودند. هادوربینآن را شنید. دو نفر جلو رفتند و بقیه منتظر ماندند. همه با  شدمیبود و 

ناله یک گربه شباهت داشت تبدیل به فریادهای ترسناک یک خرس شد. خرس دیگری در آن ناگهان صدایی که تا لحظاتی پیش به 

 پنهان شدند. ایگوشهخوردند و هر یک در  جاهمهمکان ناشناخته منتظرشان بود. با فریاد خرس 

د. بو هاآنجا مکان نگهداری . ایناندافتادهدریافتند که در میان تعداد زیادی خرس گیر  هاآندر کمال ناباوری صداها بیشتر شد و 

 جاهمه هاخرسمک که دریافت بود.  واردشده هاآنه پلیس درست به میان روو گ شدمیمحسوب  هاخرسقفس  درواقعجایی که 

از این تله مرگبار خارج شوند و تا رسیدن نیروی کمکی  سرعتبهجمع شده و  دورهمدستور داد تا  سیمبیهستند به نفراتش در 

یب قوی بود و در تاریکی شروع به تعق هاخرساشند. نفرات با ردیابی هم سعی کردند تا به سمت راه خروجی بروند اما بویایی منتظر ب

 . مک سعیشدمیشنیده  هایشاننالهو  هاخرسبلند  هاینفسصدای  کردندمیبه هر سمت که نگاه  هاپلیسکردند.  هایشانطعمه

آغاز شد. از هر  شانحملهدر شکار ماهر بودند و سپس  هاخرسجی بازگردند اما روبتوانند به سمت راه خکرد تا نفرات را آرام کند تا 

با هر حمله بدن نفرات را  هاآنتیز  هایدندانآمیخت.  هاگلولهبا شلیک  هایشاننعرهسو خرس بزرگی به نفرات حمله کرد و صدای 

نیز کشته شدند. مک ترجیح داد تا این جنگ  هاخرسکشته شدن نفرات تعدادی از  یدر ازانبود و  تأثیربی هاتیراندازی. دریدمی

 کرد که به فکر خارج شدن از این قفس بزرگ باشند. تأکیدبیهوده را پایان دهد و به نفراتش 

 د و پشت سرشانمشخص بود رفتن قرمزرنگیبه سمت راه خروجی که با تابلوی کهنه و  سرعتبهدور هم جمع شده و  تدریجبه هاآن

 اهخرسسه تن زخمی شده و چهار نفر در حمله اطراف را دید.  شدمیبود و  ترروشندر بزرگ و فلزی آنجا را بستند. بیرون اندکی 

 بودند. شدهکشته

باال رفتند و وارد طبقه سوم  هاپلهاز  هاآنفرار ساختمان بود.  هایپله آنجا. رفتمیتا همه طبقات باال  ایطوالنی هایپلهمسیر با 

و  دآلوخاککهنه و  هایصندلیو مشابه طبقه دوم بود. پر از  داشتبررسی نشده بود. آنجا هم سالن بزرگی  قبالً شدند. جایی که 

 که با شماره و آرم شدمیدیده شکنجه  هایسلول بازهمدر انتهای سالن  .بودند رهاشدهل به حال خود سا هایسالمیزهایی که 

 رفتند تا اگر کسی زنده مانده است نجاتش دهند. هاسلولبه سمت  سرعتبه هاآنبودند.  شدهمشخص

 نرسیده بودند که صدای گریه دختر جوانی را از پشت سرشان شنیدند. هاسلولهنوز به ولی 
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همه را  خراشدل ایصحنهرد اما بود و سعی داشت تا به سمتشان پناه بیاو شدهخارجگریخته بودند  هاآناز همان دری که دختر 

 هاگس زدمی. او هر چه بیشتر جیغ کردندنمیو پاهایش چسبیده بودند و رهایش  هادستمنقلب کرد. سه سگ وحشی و گرسنه به 

روی زمین جاری  سرعتبهشدید بود و خون  هایشزخم. کردندفرومیدر گوشت بدنش  ترعمیقرا  هایشاندندانشده و  ترعصبانی

 شد.

دختر که از شدت درد  نزدیکش بودند که این کار ممکن نبود. قدریبه هاآنشلیک کنند اما  هاسگتالش کردند تا به  مأموران

 با گریه و التماس خواست تا رهایش کنند. لرزیدمی

ان نبا اسلحه فریاد ز جانا مانعش شود اما دوید. مک به او هشدار داد ت هاسگرا عصبی کرد و به سمت  هاپلیساین صحنه یکی از 

دنبال خود کشیدند. دختر از شدت درد و خونریزی  زوربهشدند و دختر را  ترخشمگین جانبا دیدن حمله  هاسگ. به سویشان رفت

کی پس از یرا  هاسگتیراندازی کرد و  جانکردند.  وپاهایشدستبالفاصله حمله کرده و شروع به دریدن  هاسگشد و  هوشبی

 پیدا نکردند. ایحملهفرصت  که آسابرقسریع و  چنانآن دیگری کشت.

 بریدهنفسچند  شدر آغوش جاهمانعمیق و وحشتناک بود که  قدریبه هایشزخمو باالی سرش رفت اما  به دختر رسید دواندوان او

 شدهننفریدر این مکان  هاانسانشدند.  متأثرصحنه دردناکی بود و همه جان داد.  لرزیدمی کهدرحالیکشید، به چشمانش خیره شد و 

 .شدنمیاز مرگشان ناراحت  کسهیچو  مردندمی راحتیبه

که از دیدن این  هاییآنبرای  ،بود شدهضبط هاجنایتدوربین بود و این صحنه خونین هم مانند همه  جاهمهاو اطرافش را نگاه کرد. 

یز مپشت یا  رختخوابکنار گرمای  ،در خانهبود کنار هم  شانروزانهان تفریح که مرگ یک انس هاییآن. برای دندبرمیلذت  هاصحنه

 بزرگ مدیریت.

 تا زنده بمونه. خواستممیرا فشرد. جان با اندوه گفت: فقط چند ثانیه فرصت  هایششانهمک با ناراحتی به سراغ او رفت و 

 تالشت رو کردی.کاری از دستت بر نمی اومد. تو  -

 ؟ هنوز بهم خیره شده و ازم کمک می خواد.بینیمیدختر را به سمت مک گرفت و گفت:  آلودخوناو صورت 

هیچ ارزشی نداره. بهتره زودتر بریم و این  هاانسانمک آرام خم شد و چشمان زیبایش را بست. آهی کشید و زمزمه کرد: اینجا جون 

 رو ترک کنیم. انگیزنفرتمحل 

 ؟کنیممیداریم از چی فرار  -

 از شیطانی که اینجا حکومت می کنه. اون خیلی قدرتمنده و ما نیاز به کمک داریم. -

 مگه نه؟ میریممیبود گفت: ما هم  زدهحلقهجان که اشک در چشمانش 

 میرسه. زودیبهمک لبخند تلخی زد و بدون آنکه چیزی بگوید بلند گفت: بهتره راه بیفتیم. نیروی کمکی 

درنگی کرد و ایستاد. امیدی نبود و او مک جلوتر رفتند و  هاآنشکنجه به راه افتاد.  هایسلولسمت و درمانده به  مستأصلو گروه 

 لعنتی نیست نه؟ هایپلیساز گوشی موبایلش آرام از تونی پرسید: خبری از اون 

 از همکاری امتناع کردن. متأسفانهخالصه و کوتاه جواب داد:  شدمیتونی که صدایش قطع و وصل 
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 مک به گروهانش نگاه کرد و گفت: پس ما تنهای تنهاییم درسته؟

 . فقط دووم بیارید.فرستممییه گروه دیگه از اینجا براتون سعی می کنم دهد و گفت:  اشدلداریتونی سعی کرد 

 چه جوری؟ -

 هایآدمپاسخ داد: هر قدم که جلوتر میریم  لرزیدمیاز خشم  کهدرحالیبلند شد اما خودش را کنترل کرد و  ایلحظهصدای مک 

لعنتی در خطره. حاال بهم بگو چیکار  هایسلولتوی اون  هاانسانبیشتری می میرن. نمی تونم جلوی نفرات رو بگیرم چون جون 

 باشم یا جلو برم و مرگ نفراتم رو ببینم؟ هاآدمکنم؟ بمونم و شاهد مرگ 

اور کردم ب کامالً . حاال شدنمیکه پلیس خائن لتونی کمکمون نکنه اما باورم  زدممیرو  شسدو گفت: حتونی با درماندگی آهی کشید 

 .متأسفمو از این بابت 

 تو مقصر نیستی. این جریان از جای دیگه ای هدایت میشه که خارج از کنترله.مک با دلخوری گفت: 

. نفراتم منتظر من هستن. توی این رئیسبه تونی خیره شد و آرام زمزمه کرد: خب ... من باید برم  دیدمیاو که دور شدن نفراتش را 

 دقایق آخر می خوام کنارشون باشم.

... و صدایش که در گوش تونی پیچید و همانند  از آن گروه فداکار دید و باور کردتونی تصویر مک آخرین یادگار تلخی شد که 

 .بستشنقدر ذهن او  ایخاطره

به شکست مواجه  هاتالشرا ندید و فتح شهرک اسکروندا علیرغم تمام  هاآندیگر  کسهیچنشد.  هاآنآن شب دیگر هیچ خبری از 

 شد.

 همکاری نکرد. هاآنبا  تا پایان این ماجراپلیس لتونی همچنان بر عدم دخالت خود در این پرونده خونین اصرار ورزید و 

. در این فیلم کوتاه که دادمیمرگ گروه مک خبر  هایلحظهکمی بعد فیلمی در گوشی موبایل به دست تونی رسید که از آخرین 

دیوانه شده و در حال تیراندازی به همکاران  از استنشاق عطر مخدر یکی نفراتگرفته شد بود مشخص شد که  هاآنتوسط یکی از 

فیلم با مرگ آخرین نفر که زخمی شده بود و ماجرا را تعریف ش را با گلوله متالشی کرد. مردی که آخر کار سر خودخود است. 

ا و همه ر شدهآلودهبود  پرشدهاز گاز مخدری که در سلول شکنجه  هاآنکه یکی از  رسیدمیدر واتس آپ آپلود شد. به نظر  کردمی

 است.به رگبار گلوله بسته 

 تماشا کردند و غرق در اندوه شدند. تأسف در نهایتکه تونی و همکارانش  بود ایحادثه ترینتلخو این فیلم 

 بر سردر ساختمان آویخته شد. اییادوارهمرده بودند  مأموریتکه در این  هاییپلیسآن شب در اداره پلیس نیویورک به یاد 

 که داوطلب مرگ شده بودند. هاییآنپلیس را نوشتند.  شدگانکشتهدر آن لیست که  ایلوحه
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 وششفصل بیست

 در فرودگاه قدیمی ایرلند ...

بود متوقف شد. روبرویشان دو کودک که  شدهنصبم ساختمان شیطان از بلندگوهایی که در تما انگیزهراسگروه با صدای بلند و 

 بودند. زانوزدهخواهر و بردار بودند با زنجیری بر گردن مقابل ربات شکنجه گری 

را به دیدن صحنه زنده یک شکنجه دعوت کرد.  هاپلیسکرد. صدا  متأثر شدتبهرا  هاآن آورعذابو این صحنه  کردندمیهر دو گریه 

شته کشناسایی کرد و صدا هشدار داد که در صورت تیراندازی  را هاآن هادوربینآماده شدند تا به ربات شلیک کنند اما  تیراندازهاتک

 شلیک شد و او در دم جان داد. هاآنبود به یکی از  شدهگذاشتهاز سالحی که روی سقف کار خواهند شد حتی 

در  زمانهمهستند.  ECSالکترونیکی و مرگبار گروه  هایسیستمدر محاصره  هاآنهمه باورشان شد که تهدیدها جدی است و 

باره صدا دوبودند.  هاآنو در اسارت  کردندمیی که گریه مانیتورهای روی سقف سلولی نمایش داده شد که داخلش پر بود از کودکان

 که در ازای پیشروی پلیس کودکان کشته خواهند شد. کرد تهدید

و  شدنداز خود بیخود  سرعتبهدو  آنآغاز کرد. کودک  دو صورتبهپاشیدن داروی مخدر شیطان کار را با  بافرمانربات سپس 

 به تقلید از هم شروع به جویدن گوشت ساعدشان کردند. کشیدندمیجیغ  کهدرحالیبعد با دیوانگی  ایلحظه

 .داره بلوف می زنه فطرتپستدر گوش رابرت زمزمه کرد: اون دانلد که از دیدن این صحنه منقلب شده بود 

 فریاد زد: حمله کنین. باخشمکلتی گرفت و  اشکناریرابرت از پلیس 

رهم د تیراندازهاتکنیز با چند شلیک پیاپی روی سقف  هایسالحشدند.  ورحملهربات  سویبه دشمن هایسالحهمه بدون توجه به 

او را از کار  تسرعبهرا به سویش پرتاب کرد. تراشه روی بدنش چسبید و فرانسیس رابرت به نزدیکی ربات که رسید تراشه شکست. 

فرصت پیدا کردند تا دو کودک را نجات  هاآنوی زمین افتاد و کنار کودکان ر اختیاربیسست و  یانداخت. ربات همچون تکه آهن

ایرلند دستور داد تا برای کشف محل اسارت کودکان راهی شوند. تنها سه  هایپلیسبه رساند و  هاآندهند. دانلد هم خودش را به 

برای  ایمخفیکه محل  دانستمیکایل دست پیدا کنند.  ECSنفر با او و رابرت و کایل همراه شدند تا به محل اختفای گروه پلید 

ی ساختمان سر هاینقشهدر کامپیوتر به دنبال پس از منهدم کردن دوربینش و  هبه اتاقی رفت هاآن .است شدهبینیپیشمواقع اضطرار 

 ستندتوانمیبا داشتن نقشه  حالنقشه پرینت شده را آماده کرد. و راه ورود به زیرزمین و محل مخفی را یافت  زودیبهکایل . ندرفت

 محل اختفای گروه را پیدا کنند. ترسریعو  ترراحت

 دانلد قبل از ورودشان به زیرزمین با میکائیل تماس گرفت و از او پرسید: میکائیل چقدر میشه روی حرفت حساب کرد؟

یستم اگه س کنممیم بهش نفوذ کنم. فکر نمی تون کنممیولی هر چی سعی  ویروس روی آدرس سرور آپلود شدهواب داد: میکائیل ج

 ریست بشه همه چی حل میشه.

 دانلد پرسید: پس یه قطع برق می خوای درسته؟

 بله. -
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 کایل با هیجان گفت: می دونم تابلو اصلی برق کجاست.

 بهم قول بده.دست گذاشت و گفت: پسرم می خوام دوباره ببینمت.  اششانهدانلد روی 

 .نمی تونم قول بدمجواب داد: کایل لبخند زد و 

 گم شد.را محاصره کرده بودند  جاهمهکه دانلد چیزی بگوید میان گروهان پلیس آنکه قبل از رفت و  باعجلهاو 

 و دانلد برایش دعا خواند.

و  دکرمیت حرک هاآنبه سمت راه ورودی مخفی رفتند. دانلد که هنوز وضعیت جسمی مناسبی نداشت کندتر از  شاننقشهبا  هاآن

روند. راهی ب بازگشتبیتا دردش کاسته شود. او به میکائیل اعتماد کرد و پذیرفت تا به راهی  کشیدمیقدم نفس عمیقی  هرچنددر 

 بدان ممکن نبود. یابیدستامنیتی  هایسیستم باوجودکه 

 در جستجویشان بودند میان آن پناهگاه سری بیابند. هامدتامیدوار بودند تا بتوانند گروه آدمکشی که  هاآن

 چیدپیمیجهنم که  سویبهراهی . رفتفرومیتا قلب تاریکی  آلودیخاک هایپلهوارد راهی باریک و ترسناک شدند که با  زودیبهو 

 .شدمیمرگ پیموده  سویبه هاآنلرزان  هایگامکه با  بازگشتبی. راهی شکافتمیو دل زمین را 

اما با بودن کنار دوستان  ترسیدمیانلد آخرین سیگاری که به همراه داشت روشن کرد و همراه گروه شجاعش به راه افتاد. او د

 قهرمانش ترسش مرد و همراه دود سیگار میان آسمان محو شد و از بین رفت.

 بپرسم. سؤالفرصت نشد که ازت یه  وقتهیچرابرت که کنارش بود از او پرسید: 

 ؟سؤالیچه  -

 ؟ترسیمیاز مرگ تو  -

 دانلد لبخند زد و صادقانه جواب داد: کیه که ازش نترسه؟

 ازش نترسیدن و من بهشون حسادتم شد. هاخیلیولی  -

 مهم اینه که بتونی برای هدفت جور دیگه ای ببینیش. -

 چه جوری باید دیدش؟ -

 میاد. سراغمونچیزی که دیر یا زود به  -

چه و همه آن آمدمیبدانی به سراغت  آنکهبیبود. مرگ  باورقابلق ذهنش فکر کرد. حرف دانلد ساده و ایستاد و با عم ایلحظهرابرت 

و اگر برایشان مقدر شده بود در  کردندمی. اینجا همان میعادگاهی بود که مرگ را مالقات کردمیو محو  بردمیرا ساخته بودی 

 .کشیدندمیآغوشش 

 رسیدمیبود. به نظر  شدهروشن. راهی که انتهایش با نور شدیدی شدمی ایزیرزمینیو وارد راه باریک  رفتمیبه سمت شرق  هاپله

 درونش واهمه داشت و اینجا برای فرار از خویشتن نور را برگزیده بود. ایتاریکیتصور همه از  برخالفکه شیطان 
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 شانراه و یافتمیتغییر  هاسیستمریست شدن نها با یک قطع برق و ت که هاییلحظه. را شمرد هالحظهنور  سویبهدانلد در هر قدم 

 .گشودمیدشمن  سویبهرا 

قف این گروه مصمم را متو با خود اندیشید که نباید ولیشان شود ناو نگران شد و خواست مانع جلو رفتهنوز برق قطع نشده بود.  اما

 راه افتاد.به  شانهمراه درنگبیهدف ارزشمندشان را نادیده بگیرد. پس کند و 

قت و ،کایل عجله کن: کردمیدانلد با اضطراب زمزمه  سوآنمیکائیل پشت کامپیوترش همچنان منتظر قطع شدن برق بود و در 

 زیادی نداریم.

. جایی شکنجه بودند هایسلولدر طبقه پایین  هاآنبود.  شدهروشنرسیدند که با نورهای سفید و زردی بزرگی  سالناندکی بعد به 

 .یافتندنمیهرگز بدان جا راه  کردنمی شانراهنماییکه اگر کایل 

 باشه. جاهمینرابرت آرام زمزمه کرد: فکر کنم 

 ؟مطمئنی قدراینچطور  -

 چون همیشه پایان راه روشن و نورانیه. -

 او را فشرد. هایشانهدانلد لبخند زد و 

 دید. شدیمچیزی بود که  ترینناامیدکنندهصحنه روبرویشان  به جلو خیره ماند. هایشاننگاه اما هنوز چند قدمی جلو نرفته بودند که

 هاآنروی پرقدرتی  هایدوربینکه با  هاییسالحو روی سقف پر بود از  کردندمیچندین ربات مسلح از درهای ورودی حفاظت 

 بود. متمرکزشده

 کمکی بکنه. کنمنمیرابرت به کلت کوچکش نگاه کرد و با تمسخر گفت: فکر 

سلیم تدر برابر مرگی که رو در رویشان بود را پایین آوردند و  هایشانسالح هاآنو به سه پلیسی که همراهشان بود خنده تلخی کرد. 

 ها خوشوقت شدم.بودن کنار شما آماده شلیک شد و دانلد آرام گفت: خب ... اینجا آخرشه. از هاسالحشدند. 

مرگ اینجا به سراغمون  ظاهراًبودنشان افتاد و زمزمه کرد: دوست داشتم توی مرسر بمیرم ولی  باهم هایلحظهرابرت هم به یاد 

 اومده.

 تنها چیزی بود که در آن لحظه شنیده شد. هاآن هاینفسصدای مسلح شدن تیربارها در سالن پیچید و صدای 

 چشمانش را بست تا چهره ترسناک مرگ را نبیند و زیر لب دعایش را زمزمه کرد.دانلد 

ون خآغاز شد و اولین نفر در دم جان داد. مرد پلیسی که کنار رابرت ایستاده بود غرق در  اشگلولهاسلحه به صدا درآمد و شلیک 

 زمین افتاد. اسلحه آرام چرخید و روی نفر دوم ایستاد و آماده شلیک شد. روی

در  ایچندثانیهنیز خاموش شد و تمامی تجهیزات  هادوربین قرمزرنگ. حتی نور فرورفتدر تاریکی  جاهمهکه ناگاه برق قطع شد و 

 گویی دنیا به پایانش رسیده بود.. فرورفتسکون کامل 
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و  هاامهبرنزد. ویروس روی سرور نشست و در کسری از ثانیه تمام و دکمه اینتر را  نفسش را حبس کردل میکائیبا وصل مجدد برق 

 دستورات نادرست از حافظه تجهیزات پاک شد.

 سر جای خود میخکوب شدند. مصرفبیسنگین و  هاییپارهآهننگهبان مانند  هایرباتشد و  غیرفعالدر سالن تیربارهای سقف 

 گفت: پس باالخره شکست خوردن. آرامدانلد با ناباوری چشمانش را باز کرد و 

 .بازشدهبه نظر میاد راه رابرت کلتش را آماده کرد و گفت: 

چشمانش باز بود خم شد و آرام دیدگانش را بست و زیر لب کلماتی را زمزمه کرد. هنوز که  شدهکشتهدانلد روی پلیس  ،قبل از رفتن

 . سپس برخاست و به بقیه پیوست.آوردمیبه زبان  شدگانکشتهه با دیدن دعایی که همیش

کردند و وارد  شبدون هیچ زحمتی باز هاآنبود و  شدهپاک در . رمزگذشتند و به در ورودی رسیدندبزرگ  هایرباتاز کنار  هاآن

. انتهای راهرو در بزرگ و زیبایی بود که روی آن تابلو شدمیمتعددی منتهی  هایاتاقبود که به  ایطوالنیراهروی  در سوآنشدند. 

به آن سمت حرکت کردند.  سروصدابی هاآنبودند. اتاقی به نام اتاق میزگرد. دانلد به انتهای راه اشاره کرد و  کردهنصبزراندودی 

اریخی ت هایوارهطرحرا به یاد  هاآناویر بود و این تص شدهحکباستانی  هایاسطورهکمی بعد به در رسیدند. روی در اشکال زیبایی از 

 شمیز بزرگ پشت پوشیسیاه مرد میزگرداتاق در را به داخل نشانه رفتند.  هایشانسالحدر را گشودند و  سرعتبهانداخت. سپس 

را  اشاسلحهسعی کرد تا با دیدن این مهمانان ناخوانده جا خورد و  او. پوشیده شده بودماسکی ترسناک  با اشچهره و نشسته بود

 بیرون بیاورد.

 گرفته شد.او از  العملیعکسو فرصت هر  تهدیدش کردندپلیس  دورابرت و اما 

 چنین کرد. ناچاربهمرد نیز . دهد هلش هاآنبه سمت را روی میز بگذارد و  مگنوم بزرگشبه او اشاره کرد تا  رابرت

 باشی. درسته؟ ECSگروه  اعضای یکی ازتو باید : دانلد با تردید از مرد پرسید

 اما مرد حرفی نزد و تنها به او نگاه کرد.

 حرف بزن.باهام الاقل جرات داشته باش و ادامه داد:  آمیزیسرزنشبا لحن  دانلد

 مهم نیست که من کی هستم.را برآشفت. آرام برخاست و گفت:  او شاین حرف

 ؟خودت رو پشت ماسک پنهان کردی چرا -

 راه ما تا ابد ادامه داره. چون اینمرد بلندقد پوزخندی زد و گفت: فکر نکن که پیروز شدی. 

طان . نه شیرنگآبیبا صورتی کشیده، موهایی طالیی و چشمانی  سالمیانمردی و سپس با خونسردی ماسک سیاهش را برداشت. 

 بود و نه روح.

 انسانی.دانلد با دیدنش لبخند تلخی زد و گفت: پس تو هم یه 

 انتظار دیگه ای داشتی؟ -
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 البته که نه. -

 حاال اومدی که برنده شدنت رو جشن بگیری درسته؟ -

 .کنیمیرو شکنجه  هاآدمنی در کار نیست وقتی تو با توحش شج -

 . خود مردم خودشون رو می کشن.کنممیاین من نیستم که جنایت  -

 تو صاحب این سایت خونین هستی. مگه غیر از اینه؟ -

 به همین سادگی. ،به دست کاربرها انجام میشه هاجنایتاون فقط یه سایته. تمام معامالت و  -

 به منفعت میرسی.هستی که از این کار تو و  -

 دوست من.که خودش رو اداره می کنه  هتکنولوژی این -

 زد و ابرویی باال انداخت. ایمنزجرکنندهاو لبخند 

 رفت و با جسارت به او خیره شد. ترنزدیکدانلد 

 مدارکش رو دیدی. حتماًشریکه.  هاجنایتتوی همه این هم پلیس مرد ادامه داد: 

 بودند. باورغیرقابلرازهایی که را به زبان آورد. ی و سپس با زبان روسی کلمات

و به گردن  کنیممیجنایت  هاانسانزمزمه کرد: ما مرد میز نشست.  مقابلش رویآرام انمود کرد که چیزی نشنیده است و ودانلد 

 که سعی دارن مردم گناهکار رو نجات بدن. هاییآدمتو هم مثل همه گناهکاری. مثل همه اون حتی  اندازیممیشیطان 

 و فرار کنی؟ گناهیبیبا این چرندیات به چی می خوای برسی؟ بگی که  -

 ی به اثبات چیزی ندارم.نیاز و کاری نکردملزومی نداره که بترسم. من  -

 رو برای کس دیگه ای توضیح بدی. اتاخالقی هایآموزشپس بهتره  -

 می مونی. اتنادانیهدف من فکر کنی توی تا زمانی که نخوای به  -

 ؟باشی رحمبییعنی تا چه حد می تونی  ته؟جدید هدف هابچهکه خشمگین شده بود با صدای بلند گفت: کشتن  رابرت

 : قانون میون ما تصمیم می گیره.آرام گفتاو چیزی نگفت و دوباره پوزخند زد. دانلد برخاست و 

 ی وجود نداره.قانونرا سپر کرد و پاسخ داد:  اشسینهمرد 

 دانلد پاسخ داد: خواهیم دید.

 ولی آخرش رفت روی صندلی الکتریکی. زدمیرو  هاحرفرابرت گفت: شفرد هم همین 

که این ررو داد. مردم مردن به خاط اشتوجهیبیشفرد یه دانشمند عالی بود. کسی که دنیا قدرش رو ندونست و تاوان این  -

 نمی کنن.رو درک  این گروه رزشاچون هدف با می میرن هاخیلیعلم رو درک نکردن. حاال هم 

 داری چرند میگی آدمکش. -

 از اونیه که نابود بشه. دارترریشه گروهکه اعتقادات  فهمیمی زودیبه -
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فاسد خودشون دفاع کردن. یه کودک چطور می تونه  هایایدهمثل تو همیشه از  هاییقاتلدانلد پرسید: جنایت همیشه بوده و 

 گناهکار باشه؟

 .کردننفرقه برای خدایانش قربانی می کنه و این موجودات بهترین هدیه برای قربانی این  -

 .بندمشمیدی خودم نفت و فریاد زد: اگه دهنت رو نبرابرت کلتش را به سمت او گر

آدمکش ما بهش حمله کنیم و مثل خودش : اون حرومزاده همین رو می خواد تا در گوشش نجوا کرددانلد سعی کرد تا آرامش کند و 

 باشیم.

 ولی مجازات اون فقط مرگه. -

 براش تصمیم بگیره.بهتره آروم باشی و بذاری قانون از قبل زمزمه کرد:  ترآرامدانلد 

 کلت را کنار گذاشت. با دلخوریرابرت 

 به چه جرمی قراره منو بکشی؟کرد و گفت:  ایخندهمرد 

ایستاد. در چشمانش خیره شد و پرسید:  روبروی مرد چند قدمی جلوتر رفت واو  .دانلد با خونسردی لبخند زدشد و  زدهبهترابرت 

 ؟اعتقادداریبه شیطان 

 ما.شیطان یعنی خود  -

 درسته، شیطان خود ما هستیم.دانلد سری تکان داد و زمزمه کرد: 

او از دیدن بود.  آوردلهرهنگاهش کرد. طرح ماسک ترسناک و را برداشت و  شاز روی میز ماسککه به مرد زل زده بود  طورهماناو 

در  هاقتل بارخونتمام دقایق  ایلحظه. به خشم آمد هاسگخورده شدن قربانیان توسط  خراشدل هایفیلماین ماسک و یادآوری 

 .داختندانمیرا به گردن کاربران و دیوانگان اینترنتی  هاجنایتهمه  آسانیبهمردم را کشته بود و اینک  هاآنذهنش چرخید و مرور شد. 

 کسهیچو در پایان  کردمیبه یادش آمد که در آن قاتل به کمک کودکی جنایت  ایپروندهبه هراس افتاد.  ی مرداز این ادعادانلد 

 چراکهنداشت  ایواهمهنتوانست او و کودک را مجازات کند. حال این مرد نیز با خیال راحت رودررویشان ایستاده بود و از مجازات 

کی او وجود داشت. یک قاتل الکترونی هایآدمکشی برای رسیدگی به ایتبصرهمتهمش کند و نه بند و  توانستمینه کسی  شکبی

 توانستنمی کسهیچ. کردمیجنایت  دیگرمردی  شدهساختهشرکتی دیگر و داروی  هایرباتکه بدون دخالت نیروهایش و تنها توسط 

انسانی در محل جرم  DNAبود و نه  اثرانگشتینه بود و نه صدایش.  شناساییقابل اشچهرهاثبات کند. نه  هاقتلرد او را در این 

 .ایسایهبود. نه تار مویی، نه خراش ناخنی و نه حتی  پیداشده

با ماسک سیاهی  هافیلمناشناسی که در  رئیسکه او همانی است که به دنبالش هستند. همان  ثابت کنند توانستندنمی هاآنحتی 

 بر صورت قاتلی دیگر و در زمانی دیگر بکار توانستمیهزاران ماسک مانند آن . فرستادمیو قربانیان را به کام مرگ  کردمیسخنرانی 

 رود و چیزی اثبات نشود.
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نگاه کرد. چه مدرکی بود که او قاتل این پرونده باشد؟ چه کسی او را دیده بود و  مرموز مرد صورتبهدانلد سردرگم شد و دوباره 

 کرده بود؟ اششناسایی

شده بود. همه این  اندازیراهخود را شکنجه کرده بود و سایت نیز توسط گروهی ناشناس  هاقربانییا خود  هاربات هاکلیپدر همه 

بود. دانلد جرات نکرد که  شدهدادهبدون دخالت او و گروهش ترتیب در سلول شکنجه  هابردهاز فروش انسان تا قربانی کردن  هاجرم

 به دنبال اثبات گناهکاری مرد گشت. اشآشفتههن این مشکل بزرگ را بر زبان آورد و تنها در ذ

 وتحلیلتجزیهرا دوباره در مغزش چید و  آورشانتهوعو درمانده همه دقایق  مستأصل. در مغزش مرور کرددوباره را جنایت  هایفیلماو 

دریده شد و تا لحظه آخر میان  هاسگسوزانده شدند. زنی که با  زندهزندهشدند، اره شدند و حتی  سربریدهکرد. قربانیانی که 

 ،خرد کردند و جویدند. در آخر زندهزندهبازویش را  هایاستخوان هاسگکه چگونه  مد. حتی یادش آکشیدمیجیغ  هایشاندندان

 مری را به یاد آورد. قتلفیلم 

 بود تمرکز کرد و متوقف شد. اهمیتبیتاکنون در نظرش  آنچهناگهان ذهنش چرخید و در برابر 

بح او آن روز صافتاد که مری به دوربین نگاه کرده و کلماتی را زمزمه کرده بود.  ایلحظهبه یاد که به مرد خیره شده بود  طورهماناو 

ا با فی ربود و حرکات لب مری ذهنش را درگیر کرده بود. حتی چندین بار آن را دیده بود تا بفهمد که مری چه حر فرورفته به فکر

 ؟گذاشته استاو در میان 

 : کفتارهای سیاه.و عجیبکوتاه  ایکلمهو سرانجام فهمیده بود. 

 .شدمیبرایش مسلم  چیزهمهچیزی در ذهنش جرقه زد. اگر حدسش درست بود  بارهیکبه

و خواست مانعش  هراسان شد مرد مرد را باال زد. بلندآستینمرد نگاه کرد و چون چیزی ندید  هایدستبه گردن و  او با کنجکاوی

که با برداشتن پوست و بخشی از گوشت مچ دستش با  واریدیوانه کوبیخال پنهان بماند.از آن بود که  ترپایین کوبیخالشود ولی 

بزرگ و کریه و  ایپوزهبا . زدمییک کفتار که موهایش یه سیاهی  بعدیسهنمایان شد. تصویر دقیق و میان نور  خراشدلعمقی 

 بودند. فرورفته شکه گویی در گوشت دست هاییپنجه

که مری نامش را مقابل دوربین زمزمه این مرد همانی است جا خورد و دانلد چند قدمی عقب رفت. حال اطمینان داشت که  مرد

 ربطیبیو  مرموزم دیده بودند. نا باریکتنها  هاپروندهدر  هاآنکه سری  ایکلمهبود.  ECSگروه  نامی مرتبط باکفتار سیاه کرده است. 

 قاتالن لیست شده بود. ایزنجیره هایشرکتبرندهای مرتبط با که در 

شیطان گروه  رحمبی رئیس شکبیمرد زل زد. او  زدهبهتدر چشمان  باخشمدانلد از برمال شدن این راز ترسناک بر خود لرزید و 

 .درکمیمعرفی برای خدایان قربانی را ای با صدای فیلتر شدهو بود  شدهمخفی. همان مردی که پشت ماسک سیاهش بود

 او از شمارش جنایاتش دوباره بر خود لرزید. در انتظار مالقاتش بود. صبرانهبیدانلد همانی که 

 تپیدیمپس بر ترسش غلبه کرد و ماسک هراسناک را لمس کرد. قلبش اما اندیشید که در برابر شیطان نباید هراسید و تسلیم شد. 

 .زدمیعمیق بر وجودش چنگ  ایدلهرهو 

 نگاهش کرد اما جرات نداشت تا چیزی بپرسد. زدهبهتنفس عمیقی کشید و ماسک را برداشت. رابرت 
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از پشت آن قاب اهریمنی مقابل دیدگانش  هاپلیدیو  هاسیاهیهمه بعد  ایلحظهماسک را آرام و با تقدس بر صورتش نهاد.  دانلد

داشت. گویی او از چشمان شیطان بر آن دنیای فریبنده  انگیزیوسوسهرنگ و بوی  شدهنفریناز پس آن ماسک  چیزهمهقرار گرفت. 

 .نگریستمی

 مرد آرام پرسید: شیطان بودن لذت بخشه مگه نه؟

 از میان ماسک سیاه به او خیره شد.دانلد چیزی نگفت و تنها 

همه کنار رفتند و دانلد با صدای بلندی قربانی تازه خدایان بود.  ارضاءشتنها راه  هاانانسشیطانی که کشتار شیطان بود. خود حال او 

 را معرفی کرد.

 خاست.با صدایی که رابرت تاکنون نشنیده بود. گویی این صدا از حنجره شیطان برمی
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 وهفتفصل بیست

 .کنممیبا صدایی ترسناک و خشمگین فریاد زد: قربانی خدایان را معرفی  دانلد

 رو به مرد کرد و ادامه داد: برای تو افتخار بزرگیه که قربانی راه خدایان باشی.

 مرد با حیرت پرسید: چی داری میگی؟

تار رف زدگیبهتو دو پلیس همراهش با مرد نشانه رفت. رابرت  سویبهرا که روی میز بود برداشت و بدون درنگ ی او مگنوم بزرگ

 شد.دخالتش را آماده کرد ولی رابرت مانع  اشاسلحه هاآنعجیب و غیرعادی دانلد را زیر نظر داشتند حتی یکی از 

 زمزمه کرد: به خاطر همه اونهایی که کشتی و از مرگشون لذت بردی. زدمی نفسنفس کهدرحالیرا میان دستش فشرد و  سالح دانلد

 یکی پس از دیگری سینه او را متالشی هایشگلولهبه مرد شلیک شد و  باقدرت. اسلحه درنگبیو سپس ماشه را کشید، پیاپی و 

ر قدرتمند بود و با ه هاگلوله. دادمیادامه  هایششلیکولی او همچنان به  شدمیبا هر شلیک دست لرزان دانلد به عقب پرتاب کرد. 

ی که روی دیوارها خونلباسش به همراه  هایپارهبدن مرد و  هایتکهه مرد را کند و به اطراف پاشید. از گوشت سین ایتکهشلیک 

سید به پایان ر هایشگلوله که زمانیحتی  متوقف نشددانلد  لی. مرد به زمین افتاد ودگرگون کرد کامالًچهره اتاق را  پاشیده بود

 سر مرد نشانه رفت.کشید و اسلحه را روی چندین بار ماشه را  بازهم

 نبسه دیگه. او، سعی کرد آرامش کند: دانلد واسلحه را از او گرفت  ،و به سویش دوید. از پشت نگهش داشت درآمدرابرت از شوک 

 مرده ... بهتره اسلحه رو بدی به من.

 بود با نفرت شدهتنگفسش از دانلد گرفت و در جیبش پنهان کرد. دانلد که ن خاستبرمیآن دود  زهنوز او سپس اسلحه را که 

 شردفمی آلودشخوندستش را روی زخم  کهدرحالیبود و  وگنگگیجبه کناری انداخت. ماسک شیطانی را از روی صورتش برداشت و 

 نیاز به کمک داریم.رابرت فریاد زد: میان بازوان رابرت روی زمین افتاد. 

 . درسته؟مچیزی ندیدی ماقصد رفتن کرد که رابرت بلند گفت:  هاپلیسیکی از 

 پاسخ داد: وقتی پیداش کردیم کشته بودنش. اشایرلندیبا لهجه خاص  هاآنکردند و یکی از  تأییدهر دو 

 آلودخون با نگرانی زخم کهدرحالیرابرت رابرت لبخندی زد و با تکان دادن سر تشکر کرد. مرد پلیس رفت تا برای دانلد کمک بیاورد. 

 زمزمه کرد: به خاطر خدا زنده بمون. نمی خوام حاال که پیروز شدیم از دستت بدم. بستمیلباس  هایتکهرا با  دانلدسینه 

 و کلمه آخر را با اندوه در گوشش نجوا کرد: شنیدی دوست من؟

دی. اینجا جز گفت: نباید با ما می اوم تأسفرابرت با شد.  هوشبی آرامآرام لرزیدمیاز تب شدید  طورهماندانلد چیزی نگفت و 

 مرگ چیزی پیدا نمیشه.

 سرعتهبخونریزی داشت و او دستور داد تا  شدتبهکرد. زخم  اشبررسیکمی بعد گروه کمکی رسید و دکتری باالی سر دانلد آمد و 

 به بیمارستان منتقلش کنند.
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تمام آن ساختمان بزرگ را  هاپلیس دیدمی کهدرحالیرا رها کرد و همراه او رفت.  منزجرکنندهرابرت هم آن فضای ترسناک و 

 باقدرترها شد اینجا پلیس ایرلند  هادسیسهمیان  وتنهاتک شاناعزامیشهرک اسکروندا که گروه پلیس  برخالف. اندپرکرده

او  .ماندمیاسارت باقی بند و نه انسانی در  شدمیشکنجه  ایقربانی نهدیگر حال . دادرا شکست  ECSکرد و گروه  شانهمراهی

ن زندانیان و سویبهبدون ماسک  هاییچهرهتعدادی از اعضاء گروه آدمکشان را ببیند که با دستان بسته و با  هاپلیستوانست در میان 

 برسند. شانرحمانهبیبه سزای عمل  هاآناو امیدوار بود که همه . شدندمیبرده 

بود. نبضش  خوردهگرهدست سرد دانلد هنوز به دستانش  کهدرحالیبه خود آمد و آمبوالنس آژیرکشان به راه افتاد.  اندکی بعد

 کارت عالی بودزمزمه کرد:  مهربانیرابرت با و همانند مردگان شده بود.  پریدهرنگ اشچهرهو از شدت خونریزی  زدمی کندیبه

 و تو تمومش کردی. مردمیدوست من. اون باید 

 ربارپدر شهر زیبای کانتی میس بودند. شهری که با درختان  هاآن. باز کردرا و پنجره کوچکی که کنارش بود  بیرون خیره شد او به

وای ه تنگیدلت به یاد شهر مرسر افتاد و با بیعو سرسبزی ط هازیباییبا دیدن همه آن او  ایلحظهبود. معروف  یشو گردو فندق

ره از شکاف پنج انگیزدلسرد بود و بادی اندکی عمق جانش کشید. بیرون هوا ید و به آمیخته بود بویرا که با مه رقیقی  ایتازه

میاره. درست مثل جنگل مرسر که  سرحال روآدم اشتازه؟ هوای بینیمی. او آرام دانلد را صدا زد و گفت: آمدمیاتومبیل به داخل 

 و بارونیه. آلودمهکنار رودخونه اش همیشه 

می حاال اینجا هم ناز بودن کنار اون رودخونه پرآب و زیبا لذت ببریم. نتونستیم  وقتهیچ: با اندوه ادامه دادو  فرورفترابرت در فکر 

 بکر به آرامش برسیم.تونیم از دیدن این طبیعت 

شهر  گت و به بیمارستان بزرپشت سر گذاش پیچیدمی هادوردستجاده خلوتی را که از میان جنگل انبوهی تا  سرعتبهاتومبیل 

 اضطراری توقف کرد. ورودیرسید و مقابل در بزرگ 

به  رعتسبهروی آن گذاشتند و  بااحتیاطشده بود  آلودخونسه پرستار با برانکارد به سراغشان آمدند و دانلد را که نیمی از بدنش 

 تا دم در ورودی اتاق جراحی رفت و پشت درهای کدرش متوقف شد. هاآنرابرت هم به دنبال اتاق جراحی منتقل کردند. 

د که نپرسی کسهیچاندکی بعد میان نور تند راهرو طوالنی کمرنگ و محو شدند.  شدندمیدیده  هاییسایهکه از پشت در چون  هاآن

 دادهخرکه در دنیایشان  ایواقعهاز  کسهیچحتی  شودمیبه اتاق عمل برده  آلودخونچه اتفاقی افتاده است و این کیست که چنین 

بودند خیره شد و در دلش احساس  وجوشجنبدر آن بیمارستان در  چیزهمهاز  خبربیبود خبر نداشت. رابرت به مردان و زنانی که 

 همآن. ندشدمیتار دام این گروه شیطانی گرف دراز این مردم  ترپیشمانند او نبودند شاید خیلی  هاییپلیسخشنودی کرد. اگر او و 

از تهاجم و جنگ دور نبود و حال که فرصتی داشت تا طعم شیرین زندگی را بچشد شایسته نبود به دست  گاههیچکشوری که در 

: چه خوب شد که گفتو با خود  کرد نگاهکه اطرافش بودند  کسانیآنبه خاک و خون کشیده شود. او به همه  زدهجنون خوارانآدم

 رو نجات بدیم. تونستیم مردم

 که انتهایش ایطوالنیساعتی گذشت و رابرت روی صندلی انتظار از فرط خستگی به خواب رفت. در خواب خود را دید که در جاده 

ده بود دی هایشخواب. راهی که بارها در یا که بازگردد که جلو برود داندنمیایستاده است و  مستأصلسردرگم و  رسیدمیبه تاریکی 

و  ترعمیق پیمودمیو هر بار تاریکی راهی که  آمدمیبه سراغش  کابوسی که مرتبو هر بار میان رفتن و ماندن مردد شده بود. 

 .شدمی ترگسترده
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کرد و  جوگیج بود و اطرافش را جست ایچندثانیهتا ناگاه صدای تلفن موبایلی که در جیبش بود او را از خواب پراند. در این میان ... 

 سپس گوشی را از جیبش بیرون آورد.

موبایلی  که همراه او بود پیدا کند. گوشی ایگوشیپاسخ داد. تونی بود که با زحمت بسیار توانسته بود شماره  میلیبیمکثی کرد و با 

 او پرسید: رابرت تو خوبی؟که دکتر ایرلندی در کلبه چوبی به او داده بود. 

 ت خوبی نداره.من خوبم ولی دانلد وضعی -

 مشکل چیه؟ -

 بهش هشدار دادم که همرامون نیاد ولی توجهی نکرد.زخمش دوباره خونریزی کرده.  -

 حاال کجا هستین؟ -

 توی بیمارستان. -

رو  ECSهمه چی درست میشه. ما با کمک میخائیل تونستیم سایت  زودیبهدهد:  اشدلداریآهی کشید و سعی کرد تا  تأسفاو با 

 پایگاه اونها به دست پلیس افتاد. فقط ... چهارغیرفعال کنیم. تموم اسرا آزاد شدن و 

 فقط چی؟ -

 از دست دادیم. رو به دست ما نیفتاد و همه نفرات مونشهرک اسکروندا  -

 رابرت جا خورد و با ناراحتی پرسید: یعنی همه مردن؟

برام فرستادن که همه شون عین دیوونه ها همدیگه رو به  سالخی شدن. حتی فیلمی خراشیدلبله رابرت. همه به شکل  -

 رگبار بستن. هنوز باورم نمیشه که پلیس لتونی تنهامون گذاشته.

 ون نمی کنن.ماونها کمک که کردیممیباید فکرش رو  -

 قتلگاه معروف شون رو هم پیدا نکردیم.و دیگه اینکه  -

 پس خیلی چیزها هنوز ناتموم مونده. -

 را عوض کرد و با اشتیاق پرسید: اون طرف چه خبر؟حن صدایش لتونی 

 از گروهشون دستگیر شدن و ... چندنفریفرودگاه به دست پلیس افتاد و  -

 و چی؟ -

 کرد و پشیمان شد. آرام زمزمه کرد: مهم نیست. دگروه را نیز اطالع دهد اما تردی رئیسرابرت خواست ماجرای کشته شدن 

 لتونی خیلی کمک کرده درسته؟ فبرخالبه نظر میرسه که پلیس ایرلند  -

 کنارمون بودن و با ما جنگیدن و کشته دادن. باید ازشون تقدیر کرد. هرلحظهالبته، اونها  -

 . باهام در تماس باش و حال دانلد رو بهم گزارش بده.کنیممیاین کار رو  حتماً -

 تشکر کنم. اتهمراهیبابت  خواستممیرابرت آهی کشید و گفت: تونی ... 
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وارد این جریان بشم ولی حاال خوشحالم که کنارتون موندم و تنهاتون  خواستمنمیخب ... راستش اول کار ترسیده بودم و  -

 نذاشتم.

 می دونی که این برات خطرناکه؟ -

: این یه داستان تلخه ... نمی خوام توی این شرایط ناراحتت کنم ولی دوست تعریف کرد شرا برای ایخاطره تأسفتونی لبخند زد و با 

قبل ... شاید هفت سال قبل بود. من اون موقع هنوز معاون نشده  هاسالدارم برای یکی مثل تو که آدم قابل اعتمادیه تعریفش کنم. 

 هیچبی، دو نفر ماجرای عجیبی داشتروش شروع کردم.  روساده بودم. یه روز یه پرونده بهم داده شد و من کارم  مأموربودم و یه 

وی تباالخره . تا اینکه گشتممیراه چاره دنبال یه  هارابطهمن تا روزها سردرگم و درمونده میون مدارک و  بودن. شدهکشته یدلیل

ار خبرد اشمالیر اینکه از فساد اطفقط به خو  قاتل اونهاستاون فرد بعد فهمیدم رد یه آدم مهم رو پیدا کردم.  مرتبط هایپرونده

 وکیل مدافعی چموضوع موقعی برام قطعی شد که دیدم هی. یه خبرنگار و یه کارمند اداری. اونها رو سر به نیست کرده شده بودن

 بهم تلفن زده شد و تهدیدم کردن.چند روز بعد حاضر نیست توی دادگاه برای اثبات جرم اون آدم حاضر بشه حتی 

و از ترس اینکه آسیبی ببینن خیلی زود از  بودم داربچهتا ترسش را توجیه کند: می دونی ... من زن و  کوشیدو  درنگ کرداندکی او 

توی تموم  اما ؛مدارک از تشکیل دادگاه و اثبات جرم اون مرد پلید دست کشیدم کفایتعدمبا  . آخرشمدست برداشتمپرونده پیگیری 

همسر اون خبرنگار که تا لحظه آخر التماسم  مخصوصاًتا مرد یادم نرفت. دو ید خونواده های اون چهره ناام وقتهیچ هاسالاین 

مجازاتش کنم اما اون آدمکش رو می تونستم  دادممیه شاید اگه راهم رو ادام بینممی کنممیکه فکر  اآلنتا کمکش کنم.  کردمی

 حاال روزی نیست که عذاب وجدان زجرم نده و روحم رو شکنجه نکنه. .عقب کشیدم هابزدلمن ترسیدم و مثل 

 تونی. متأسفم واقعاً رابرت با ناراحتی گفت: 

که اولش ترسیدم ولی حاال راهم رو انتخاب کردم و تحت هیچ شرایطی  هرچنددیگه نمی خوام اون اشتباه رو تکرار کنم.  -

 حاضر نیستم دست از هدفم بردارم.

 مردم رونباشیم اون جنایتکارها  هاپلیسرو کنار بذاری ولی اگه ما  چیزهمهسختیه که به خاطر هدفت حق با توئه. کار  -

 نابود می کنن.

 هم باشیم دوست من. کنارباید جون مردم  ظبرای حفما  ،درسته -

 تونی.موفق باشی : با آرامش پاسخ دادرابرت 

زجر کشیدن قربانیان زیر  هایصحنهترسناک به یادش آمد.  هایصحنهتمام . غرق شد شرابرت در خیاالتو  ندخداحافظی کرد هاآن

را که در این مدت توسط گروه شیطانی  هاییکشتهتمام سعی کرد تا او و خورده شدن زن جوان و مری در قتلگاه خدایان.  هاشکنجه

 شمرد.بشده بودند  سالخی

 ندیده بود. با خود گفت: امیدوارم هنوز زنده باشه.حتی به یاد کایل افتاد. او را بعد از قطع شدن برق 

شد و  رتنزدیک. قلبش به تپش افتاد و از جا برخاست. سایه آمدمیرا دید که به سمتش  ایسایهکدر که نگاه کرد  ایشیشهبه در 

 نگران بود و این موضوع رابرت را مضطرب کرد. اشچهرهدکتر جراح از در خارج شد. بعد  ایلحظه
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 وهشتبیست فصل

 او با دیدن رابرت پرسید: ما همراه بیمار گلوله خورده هستید؟

 رابرت با نگرانی پاسخ داد: بله من همکارش هستم. حالش چطوره دکتر؟

تونستیم جلوی  فعالًو  بازشدهبخیه خورده بوده ولی با فشاری که به کتفش اومده زخم دوباره  خوبیبهخب ... زخمش  -

 خونریزی را بگیریم. فقط یه مشکل کوچیک هست.

 چه مشکلی؟ -

میزان دوز مواد باالست و این می تونه برای اون . شدهآلودهدکتر با تردید به او خیره شد و گفت: خون اون به یه ماده مخدر خطرناک 

 که ضعیف شده خطرناک باشه.

 ولی چطور ممکنه؟ -

 اعزامی آمریکایی هستید درسته؟ هایپلیساب داد: شما از جونداخت و باال ا ایشانهدکتر با تعجب 

 میایم. ECSبله ما از پایگاه گروه  -

 وارد ایرلند شده و داره آدمکشی می کنه؟ تازگیبههمون گروهی که  -

ت ه سم. اونجا فقط خون و مرگ و شکنجه ست. نمیشه باور کرد که دنیا به چگردیمبرمیدرست متوجه شدین. ما از جهنم  -

 و سویی داره میره.

 نمیشه از نو ساختش. وقتهیچدیگه  که طوریدنیا رو نابود کردیم.  هاانساناو لبخند تلخی زد و پاسخ داد: ما 

 آهی کشید و گفت: امیدوارم ماده مخدر باعث مسمومیت و آسیب مغزی اون نشه.

 براش بیفته.رابرت با ناراحتی گفت: اون بهترین دوستمه دکتر. نذار اتفاقی 

 .کنممیرو  امسعیتمام او شانه رابرت را فشرد و آرام گفت: 

کوتاه راهرو را طی کرد و به سمت  هاییقدمرا بگیرد. دکتر با  هایشاشکرابرت سری تکان داد و تالش کرد تا جلوی جاری شدن 

 ناپدید شد. اشروشناییو خیلی زود در تاللو  قدم برداشت کردمیرا منعکس  هاسایه ایآینهنور، جایی که دیوارهای سپید چون 

 شهایعقربهگذشته بود و  شبنیمهساعت روی دیوار از چشم دوخت.  ایشیشهدرب کدر  سویآنرابرت دوباره تنها شد و با اندوه به 

 .و نه آرامشش را کردمیمیان مرگ و زندگی مانده بود و نه سکوتش را درک  ایخلسهکه دانلد در  هاییثانیه. رفتمیجلو  تندیبه

رخاست بپلک بر هم گذارد.  اشخستگیاو روی صندلی نشست و تالش کرد تا قدری بخوابد اما ذهنش پریشان بود و نتوانست علیرغم 

 سست و خسته پشت سر گذاشت. هاییقدمو راهرو را با 

 بودند یافت. درختان بلندی که پرکردهاندکی بعد از بیمارستان خارج شد و با سردرگمی خود را میان درختان بلندی که اطرافش را 

 .شدمیبه نرمی به هم ساییده  هایشانبرگو  رقصیدندمی آرامیبهبا وزش باد 
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ه دانلد ماسک ترسناک را بر صورتش نهاد و ناگهان شروع به قدم زدن در آن خیابان خلوت و سرد کرد. یادش آمد ک آرامیبهاو 

 هاییماسکبودند از چنین  ECSکه عضو گروه  کسانیهمهشد و آنگاه به نتیجه هولناکی رسید.  بیخود خودصدایش تغییر کرد و از 

بار  . اینآمدمیجدید به سراغشان  ایشیوهبا استنشاق ماده خفیف مخدر حس لذت به  هاآنکه با در  هاییماسک. کردندمیاستفاده 

 با میل به آدمکشی و حس پرشهوتی از شکنجه شدن قربانی.

زیاد  اهجنایتبا این استدالل بر خود لرزید.  بارهیکبهبود.  شدهگذاشتهحتی به یاد آورد که در سایت دو نوع عطر مخدر به فروش 

 ایدهعبودن سایت. بلکه به دلیل یک میل شدید برای کشتن و شکنجه کردن. شده بود نه به دلیل ارزان بودن قربانیان یا در دسترس 

 برای دردسریبیتوازن ساده و  یکاینبرای قربانی کردن.  هاآن برخالف ایعدهبا این مخدر برای قربانی شدن تمایل داشتند و 

 کثیف این گروه قاتل بود. وکارکسب

دست  واردیوانهو  آورتهوع هایکلیپتا رودرروی هم به شکل گرفتن  شدندمیاوطلب قاتل و مقتول هر دو د بارخوندر این بازی 

 ازگشتببیکه وارد این قمار  کسانیهمهتجارتی ترسناک و مهیج برای بزنند. بدون آنکه بتوان در این میان گناهکار را پیدا کرد. 

 .شدیمکه در آن هر قاتل روزی مقتول دیگری  ایحیوانی. زنجیره شدندمی

کامل  هاانساناین هرم قرار داشتند. هرمی که با خوردن و خورده شدن  رأسبودند که در  هاییهمانخدایان این فرقه شیطانی 

 .شدمی

که هنوز پنهانش کرده بود افکارش را پاره کرد. باید این مدرک جرم را در  آلودیخونبرد و مگنوم  جیبشبهدست هااندیشهدر این 

درختان پارک روبرویش ادامه  فرورفتگیرا دید که  ایسراشیبی. پس به اطرافش نگاه کرد و کمی دورتر بردمیبین آن حوالی از 

توانست صدای رودخانه را بشنود.  هانرده سویآنرد. بلندی را دید که مقابلش قرار دا هاینردهبه آن سمت رفت و  بااحتیاطداشت. او 

 بتواند مقابلش را ببیند و ترجیح داد تا از نرده گذشته و به نزدیک رودخانه برود.تاریکی مانع از آن بود که 

ه با سرازیری با نور گوشی موبایل به راهش ادامه داد. مسیر خاکی بود و از میان درختان تا کنار رودخان شناختنمیچون مسیر را 

کنجکاوش کرد که مسیر را تا لب رودخانه  خاستبرمی هاسنگ. بوی نم آب و مه ای که از خروش آب میان رفتمیتندی به پایین 

 بپیماید.

راه را چون تصاویر ارواح مقابل  هایوخمپیچو  هاسنگو با هر لرزش دست او  رفتمینور گوشی به شکلی ترسناک میان سیاهی 

ترس عمیقی وجودش را پر کرد و حتی مردد شد که ادامه دهد یا بازگردد و سالح را جایی میان درختان پرتاب . آوردیمچشمانش 

 را فیصله دهد. چیزهمهکند و 

میان خاک سست  ایلحظه. خواستمیو این همان چیزی بود که رابرت  بردمیاما پرتاب کردن آن در آب همه آثار خون را از بین 

 خود خندید. او مانند مجرمان برای از بین بردن مدرک جرم تا بدین جا آمده و حاال دچار ترس هایاندیشهآنجا ایستاد و بر این 

 شده بود. یشدید

ص یمیخکوب کرد. رابرت با شک و تردید کوشید تا صدا را از میان هیاهوی آب خروشان تشخ در جایشناگاه صدای عجیبی او را که 

چیزی ندید و دوباره  بازهمبودند خیره شد.  شدهروشننور  هایرگهکه با  هاییسنگبه میان  زدهوحشتدهد اما صدا قطع شد و او 

 مردد شد که بماند یا فرار کند.
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حرکت  یدشنمیمیان خروش آب  آرام و لرزان به سمت رودخانه و صدایی که از هاییقدماما حس کنجکاوی مانع از فرارش شد و با 

 کرد.

 بود تا شاید بتواند چیزی ببیند. صداگرفتهنور گوشی را به سمت  بااحتیاطرابرت  .رفتمیسراشیبی تا چندین متر پایین 

در نور لرزان و کمرنگ گوشی به تیرگی افتاد و آنچه دید هراس شدیدی را در دلش ایجاد کرد. رد خون  هاسنگاندکی بعد نور میان 

پایین ادامه داشت. او اسلحه را بیرون آورد و محکم میان دستش فشرد حتی فراموش کرد که خالی است. صدا . ردی که تا زدمی

 شبیه به ناله یک زن و کنارش صدای پر از خشم یک مرد. یدوباره به گوشش رسید. صدای

ی با مردصحنه روبرویش شوکه شد.  به لب رودخانه افتاد و رابرت با دیدن ایلحظه. سپس نور کردمیو دیگری ناله  غریدمییکی 

 !بود اشرودهو مشغول خوردن  شدهخمزنی را اسیر کرده و با توحش روی او  آلودخوندهانی 

درست در وسط شهر چیزی بود که تاکنون به آن برخورد  خوریآدماز دیدن این صحنه مات و مبهوت شد.  ایچندثانیهرابرت تا  

رابرت که از وحشت . کردمیو زن که از شدت خونریزی و ترس سست شده بود ناله  خوردمیشکم زن را  رحمیبینکرده بود. مرد با 

 ناخودآگاه مسیرش را عوض کرد اما تابش نور در صورت مرد او را متوجه اش کرد. لرزیدمی

 او با صدای ترسناکی فریاد زد: اینجا چی می خوای؟

 که شلیک خواهد کرد. فریاد زد: پلیس باهات حرف میزنه. اون زن رو رها کن.د رابرت اسلحه را به سویش گرفت و وانمود کر

 درنگ کرد و با لهجه غلیظش گفت: این مال خودمه. بهتره گورت رو گم کنی. ایلحظهمرد 

 دست از سرش بردار حیوون وحشی. -

 اما او لبخند ترسناکی زد و تکرار کرد: بهت گفتم گورت رو گم کن.

 .کنممیاگه تسلیم نشی شلیک  رابرت تهدید کرد:

 جرات اش رو نداری. -

دون ترس به باال آمدن ادامه داد. رابرت آمد. رابرت دوباره تهدید کرد ولی او ب سویبهآرام  هاییقدمبا  مرد که حالت طبیعی نداشت

 خوارآدمیچ اعتراضی تسلیم مرد از خون بود و بدون ه رفت. اطراف زن پر اشقربانیزن که نالید حواسش پرت شد و دوباره به سراغ 

 را ادامه داد. آلودشخونمرد دوباره روی او خم شد و خوردن روده شده بود. 

 ولش کن لعنتی.گفتم رابرت فریاد زد: 

 دوباره برگشتبا نزدیک شدن او پایین سرید. مرد  هاآنسست و لغزان تا نزدیک  هاییقدمخشمش اجازه نداد تا مرد را رها کند و با 

 روصورتسدر سرش کرد. او با تمام قدرت اسلحه سنگین را در اسلحه ولی قبل از آنکه بتواند کاری انجام دهد رابرت شروع به کوبیدن 

روی زمین  سرعتبهخون شد. ضربات کاری بود و مرد در صورتش غرق کرد. سرش شکافت و  آلودخوناو را زخمی و مرد کوبید و 

 رفت. افتاد و از هوش

 بودنش مطمئن شود. هوشبیسرش رفت تا از  یرابرت با دستپاچگی باال
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ین در چند اشرودهدریده شده بود و  کامالًبه سمتش رفت و وضعیتش را بررسی کرد. شکمش  سرعتبه. رابرت کردمیزن هنوز ناله 

 ش ... من پلیسم و نجاتت میدم.نقطه پاره شده و خونریزی داشت. او سعی کرد تا زن را آرام کند و گفت: آروم با

 با التماس گفت: منو بخور. چرا معطلی مرد؟ لرزیدمی آلودشخونزن که با چشمان 

 رابرت گیج شد و با ناراحتی جواب داد: چی داری میگی؟ می خوام کمکت کنم.

 از شدت ضعف خیلی زودد اما عمیقی داشت. رابرت سعی کرد تا بلندش کن هایزخمدر چندین نقطه زیاد بود و زن شدت خونریزی 

 ایرودخانهخیره ماند و سردرگم به  آلودخونرابرت ناباورانه بر این جسد جان داد.  صدابینفس برید و مقابل چشمان رابرت آرام و 

و مه ای که از ذرات ریز آب  آمدمی. هنوز صدای خروش آب نگریست شدمیو محو  رفتفرومیدر آب زاللش  آرامآرامکه خون زن 

گاه ن اششده پارهپاره بدن. رابرت با دست لرزانش چشمان دردآلود زن را بست و با اندوه به نشستمیبرخاسته بود روی صورت او 

 .دیدمیکه در قربانگاه شاهدش بود حاال اینجا در دل شهر  هاییجنایتکرد. همان توحشی که در سایت دیده بود، همان 

 دستهمبه شکنجه و کشتن  در مألعام. حاال مردم کردمیاز آنی است که تصورش را  ترعمیقبعد دریافت که فاجعه  ایلحظهو 

دید ذهنش را آشفت و  آنچهپلیس پیروز شده است و حال  ECSگروه  هایپایگاه. او تصور کرده بود که با از میان برداشتن زدندمی

 خیالش را نگران کرد.

 این ماده مخدر به جنایت دست ارافش را جستجو کرد و از خود پرسید: یعنی چند نفر دیگه توی این شهر ... یا توی دنیا ببا ترس اط

 زدن؟

عمول م شدن انسان اتفاقدیدن خورده اینجا در کشوری آرام و امن  .سرزمینی بسیار دورتر از آمریکا و گروه شیاطین ،اینجا ایرلند بود

دامنه این جنایات با اثر سوء ماده مخدر جنون زا فراتر از حد تصور بود. مرزی که اکنون نه به یک شهر  شکبینبود.  باوریقابلو 

 : این راه تا ابد ادامه داره!گفتمیافتاد که  ECSگروه  رئیسبود. او به یاد سخنان ترسناک  یافتهگسترشدنیا  کلبهبلکه 

همان کابوسی که . بردمیو زن از این توحش لذت  خوردمیو باور کرد. مردی زنی را لحظه دید  آنرا در  یت شیطانیرابرت این ابد

 .دادمیمقابل چشمانشان رخ  واقعی کامالً اکنون ترسناک دیده بودند. آنچه  هایفیلمدر 

 آن واهمه داشتند. . چیزی که او و دانلد در اعماق ذهن پریشانشان ازخوارخونبه یک موجود وحشی و  شدنتبدیلافول انسانیت با 

. حس ناامیدی تمام وجودش را پر کرد و از شدت اندوه چشمانش پر از اشک فرورفترابرت با سردرگمی روی زمین نشست و در فکر 

 گریخته است! ازآنجاپریشان بود که تا دقایقی نفهمید که مرد زخمی  قدرآنشد. او 

فرار کرده بود. رابرت اسلحه  شدمی ترآبشرق جایی که رود کم  سویبهدنبال کرد. او  هاسنگرا روی  مرد او با نگرانی رد خون

سپس به لب آب رفت و دستانش را که هنوز از خون مرد آلوده بود شست. خون میان کرد.  شرا برداشت و میان آب پرتاب آلودخون

عامل  توانستمی آلودهخونلیل کرد. هر مکانی با این تح کردمیآب پخش شد و رابرت در عمق ذهنش خطری را که همه را تهدید 

 شیوع جنون باشد.

جذاب و فریبنده توانسته بودند قلمرو  هایسایتروز دنیا و با  فنّاوریبا  هاآن. اندافتادهعقبو دریافت که تا چه حد از این گروه پلید 

 .تیافمیو تا کشوری چون ایرلند و لتونی ادامه  شدمیشروع  از یک شهر کوچک در آمریکا هاآن. حاال پایگاه ش دهندخود را گستر
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. سپس زدیمبه سرخی  اتلشبا خون قربانی و ق هایشسنگرابرت به خود آمد و تصمیم گرفت از این مکان ترسناک بگریزد. جایی که 

را نگاه  هاسنگجستجو کرد و هر چه گشت چیزی نیافت. حتی اطرافش را جستجو کرد و هر چه میان  در جیبش گوشی موبایل را

 کرد چیزی ندید.

اطالع  هاآنه و موضوع را ب گرفتمیشروع به باال رفتن از سرباالیی مقابلش کرد. باید در اولین فرصت با پلیس ایرلند تماس  درنگبی

 .حاصلبیشتر این جنون کشنده جلوگیری کند. کاری که شاید قدری دیر بود و تا شاید بتواند از شیوع بی دادمی

 که انباشته از درخت بود قدم گذاشت. روییپیادهخیابان پرید و به  سویآنبه  هانردهاندکی بعد از 

 .کردمیو سرمای هوا را بیشتر در وجودش حس  لرزیدمیاز رخداد اتفاقی نادر و هولناک بدنش  کهدرحالی
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 ونهفصل بیست

در میان نور کمرنگ تیرهای برق و درختانی که به  دادمیبوی مرگ  اشنقطهرابرت با حس ناامنی کامل در شهری که اکنون هر 

را ندید تا بتواند با گوشی موبایلش به پلیس اطالع دهد. حال اطمینان داشت که این  کسهیچدوید. در طول راه  زدندمیسیاهی 

بر آن مسلط شد و بر  شدمی راحتیبهکه  ایجزیرهنبود،  دلیلبیاتفاق در نقاط دیگری نیز رخ خواهد داد. انتخاب کشور ایرلند 

بود راهی که از آن آمده بود را در پیش  مستأصلچون درمانده و  بگردد و ایچارهکرد. او کوشید تا به دنبال راه  نماییقدرتخاکش 

 شد که در میان درختان ترعمیقبود و این ترس زمانی  پرکردهگرفت تا به بیمارستان برسد. اضطراب و نگرانی سراسر وجودش را 

ی شده بود و اطرافش رد بدن سگ در چندین نقطه زخمرفت و الشه سگ را بررسی کرد.  ترنزدیکرابرت جسد سگی را دید. 

ه بود و ب ایجادشدهبا چاقو  هازخم. سگی خانگی بوده است دادمیبود که نشان  ایقالدهبر گردنش . شدمیانسانی دیده  هایکفش

 آن تیره شده بود. با رنگو چمن  فراگرفته. خون اطراف را دست به این کار زده است عمدبهکه کسی  رسیدمینظر 

. ضربات چاقو را نگاه کردگرفت و با دقت  اشبینیا به سگ دست بزند و از هراس آنکه آلوده شود پیراهنش را روی جرات نداشت تاو 

 انداخته بودند پیدا کند. هابوتهمیان  ترطرفآنرا که کمی  آلودیخونتوانست چاقوی  با کمی دقت در اطرافش

ده کر اششکنجه رحمیبیخورده شده بود و اکنون سگی که با  زندهزندهظرف مدت کوتاهی او دو جنایت دیده بود. یکی زنی که 

 آلودکفدهان  است. شدهانجامبا نقشه قبلی آزار و شکنجه  این برایش مسلم کرد کهبود و  شدهبستهبودند. دست و پای سگ با طنابی 

 بود. شدهدیدهر . مسمومیتی که در همه موارد آلودگی به ماده مخددادمیسگ از مسمومیت او خبر 

و  شدمیبا مسمومیتش درگیر  برددرمیو اگر کسی از آن جان سالم به  رساندمی، به جنون کردمیحاال این مخدر کشنده دیوانه 

 هاشکنجه خراشدل هایصحنهمرگ بودی. او دوباره تمام  بهمحکوم  درهرحالکه در آن  باختی سر. بازی دو مردمیکه از آن  بساچه

که محصول دنیای  آورچندش. یک جنون بردندمیلذت  احساسیبیکه از شکنجه شدن به دست ربات  هاییانسانرا به یاد آورد. 

بود. در این میان دیگر نه ترحم معنایی داشت و نه انسانیت. اگر فریبت داده بودند و عضو گروه یا سایت شده بودی  فنّاوریپیشرفته 

چیز  Dark web. این زنجیره در شدیمیخودت قربانی نفر بعدی  زودیبه ورزیدیمیاگر امتناع  هچراک کردیمیباید شکنجه 

را طی  و راه تاریکش رفتیمیهمراه آن  اتزندگیراه فراری نداشتی و باید تا لحظه آخر  بودیعجیبی نبود. اگر حلقه این زنجیر بلند 

 .کردیمی

بوی خون، بوی خفیف کنار درختی که الشه افتاده بود استفراغ کرد.  جاهمانخورد و  هم هباز دیدن دوباره خون و جنایت حال رابرت 

و گرسنگی سبب شد تا نتواند آنچه را که دیده است تحمل کند. او چندین نفس عمیق کشید و سعی کرد  انگیزوسوسهماده مخدر 

 به سمت بیمارستان حرکت کرد. بااحتیاطتا بر خودش مسلط شود. اطراف را نگاه کرد و 

بهش بگم  وببینمش باید نفس راحتی کشید. با خود زمزمه کرد: از دور نمایان شد و رابرت بیمارستان نور تند تابلو بزرگ اندکی بعد 

 ما باید یه کاری بکنیم.داره رخ میده.  ایفاجعهکه چه 

 که با صدای بلند پرستارها را صدا زد. وارد بیمارستان که شد سکوت محض ترسش را افزون کرد تا آن حد

 بود با نگرانی بیدار شد و از او پرسید: آقا اتفاقی افتاده؟ آلودخوابکه  هاآنیکی از 

 رابرت با تردید گفت: اینجا همه چی مرتبه؟
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خون  اینترس پرسید:  اثر خون هنوز روی لباسش بود. پرستار بابه رابرت خیره شد.  زدگیبهتپرستار همکارش را بیدار کرد و با 

 کیه؟

و قبل از آنکه رابرت بتواند توضیحی بدهد پرستار دوم با پلیس بیمارستان تماس گرفت. رابرت سعی کرد تا آرامشان کند اما هر دو 

 از پشت میزهایشان پا به فرار گذاشتند. سرعتبهترسیده بودند و 

. راهرو طوالنی بود و با رسیدن دویدفرصت زیادی ندارند به سمت اتاق اورژانس  دانستمی. رابرت که فرورفتدر سکوت  جاهمهدوباره 

 شده بودند. نورکمآن اندک و  هایچراغ شبنیمه

او . شدمیدر راهرو دیگری بود که به چندین اتاق منتهی  سویآنبه داخلش رفت.  بااحتیاطرسید و  ایشیشهکمی بعد به درب کدر 

. حال شدمیدر او زنده  هااتاقکرد. ترسی شدید با هر بار باز کردن درب  هااتاق تکتکجوی دانلد در با سردرگمی شروع به جست

شکنجه افتاد.  هایسلولرا داشته باشد ... حتی به یاد  جاننیمهکه در هر اتاق باید انتظار دیدن جسدی خونین و  کردمیتصور 

 بیماری بستری بود. هاآنخالی بود و تنها در یکی از  هااتاقتعدادی از 

بازش کرد و سپس در لحظه آخر دوربین نظارتی را دید  بااحتیاطاتاقی که برای بیماران ویژه بود. او سرانجام به اتاق انتهایی رسید. 

 او چرخیده و در حال ضبط چهره اوست. سویبهکه 

 لهباعجاو بود.  هوشبید را دید که با سرمی بر دستش داخل اتاق رفت و دانل سرعتبهپیدایش خواهند کرد و  زودیبهدریافت که 

آرام از خواب بیدار بود و  حالبیو صدایش زد. دانلد  نزدیک شدرا درآورد و به کناری انداخت. آرام به تخت دانلد  آلودشخونپیراهن 

 م؟بود. با دیدن رابرت جا خورد و پرسید: من کجا هست وگنگگیجبود و  شدهباندپیچیشد. زخمش 

 دیمت اینجا.ورشدی و آ هوشبیرابرت آرام پاسخ داد: توی بیمارستان. از خونریزی 

 دانلد که تازه به یاد آورده بود که چه اتفاقی افتاده است گفت: بقیه کجان؟

 نمی دونم. -

 نگرانی؟ قدراینچرا  -

 گفت: فرصت زیادی برای توضیح ندارم. لرزیدمیرابرت که از وحشت 

 منظورت چیه؟ -

 بهم گوش بده.فقط  -

 دانلد با نگرانی به او خیره شد و رابرت ادامه داد: یه فاجعه داره رخ میده.

 چشمان دانلد درشت شد و پرسید: چی داری میگی؟ کدوم فاجعه؟

ه ه میشن. من از داخل شهر میام. جایی که کنار رودخونلودرابرت با صدای لرزانی زمزمه کرد: همه دارن به اون ماده مخدر لعنتی آ

 کردن. پارهپارهتوی پارکش هم یه سگ رو با چاقو  و خوردمی زندهزندهاش یه مرد داشت زنی را 

 دانلد با ترس پرسید: رابرت ... ولی ما فرودگاه رو گرفتیم. چطور چنین چیزی ممکنه؟
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 من باید برم. -

 کجا باید بری؟ -

 میان. امدستگیریی نمی تونم برات توضیح بدم. فقط بدون که بهم مشکوک شدن و دارن برا -

 دانلد با سردرگمی زمزمه کرد: چه بالیی سرت اومده رابرت؟

 فکر می کنن که من آدمکشم.پلیس در راهرو پیچید و رابرت با ترس گفت:  مأمورانصدای فریاد 

 به دنبال رابرت بودند. هاآنپلیس گوش داد.  مأموراندانلد که گیج شده بود به فریادهای 

روی لبه باریک رفت و با دانلد وداع  درنگبیدیوار جای مناسبی برای فرار داشت.  هایلبهره رفت و بازش کرد. رابرت به سمت پنج

 گم شد. درخشیدمی تابلواشگفت. پنجره را پشت سرش بست و در تاریکی شب در بلندای ساختمانی که در نور 

سر شده است. دریافت که او به درد آلودهخون هایلکهشوکه بود و سپس در کنار تختش لباس رابرت را دید که با  ایچندثانیهدانلد تا 

باس ل هاآنبه نزدیکی در اتاق رسیدند و دانلد تالش کرد تا قبل از ورود  هاپلیسجز فرار ندارد.  ایچارهافتاده و در این مقطع حساس 

 ند.را برداشته و پنهان ک آلودخون

چون چیزی ندید خود را از روی تخت به لباس از دستانش دور بود و هر چه تالش کرد نتوانست آن را بردارد. به اطرافش نگاه کرد و 

 روی زمین افتاد و از دستش جدا شد. سر و صدابا  اشفلزیپایین انداخت. سرم و پایه 

 لباس زیر تخت سرید و در تاریکی آنو به زیر تخت پرتابش کرد. برداشت  را آنخود را روی زمین کشید تا به لباس برسد و سپس 

 از نظر محو شد.

روی زمین افتاده بود دستپاچه شدند و پرستارها را صدا زدند. در اتاق هیچ  کناننالهبه داخل اتاق آمدند و با دیدن دانلد که  هاپلیس

روی زمین افتاده بود. پرستار که وارد شد او را دوباره  لرزیدمی کهحالیدرردی از فراری نبود. پنجره بسته بود و بیمار با حال پریشان 

وباره پرستار سرم دانلد را داز اتاق رفتند و دانلد و پرستار در اتاق باقی ماندند.  هاپلیسکه آرام شد  چیزهمهروی تختش بازگرداندند. 

 به دستش زد و آرامش کرد.

رفتند. دانلد تا رفتن پرستار صبر کرد و آنگاه  از آنجادیگری گریخته است خیلی زود  جایبه شانفراریبه خیال آنکه  هاپلیس

 چشمانش را گشود.

 دهد. شاو با نگرانی به پنجره نگاه کرد و برای رابرت دعا خواند. تنها کاری که قادر بود در آن شرایط انجام

 در سوی دیگر ...

بقه به طبقه ط بااحتیاطاز آن پایین رفت. ساختمان بلند بود و او  سختیبهرابرت با ترس از لبه باریک ساختمان به لوله آبریز رسید و 

 مراقب اطرافش بود به زمین رسید. کهدرحالیپایین رفت و 

 شبالبالفاصله به دنبودند پنهان شد.  شدهغرقمیان درختانی که در تاریکی ترسناکی  دواندواناز آنجا فاصله گرفت و  درنگبیاو 

 محضبهآماده بود تا  هایشانسالحشروع به جستجوی او کردند.  پلیس از بیمارستان خارج شدند و هر یک به سمتی رفته و مأموران
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شت بازدا ترسریعقاتلی است که از چنگشان گریخته است. مردی که باید هر چه  او کردندمیگمان  چراکهدیدنش شلیک کنند. 

 نباشند. درخطرتا مردم  شدمی

بلند و انبوه  هایبوتهکرده بود میان  اشاحاطهکه  آوریوهممیان درختان دوید و در ظلمت و سکوت  لرزیدمیرابرت که از سرما 

اس صتی مناسب با تونی تمو در فر کردمیو یا فرار  شدمیو دستگیر  ماندمینبود یا باید  ایچارهو گم شد.  فرورفتنگلی جپارک 

 .خواستمیو از او کمک  گرفتمی

سرد در خواب بودند و او تنها کسی بود که در آن  شبنیمهدرون پارک تاریکی و سیاهی کامل حاکم بود. حتی حیوانات هم در آن 

و جنایت. همانی که در هر گوشه  واریخخوندیده بود ... گریز از  ازآنچهگریز شهر سرد و خلوت چون دیوانگان به دنبال راه گریز بود. 

 و به تفریحی هراسناک بدل شده بود. شدمیدنیا دیده 
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 فصل سی

که  یدترسمیرابرت تالش کرد تا هر چه بیشتر در میان درختان فرو رود تا از گرفتار شدن به دست پلیسان رهایی یابد. از سویی 

ر شهین امبادا در این جنگل تاریک گرفتار حمله حیوانات شود. حیواناتی که دیگر اطمینانی به سالم بودنشان نداشت. در هر گوشه 

 خطری در کمین بود.

 تا مبادا بوی خون به مشامش برسد. بوییدمیو با هر وزش باد  افتادمیاو با شنیدن هر صدایی به هراس 

و میان درختان پارک جنگلی تا آنجا که راه  پیمودمیخروش آب را شنید. رودخانه از شمال تا جنوب را اندکی بعد دوباره صدای 

همان قطراتی که ساعاتی پیش حسشان . رابرت توانست قطرات سرد مه را روی صورتش حس کند. رسیدمیو به دریا  رفتمیداشت 

به یاد صحنه خونین خورده شدن زن انداخت. بو کرد ولی این بار بوی خون به  بود و نه زیبا حتی او را انگیزدلکرده بود. این بار نه 

 مشامش نخورد.

نفسی بلند و عمیق که با طراوت درختان و سردی هوایی نفسی تازه کند.  وقفهبیقدری آرام گرفت و تالش کرد تا پس از فراری 

ا باز . دستانش رگریزدمیفراموش کرد که کجاست و برای چه  ایلحظهبود که  بخشآرام قدریبهآکنده شد. این طبیعت بکر  آلودمه

کرد و چشمانش را بست. زیر پاهایش خاکی نرم بود و انگار کرد که میان آسمان گام نهاده است و همه آنچه دیده و شنیده خیالی 

ت شیرین خود را کنار رودخانه زاللی دید. بیش نیست. دنیایی که آرزویش بود ... عشق و انسانیت و همنوع دوستی. او در این خیاال

و گوارایی آمده بودند.  خنکآببه نوشیدن  خوارانگوشتاز  ترسبیدید و آهوهایی که  شدمیرا  هاعلفکنار رودخانه تنها سبزی 

 و حتی حس کرد گرمش شده است. لباسش را درآورد و به کناری انداخت. لرزیدنمیدیگر 

که از مرگ داشت.  ایاحمقانهنه برود و در آب پاکش شنا کند. حال نه تاریکی مانعش بود و نه ترس دوست داشت تا کنار رودخا

 سخنان دانلد در مغزش پیچید: اگه قراره بمیریم بهتر که زودتر داوطلبش بشیم.

سته . خشکستمیب را ش انگیزوهمو سکوت  خروشیدمیکه آبش  ایرودخانهحرکت کرد.  سست و لرزان به سمت صدا هاییگاماو با 

را تندتر کرد و به سراشیبی مقابلش خیره شد. سرش گیج  هایشقدمبود و تنها دوست داشت لب آب کمی بخوابد.  آلودخوابو 

 .شدمیمیان خاک سست و نمدار کشیده  هایشگامو  رفتمی

. تفرورفروی زمین افتاد. سرازیری تند بود و او تا نزدیکی رودخانه غلت خورد و میان خاک و گل  اختیاربیپایش لغزید و  ایلحظه

 اشسرگیجهاز آن بود که برخیزد و بدنش را بررسی کند.  ترخستهدرد گرفته بود اما  هاسنگبدنش از کشیده شدن روی خارها و 

 شدیم آلودکفو  خوردمی هاسنگکنار آبی که به  جاهمانبرساند  اشخشکیدهتا آب را به لبان  کوشیدمی کهدرحالیبیشتر شد و 

 و سست شد. حالبیبفهمد خیلی زود  آنکهبینهاد و  همرویسنگینش را  هایپلک

 .شدمی ترمشتاقبدان  کشیدمی اشبینیبویی که هرچه بیشتر در مشامش را پر کرد.  انگیزیدلبوی عطر 

 تا به خاطر بیاورد که کجا و کی این بو را تجربه کرده است؟میان گیجی و سستی سعی کرد 

لوی گ سویبهرا  اششدهدست کرخت  زدمی نفسنفس کهدرحالیتا با دستانش گلوی خود را بفشارد. او  کردمیبویی که وادارش 

 را با ولع فشار داد. نفسش تنگ شد اما دست از فشردن گلوی خود نکشید. اشحنجرهخود برد و 
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 شد. رتتنگگلویش را فشردند و راه نفسش تنگ و  باقدرت دو دستشگلویش کشیده شد. هر  سویبهدست دیگرش نیز  حتی

 بود. پرکردهروی گلویش بودند و شهوت مرگ وجودش را  اختیاربیاز این تنگی نفس لذت برد و به تقال افتاد. دستانش 

که از آن  ایسرباالییسر چرخاند و از میان گل و خاک به  زدگیبهترج کرد. با او را به خود آورد و از جنون خا هاییقدمناگاه صدای 

 .آمدندمیبه سمتش  سوآنلرزان و مبهم از  هاییسایهبه پایین افتاده بود نگاه کرد. 

 رتفطپستشد: اوناهاش.  ترنزدیکسست بود و خیلی زود دوباره میان گل افتاد. صداها  وپاهایشدستاو تالش کرد تا برخیزد اما 

 آدمکش.

 زود باشین.کنید.  امخفه. تنها زمزمه کرد: بیاید اینجا و کنندمیمورد چه کسی صحبت  رابرت نفهمید که در

 روی صورتش نشانه گرفتند. یکی پرسید: هنوز زنده است؟ هایشانسالحخیلی زود به او رسیدند و با  هاآن

 البته که زنده ست. -

 اومدین اینجا و دارین جنایت می کنین. حالم ازتون به هم می خوره. هاآمریکاییشد و با غیظ گفت: شما و سومی نزدیکش 

. تا آن حد که صورت رابرت رحمانهبیرابرت کوبید. چندین بار ... پیاپی و  صورتبهسپس اسلحه را برگرداند و با قنداق آن محکم 

کشته  جاهمانگویی قصد داشتند او را  کهچنان ن لگدهای محکمی بر بدنش کردند.. بقیه هم به دنبال او شروع به کوبیدونین شدخ

 .ردکمیاشد تنها ناله قادر به مقاومت ب آنکهبیو او  شدمیو در رودخانه بیندازند. لگدها از هر سو بر بدن و صورت رابرت کوبیده 

 شد. هوشبی کمکم تا آن حد که از شدت درد و کوفتگی نفسش بند آمد و

 و بوی مخدر شدیدتر بود. ترعمیقتاریکی  ترسناکدر آن خلسه 

 مزه کرد و طعم خون را چشید. رفتفرومیدردی بکشد گل سردی که در دهانش  آنکهبیاو میان ضربات لگدها 

 لخته شد. جاهمانتلخی که تا ته حلقش رفت و  بامزه. شدمیکه هر بار با بوییدنش پر از اضطراب  زدهزنگهمان بوی آهن 

اما حس کرد که انگشت  گویدمییکی نوک سرد اسلحه را روی گیجگاهش نهاد و کلمات مبهمی را زمزمه کرد. رابرت نفهمید که چه 

 لرزان مرد روی ماشه رفته و آماده شلیک است.

 کامل برای مرگی که روحش را تسخیر کرده بود آماده شد. حسیبیرابرت در 

 .بند بود ایاشارهماشه به 

 دارشتببود و روی پوست سرید. شبنم سرد و کشنده  اششقیقهآب از آن روی  ایقطرهنوک اسلحه روی مغزش چسبیده بود حتی 

 بخار شد.

 .شدمیشلیک  اسلحهو نه  آمدمیاست. نه صدایی  شدهمتوقفحتی تصور کرد که زمان 

 نشست! اشپیشانیمرد انگشتش را بر ماشه فشرد اما قبل از آنکه گلوله شلیک شود چاقوی بلند همکارش وسط 
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ی عجیب بود. یک هایصحنهتنها شاهد این  اختیاربیدیگری هم به او حمله کرد و با ضربه قنداق نقش زمینش کرد. رابرت گیج و 

 .شدمیو دیگری زخمی  کردمیحمله 

 در صورت رابرت دمید و بند آمد. اشبریدهنفسکنار او روی زمین افتاد و جسد اولین نفر 

 واریوانهد. و آخرین نفر کنار رابرت روی زمین زانو زد . لحظاتی هراسناک سپری شدصدای شلیک اسلحه دومین نفر را نقش زمین کرد

 را نآآرام و خونسرد نهاد و گلوی خود چاقو را بر  زدمی نفسنفس کهدرحالی .چاقویش را میان دستان لرزانش گرفت فریاد کشید و

 شد. ترخفیفبرید. رابرت گوش داد و صدای نفس آخرین نفر هم با بریده شدن گلویش در خروش آب رودخانه خفیف و 

 و خیلی زود جان داد. سرنگون شدلب رودخانه گیر افتاده بود  هایسنگاو هم میان آبی که در شکاف 

 شد. هوشبی کامالًرابرت که همه این اتفاقات برایش چون کابوسی احمقانه بود با گیجی چشمانش را بست و این بار 

 .بردمی هادوردستو با خود به  شستمیرا  اجساد هایخون .گذشتمی هاصخرهو  هاسنگاد آب که از میان نبود جز فریصدایی 

 آنجا که پایان دنیا بود.

 در امان مانده بود. وارشدیوانه. جایی که هنوز از تهاجم انسانیت و تکنولوژی دریا .. سویبه
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