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 فصل یک

 جا را فراگرفته بود.سیاهی و ظلمت همه

 شد. ترعمیقو خیلی زود ترسش بود  ایفایدهبیببیند اما بهتر مقابلش را جاده طوالنی کوشید تا  آلیسا

 ایستاد تا نفسی تازه کند.. آمدمیباال  سختیبهنفسش 

کفتارها در آن  خراشدلو چون زوزه  پیچیدمی. بادی که میان درختان دو سوی جاده شدمیصدای ترسناک باد از دوردست شنیده 

 .انداختمی ایجنبندههر  انداملرزه بر  شدهنفرینفضای سنگین و 

ا راه نجاتش سکوت تنهبه فریادش نخواهد رسید.  کسهیچخواست فریاد بزند و کمک بخواهد اما با خود اندیشید که در این مقر شیطان 

 .فشردلبانش را به هم  درنگبیبود و 

 تا لرزش شدید بدنش کاسته شود. چسبانددستانش را به بازوانش بود غلبه کند.  پرکردهتالش کرد بر ترسی که وجودش را 

 .رفتنمیاز مقابل چشمانش کنار  هازغال تندروی حرارت صحنه وحشتناک کباب شدن دوستش اما ذهنش پر از وحشت و دلهره بود. 

ت حرارت چنان . شدنیمی از بدنش روی آتش پختو  کردند شزجرآور بریانآرام و بسته شد و  ایمیلهبه بیچاره مقابل دیدگانش  کیسی

فضا  شدهسرخبوی گوشت کمی بعد . زدنفس میکه هنوز زنده بود و نفسدرحالی بیرون ریخت هایشرودهبود که شکمش پاره شد و 

ان عذاب کشید و تا دقایق آخر می لحظهلحظهوحشیان اجازه ندادند تا بمیرد و  شد. جاننیمهو دختر از شدت درد و سوختگی  را پر کرد

 زد. وپادست آتشلهیب 

 صدایی بود که در گوش آلیسا پیچید. انگیزترینهراسدردناکش  هاینفسصدای 

 ان.انسکردن یک با قربانی جشنی  ،بود هاآنمهمانان زیاد بودند و این انسان بریان شده غذای متفاوت و خاصی برای جشن ویژه 

از بدن  کهحالیدربا تشریفات خاصی روی میز شام درون سینی باارزشی گذاشته شد. پخت و آماده شد  خوبیبه کیسیبدن  کههنگامی

در زه برشی از گوشت تااز حاضرین هر یک برای از آن برداشت و  تکهتکه. مردی آمد و با احترام شدمیدود و بخار بلند  اششدهسرخ

 .قراردادبشقاب 

 میان شکاف سرش خون جاری بود. که هنوز ازمغز قربانی خوراک ویژه رئیس شد درحالی

 .سرو شد پرستانشیطانضیافت برای جمع  نظیربیشام 

 .ندترسناکی پوشانده بود هایماسکبا را پر شد از شادی و فریاد حاضرینی که نیمی از صورتشان  جشنو اندکی بعد 

 یافته بودند.حضور در مراسم فرقه آدمکشان شیطان  جدید گروه رئیسدر کنار که  مردان و زنانی



3داوطلبان مرگ  محمد علی قجه  

  
 

7 
 

شاید بارها  خواران تبدیل شود.مقابل چشمانش به غذای آدم کیسیشد که در این مکان دورافتاده اش گرفت. هنوز باورش نمیآلیسا گریه

تمدن م هایانسانتوسط دوستش  خورده شدن واقعیترسناک دیده بود اما این بار خود شاهد آن بود.  هایفیلمرا در  هاییصحنهچنین 

 باشد. شقادر به نجات آنکهبی

 برم؟باید کجا  حاالزیر لب زمزمه کرد: به خود آمد و  آوردلهره هایاندیشهاز این  او

 و با تردید زمزمه کرد: خدایا کمکم کن.

 عمیق بود که دریافت اینجا حتی خدایش نیز کمکی نخواهد کرد. قدریبهاما مه و تاریکی 

و ترسناک بود و هر چه میان ابرها جستجو کرد ماه را ندید. گویی در این قتلگاه مخوف  رنگخاکستریبه باالی سرش نگاه کرد. آسمان 

 نیز جرات خودنمایی نداشت.حتی ماه 

ادامه  دکرمیو تا آنجا که چشم کار  پیچیدمی هادوردستکه تا  ایجادهمه کنار رفت و او جاده درازی را که مقابلش بود دید.  ایلحظه

 داشت.

 .دادمیدردی شدید آزارش  شدمیپر از هوا  اشریهبود و هر بار که  اشسینه. هنوز دسته چاقو درون دوباره سوخت اشینهس

 .کشیدمیتیر تا مغز استخوانش و  افتاده بودگیر  هایشدنده میانتیغه تیز چاقو 

ونی که بوی . خادامه داشترد خونش از مسیری که فرار کرده بود تا جایی که ایستاده بود برگشت و پشت سرش را نگاه کرد.  ایلحظه

 .کشاندمیآن دیر یا زود شیاطین را به سویش 

و درد آن دلش را  رودمیفرو در گوشت تنش  مهمانان هایدندانحس کرد که  تا آن حد .و صحنه خورده شدن خودش را تصور کردا

 لرزاند.

 را ندیده بود شکنجه شود. هایشانچهرهدوست نداشت امشب میان این تاریکی و ظلمت به دست گروهی که حتی 

 .کردمیاحساس ضعف و هرلحظه بیشتر  هنوز ادامه داشت اشخونریزی

ود را ببندد ب گیرکرده هایشدندهروی چاقویی که میان  اششدهنشست. کوشید تا با پیراهن پاره  آلودگلگوشه جاده روی زمین  ایلحظه

 .شدید مانع از این کار شداما درد 

 هنوز در گوشش بود.ی اطرافش را بشنود. صدای جشن و فریاد مهمانان هاسعی کرد تا صداو 

. بویی که با بوی تند دود و چوب سوخته آمیخته بود و ذهنش را بیشتر زدمیگوشت و شراب که حالش را به هم  آورتهوعبوی حتی 

 .کردمیپریشان  آشفته و

فضا  ندزدمیکه از دوردست یکدیگر را صدا  هاسگصدای زوزه کنار زد. این بار سکوت شکسته شد و  کامالًباد دوباره وزید و مه را 

 را پر کرد.
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 آلیسا به وحشت افتاد و سعی کرد تا روی پاهایش بایستد. کوتاه نفس کشید تا زخم چاقو کمتر خونریزی کند.

بمیرد.  یانوحشدست  بهبه کدام سو برود تنها با خود اندیشید نباید اینجا و  دانستنمیجلو رفت.  چند قدمیروی پاهایش برخاست و 

 و قربانی شدن در مراسم شیاطین بهتر بود. زغالاز کباب شدن روی  هاسگشاید خورده شدن به دست 

زوم کرد  . دوربین به سمتشنظرش را جلب کرددوربین  قرمزچراغبر فراز آن  ودکل فلزی بلندی را دید  ،میان تاریکی درختان ایلحظه

فهمید که  زودیبهاز طریق دوربین کمک بخواهد و شروع به تکان دادن دستانش کرد اما  تواندمی با خود اندیشید و ضبط فیلم آغاز شد.

 و احمقانه است. حاصلبیتالشش 

 .آمدندمیچشمان درخشانی از دور به سویش به اطرافش نگاه کرد. دوباره و  آرام گرفتپس 

 است. شدهمحاصرهوحشی  هایسگاز  ایگلهدریافت میان و  را دنبال کرد شانشیطانیرد چشمان ناباورانه 

ندی که بل هایدندانسفیدی  ورا بشنود  هایشانخرناستوانست صدای حتی  آمدندمیسویش به  طرفحریص از هر  گرسنه و هایسگ

 ببیند. برای دریدن بدنش آماده بودند

ی طعمه زخمشدند. بوی خون  ترنزدیکو و به این طعمه لذیذ نزدیک  پریدندبیرون از میان درختان یکی پس از دیگری  هاسگ

 تحریکشان کرده بود.

دریافت که  .خوردیمبا هر بار نفس کشیدن تکان  اشسینهچاقو میان  بلنددسته. کردمیباید شیوه مرگش را انتخاب آلیسا  فرصتی نبود و

 باید خودش را از این شکنجه دردناک نجات دهد.

 .چرخیدندمیچون اشباحی دور و برش  هاسگ

 زیر لب زمزمه کرد: منو ببخش کیسی، من باعث این اتفاق شدم.

ه میان قلبش ب. خون فوران کرد و تیغه برنده و ضخیم چاقو فروبرد اشسینهعمق در  چاقو را ماندهتهبا تمام قدرت و  حبس کردنفسش را 

 ها گیر کرد و متوقف شد.سوی دندهبا رسیدن به آن . نوکشفرورفت

 چنان راحت و سریع که لبانش از درد قفل شد و فریادش در گلو برید.

 ت.اش آمیخچشمانش تار شد و روی زمین زانو زد. خونش میان گل فوران کرد و با سیاهی آرام گرفت. ذرهذرهقلبش از تقال افتاد و 

 و سرش پایین افتاد. نفس بریدنشسته بر زانوهایش  جاهمان و

 شدند و به سمتش حمله بردند. ترحریص شدن اطراف آلودخونبا  هاسگ

میان  هایش خرد شد وشد حتی استخوان پارهپاره سرعتبهو  افتادبلندشان روی زمین  هایدندانبدن نحیفش میان تنها در چند ثانیه 

 هایشان از هم پاشید.دندان

 شد. خورده آلوده هایسگتوسط و از بدن خونینش باقی نماند  چیزهیچکمی بعد 
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 .زدندمیدست  هاانسانبه شکار  Dark hedgesو میان جاده  رهاشده هایشانقفسکه از  ایفراری زخمی و هایسگ

خودکار روی سرور سایت پرطرفدار  طوربهآن را  خراشدلکرد و با پایان نمایش  برداریفیلم FHD باکیفیت هالحظهدوربین از تمام 

ECS .ی که هرکنار فیلم کباب شدن و خوردن کیس آپلود کرد. فیلم در ابتدای صفحه قرار گرفت و برای فروش به مزایده گذاشته شد 

 بود. دادهرخ شبیکدو در 

دو شدن  که خورده هاییفیلمنفر درخواست خرید خود را ارسال کردند و باالترین قیمت مشخص شد.  هامیلیونتنها در دقایقی کوتاه 

 .دادمینشان  هاسگو  هاآدمرا توسط  دختر

 .رسیدمیکه برای ارضاء روح دیوانه اعضای سایت کافی به نظر  خراشیدل لحظات

 آسمان سر کشیدند. سویبهو درختان بلند و سیاه از دو سوی جاده  فرونشستکمی بعد مه 

 .نداختا پرتوخورده شده بود  هاسگکه توسط  استخوان دخترخونین  بقایایبیرون آمد و به  ماه از میان پاره ابرها

از غذا  شدهخالیو در سویی دیگر سینی  بود ماندهباقی آلودگلروی زمین آلیسا و خون غلیظ  هااستخوان خردشده هایتکه سویکدر 

 .جشن شیاطین کیسی در شدهسرخنیمه  هایاستخوانو 

 .بودند شمالیایرلند  منطقه قاتالنکه  هاییآن. رسیدمیاز دوردست به گوش و فریادهای شادی مهمانان  هاسگهنوز صدای زوزه و 
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 فصل دو

 تکیه داد و به حاضرین جلسه نگاه کرد. تونی با دلسردی به میزش

 پاسخی نداشت. کسهیچ

از قبل به میدان آمده  ترپرقدرتاین بار  ECSوحشیانه. گویی سایت  هایجنایتدوباره  آغازدر گوشه و کنار شهر و  آلودخونتصاویر 

 بود.

 .خودکشیهم  یکیاینچید و کلماتش را تکرار کرد: مرگ بر اثر جنون ... جنون ... دیوانگی و  همرویرا  هاعکسدکتر هریسون 

 خش بو.پ تاپلپحتی دو مورد با و  شدهفروختههدیه ولنتاین  عنوانبهمخدری که در سایت  عطربا 

 چند نفر شدن؟ اآلنهنریک با دلخوری موهایش را کنار زد و پرسید: تا 

 میشه. تربزرگو  ترگستردهداره دایره جنایت هاشون  کمکمنفر فقط توی نیویورک.  نوزده فعالًتونی سری تکان داد و گفت: 

 دکتر هریسون با نگرانی پرسید: از دانلد و رابرت خبری به دست نیاوردین؟

 ولی از رابرت هیچ خبری ندارم. بودن بستری تونی با ناامیدی زمزمه کرد: هنوز که نه. فقط می دونم که دانلد توی یه بیمارستا

که کار به اینجا برسه. هر قدم که جلو میریم اونها سه قدم از ما جلوترن. چیکار باید  شدمیهنریک ناباورانه اعتراف کرد: کی باورش 

 کرد؟

تر از این بیش نظر منبه میریم ولی  سؤالمعتقده زیر  چونموافق نیست  رئیسکمک بخوایم. البته  FBIاز  باید فکر کنم -

کنترلش  برسه که دیگه نشه هیچ جور جاییبه. اونها هر روز دارن قدرتمندتر میشن و نگرانم کار صالح نیست منتظر بمونیم

 کرد.

اط قکرد: چرا ایرلند؟ چرا لتونی و اون شهرک لعنتی و االنم اینجا؟ چه دلیلی داره که اون فرقه وحشی از این ن سؤالهریسون با کنجکاوی 

 .متولدشده

 موردعالقهلثی مثمی دونی که هرم  .نقطهسهشاید با یه ذره جستجو بشه فهمید چرا این کرد و آرام پاسخ داد: یه مثلث مرگ.  تأملیهنریک 

 .هاستفرقهاکثر 

فت: از با دستپاچگی گ او از جا پرسید و به شماره نگاه کرد. .زنگ خورد هنریکگوشی موبایل  هایشانذهنناگهان در میان پریشانی 

 ؟ یعنی چی شده؟ITبخش 

 با ترس نفس بلندی کشید و گوشی را جواب داد: بله؟
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برای  دو تا فیلم توی سایت اآلن: قربان، همین لرزیدمی وضوحبهآلبرت بود و صدایش صدای بلندی از پشت خط با او صحبت کرد. 

 وحش. نمیشه حدس زد چی ان.حیاتو اون یکی هم جشن تولده  اشیکیفروش گذاشته شد. تازه و جدید ... عنوان 

اشاره کرد و هنریک گوشی را به او داد: سالم آلبرت. بهتره سریع با میخائیل تماس بگیری و موضوع رو بهش بگی. ما هم  سرعتبهتونی 

 میایم اونجا تا کنارت باشیم.

 برداشتن. خیال کردم که دست از آدم کشیرو بگیریم.  هاوحشیآلبرت با وحشت گفت: دوباره شروع شد. فقط یه ماه تونستیم جلوی اون 

 تونی سعی کرد امیدوارش کند: این جنگ هنوز تموم نشده و ما هم بازنده نشدیم. باید ادامه بدیم و تا تهش بریم ... هر طور شده.

 پرسید: شما مطمئنید؟ آلبرت کمی آرام شد و

البته که مطمئنم. اگه الزم باشه همه به کمکمون میان. نگران نباش و با میخائیل تماس بگیر. اون وارد سایت لعنتی اونها  -

 .جلوشون رو می گیرهمیشه و 

 بله قربان. -

یان رو دارم جز اینکه سعی کنم اطرافن ایچارهتلفن قطع شد و همه در سکوت به یکدیگر نگاه کردند. تونی تردید داشت و زمزمه کرد: 

 آروم کنم.

 هنریک سری تکان داد و گوشی را گرفت. هریسون لبخند تلخی زد و اعتراف کرد: راه دیگه ای نداریم. درسته؟

 تونی لبانش را فشرد و گفت: اگه مقاومت نکنیم اونها همه ما رو می کشن.

 حساب کرد؟ FBIچقدر میشه روی  -

جلو  ادیتا شهروند ع چندبا حدسیات ما و کشته شدن  وقتهیچاونها فقط موقعی که شرایط بحرانی بشه وارد عمل میشن.  -

 نمیان.

 و جلسه بدون نتیجه خاصی پایان یافت.

پرسیدی چرا نیویورک. بهتره بری و یه سر به سوابق این شهر راستی دکتر عزیز، آخر هنریک رو به هریسون کرد و آرام گفت:  لحظه

 اومده.که از سانفرانسیسکو به اینجا  رسالتیداره.  تاریخیبزنی تا ببینی کلیسای عزازیل کجاست و چه 

 تونی چشمانش را درشت کرد و پرسید: عزازیل؟

 بزنین. بشه. بهتره یه سر به اونجا یابیریشهبله. یه کلیسای خوفناک که باید  -

 دوید و تونی را هم دنبالش خودش برد. رفتمیآسانسور که به سمت پایین  سویبه باعجلهاو 

 گذاشت و با تعجب نام کلیسا را تکرار کرد: عزازیل؟ چه اسم رازآلودی. اشپوشهرا در  خراشدل هایعکسدکتر هریسون 
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 نتونستم به این وقتهیچاز شب خالی بود. هنریک با وحشت گفت:  وقتآنرفتند. بخش در  ITتونی و هنریک خیلی زود به بخش 

 خلوت و تنهایی عادت کنم.

 . انگار که نمیشه تنها بود و سکوت رو تحمل کرد.ترس میاد سراغمکرد و گفت: منم وقتی توی دفترم تنها میشم  تائیدتونی 

. با ورودشان آلبرت و شین وو از کردآورتر میرعبمحیط را  فروغکمضعیفی سالن بزرگ را روشن کرده بودند و این نور  هایچراغ

 .فراخواندندرا به آن سمت  هاآناتاق ویژه سرکی کشیدند و  ایشیشهپشت پنجره بزرگ 

 د.و گرد میز بزرگی چیده شده بودن دورهم. میزهایی که رسیدمیدرهم و شلوغ به نظر  کامپیوترهایشهمان اتاق کوچک که با میزها و 

 زردپوستان تا نیمه خم شد و احترام گذاشت. رسمبهشین وو ورود  محضبهآن دو به نزدشان رفتند. 

 شده بود پرسید: ایشون جایگزین فرانسیس شده مگه نه؟ زدهشگفتتونی که از دیدن این عضو جدید بخش 

 لبخندی زد: بله. با همون قدرت و سماجت. امیدوارم تا آخر راه کنارمون باشه. بادامیچشمهنریک آهی کشید و به مرد جوان 

 .رئیسشین وو با لهجه خاصی پاسخ داد: منم امیدوارم 

 و مصمم که ما رو توی این راه کمک کرده. جدیآدامزه. یه مرد پلیس این شهر تونی  رئیسهنریک معرفی کرد: ایشون معاون 

جمع  دورهمست و همه کسایی رو که  العادهفوقشماها بودین که بهم امید دادین تا ادامه بدم. هنریک  تونی لبخندی زد و گفت: این

 میکنه بی نظیرن.

 سر تکان داد و دعوت کرد تا کنارشان باشند. تندیبه. شین وو را باال داد هایششانهآلبرت به خود بالید و 

شده بود. با طراحی جدید و  اندازیراهه سایت دوباره فحچرخید. ص هاآنبه سمت  یاکنندهخیرهبا نور  روشننیمهدر اتاق  تاپلپدو 

 اش. مهیج

 اپتلپ و تبلیغات متحرک فروش عطر مخدربا دو سمت حاشیه تصویر بود،  غیرفعالکه  Red roomحه اصلی فو دوباره کنار ص

 شده بود. آمیزیرنگهوشمند تولید بو 

. اون گوشه فروش آدم انجام میشه. هر سنی که بخوای و پولت رئیسهنریک به باالی صفحه اشاره کرد و آلبرت با ترس پاسخ داد: بله 

 و دخترهای مدل از همه گرون تر. نگرون هابچهبرسه. 

 و زننده است. خراشدلشین وو که هنوز در ناباوری بود زمزمه کرد: تجارت آدمیزاد 

 کرد. تائیدتکان داد و  ری سو تونی با تلخ

: میکائیل، داد را با او ادامه اشمکالمه و باز کردکامپیوتر چهره خسته میکائیل را در صفحه  افزارنرمبا نشست. او  اشصندلیروی آلبرت 

 .تندو نفر اینجا هستن که مشتاق دیدن

 و به او سالم کردند. میکائیل با خوشحالی فریاد زد: خدای من. تونی ... هنریک شماها خوبین؟ خم شدندتونی و هنریک به سمت صفحه 
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 تونی شادمانه پاسخ داد: البته دوست من. مگه میشه کنار شماها خوب نبود؟

 هنریک هم سر تکان داد و تکمیل کرد: تو باعث افتخار دنیایی پسر.

 کامل شد. هاآنو جمع 

 کالفه می کنه. روآدمهای چرخنده و متغیر.  IPپرسید: بازم همون سایت لعنتی و همون  زدمی تاپشلپ هایدکمهروی  تندیبهاو که 

 .وحشحیاتو  تولد جشنعجیبی دارن ...  هایاسمهنریک گفت: بازم دو تا کلیپ گذاشتن. 

 باشه.موضوع خاصی ناین دفعه را آغاز کند گفت: خب شاید  هافیلم رمزگشاییخود  هایفرمولبا تایپ  کردمیمیکائیل که سعی 

 دلخراشه. هایشکنجهاز همون  مسلماًباالست و  هافیلمباشه. قیمت  طوراینگفت: بعید می دونم  تأسفتونی با 

کوت شروع به سها در آنو ویروسی توسط میکائیل به شین وو و آلبرت ارسال شد و  برنامه ضددقایقی در سکوت سپری شد. دستورات 

 کردند. Runروی صفحه  تایپ مکرر

 مرموز بودند. هایکلیپجرات حرف زدن نداشت و همه با نگرانی منتظر باز شدن  کسهیچ

 میانشان. خوردیمنگاه مردد تونی به گوشه صفحه بود که مرتب با نمایش قربانیان جنسی و بارکدی که برایشان درست کرده بودند ورق 

 .شدمیکودکان خردسال هم دیده 

 بر خود لرزید و از انسان بودنش متنفر شد. منزجرکنندهاو ناخودآگاه به یاد دانلد افتاد که از دیدن این تبلیغات 

خیره وبرو رکه با عروسکی در دستان کوچکش به  ک زیباییایستاد. دختر ایدختربچهرنگارنگ تبلیغات فروش روی  هایورق ایلحظه

 .رفتمیبا تخفیف ویژه در سایت به فروش  گناهبیبود. این برده  مانده

 تونی منقلب شد و رویش را برگرداند.

 بود و تاب آورد؟ خراشدل هایصحنهشاهد این  شدمیچگونه  راستیبه

 حالت خوبه؟ ،رئیسنش آورد: روهنریک آرام صدایش زد و کوشید تا از پریشانی بی

 خوبم. -

 را فشرد. اششانهو دست لرزان هنریک 

برگرداند. سعی کرد وانمود کند پریشان نیست و گفت: خوب  تاپلپ سویبهرا پاک کرد و صورتش را  هایشاشک سرعتبهتونی 

 ، اوضاع چطور پیش میره؟هابچه

 ت.هسدانلود کنیم ولی به نظر میرسه یه مشکلی  کنیممیشین وو که غرق در سرهم کردن دستورات بود گفت: داریم سعی 

 قبل هم با همین روش جلو رفتیم. هایدفعهآلبرت هم سر تکان داد و با نگرانی گفت: نمی دونم چرا دستورات جواب نمیده. ما 
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 نمیشه واردش شد؟فریاد زد: لعنتی. چرا  تاپلپ سویآنمیکائیل از 

 وارد بشیم چطور؟ Gramsشین وو با تردید پرسید: اگه از 

 .داد: باید امتحان کنممیکائیل فکری کرد و پاسخ 

 .شدمیشنیده  وضوحبه انکه صدایش کوبیدمیشروع به تایپ کرد. او با چنان شدتی روی کلیدها  سرعتبهو 

 اگه نشه وارد شد چی؟کرد:  سؤالتونی 

 اختیار کار از دستمون خارج میشه. بجنبیموجود نداره ولی اگه دیر  غیرممکنی -

 پر بود از یاس و دلسردی. رئیسشانآلبرت با نگرانی به تونی نگاه کرد. چشمان 

 لعنتی چیه؟ هایفیلمبود زیر لب زمزمه کرد: یعنی اون  پریدهرنگ اشچهرههنریک که 

 ECS زانگینفرتسه حرف  در باالی آلودخونو  بعدیسهو چشمانش به گوشه صفحه قفل شد. جایی که سر بز ترسناکی با ترسیمی 

 نمایان بود.

 به صفحه خیره ماند. زدهخوفشین وو با دیدن عالمتی که تاکنون پنهان بود از صفحه عقب رفت و با چشمانی 

 ترسید که دستانش روی کلیدها ایستاد و به زبان ژاپنی کلماتی را زمزمه کرد. چنانآناو 

 تونی که حواسش به آنجا نبود جا خورد و پرسید: چی شده؟

 عالمت را دیدند و از وحشت در جای خود خشک شدند. زمانهمو آلبرت  میکائیل

 متمدن قرن پرستانشیطانمعرفی کرد. حال جای شک نبود که این فرقه آدمکش  را ECS خوارخونگروه  وضوحبه آلودخوناین رمز 

 .اندبیستم

 ندبرجستگی خونی که از آن برای ترسیمش استفاده کرده بود شدمی خوبیبهگرفت. حال  شد و تمام صفحه را تربزرگ آرامآرامسر بز 

 دید.

 شیطان پرستیه. نوع ترینرحمبیبدترین و  ندسم... بز  رئیس: اندطرفبفهماند با چه کسانی  هاآنشین وو کوشید تا به 

خدای باروری در مصر باستان، راهی برای تمسخر مسیح و دین. اونها از هیچ کاری واهمه ندارن و حتی زمزمه کرد:  لرزیدمیهنریک که 

 فرزندان خودشون رو هم سر می برن!برای خدایان برای قربانی کردن 

 پرسید: شما هم حس می کنین؟به بوییدن کرد و  عبا تردید شروآلبرت به هنریک خیره شد. تونی 

 خیره ماند. هاآنصفحه به  سویآنمیکائیل در سکوت 

 اتاق را پر کرد. اندکاندک انگیزدلبوی عطر 
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د و به دنبالش را رها کردن چیزهمهفریاد زنان بیرون دوید. شین وو و آلبرت مقابل صورتش گرفت و تونی با وحشت لباسش را پاره کرد و 

 دویدند.

 نکند. مسخشانبوی مرموز را گرفتند تا  شانبینی هایشانبالباس سرعتبهآن سه 

بود  شدهستهبمتوجه نشدند که نفر چهارم میانشان نیست. تونی به خود آمد و اطرافش را نگاه کرد. در اتاق  ایچندثانیهمنقلب بودند و تا 

 بود! ماندهباقیو هنریک درون آن 

 تاکنون نشنیده بودند. یکهیچشنیده شد. صدایی که  اینعرهقبل از آنکه قادر به برداشتن قدمی باشند صدای 

 را کنار کشید. تونی فریاد زد: هنریک اون توئه. تونی با هراس به سمت در رفت و کوشید تا بازش کند اما شین وو مانعش شد و او

شیانه را حاو با دیوانگی دوباره این عمل وبا شدت تمام به شیشه پنجره اتاق کوبید. صورتش را هنریک در کمال ناباوری ای بعد لحظه

 پاشید. جاهمهبه ضخیم ترک برداشت و خون زیاد بود که شیشه  قدریبه اتشدت ضربتکرار کرد. 

 اد.افت پایینو دردناک سرید و  آرامآراماز پشت شیشه با چشمانی از حدقه درآمده  هاآنهنریک مقابل دیدگان  شدهمتالشیچهره 

 ماند. باقیلب پنجره مغزش بر  هایتکهشیشه مالیده شد و  رویخونرد 

 است. شدهآلودهنفهمیدند هنریک کی و چگونه به عطر مخدر  کدامهیچکه  رخ داداین اتفاق چنان سریع 

 اشریهگروی زمین نشست و  زناننفسخیره ماند و با صورتی پر از عرق به دیوار تکیه زد. آلبرت  آلودخونبه شیشه  زدهبهتتونی 

 گرفت.

 حادثه عجیب و باورنکردنی گیج شده بود زیر لب کلمات درهم ژاپنی را زمزمه کرد.شین وو که از این 

 . اونها خود شیطانن!نفرنفربه...  یکبهیککرد: اونها ما رو نابود می کنن.  اشترجمهکسی بپرسد  آنکهبیو سپس 

 را بیرون آورد و شروع به دعا خواندن کرد.برد و صلیب کوچکی  جیبشبهدست. لرزیدمیبود و از ترس  آلودخونچشمانش از وحشت 

 .کردمیکه روی لبه پنجره جامانده بود نگاه مغز هنریک  آلودخون هایتکهبه  مستأصلتونی همچنان درمانده و 

زش قرم بارنگآرم ترسناک سر بز مندس  ،تاپلپه روشن حخون پاشیده شده روی شیشه در صف هایرگههنوز از میان  کهدرحالی

 .درخشیدمی
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فصل سه   

 به هوش آمد. اندکاندک کلودیا

 نتوانست بازشان نگه دارد. ایچندثانیهبا تابش نور سقف چشمانش سوخت و تا 

 چند نفس عمیق کشید و کوشید تا بفهمد هنوز زنده است یا نه. درد داشت و این بر او مسلم کرد که زنده است.

 کوشید به یاد آورد چرا اینجاست؟ اششقیقهدستش را باال آورد و با فشردن 

 شدهاندپیچیباما نتوانست و ناامید شد. با حرکت دستش درد شدیدی در کتفش حس کرد. به بازویش که دست زد دریافت زخمی است و 

 است. او رد خونش را روی توری سفید پیچیده شده به بازویش دید و هراسان شد.

اقوها، . چشدمیدیده  جراحیدرون اتاق پزشکی بود. کنارش میز تجهیزات رد. روی تخت بلندی آرام برخاست و به اطرافش نگاه ک

 .درخشیدندمیدر نور که  ریزودرشتی هایمتهو  هاتیغ

 ید.. ماسک اکسیژن را برداشت و دوباره نفس بلندی کشچرخاندپشت سرش را به ممتد دستگاه تنفس دیدگانش  زیر و بمحتی صدای 

 از تخت برخیزد. تواندمیدستان و پاهای عریانش را نگاه کرد و دریافت سالم است و 

 در خیاالتش نیست.را روی زمین سرد و سنگی اتاق مالید و مطمئن شد  پاهایش نوک انگشتان درنگبیپس 

 سرعتهبش حس کرد. سرمایی که زمین را کف پاهای کنندهمسخبه خود جرات داد و نفسش را حبس کرد. روی دو پایش ایستاد و سردی 

نلی بزرگ . لباس بلند و سفیدی که بیشتر به شکردمیاندکی که داشت بیشتر احساسش  بالباسسرد بود و او  جاهمهوجودش را پر کرد. 

 .مانستمیو گشاد 

و کرد و با ترس ه اطرافش را جستجشد و به تخت تکیه داد. دوبار خیزنیمکامل سرپا بایستد.  طوربه توانستنمیاندکی گیج بود و هنوز 

 ساکته؟ قدرایناندیشید: پس بقیه کجان؟ چرا اینجا 

 کدر درب بزرگ اتاق خیره ماند ترددی را ندید و هیچ صدایی نشنید. هایشیشهو هر چه به 

 بود. فرورفتهدر خواب مرگ  جاهمهگویی 

 صدا زد: آهای ... کسی اونجا نیست؟ بااحتیاطبه خود جرات داد و 

 صدایی نیامد.اما هیچ 

 برداشت. ترسی مرموز دلش را لرزاند و با وحشت دوباره صدا زد. ایشیشهسست و لرزانش را به سمت در  هایقدمطاقت نیاورد و 

 و پاسخش تنها سکوت بود و بس.
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 ؟رفتمیو بیرون  کردمیبر ترسش غلبه یا  بودمیو منتظر کسی  ماندمیمردد شد. آیا باید در اتاق 

 .شنودنمیاینجا نیست و صدایش را  کسهیچکه چرا  فهمیدمیکرد. باید  تابشبیسپری شد و کنجکاوی  ایچندثانیه

کفشی بیابد و به اید شسپس زمین را نگاه کرد تا . یافتاما چیزی ن گشت تا شاید لباسی روی آن ببیند و به تن کند آویزیرختبه دنبال 

 چیزی نبود. بازهمو پاهایش کند 

 لرزان به سمت در برود. هاییگامناچار شد با پاهای برهنه و لباس نازکی که به تن داشت با 

کوت و در س جاهمهجنبشی از بیرون ندید.  ترینکوچکپشت در بزرگ و کدر اتاق ایستاد و فکر کرد. در این مدت  ایچنددقیقهاو 

 بود. فرورفتهخلوتی هولناک 

 در بزرگ دریافت که در خواب نیست. روشننیمهشاید در خواب باشد اما با دیدن چهره مبهم خودش در شیشه  حتی به شک افتاد که

 .دادیم انگیزیدلموهای سیاهی که هنوز بوی عطر در میان شبح تصویرش موهای بلند و لختش را میان دستانش گرفت.  آرامیبهو 

 به یادش نیامد. چیزهیچاو بویید اما 

 در بزرگ را فشرد. آرامیبهنتظر ماندن مشکلی حل نخواهد کرد و م دریافت که

 قدم گذاشت. رسیدمیکه از دو سو به تاریکی  روشنینیمهبر راهروی  اندکاندکباز شد و او  سختیبهدر سنگین 

ر ظلمت د ازآنپسروشن و  راهنیمهشد و به روبرویش خیره ماند. راهروی طوالنی تا  زدهبهتکرد.  اششوکه دقایقیکه دید تا  ایصحنه

 بود. فرورفتهکامل 

 .او با سردرگمی دوباره صدا زد: کسی اینجا نیست؟ آهای

 و صدایش میان دیوارها بلعیده شد.

 از ترس به لرزیدن افتاد. او در بیمارستانی بزرگ تنهای تنها بود! کمکم

قف هر س هایالمپچشم دوخت.  اشتاریکیرخید و دوباره به چمت چپ به کدام سو برود اما در نهایت انتخاب کرد. به س دانستنمی

 .انداختمیو این تصاویر مبهمی را مقابل دیدگانش  شدمیاز گاهی روشن و خاموش 

 .کندمیحتی گمان برد شبحی در ته راهرو ایستاده و نگاهش 

 احساس خطر به درون اتاق فرار کند. محضبهقلبش به تپش افتاد و به در تکیه زد. آماده بود تا 

 نفس بلندی کشید و شروع به جلو رفتن کرد.راحت شد.  معنابیاما دوباره که پلک زد شبح خیالی را ندید و خیالش از این توهم 

 میان راهرویی که هیچ جایی در آن برایش آشنا نبود.
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 و با هر گام لغزانش حس سرگیجه داشت. کردمیدکی درد سرش انکه در آن مجازاتش خواهند کرد.  واردشدهحس کرد به جهنمی 

 . شبحی را ندید و به قدم برداشتن ادامه داد.نگریستبه میان نور که رسید ایستاد و با درنگ مقابلش را 

 لباس سپید به زیر پایش گیر کرد و ناچار شد با دستانش دامن بلند را باال بگیرد. ایلحظه

 روی آن را خواند. هاینوشتهبود. اندکی خم شد و  شدهدوختهافتاد که به لباس  ایبرگهو چشمش به 

آلودگی  و: ))مسمومیت دیدرا  اشبیمارینامش را با خطی در هم نوشته بودند. خطی که او نتوانست بخواند اما قدری که دقت کرد علت 

 ((.A-H3به مخدر 

 اما مغزش خالی از هر اطالعاتی بود. گویندمیچه  هانوشتهایستاد و قدری فکر کرد تا شاید بفهمد 

 ترسش شدیدتر شد و زمزمه کرد: خدای من. اینجا چه خبره؟ من کجام؟

 .بود خیره ماند. دامن بلند را رها کرد و برای آخرین بار کمک خواست شدهغرقو دوباره به مقابلش که در سیاهی عمیقی 

 مردد و سست به میان سیاهی گذاشته شد. هایشقدمچنین کرد.  چارنابهفهمید که باید به دل تاریکی بزند و 

 .شدندمیرا دید که هر از گاهی روشن و خاموش  هاالمپبه پشت سرش نگاه کرد نور ضعیف  کههنگامی

که در اطرافش بودند تشخیص دهد. اندکی جلوتر  یاجسام هایسایهبه تاریکی عادت کرد و توانست  اندکاندکچشمان هراسانش 

شان درب سفیدبسیاری در این مسیر بود که  هایاتاق. شدمیدیده  چپراهرو دو قسمت شده و نور ضعیفی از کنج دیوارش در سمت 

 .مشخص بوددر تاریکی 

 در آن بیمارستان ترسناک نیست. کسهیچشد که  ترمطمئن کلودیاهمه بسته بود و 

و  تیافمی ایقوهچراغشیشه شاید  سویآنکرد. در  اشدریچهدست در شکاف  بااحتیاطمت تابلوی براق پذیرش رفت و او به س

 راهش را بهتر ببیند. توانستمی

دستانش  ا لمسبشد به داخل اتاقک برود. تاریکی محض مانع از آن بود که بفهمد چه چیزهایی آنجاست و  ناچاراما چیزی پیدا نکرد و 

 وسایلی که در باجه بود بشناسد. تکبهتککوشید تا 

 پرستاری. سفیدکالهو سرانجام  استامپچیزی مانند یک خودکار ... چند برگ کاغذ ... 

 دستانش چرخید و در تاریکی کشوهای متعددی که زیر پاهایش بود کشید و داخلشان را جستجو کرد.

 یکی از کشوها همراه فندک بود پیدا کرد.و باالخره جعبه سیگاری که گوشه 

 نفس راحتی کشید و فندک را روشن کرد. چندین بار تالش کرد و سرانجام روشن شد.

 .شدنمیدیده  وآمدرفتآنجا نبود. هیچ نشانی از  کسهیچرا نشانش داد.  اطرافنور ضعیف فندک اندکی 



3داوطلبان مرگ  محمد علی قجه  

  
 

19 
 

 شد. ترقعمیگوش داد و هرچه بیشتر دقت کرد سکوت محض  دقتبهحتی 

 و به شکلی غیرارادی دست به سیگار برد. لرزیدمیدستانش 

را پر کرد.  جاههمتوتون  انگیزوسوسهو بوی  فراگرفترا  جاهمهسیگار را با فندک فلزی بزرگ روشن کرد و با ولع بر آن پک زد. دود 

 کنار انداخت.. ترسید و سیگار را رودمیقلبش به تپش افتاد و حس کرد که سرش دوباره گیج 

 فندک که هنوز روشن بود داغ شد و انگشتش را سوزاند.

 خاموشش کند. شدناچار 

 لو رفت. فندک را دوباره روشن کرد و نورش را به جلو انداخت.جآرام از اتاقک بیرون آمد و چند قدمی در تاریکی 

 بود. شدهنوشتهماتی ببیند. دری که روی آن کل بودکه مقابلش  ایشیشهو این بار توانست در بزرگ 

 .دادمینامی ناآشنا و فلشی که راه خروج را نشان در تاریکی کلمات را هجی کرد.  سختیبه کلودیا

د. تابلویی که نور ، تابلو پرنور بیمارستان را ببینغبارگرفته. او توانست از شیشه درب بزرگ سویآن. به فلش به سمت مقابلش اشاره داشت

 .کردمیایجاد  انگیزیهراسو رنگ قرمز و سفیدش صحنه  افتادمیکه او ایستاده بود  ایتاریکیش به درون گرنگارن

در وحشت و سردرگمی بود که متوجه داغ شدن فندک نشد و دستش دوباره سوخت. فندک روی زمین افتاد و در تاریکی  چنانآناو 

 گم شد.

 خم شد تا شاید بتواند فندک را پیدا کند اما هر چه با دستانش اطراف را لمس کرد چیزی نیافت. بااحتیاطترسید و 

 برخاست و دوباره به تابلو خیره شد.

 ایستاده بود حس کرد. ازآنجاکهو سرمای هوا را حتی ا بود. آلودمههوای بیرون 

و درمانده به امید یافتن کفش یا لباسی مناسب اطراف را جستجو کرد و دوباره  مستأصلنگاهی انداخت و  اشبرهنهبه پاهای باریک و 

 راه نجاتی تنها چاره خود را خروج از بیمارستان متروک دید. هیچبی

 چند قدمی که برداشت به در خروج رسید. دری که سنسورش عمل کرد و بدون دخالت دست باز شد.

 در سیطره داشت.را  جاهمه. مه غلیظ یافتو ترسناک  آلودمهر شهری خود را د کلودیادر از دو سو کنار رفت و 

 .فرورفتمیان مه قدم بعدی را برداشت و به 

یورش  تیز بر بشره نرمش هایینیزهریز نمداری که چون  هایدانه. نشست شخیلی زود بر پوست صورت اشسردیرازآلودی که  یسفید

 بردند.

 میان مه سنگین و ساکت برداشت.را در  دومشنفسی بلند کشید و گام 
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باالی سرش را که نگاه کرد نور کدر تیرهای بلند برق را دید که در دو سوی خیابان بزرگی که تا دوردست ادامه داشت تا بلندای آسمان 

 کشیده شده بودند.

 بود! شدهبلعیدهدر مه  نهایتبیتا  متروکخلوت و راه 
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 فصل چهار

 .Linehall streetبود نگاه انداخت:  شدهنوشتهبر آن  راه ایستاد و به تابلوی بزرگی که نام ایلحظه

رطوبت مه دستانش را خیس کرد و از  صورتش را با دستانش مالید.این نام را شنیده است یا نه. قدری درنگ کرد و  قبالً دانستنمی

 سرمای صورتش کاست.

. نام عجیبی شیددرخمی کنندهخیرهمه تند و سپید در نوری  باوجودپشت سرش را که نگاه کرد تابلوی بزرگ بیمارستان را دید که هنوز 

 .Lagan valleyداشت 

. چند قدمی یدرسنمیبود. هیچ صدایی به گوش  شدهگم. خیابان بزرگ در مه ای ترسناک به مقابلش نگاه کرد مستأصلدوباره گیج و 

ن به نظر چنی داشت. ایقدیمیمعماری  کهدید. ساختمانی  در سمت چپش که جلوتر رفت با کنار رفتن مه غلیظ ساختمان بزرگی را

به باالیش که نگاه کرد نام لیسبورن را دید. به ذهنش فشار آورد تا بفهمد این نام را کجا شنیده  که کتابخانه بزرگ شهر است. رسیدمی

 است؟

 بااحتیاط .سی را بیابدکجا رطوبت شدید نفسش را تنگ کرده بود. با خود اندیشید شاید در آنرفت و مقابل سر در بزرگش ایستاد.  سوآنبه 

 رفت. اشطالییبا خیسی آسفالت کرخت شده بود به سمت در بزرگ و  لرزانش پاهای کهدرحالی

ید شد و دوباره به آن وارد شود. ناام توانستنمیهرگز  شکبیبود و  شدهبستهاما هر چه تالش کرد نتوانست بازش کند. در با قفل بزرگی 

 خیابان بازگشت. سویبهسست  هاییگامبا 

. دیداهنما را رشب رنگ تابلوی بود  شدهنصبعظیمش در دو سوی خیابان  هایپایهکه روی دکل بزرگی  مقابلش. جلوتر رفت بازهمو 

 .Casle gardensو پارک  Bridgeو سمت چپش به خیابان  رفتمی Queensسمت راستش به جاده 

 رودخانه ...راه داشت.  laganرودخانه و  شدهحفاظتجنگل را دید. سمت چپ به  تریکوچکقدری که دقت کرد نوشته 

 و خون ... ... انگیزدل. آب خروشان ... بوی عطر بستنقشو ناخودآگاه در سرش تصاویر مبهمی 

 رها شد. اشفراموشیی زود از ذهنش فرار کرد و دوباره در اما این خیاالت خیل

 به او خیره شده بودند. قرمزرنگشاندو سوی دکل را دید که با چشمان  هایدوربینسپس 

. نم سرد و اطراف را ببیند درستیبهو قادر نبود  سوختمیرا از پیشانی کنار زد. چشمانش هنوز  اشآشفتهنفس عمیقی کشید و موهای 

 .کردمیبیشتر مضطربش  هرلحظهآزاردهنده مه نیز 

 . تند و امیدوار ... او با خود فکر کرد: نباید ناامید بشم.تپیدمی تندیبهدستانش را میان هم گره زد. قلبش  ناچاربهسردش بود و 

 برود. رساندمی Bridgeخیابان چپ جایی که او را به تصمیم گرفت تا به نداشت. انتخاب  جز ایچاره

 به پاهایش که از فرط سرما کبود شده بود نگاه کرد و بر خود نهیب زد تا نترسد و ادامه دهد.
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 مسیر خیابان را ادامه داد. شدمیایجاد  برپاهایشاز سرما و دردی که از ناهمواری آسفالت  خیالبیرا تندتر کرد و  هایشقدماین بار 

 از تماس با زمین زخم شده بود. پاهایشبرهنه کفمسیر طوالنی بود و او خیلی زود خسته شد. روی زمین نشست و پاهایش را مالید. 

 استفاده کند.پاهایش  پاره کرد تا از پارچه آن برای بستن سختیبهندید و دامن بلند را  ایچاره

 نشود. آلودخونکرد و دور پاهایش پیچید تا بیش از این زخمی و  دوتکهپارچه را 

 مشکل بزرگی بود. نهایتبی. چیزی که در این جهنم داشتاحساس گرسنگی و تشنگی هم  حاال

 پاهایش که باندپیچی شد برخاست و به راهش ادامه داد.

گم راهنمایش هنوز سردر هایچراغو  بود شدهروشنی زیادی میدان بزرگ شهر رسید. میدانی که با نورهاطول کشید تا به  ایچنددقیقه

. شاید تنها جایی که در آن احساس آرامش کرد و ذهنش از بودن کنار نورهای رنگارنگ و زیبایش از شدمیسبز و قرمز  واردیوانهو 

 ،رفتمییینی به سرپا مستقیم سویک. شدیم دوشاخه. راه اکنون به در وسط میدان بودتابلو راهنمای بعدی . بود جاهمان تشویش خارج شد

 .شدمیاز شهر خارج  رسیدمیکه به نظر  ایجاده

 .یافتمیامتداد شمال  سویبهآن دیگری با پیچشی تند  برخالفو سویی دیگر 

در طلسم مرگ  نیز هاآنبودند. گویی  فرورفتهبود. درختانی که در مه سنگین به خواب عمیقی  شدهاحاطهبا درختان بلند و سیاهی  جاهمه

 گیر افتاده بودند.

 بود برود. پرشدهنخواهد رسید و ترجیح داد به سمت خیابانی که با مه  جاییبهکه در جاده سمت راست  دانستمیکلودیا 

ابیده بود بلند میدان بر آن ت هایدکلتندتر کرد. تابلوی بزرگ خیابان با رطوبت مه خیس شده و در نوری که از  سوآنرا به  هایشقدمو 

 .درخشیدمی

 .Bridge street: خواندو او دوباره نام آن را 

وچک بود. او به سمت تابلو ک شدهدادهزنی نمایش  چشمککه جزییات خیابان در آن با نور  اینقشههم بود.  اینقشهکنار دکل بلندش 

جایی که یک کلیسا، یک موزه و کمی  نام داشت. Pipes hillبود  یافتهراهآن که به  ایمنطقه. دربیاوردرفت و کوشید تا از مسیرها سر 

 بود. شدهمعرفیفروشگاهی  شدمیجلوتر در خیابانی که به موزه منتهی 

 .کردمیو لباس و خوراکی پیدا  رسیدمیاو باید به فروشگاه 

صدایی مبهم و ضعیف که مشخص نبود از کدام سو شنیده ناگاه صدایی در آن سکوت عمیق بدنش را به لرزه انداخت.  هااندیشهدر همین 

 .شودمی

 .. چشمانش را بست تا بفهمد صدا از کجاستببیند خوبیبهدور و برش را  دادنمیمه اجازه 

و اغماء  هوشیبیتشخیص داد. همان بویی که میان  خوبیبه حتی بو کرد و بوی خون را رسدمیو فهمید صدا از خیابان مقابل به گوش 

 حس کرده بود.



3داوطلبان مرگ  محمد علی قجه  

  
 

23 
 

 .کردیممیدان تنها اندکی از آن را روشن  هایچراغترسید و به کنار درختان رفت. خیابانی که در مقابلش قرار داشت تاریک بود و نور 

 این صدا از کجاست. صدایی شبیه به ناله و یا خرناس حیوانی زخمی. فهمیدمیراهی نبود و باید 

 داشت. امیدواریشنیدنش در آن شهر مرموز جای  آنچه

ثار آ انقدمت زیادی دارند. او روی درخت دادمینشان  هاآنضخیم و پوسته شده  هایتنهکلودیا کنار درختان شروع به حرکت کرد. 

 که برخی دیوانه وار و درهم بود. هایینوشتهرا دید.  هاییکاریکنده

 بود ببیند. شدهکندهرا که با تیغه چاقو روی پوسته درختی  SOSحتی توانست کلمه 

 وحشتی عمیق وجودش را پر کرد.و از دیدن این نوشته 

 او نه سالحی داشت و نه توانی برای فرار.

راه مقابلش  کهالیدرحهان شدن داشت بیمارستان بود که خالی و متروکه بود. تنها جایی که برای پن گشتبازمیایستاد و فکر کرد. اگر 

 در آن آب و غذایی پیدا کند. توانستمیو او  شدمیبه فروشگاهی منتهی 

 .آمدمیگوش داد. صدا هنوز  دقتبهدوباره 

 ارد.اید بتواند راه بازگشت را به خاطر بسپدرختان را شمرد تا ش هدفبیرا تند کرد و از هر درخت به درخت بعدی رفت حتی  هایشگام

 است. لوحسادهرا احاطه کرده بود. دریافت که تا حد  جاهمهاما به پشت سرش که نگاه کرد تنها مه سنگین را دید و سیاهی ژرفی که 

بلند  درختان سویآنخفیفی را در عمق تاریکی دید.  وجوشجنب. گام بعدی را که برداشت چشمانش شدمیصدا حاال بهتر شنیده 

 جمع شده بودند. دورهماز حیوانات  ایدستهسرسبزی پوشیده شده بود  هایبوتهو  هاچمنجایی که با  ،خیابان

 سگ باشند. رسیدمیبه نظر 

 کند. لیلتح بیندمیکلودیا با ترس پشت درخت مخفی شد و تالش کرد تا آنچه را که 

 .رسیدمیتعدادشان به سه یا چهار تن ردن چیزی بودند. مداوم در حال خو هاییخرناسچندین سگ با 

از دور ضعیف و مبهم به نظر و  شدمیصدایی که در مه خفه . کشیدندمی زوزهو  کردندمیدعوا  باهمحتی گاهی بر سر خوردن طعمه 

 .رسیدمی

از میان  ایناله. رسیدمیبه گوش  مردیگرسنه صدای ناله  هایسگبیشتر دقت کرد و سپس بدنش از وحشت سست شد. میان خرناس 

 .هاآنحریص  هایدندان

 .شودمیخورده  زندهزنده هاآندریافت که انسانی توسط  زودیبهو 

 شروع به تپیدن کرد. واردیوانهبدنش به لرزه افتاد و نفسش بند آمد. پشت درخت پنهان شد و قلبش میان سینه 
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و  ترسناک هگوناینکه اینجا میان شهری متمدن شاهد خورده شدن یک انسان باشد. مگر چه اتفاقی افتاده بود که اینجا  شدنمیباورش 

 شیطانی شده بود؟

 .شدمیسالخی  هاآن هایدندانو میان  کشیدمیزجر  آرامآرام مردو  کردندمیهمچنان پاره  هاسگ

راف کسی را صدا اط هایخانهخیابان برود تا شاید از  سویآنکمکی بیاورد حتی خواست به کلودیا به اطرافش نگاه کرد تا شاید بتواند 

 بزند.

 جایش میخکوب کرد. اما صدای زوزه سگی در سویی دیگر او را سر

 .خواندفرامیدیگر را به آنجا  هایسگبوی خون 

 .آیندمیدرختان  سویبهرا میان مه دید که از دوردست  درخشانشانحتی چشمان 

 .شدمیخوراک حیوانات وحشی  مردمانند آن  شکبی کردنمیدد ماند. اگر فرار ربه زخم پاهایش نگاه کرد و م

 جانش را گرفتند. هاسگخیلی زود خاموش شد و  مردصدای 

تمام خستگی و ضعف بدنی شروع به دویدن کرد. او از درختان فاصله  باوجودکلودیا درنگ را جایز ندانست. نفسش را حبس کرد و 

 که در انتهای خیابان هنوز روشن بودند فرار کرد. بلند برقی یهاتیر سویبهو  دویدگرفت و با سرعت تمام در میان مه 

تا  ریختگ وقفهبیدرد شدیدی داشت اما بسته بود باز شد و کنار افتاد.  هاآنکه به  هاییپارچهشد و  آلودخونپاهایش از شدت دویدن 

 را دید. Pipes hillجایی که تابلوی پایان منطقه 

 .راه برود توانستنمینفسش تنگ شد و پاهایش از زخم به خونریزی افتاد. تا جایی که دیگر 

 اطراف را جستجو کرد. شدمیبه اطرافش نگاه کرد. آنجا مه کمتر بود و بهتر 

صلیب بزرگی را بر ساختمان عظیمی دید. ساختمانی که با برج بلندش بر او  خوردمیبه چشم  هاساختمانکمی جلوتر میان نوری که از 

 مسلم کرد به کلیسایی رسیده است.

 .کنممیفریاد زد: کمک کنید. خواهش  کوبیدمی اشطالییمحکم بر در  کهدرحالیبه کلیسا رساند و  زحمتبهخود را 

 چندین بار بر در کوبید اما صدایی نیامد. دوباره فریاد کشید و التماس کرد.

ناگهان پشت سرش صداهای ترسناکی شنید. میان مه چندین سگ زیر و درشت با چشمانی براق و هولناک به دنبالش آمده بودند. کلودیا 

 از ترس به گریه افتاد و دوباره فریاد زد.

 شدند. ترنزدیک هاسگ

 . پس باالی سرش را نگاه کرد و به صلیب بزرگ و نورانی کلیسا خیره شد.استه فرارسیدبود. دریافت که لحظه مرگش امیدی ن
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 با آخرین قوایی که داشت در را فشرد و خود را داخل کلیسا انداخت. و در کمال ناباوری در صدایی داد و آرام باز شد. کلودیا شوکه شد

 با صدا بسته شد. ب عظیمهل داد و در باقدرتدر را  اشمذهبیبا خرقه  پوشسیاهد اما مردی شدن ترنزدیکمله ح قصدبه هاسگ

 گفت: کمک کنید. زناننفسروی زمین افتاد و  حالیبیدختر 

 اینجا همه کنارتن.را در آغوش گرفت و زیر لب زمزمه کرد: نگران نباش دخترم.  مرد او

 بود. شدهحکبه لباس عجیب مرد خیره شد. لباسی که روی آن عالمتی خاص  رمقبیکلودیا سست و 

 . با لحن اغواگری گفت: بنوش و آروم باش.برد هایشلبمرد از میز دعا جامی را برداشت و به نزدیک 

 کلودیا که تشنه بود همه را نوشید.

 و پاهایش را نداشت. هادستکه دیگر توان تکان دادن  قدرآنو آرام شد ... 

 هستی؟ کشیش... یه ... پرسید: تو  بریدهبریدهسرش که روی بازوان مرد افتاد 

 البته. -

 جشن شون می پذیرن.او موهای بلند و ابریشمی دختر را نوازش کرد و گفت: خدایان تو رو در 

یک بز  سربریدهر تصوی بود خیره شد. شدهروشنبسیاری  هایشمعشده بود به تصویر رنگارنگ مقابلش جایی که با  زدهبهتکلودیا که 

 که زیر صلیبی قرار داشت.

 است! وارونه مقابلشگیج بود و نفهمید که چرا صلیب بزرگ  ایچندثانیهتا 

 آخرین چیزی بود که دید. S و C و Eو سه حرف  لبخند ترسناک مرد که نیمی از صورتش با ماسک پوشیده شده بود
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 فصل پنج

 تونی به دوروتی و دیوید نگاه کرد.

رم و نمی دونم سراغ کی باید ب اصالًدر نگاهش وحشت و ناامیدی پر بود. دوروتی پرسید: قربان، من نمی دونم از کجا باید شروع کنم. 

 از کی کمک بگیرم.

 نمی دونه از کجا شروع کنه. کسهیچدکتر هریسون لبخند تلخی زد و گفت: اینجا 

هنوز  نمی دونستیم. امیدوارم دانلد و رابرت قبالً: دیوید می تونه اطالعاتی خوبی بهمون بده. چیزهایی که گفتتونی سری تکان داد و 

 ن میدی.شکست شو شکبیاگه به کمکت بیان  روبرو بشن. هاقاتلزنده باشن چون اونها تنها کسایی هستن که می تونن با این 

 تجربه کافی نداشت. ایپروندهبرای ورود به چنین دوروتی جوان بود و هنوز 

مسئول این  نوانعبهحاضر نشده بود این پرونده پردردسر را بپذیرد. باید یکی  کسهیچاما مشکل این بود که در اداره پلیس نیویورک 

 کار را دنبال کند. ECSان گروه گسرکرد توجهجلب. کسی که بتواند بدون شدمیماجرا انتخاب 

 را در مدت کوتاهی که عضو پلیس نیویورک بود نشان داده بود. هایشقابلیتاو دختر باشهامتی بود و 

تا شناسایی  کردمیدر این پرونده فعالیت  خبربیمخفیانه و  کامالًتونی دوست نداشت که او هم به سرنوشت مری دچار شود. این بار باید 

 نشود.

 با تردید گفت: قربان، باید دسترسی منو به یه سری مدارک باز کنین. دیوید که از بیان موضوعی واهمه داشت

 چه مدارکی؟ -

 خب ... -

 دوروتی با ترس گفت: دیوید عزیز، مری به خاطر این موضوع جونش رو از دست داد.

 .هکتابخونه عمومی نیویورک هایکتابکرد و گفت: نه مدارک سیاسی و پلیسی. منظورم دسترسی به همه  ایخندهدیوید 

 تونی تعجب کرد و پرسید: چه کتابی مد نظرته؟

و بهمون مهمی ر هایسرنخقدیمی پیدا میشه که  هاینوشتهتوی ... پاسخ داد: خیلی چیزها  کنانمنمندیوید ترجیح داد ساکت بماند و 

 میده.

 ؟واقعاًدوروتی با هیجان نگاهش کرد و گفت: 

 به رازهای بزرگی پی بردم. هانوشتهو  هاکتابالبته. من یه محقق ام و همیشه با  -

 هریسون گفت: درسته. کتاب منبع باارزشی از اطالعاته.
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و کارت  دریافت مجوز می تونی بری محضبه. او سری تکان داد و گفت: کردمیتونی برای دستور این دسترسی باید با شهردار هماهنگ 

 رو شروع کنی.

 

المتی که عبا توجه به اتفاقی هولناکی که افتاد باید بگم گفت: . کرد تاپشلپخیال مرد جوان راحت شد و شروع به تایپ کلماتی روی 

شیطان پرستیه. گروه زیادی با عقاید مختلف روی زمین به این فرقه رو آوردن. اولین گروه رو  هنشان شکبی شدهدیده ECSتوی سایت 

مثل جشن  ،خواسته و ناخواسته کنیممیما داریم دنبالش افراد زیادی به این عقاید باور دارن حتی کرد. حاال توی کل دنیا  تأسیسالوی 

 هالووین که ریشه شیطانی داره و خودمون نمی دونیم.

 کرد: جشن هالووین؟ سؤالهریسون اخمی کرد و ناباورانه 

ش . خیلی راحت میشه لمسهاستسرقتو  هاجنایتریشه بسیاری از  ههرسالبله. چیزی که خیلی عادی به نظر میاد ولی  -

ب که اغل هاییشکالت، توزیع آوردلهرهبا لبخندهای  شدهکاریکنده کدوهایترسناک شیطانی،  هایلباسکرد ... 

 . مدارکش موجوده و میشه با یه جستجو توی اینترنت پیدا کرد.اندمسموم

 بود زمزمه کرد: مثل اتفاقی که برای ما افتاد. هنریک بهترین دوستم مقابل چشمهام دیوونه شد و خودکشی کرد. فرورفتهتونی که در فکر 

فوذ که اونها حتی توی اداره پلیس هم ن شدمیکرد: درسته. وقتی خبرش رو بهم دادن شوکه شدم. کی باورش  تائید تأسفهریسون با 

 ویه آلوده کنن؟رو با کانال ته ITکرده باشن و اتاق ویژه 

 قطع شدن و هیچی رو نمیشه ثابت کرد. ایدقیقهبیست هادوربیندوروتی با وحشت گفت: هنوز نفهمیدیم کار کی بوده. همه 

این کار رو کرده. کسی که بدون ترس از تردد تونسته عطر مخدر رو وارد کانال کنه و هنریک  هاپلیسیکی از خود  حتماً دیوید پرسید: 

 بده.رو به کشتن 

 کرد. راهی برای تشخیص این موضوع وجود نداشت. تائیدتونی لبانش را فشرد و 

 و این بار هم بدون آنکه بتوانند کسی را متهم کنند پلیس دیگری به قتل رسید.

را  ییهاهپروندداشت. کسی که شهامت الزم برای رودررویی با چنین  آوریفنجدید بخش  رئیسبا مرگ هنریک اداره پلیس نیاز به 

 داشته باشد.

 ؟جواب داد: بله درنگبیجا خورد و  ITبخش در همین هنگام گوشی تلفن تونی زنگ خورد. او با دیدن شماره 

 اینجا. نبهتره بیای موضع مهمی پیش اومده که. رئیستلفن گفت:  سویآناز  آلبرت

 ترسید و با نگرانی گفت: چه اتفاقی افتاده؟ او

 و مشخص بود خبر ناگواری دارد. لرزیدمیصدای آلبرت 
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 او ترجیح داد بدون اتالف وقت به نزد او برود.

 رفتند. جایی که مثل همیشه پر بود از نفراتی که مشغول کار روی کامپیوترهای خود بودند. ITبه بخش  سرعتبهتونی، دوروتی و دیوید 

 فراخواند. سوآنرا به  هاآنلبرت از اتاق ویژه بیرون دوید و آبا ورود به بخش 

وت به مات و مبه ایچندثانیهآن نگاه انداخت و تا  ایشیشهبه پنجره  شدمیکه وارد اتاق  ایلحظههر سه به سمت اتاق رفتند. تونی 

 آن بود خیره ماند. رویخونکه هنوز آثار کمرنگ  ایشیشهشکستگی 

 تاپپلخودکشی کرد. او جلوتر رفت و شیشه را لمس کرد. از پشت شیشه  خراشدلمقابل چشمانش به طرزی  جاهمینهنریک درست 

 اشپیشانیو عرق سردی بر  بستنقش آلودخون. در اعماق ذهنش عالمت منحوس سر بز شدمیسیاهی که روی میز آلبرت بود دیده 

 نشست.

 وارد اتاق سری شد. هاآندوروتی که صدایش زد به خود آمد و همراه 

 خط مانند همیشه میکائیل بود. سویآنبرت و شین وو نشسته بودند و داخل اتاق آل

 ن.باز شدتازه  هاکلیپقربان، آلبرت بدون معطلی شروع به صحبت کرد: 

 هر دو؟تونی با وحشت نگاهش کرد و پرسید: 

 بله. -

 ندیدی شون؟ -

 راستش ... -

 رو نداشتم. اش او سرش را پایین انداخت و گفت: جرات

 منتظر شدیم تا شما هم بیاین. فقط امیدوارم دوباره آدم کشی نباشه.میکائیل بلند جواب داد: 

 منم باید ببینم؟دوروتی که چشمانش درشت شده بود زیر لب زمزمه کرد: 

 لی نگاه کرد.و ترسیدمیپرونده رو بهتر بشناسی. مری هم  هایقاتلسری تکان داد و گفت: ناچاری ببینی تا بتونی  تأسفتونی با 

 .رئیس: بله با لبخند آرامی گفتپذیرفت و  دوروتی

 رو نگاه می کنن؟ هاکلیپدیوید پرسید: چه کسایی این 

 ارضاء میشن. هاآدممریضی که از درد کشیدن و شکنجه شدن  هایدیوانه -

 باشن. هاییآدمنمیشه باور کرد که توی دنیا همچین  -

 دارن بیشتر میشن. هرروزولی هستن و  -

 چاره چیه؟ رئیس،میکائیل پرسید: 
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 .تونی چند ثانیه درنگ کرد و با تردید گفت: گیج شدم

 کمک بخوای. که تا حاال کنارت بودن دونفریاز همون خب باید  -

 .: باید هر طور شده دانلد و رابرت رو پیدا کنیمکرد تائیدتونی 

نها رو پیدا . باید گروهی رو بفرستیم به ایرلند تا اوهمکاری کنتماس بگیر و ازشون درخواست  المللیبیناو به دوروتی گفت: با پلیس 

 کنن.

 .قربانبله  -

 باشن؟ شدهگمدیوید گفت: چطور ممکنه اونها 

 طوالنیه. ناخواسته وارد مقر شیاطین شدن و حاال اونجا گیر افتادن. اشقصهتونی لبخند تلخی زد و گفت: 

 زنده مونده باشن. اآلن: اگه تا امه دادادآهی کشید و او 

 با تردید پرسید: آماده این؟که خیس عرق شده بود  آلبرت

خش شد. پرا کلیپ اول  زدمیخدا را صدا زیر لب  کهدرحالیآلبرت به سمتشان چرخید و  تاپلپصفحه همه با ترس سر تکان دادند. 

 که این بار قاتالن غافلگیرشان خواهند کرد. رسیدمیچنین به نظر  : جشن تولد.نام عجیبی داشتفیلم 

 چه چیزی برای یک جشن تولد فراهم دیده است. ECSحدس بزند گروه  توانستنمی کسهیچ

 .بودمیمتفاوت باید  خوارخونجشن تولدی که برای آن گروه شیطانی و 

 جدیدشون مراسم تولد گرفتن. شایدم برای خدایان شون. رئیسبرای  ظاهراً گفت:  هاصحنهمیکائیل قبل از شروع 

 دیوید زمزمه کرد: خدایانی که فقط قربانی می گیرن و خون می ریزن.

 پرسید: یعنی این فیلم لعنتی چی می تونه باشه؟ تپیدمیقلبش  کهدرحالیسیاه خشم دوخت و  تاپلپتونی به 

کیکی که نام  .دادمیبود و جشن تولد یک کودک در زمان قدیم را نشان  وسفیدسیاهابتدا تصاویر کنار رفت و فیلم آغاز شد.  هانوشته

 انگیزخاطره هایصحنهرا فوت کند.  اشسالگیدهتا شمع  کردندمیخواند. همه کنارش بودند و او را ترغیب  شدمیپسرک را روی آن 

 کلیپی عجیب و مرموز که همه را به خنده انداخت.. دبریمیکیک شکالتی و چاقویی که آن را و زیبایی بود. 

 یه فیلم تولده. از این باید بترسیم؟ کهایندوروتی خوشحال گفت: 

 کرد. تائیددیوید نیز 

فریاد زد:  نگاه کرد. میکائیل متعجب تاپلپبا تردید به نام فیلم در باال انداخت و  ایشانهتونی تردید داشت و به آلبرت خیره شد. او 

 شاید اشتباهی شده و ...
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 اما هنوز حرفش را تمام نکرده بود که فیلم با افکتی ویژه سوخت و تصویر سیاه شد.

 .خوردند جاهمه

 د و خیالش راحت شد که این بار قتل و جنایتی در کار نیست.نفس راحتی کشیتونی 

 رفت تا فیلم را جلوتر ببرد. تاپلپسپری شد حتی آلبرت به سمت  ایچندثانیه

ظاهر  اشزمینهبر  یاجملهو زننده مقابل چشمانشان آمد و  قرمزرنگ ایصفحه. فیلم باال رفتکیفیت ناگهان نور تصویر تغییر کرد و که 

 بریمیماز آن لذت کنیم و هر آنچه  پرستششانکه  اندکردهشد: دنیای ما همواره برای شادی و پایکوبی آماده است. خدایان بر ما واجب 

 مرتکب شویم چه خوب باشد و چه بد.

 .بود شدهساختهتوسط یک کارگردان ماهر  کوتاه نورپردازی کامل و صدابرداری قوی. گویی فیلمفیلم آغاز شد ... با 

 شین وو که چشمانش را تنگ کرده بود صلیبش را درآورد و بر آن بوسه زد و دعا خواندن را آغاز کرد.

 خود میخکوب شدند. جای همه سر

 کرده بود. شانشوکه کامالً ECSبود. این بار گروه  آغازشدهفیلم تازه 

ود و مردی با ماسک سیاه روبرویش نشسته بروی آن دلمه بسته بود.  هاژلهکه  قرمزرنگکیکی  .شدمیتولدی دیده  کیکاین بار هم و 

 .ریختمیاشک  آرامآرامو  سوختمیکه  باریک. شمعی داشتعالمت صلیب وارونه  ششمع. کردمیبا لبخند به آن نگاه 

یان انگشتانش را م قرمزرنگرفت. سپس ژله  ترعقب بردارفیلمکرد و  ایخنده رئیسبر کیک انگشت زد.  بردارفیلمو  زوم شددوربین 

 پخش کرد.

 آن بود. هایلخته هایشدلمهروی کیک ریخته شده بود ژله نبود. خون بود و  آنچههمه جا خوردند چون 

 دیگر چرخید. ایزاویهو به  رفت ترعقبدوربین  اندکاندک

 شد. ترنزدیک تاپلپجزییات به صفحه  رای دیدنتونی با نگاه از حدقه درآمده ب

 را بهتر ببیند. چیزهمهبرد تا  ترعقب. دیوید عینکش را به صفحه ترسناک خیره شددوروتی چشمان 

مد. زوم کرد همه نفسشان بند آ سوآنچیزی بزرگ روی آتش در حال بریان شدن بود. دوربین که به مرد، میز تولد پشت سر  سویآن

 .چرخاندندمیبسته بودند و آرام بر باالی زغال داغ و سرخ  ایلوله. او را به کردمیو ناله  سوختمی داغآتشدختر جوانی روی 

 و کردهورمشکمش از شدت حرارت . چکیدمی هازغالو با هر بار چرخیدن چربی و آب بدنش روی  شدمیاز بدنش دود و بخار بلند 

 در حال ترکیدن بود.

تهوع مقابل دهانش را گرفت و با وحشت به دیوار تکیه داد. تونی اخم کرد و چشمانش تنگ شد. شین وو دعایش را  باحالتدوروتی 

 خشکش زد.چشمانش بود خیره ماند. آلبرت سرش را برگرداند و میکائیل رها کرد و به توحشی که مقابل  کارهنیمه
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 !خوارندیوید زمزمه کرد: خدای من. اونها آدم 

آلود شکاکه بیرون از آتش بود فیلم گرفت. دختر با چشمانی  آلودشعرقاز صورت  خوبیبهرفت و  قربانیدوربین به نزدیک دختر 

 و زبانش از شدت درد آویزان شده بود. شدمیاز دهانش بخار بلند . زدمی نفسنفسو  کردمی نالهمرتب 

منتظر بودند تا غذای ویژه جشن تولد  هاآن. رسیدمیمهمانان به گوش  هایخواریشرابو  هاخندهصدای  آورچندشاین صحنه  سویآن

 را بخورند و لذت ببرند.

 پیدایش کرد. شدمیغذایی که کمتر جایی 

 مطبوع و سس ویژه. هایادویهی زغال همراه دختر بریان شده رو

 شدهتزیینود. و در انتظار پخته شدن قربانی ب شدهگذاشتهروی آن  قیمتیگراندوربین به سر میز بزرگ غذا رفت. جایی که سینی طالیی و 

کنار زی آشپکه قرار بود از گوشت دختر خونین شود.  هاییظرفچیده شده درخشان.  هایظرفپر بود از  دورتادور. هامیوهو  هاسبزیبا 

دوربین روی آن تمرکز کرد. جامی از خون لخته شده، گوشت خام مشغول تهیه سس این غذا بود. بندی بلند و پیشبا ماسک سفید میز 

 !شدمیهیه تاه فلفل تند همر دختر بدنو خون گوشت خام  ترکیبسسی که از چرخ شده و پوره فلفل مواد الزم این چاشنی خاص بود. 

 را بگیرد. تهوعشتوانست جلوی  سختیبهتونی 

 به دوروتی نگاه انداخت و آرام گفت: بهتره بیشتر از این نگاه نکنی. لرزیدمیآلبرت که 

 دوروتی که طاقت نداشت رو برگرداند و آرام شروع به گریه کرد.

 .ریبببینی. اگه بخوای می تونی  کردممی، نباید وادارت متأسفمنهاد و زمزمه کرد:  اششانهتونی برگشت و مهربانانه دست بر 

 . دیوید هم همراهش رفت تا کنارش باشد.بیرون دویداز اتاق  سرعتبهعذرخواهی کرد و  شده بود پریدهرنگدوروتی که 

 را جلو ببرد. آورتهوعآلبرت اجازه خواست تا فیلم 

 فیلم به انتهایش برده شد. و همه موافقت کردند

 از ابتدای فیلم. ترخراشدل ،انتظار دیدنش را نداشت کسهیچو آخر کار چیزی بود که 

 گذاشته بودند. رئیسبود مقابل  آلودخونهنوز  کهدرحالیشده دختر را در ظرفی قرار داده و  سربریده

 ااشتهابو  داشتبرمیقربانی را  آلودخوناز میان شکاف جمجمه، مغز تازه و  اشطالییتوسط قاشق با توحش کامل  خوارخون رئیسو 

 !خوردمیهمراه شرابش 

 طع کند.به آلبرت اشاره کرد تا فیلم را ق فشردمیآخرین صحنه جشن شیاطین همه را منقلب کرد. تونی که لبانش را از شدت تهوع به هم 

کائیل را خاموش کرد و سرش را روی میز گذاشت. می تاپلپ باخشمشتی پناه ببرد. آلبرت شین وو از اتاق بیرون دوید تا به سرویس بهدا

 کرد و ارتباطش قطع شد. اینیمهخداحافظی نصف و  انداتاقبدون آنکه بداند چه کسانی در 
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 آلبرت هم دوام نیاورد و فرار کرد.

 .کردمیفکر  هاصحنهبه این  آشوبیدلبا  تونی همچنان در جایش ایستاده بود وآخر کار اتاق خالی شد اما 

 لذت برد؟ی از دیدن چنین توحش شودمیبا خود اندیشید چگونه 

 بدی اتاق را ترک کرد. باحالاندکی بعد 

 لگد شده بود.صلیب کوچک شین وو روی زمین زیر پایش که درحالی
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 فصل شش

 .دیدمیرابرت چشمانش را باز کرد. هنوز تار 

 ک کلبهیسرش را چرخاند و اطراف را نگاه کرد. در  آرامیبهبود.  فرورفتهسال در خوابی طوالنی  هایسالسرش سنگین بود و گویی 

 .ندار کرده بودکوچکش از گرمای شومینه بخ هایپنجرهقدیمی که  ایکلبهچوبی بود. 

رف کرد. کمی که چشمانش را چرخاند ظ پرترا  حواسشبو کشید و بوی غذا  اختیاربیاولین حسی که به سراغش آمد گرسنگی بود. 

 بزرگ سیاهی را روی آتش دید.

 بود. آلودمههوا دیدگانش به بیرون متوجه شد.  ازآنپس

 توانست به یاد آورد که کجاست ... و قدری که بیشتر اندیشید نامش را نیز به یاد نیاورد!هر چه فکر کرد ن

زخمی شده  دتشبهتیر کشید و دریافت که  هایشدندهدرد گرفت و ناچار شد آرام بگیرد.  شدتبهترسید و به خود تکانی داد. بدنش 

 است.

 باندی که تا پشت سرش پیچیده شده بود.شد. روی صورتش حتی متوجه باند سفیدی 

 ماند. حرکتبیدرد و ضعف از بازهم شد و سعی کرد تا به خود تکانی بدهد اما  زدهوحشتدوباره 

او در  سیدرمیو به نظر  آمدنمیصدایی  هیچبود.  شدهروشن. در سمتی دیگر اتاقی بود که با نور ضعیف فانوس سرش را آرام چرخاند

 تشخیص داد شب است یا روز. شدنمیهوا چنان گرفته بود که آن کلبه تنها باشد. 

 چه باید بکند. دانستنمیسردرگم بود و آرام دستش را باال آورد و صورتش را لمس کرد. 

سفید که نتوانی از آن چیزی بخوانی. سرش درد گرفت و مغزش خیلی زود اسیر  ایصفحهخالی بود. همچون  ایخاطرهذهنش از هر 

 شد. اشدرماندگیترس و 

 ..چشمانش را بست و کوشید تا نامش را هجی کند .

ناامیدتر شد. گوش داد و سعی کرد صداها را بشنود. در میان سکوت عمیق صدای ضعیف رودخانه را شنید. فکر کرد  راما هر چه بیشت

 .شدمیکه خروش آبش تا بدان جا شنیده  ایرودخانه

 نفس بلندی کشید و تالش کرد آرام باشد.

 حسش کرد. خوبیبهدر چوبی سرما به داخل دوید و او  با باز شدنناگهان در کلبه باز شد. در همان لحظه 

 صدا انداخت و زن جوانی را بر لب در دید.سمت با کنجکاوی نگاهش را به 

 عجیب زمزمه کرد: خدای من. ایلهجهزن با دیدن او که به هوش آمده بود با 
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موهای بلندی داشت و لباس محلی خاصی بر تن رفت. بلندی به سمت رابرت  هایقدمرا روی زمین رها کرد و با  خردشده هایچوب

 ماسک بلندی هم بر صورت زده بود که رابرت را متعجب کرد. کرده بود.

 و با چشمان درشتش به او زل زد. لحظه هراسناکی بود. ، ماسک را برداشتکنار تخت زانو زدزن 

 مرد ناشناس به هوش آمده بود. مردی که اهل آن منطقه نبود. هاهفتهپس از 

 پرسید: من کجام؟ زدهشگفترابرت با دیدن او 

 .Pinehillبه اینجا میگن زن لبخندی زد و با مهربانی پاسخ داد: خدا رو شکر که به هوش اومدی. 

 پرسید: کدوم کشور هستیم؟رابرت از شنیدن این نام بیشتر سردرگم شد. 

 زن با تعجب دستان او را گرفت و گفت: ایرلند شمالی.

 کرد: اسمت چیه؟ سؤالو 

 اسم؟ -

 آره تو یه اسم داری مگه نه؟ -

 افتاد. زن نگران شد و پرسید: می دونی اهل کجایی؟ منمنرابرت مانند کودکان به 

 را. اشزندگیو نه محل  دانستمیش را او نه نامو دوباره رابرت ساکت ماند. 

 است. فایدهبیکردن از او  سؤالزن دریافت 

 برام افتاده؟ رابرت پرسید: چه اتفاقی

. انگار که چند نفر بهت حمله کرده بودن. با آلودخونبودی و  هوشبیرو کنار رودخونه پیدا کردم، سه هفته پیش. تو  -

 .کنممیمزرعه ایه که توش زندگی  و خونه جاخودم گفتم باید نجاتت بدم و آوردمت اینجا. این

 اون رودخونه نزدیک اینجاست؟ -

 ؟شنویمیآره. صداش رو  -

 ت.را دریاف چیزهمهچیزی بگوید به زن خیره شد و از چشمان زیبایش  آنکهبیرود گوش داد.  بخشآرامو رابرت با لذت به صدای 

 بود. نظیربیبکر و بهشتی سکوت، آرامش و مهربانی. مهم نبود کجای دنیا باشد. اینجا 

 زن پرسید: گرسنه نیستی؟

 گرسنه بودن است. زن در ظرفی سوپ گرم ریخت و برایش آورد. داندمیه هنوز خند به او فهماند تنها چیزی کبرابرت با ل
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وارم خندید و آرام گفت: امید اشگرسنگیسر کشید. زن از غذا نخورده باشند با ولعی عجیب همه سوپ را  هاسالو او مانند کسانی که 

 خوشت اومده باشه.

 گفت: حتی غذا خوردنم یادم رفته. کنانزمزمهلبانش را پاک کرد و  اشادبانهبیاز این رفتار  زدگیشرمرابرت با 

 م.اهل ایرلند و دیاناستو زن خودش را معرفی کرد: اسمم 

 ؟کنیمیرابرت پرسید: تنها زندگی 

 شدن. صداهمبرنجی که باهام  هایخوشهکه تنهام. توی این مزرعه خودم موندم و  هاستسالزن با اندوه پاسخ داد: 

 اتفاقی افتاده که اینجا مخفی شدی؟چه  -

 .دادنمیفرار کردم. از همه اونهایی که آزارم  هاآدماز دیانا آهی کشید و پاسخ داد: 

 و صدایش با بغضی عمیق لرزید و در گلو بریده شد.

 بشینم.رابرت گفت: می خوام 

 اشگرفته هایلهعضتوانست  سختیبهزن با خوشحالی دستش را گرفت و کمکش کرد تا بنشیند. بدنش در این مدت کرخت شده بود و 

 را تکان دهد.

ش را کبیاورد. دیانا به سمت اتاق دوید و با اشتیاق آینه کوچ ایآینهو سرانجام نشست و نفس راحتی کشید. او از زن خواست تا برایش 

 آورد.

صورتت  هایمزخکه با باند پوشیده شده بود. دیانا با ناراحتی گفت: امیدوارم  ایچهرهبرت با ترس آینه را مقابل صورت خود گرفت. را

 خوب شده باشه.

 این باندها. بدون گفت: می خوام صورتم رو ببینم،رابرت 

 .امشکلیدیانا نگران شد. او ادامه داد: می خوام بدونم چه 

رت دیانا که دستان لرزان رابآن بود.  رویخونو هر دو با ترس و دلهره شروع به باز کردن باند بلند زخمش کردند. باندی که هنوز آثار 

 هنوزم جذابی. هازخماین  باوجودباند را از دست او گرفت و گفت: نگران نباش. تو  .را دید آرامش کرد

 یره شد.افسون گر دیانا خ صورتبهرابرت کرد. رابرت با دیدگانی مملو از کنجکاوی دستان باریکش شروع به چرخیدن به دور سر 

 خیلی دوست دارم بدونم کی هستی.او مکثی کرد و از رابرت پرسید: 

 رابرت که قلبش به تپش افتاده بود زمزمه کرد: باور کن نمی دونم.
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را از او گرفت. رابرت با ترس چشمانش را بست و منتظر شد تا دیانا آینه را و سپس باند بلند از سرش جدا شد و به زمین افتاد. دیانا آینه 

 مقابل صورتش بگیرد.

ار گفت: خدای من ... انگو یاس با ناامیدی سپس به خودش خیره شد و  ایچندثانیهآینه را که حرکت داد رابرت دیدگانش را گشود. 

 .بینممیاولین باره که خودم رو 

 تا ابد همراهش باشد. رسیدمیزخم عمیقی روی گونه راستش بود. زخمی که به نظر 

 دهد: می دونم که خیلی زود خوب میشی. اشدلداریدیانا کوشید تا 

 شدهخفیمپس آن دنیا در  هایسیاهی یتمامسپید که  ایپردهرا در گستره خود داشت.  جاهمهرابرت اخمی کرد و به بیرون خیره شد. مه 

 .ودب

 کند. شاز دیانا درخواست کرد تا بلندرابرت محو در خیاالت گنگ خود 

 نداند کیست و از کجا آمده است. اگرچه. کردمیرا کشف  آلودمهباید این سرزمین مرموز و 

ا بود. نفس عمیقی کشید و در ر رمقبیچند قدمی را با کمک دیانا برداشت و سپس روی پاهای خودش ایستاد. پاهایی که سست و 

 کرد و هوای سرد داخل آمد. اینالهگشود. در  آرامیبه

 بودند پوستش را خیس کرد. شدهپنهانریز باران که در مه  هایدانهو خیلی زود 

 معلوم نبود. سوآندر  چیزهیچایستاد و به مه غلیظ خیره شد. 

د و گام کر اشوسوسهکه  انگیزیدلوی ب. بو کرد و بوی گیاهان وحشی مشامش را پر کرد. شنیدمی ترواضححاال صدای رودخانه را 

 برداشت. آلودگلبعدی را بلند و حریصانه به میان خاک 

 دستانی از پشت بازوانش را فشرد و مانعش شد.اما 

 با هراس گفت: صبر کن. بهتره از رفتن پرهیز کنی.جا خورد و برگشت. دیانا 

 متعجب شد.رابرت 

 رو توی شهر کشته. میگن بوی مرگه و باید ازش دوری کرد. هاخیلیزن با وحشت زمزمه کرد: این بو 

 .یدسف هایشکوفهادامه داد: یه درخته با  لرزیدمیصدایش  کهدرحالیرابرت با اصرار او به کلبه بازگشت. دیانا در را بست و 

 گرفت و آرامش کرد. پرسید: چی داری میگی؟را  هایششانه. رابرت لرزیدمیبدنش از ترس 

شده بودی. مثل چند جسد دیگه ای که  هامردهبه او زل زد و پاسخ داد: تو رو در حالی پیدا کردم که مثل  آلوداشکدیانا با چشمان 

 از تو توی رودخونه افتاده بودن. اونها می خوان ما رو بکشن. ترپایین
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 ؟زنیمیرف : از کی حشد و گفت زدهبهترابرت 

 جرات حرف زدن نداشت. رابرت اصرار کرد: بگو اینجا چه خبره؟دیانا 

 و زن او را به اتاق کشاند.

 .درخشیدمی رنگطالییبود روی میز چوبی یک مگنوم  شدهروشنگوشه اتاقی که با نور فانوس 

ز طال پوشانده ا با روکشیمگنوم  قیمتگرانآن را برداشت و با ترس نگاهش کرد. بدنه  بااحتیاطاسلحه رفت.  سویبهرابرت جا خورد و 

 شده بود.

 E.C.Sبود:  شدهحکاندکی که در نور حرکتش داد آرم عجیبی را روی آن دید. سه حرف بزرگ که به طرزی هنرمندانه بر آن 
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 فصل هفت

وان بود آرام و شمرده مرد ج هاینفسدر سکوت بود و تنها صدای  جاهمهبود.  پرشدهو ترسناک با بوی لحیم و سیگار  تاریکنیمهاتاق 

 کردمیپانچ و به برد دیگری  بازکردهها را  IC، کردمی. اتاقی که روزها در آن مشغول به کار بود. بردها را سرهم شدمیکه در اتاق شنیده 

 .گرفتمیعبوری را اندازه  هایجریان مترولتو یا با 

 بود. متمرکزشده نظیرشبیکه روی این پروژه  شدمییک ماهی 

ه بود ظرف و توانستا د.ه بوبه پایان رسید اشطراحیاز نتیجه کارش لبخندی زد.  .به میز تکیه دادکرد و  داربرقرا الکترونیکی برد کارالیل 

 را ارتقاء دهد.مدت کوتاهی برد مغزی رباتش 

بود که انتخاب  بلکه حاال ربات .و اختیار شکنجه به کاربر داده شود. نیاز نبود تا فرمانی داده شود کردمیرباتی که با هوشمندی شکنجه 

با  چراکه .ندازدبی تأخیربه  خراشدلو  طوالنی هاییشکنجه ابرا مردن قربانی  بیاورد. ربات قادر بود بختنگونچه بر سر اسیر  کردمی

و آستانه تحملش را بسنجد. این یعنی کنترل جنایت و طوالنی کردن روند  هاشوک توانستمیمغزی اسیرش  هایسیگنال گیریاندازه

ین خون هایکلیپکه با دیدن این  هاییآنهمه . سایتتماشاگران همه رضایت به دنبال آن بود، جلب  ECSاین همان چیزی بود که آن. 

 .رسیدندمیبه لذت 

 خود شیطان بودند. شکبینگانی که دیوا

 تاریخی استخراج کرده بود. هایکتاببسیاری را از  هایشکنجهکارالیل برای طراحی عملکرد رباتش 

 .زیرپوستاز اره کردن استخوان تا تزریق اسید رقیق در پوست کندن با چاقو، تا  هاپلکاز دوختن دهان و 

 هابرنامهه دن دکمه اینتر همر. او با کلیک کشدمیبارگذاری  ناپذیرشکستدر برد قدرتمند ربات  یکبهیکو حاال همه این دستورات 

نجه به توحش تا شکنداشت. احساس و ترحمی  که هیچرباتی که قرار بود به یک اهریمن تبدیل شود. رباتی را در حافظه رباتش ریخت. 

 باشد. دهندهتکانو  خراشدل مانندبیکامل برسد و به شکلی 

 بود در روشنایی المپ غبارآلود درخشید.سیاه اندکی خم شد و زنجیرش که عالمت سر بز 

 را یادداشت کرد. شدهانجامکارش که به پایان رسید سری تکان داد و در دفترش آخرین کارهای 

. به سراغ ایمیلش رفت و درخواست خود را برای کردمیبرای بررسی صحت عملکرد ربات باید آن را روی یک نمونه انسانی امتحان 

 فرستاد. رئیس

 التماس کنه. بودنزندهبشریت به پاهام بیفته و برای  کنممیبه سیگار پکی زد و با حرص گفت: کاری 

 هاییمهنفیلم را باز کرد. فیلم روی  نمایشصفحهخم شد و  تاپلپدود از میان صورتش باال رفت و در نور تند چراغ پیچید. روی 

 نمایشش بود.
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 . ربات به صورتش نزدیککردمیدختر همچنان روی صندلی برای رهایی تقال . درآمدرا زد. کلیپ از ادامه کار به نمایش  Playو دکمه 

 بشی. قربانیشد و با لحن ترسناکی پرسید: بگو که حاضری برای خدایان 

 در ساعدش اندکاندک ،نوک مته بزرگ با دقتی بسیار. کشیدمیرد د شدمی ترعمیق هرلحظهو از زخمی که  زدمیو دختر جیغ 

یرون حفره زخم ب الیالبهچرخ شده گوشت و استخوان دختر از  هایتکهبود و با هر بار چرخش مته  پرکردهرا  جاهمه. خون رفتفرومی

 .ریختمی

 تا تسلیم شود. کردمیو ربات اصرار  زدمیدختر فریاد 

 شده بود زیر لب زمزمه کرد: بسه ... حاضرم ... حالبیدرد  شدتو سرانجام دختر که از 

 ربات گفت: تکرار کن.

 بشم. قربانیدختر تکرار کرد: حاضرم 

 ربات آرام گرفت و مته را از دستش بیرون کشید.

و لذت شکنجه را با وادار  کردمیبا قربانیان برگزیده صحبت  Red roomایستاد و این بار منتظر دستور شیطان شد. همانی که در اتاق 

 بود. ECSگروه شیطانی  رئیس. شیطانی که حاال کردمیصدچندان  هایشخواستهکردن قربانی به 

 خوارترخون و تررحمبی. فردی که شدمیفرد دیگری جایگزینش  سرعتبه مردمیرا ندیده بود و هر بار که  اشچهره کسهیچکسی که 

 بود.

دوست  برده زیبای من: در اتاق پیچیدشد و از دیدن ادامه شکنجه به هیجان آمد. صدای ترسناک شیطان  ترنزدیککارالیل به صفحه 

 رو به خدایان هدیه کنی؟ تداری زبان

 تکرار کرد: دوست داری؟ آرامیبهبه باال خیره شد. صدا  زدهوحشتدختر با چشمان 

 دختر زوم کرد. دختر با گریه گفت: تو رو خدا رحم کنین. آلودخونک شد. دوربین با دقت روی صورت ربات به او نزدی

خواهند بود. هر چی دوست داری التماس کن  ECSنمایش گروه  ترینهولناکحاال همه شاهد کرد و با لذت گفت:  ایخندهشیطان 

 به فریادت نمی رسه. کسهیچچون 

ربات روی صورت باریک دختر خم شد و لبانش را گشود. دختر سعی کرد تا دهانش را بسته نگاه دارد اما دستان ربات قدرتمند بود و 

 دستور داد: دهنش رو بشکاف. راحتی دهانش را باز کرد. شیطانبه

از  تان رباتفشار دسو با ادامه  ترک خوردش پوستباز شد  ازحدبیشدهانش که دختر فکش را باز و بازتر کرد.  به تقالی توجهبیاو 

 شکاف برداشت. هاگوشه
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دختر از  .را پر کرد اجهمهخون  برداشت و. فک تا نیمه شکافته گرفتمیفیلم  آوروحشتاین صحنه  لحظهلحظهباال از  باکیفیتدوربین 

داد. امه . ربات به شکافتن فک ادلرزیدمی ایچندثانیهتا  انگشتان باریکش کهدرحالیجان داد.  سرعتبهشوکه شد و درد و خونریزی 

 را از ته حلقش برید. دختر چاقو را برداشت و زبان آنگاه

 افتاده بود. شروی دستان سر آویزان دختر کهدرحالی. را مقابل دوربین گرفت و به همه نشان داد آلودخونربات زبان 

 بود. امیدوارم همه لذت برده باشن. ایعالیربات را تحسین کرد و گفت: نمایش شیطان 

، با متنی ترسناک که شنوندگان را به مرگ ECSعضو گروه  پرستشیطانبه پایان رسید. آهنگی از خواننده  ایوحشیانهو کلیپ با آهنگ 

 وحشی شدن. هایسگبه غذای بریان شده مهمانان یا خوراک لذیذ  شدنتبدیلبه . کردمیبرای خدایان دعوت 

 آخرین چیزی بود که در تصویر نمایش داده شدو پر از خون  بریدهزبانهمراه  اششدهدختر و فک شکافته  آلودخونو تصویر صورت 

 آدمکش باشد. ایدیوانهکلیپ ادامه یافت. همانند یک فیلم که کارگردانش  هاینوشتهآهنگ با  و

 رده بود.و م شدهشکنجه راستیبهبا این تفاوت که این بار قربانی 

ک کلیپ گروه دریافت کرده بود. ی رئیسهدیه از  عنوانبهدر سایت آپلود شده بود و این بار کارالیل بود که آن را  تازگیبهاین فیلم 

 بود. رحمشبیکه پاداش ساخت ربات  قیمتگرانوحشیانه و 

 کردنمید. او هرگز تصور بو تصورغیرقابل. پولی که هنگفت و شدمیواریز  اشبانکی حساببه توجهیقابلحال با ارتقاء بیشتر ربات مبلغ 

 که با پیوستن به این گروه صاحب چنین ثروتی شود.

 سر تکان داد. مندیرضایتدوباره رقم موجود در حسابش را نگاه کرد و با  او

رد را به ذهن آورد نبودند. او نام دکتر شف با خود اندیشید در خدمت شیطان بودن بهتر از خدمت به خدا و بشریتی است که هرگز پشتیبانش

 و زمزمه کرد: اگه همه دنیا مقابل ما بایستن نمی تونن جلوی این پیشرفت رو بگیرن. این راه تا ابد ادامه داره.

 سیگاری روشن کرد و با ولع پک عمیقی زد.

یر . در زبودندانسانی پاسخ مثبت داده  نمونهبرای آمده بود. به درخواستش برایش  Spamپیام جدیدی در  .صفحه ایمیلش را باز کردو 

 شد. هابرده. روی آن کلیک کرد و وارد صفحه رنگارنگ خرید شدمیمتن ارسالی لینکی دیده 

 و فریاد زد: بهتر از این نمیشه. به هیجان آمداز دیدن این صفحه 

باشد تا کلیپی  کم سن و سال اشقربانی دادمید. ترجیح نگاهشان کر یکبهیکو سپس روی لیست دخترانی که در دسترس بودند رفت و 

 بسازد. انتظارغیرقابلو  ترتازه

 گزینه خرید را فشرد.دختر نوجوانی را دید و 

. به سراغ گزینه برندگان رفت و کد ارسالی در ایمیل را وارد کرد. مبلغ حذف شد و نام قربانی در لیست خرید دخترک باال بودمبلغ 

 گردید.خریدش ثبت 
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روی او  برهر آنچه مایل است  توانستمیدر اختیار داشت. دختر نوجوان و زیبایی که  نظیرشبیاو حاال برده جوانی را برای آزمایش 

 امتحان کند.

 گفت: می خوام یکی از خدایان این گروه باشم. یه شیطان واقعی. زیر لبسیگار را پک زد و 
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 فصل هشت

 کتابخانه بزرگ نیویورک در سکوت کامل بود.

 و شاعرانه ساخته بود. رمانتیک. نور مالیم سالن فضایی رفتمیحوالی عصر بود و هوا رو به تاریکی 

را به او  شانهمطالعمتعددی بود که اجازه  هایکتاببررسی  دورتر بود دیوید نشسته و مشغول هاآنروی میزی که از همه  کتابخانهگوشه 

 بود.ن دستیابیقابلدر اینترنت  کدامهیچداشتند و هر یک حاوی اطالعاتی بود که  ایطوالنیکه قدمت  هاییکتاباده بودند. د

نگاه  یکبهکیرا  پرستیشیطان هایعالمترا ورق زد و با کنجکاوی افق تاریکی با ترس و وحشت صفحات کهنه و فرسوده کتاب او 

 بود. باورغیرقابلبرایش عجیب و  ستیپرشیطان هایگروهکرد. تعدد 

دیده بود. با دیدن این نشان  ECSرسید. سر بز ... بز مندس. درست همان شکل و شمایلی که در سایت  موردنظرشو سرانجام به عالمت 

 شوکه شد. ایچندثانیههولناک قلبش به تپش افتاد و 

 و گمراهی کامل. قیدیبیرفت و خط به خط خواند. این سمبل معنایی نداشت جز  هانوشتهبه سراغ 

 رخالفباعتقاد ندارند. خدایانی که همه از شیطان نشات گرفته و به هر کاری  شانذهنیجز خدایان  چیزهیچبود این گروه به  شدهنوشته

امیابی جسمی و لذت روانی است. خواه این لذت خوب باشد و یا هدفشان تنها دستیابی به ک. زنندمیقوانین و ساختارهای جامعه دست 

 بد.

 دقیق شد. هاآنییات اعتقادی زرفت و به ج ترپایینکمی 

معتقد  راکهچدختران باکره و جوان باشند.  شدمیارضاء خدایان این فرقه قربانی کردن بود. قربانیانی که ترجیح داده  هایشیوهیکی از 

این . کردنمیقربانیان سیرابشان بودند چنین موجوداتی پاکی الزم برای فداکاری در راه خدایان را دارند. خدایانی که چیزی جز خون 

برای  مختلفی هایروش. شدندمیآن هنگام که خدایان خشمگین . شدمیانجام  دادتشخیص میگروه  رئیسیا هر زمان که  هرسالمراسم 

 ، سوزاندن با آتش، پوست کندن و یا تجاوز جنسی.سربریدنود. باین کار مرسوم 

کشیده  الزغکه با مداد یا  هایینقاشیکشیده شده بود.  شدمیالهه نیز اطالق  هاآنصفحه که ورق خورد تصاویری از این خدایان که به 

 کهنه و کمرنگ شده بودند. مرور زمانبهشده و 

زرگ یا بزهای ب هاانسان صورتبهماده با سرهایی شبیه  هایعنکبوتموجوداتی شبیه به داشتند.  مرموزیو  غیرمعمول هایچهره اهالهه

رزه بدنش را به ل آوردلهره هایترسیمبود. این  آلودیخون هایپنجهسم  جایبه هایشاندستکه روی دو پا ایستاده بودند و  داریشاخ

 انداخت.

تمرکز کرد و ذره بینش را روی آن انداخت. این موجود اهریمنی از درون بدن قربانی بیرون زده  کتاب هایالههو سپس روی یکی از این 

از میان  و پاهایش هادستبود.  استوارشدهرشد کرده بود. گوشت بدنش را در میان گرفته و روی بشره خونینش  هایشاستخوانو روی 
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ترسناک که او را به یاد کلیپ  خوارگوشتیک را به دور خود پیچیده بود. اش و امعاء و احشاء  آمدهده بیرون مر پاشیدهازهمبدن 

 انداخت. ECS خواریآدم

از این اهریمن بود. تصویری که او را  جزئیگویی نقاش آن خود که به طرزی ماهرانه کشیده شده بود.  العادهخارقظریف و  اینقاشی

 را پایین برد و در حاشیه نقاشی به دنبال امضاء یا اسم گشت. بینذرهکرده است.  اشنقاشیفهمد چه کسی کنجکاو کرد تا ب

 را کنار برد. بینذرهاما هر چه جستجو کرد چیزی ندید. عینکش را جابجا کرد و با کالفگی 

انگشتش  ردگی قلم بر کاغذ شد. با هراس نوکناگهان در لبه سایه کمرنگش جایی که درست روی پایین صفحه افتاده بود متوجه اثر فش

 باشه. شدهپاکگفت: خدای من. این باید یه نوشته  کنانزمزمهرا روی فرورفتگی کاغذ گذاشت و لمسش کرد. 

 او به اطرافش نگاهی انداخت تا مطمئن شود کسی مراقبش نیست.

 شدهپاکماهرانه  به شکلی شدهنوشتهرا روی فرورفتگی زوم کرد و متوجه شد امضایی که با نام نقاش بر پایین تصویر  بینذرهاین بار 

 است.

 .خم کردسرش را روی صفحه  ناچاربهاو را نبینند.  هادوربینتا  بودمیباید مراقب 

که مشکوک بود  اینقطهمداد روی  روشنسایه. کرد اشطیخخطنقطه قرار داد و نوک مدادش را روی آن  توجهجلبو بدون  آرامآرام

 را پر کرد و امضا به همراه نام نقاش به شکلی محو و خفیف ظاهر شد.

 از نوشته عکس گرفت. بااحتیاطبزرگ دستپاچه شد و خیلی زود موبایلش را بیرون آورد و با کشف این راز 

نیستید.  هاکتاب: شما مجاز به عکاسی از درآمدگرفتن عکس چراغ اخطار میزش روشن شد و پیغامی روی صفحه آن به نمایش  محضبه

 در صورت نیاز با کتابخانه هماهنگ کنید در غیر این صورت حق استفاده از موبایل را ندارید.

 قوانین کتابخانه مجازات خواهید شد. صفحه ظاهر شد: در صورت عدم توجه به رویدرشت  اینوشتهو در پایان 

 گوشی را در جیبش پنهان کرد. فوراًاو هول شد و 

 هانایتجبود. موضوع  شدهگردآوریوحشیانه و غیرمعمول در آن  هایکشیو آدم  هاقتلبه سراغ کتاب دوم رفت. کتابی که پرونده 

 را باز کرد. اشفحهصرا انتخاب و  خواریآدمبخش  معطلیبی. او ندبود شدهبندیدسته

 لباس کمد، ر. تصاویر مثله شده قربانیانی که در فریزشدمیدیده  آوردلهره صفحاتقدیمی سراسر دنیا در آن  هایروزنامهاز  هاییگزارش

 هاییخانهبود.  هدادرخبزرگ  هایخراشآسمانکه در مناطق شلوغ شهر و حتی در  هاییقتلبودند.  شدهگرفته هاقاتلیا در باربکیو خانگی 

 .نامیدندمیمسلخ خونین  را هاآن هاگزارشکه در 

دو  او توسط .سالهشانزدهخورده شدن دختر جوانی به نام کارینای با موضوع  2101در سال اولین پرونده مربوطه به کشور روسیه بود. 

د. را به دختران همسایه داده بودن یشانقابی از غذابش این جوانان آنکه ترعجیب. خورده شده بودو  تکهتکهدر آپارتمان مجردی جوان 

 !اندوردهخبود که از فرط گرسنگی او را کشته و  شدهنوشته. در اعترافات دو مرد جوان رسیدمیبعید به نظر  ایحرفهعملی که از قاتالن 
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 شد و در ناباوری جمله آخر را دوباره خواند. زدهبهت دهندهتکاندیوید با سردرگمی از این اعتراف 

به نام کارولین در هوستون آمریکا بود. قتلی که طی یک  2103در سال  سالهپانزدهدر صدر خبرها بود قتل یک دختر پرونده دیگری که 

نیز  دو آندند. در اعتراف بو سربریدهدختر را آویخته، شکنجه کرده و  هاآنبود.  شدهانجاماز سوی دو جوان  پرستیشیطانمراسم 

 !اندداشتهاهریمن را چنگ از  اشرهاییبود دختر روح شیطانی داشته و آن دو جوان تنها قصد کمک کردن و  شدهنوشته

ته بود که ماده مخدر قرار داشت گف تأثیرکه تحت  هاآنرا در یک کلبه متروکه حوالی هوستون دستگیر کرده بود. یکی از  هاآنپلیس 

 دارد روح پلید دوستش را هم از کالبدش بیرون کشد.قصد 

 فاقاتکه همگی در یک تاریخ مشخص شده بود  هاروزنامهتیتر درشت هالووین  هایجشنو در صفحات جلوتر چندین مورد قتل در 

 جمعیتهدسخبر مرگ  هاآناز  دریکیاو . ستشیطانی و طلسم شده ا شدمیدر یک ساعت خاص و در محلی که گفته  هرسالبود.  افتاده

کل بود. همه مقتوالن به ش دادهرخسمی  هایمیوهاثر مصرف  درسانفرانسیسکو دید. مرگی که  هایچینیحدود دویست نفر را در محله 

 د قصدشان تنهابو شدهنوشتهجوانی که دست به این کار زده بودند  ششدر اعترافات مرده بودند.  سرعتبهفجیعی خون استفراغ کرده و 

 بوده است. هابادامیچشمشوخی با 

ادار داشت. گویی نیرویی آنان را و جوانان و جنون شدگیمسخاعترافات احمقانه قاتالن پرونده نشان از  هاآنمواردی عجیبی که در اغلب 

 به انجام این جنایات کرده بود.

باید شید. بقیه بیرون ک الیالبهکه روی میز چیده بود کتابی با عنوان تاریخچه جشن هالووین را از  هاییکتابمیان  از با هراسدیوید 

 که ریشه این جشن بزرگ در کجا بوده است. دانستمی

تا  بود. شماره صفحه را به خاطر سپرد و ورق زد کردهاشارهاین رسم  گیریشکلبررسی کرد. فصل دوم به زمان  هایشفصلکتاب را با 

 طوالنی را پشت سر گذاشت و در میان صفحه به جمله عجیبی برخورد. هاینوشتهرسید. او  موردنظرشبه فصل 

رواج داده بودند. قومی به نام  هاآنبه آمریکا مهاجرت کرده و این رسم عجیب را در میان  هاایرلندیدر اوایل قرن نوزده گروه بزرگی از 

دستیابی به  محض بود که برای پرستیشیطانیک  هاآن. رسم کردندمیمین سرسبز ایرلند زندگی سلت که پیش از میالد مسیح در سرز

 .کردندمی اشقربانیفرزند خانواده را برگزیده و برای خدای مرگ  ترینبزرگرزق و روزی فراوان 

او صفحات را ورق زد و به تصاویر نقاشی شده از راه و رسم قربانی کردن در این قوم برخورد. درآوردن قلب قربانی یا شکافتن سر و 

ات تا خوراک حیوان گذاشتندمی شدمیکه درگاه بهشت نامیده  یپس از مراسم جسد قربانی را در قتلگاه هاآنبیرون آوردن مغزش. 

 وحشی شود.

ایرلند را  ECS خوارآدمکه چرا گروه  دانستمیحال ن رسوم خوفناک نفس عمیقی کشید و با آشفتگی کتاب را بست. دیوید از ای

ر آن اولین مراسم قربانی کردن با نام سامهین را د پرستانشیطانجایی که انتخاب کرده است. این سرزمین مهد تولد رسوم شیطانی بود. 

 سرزمین اجرا کرده بودند.

 با تونی تماس گرفت. مهسراسیاو 
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 گوشی موبایلش را نگاه کرد و از خود پرسید: دیوید؟ این وقت روز؟ که در دفترش بود تونی

 : قربان. من توی کتابخونه هستم. موضوع مهمیه که باید بهتون بگم.لرزیدمی وضوحبهو با تردید پاسخ داد. صدای مرد جوان 

 نگران بشی؟ قدراینتونی پرسید: چی باعث شده 

 نجات بدیم. چون شیطان همون جاست!رو ایرلند  مردمباید دیوید کوشید تا آرام و شمرده صحبت کند: 

 تونی با ترس گفت: پس تو هم به همین نتیجه رسیدی؟

 یه تصمیم درست بگیریم.با دوروتی هر دو سکوت کردند. تونی گفت: بهتره زودتر بیای تا  ایچندثانیهتا 

 از کتابخانه بیرون دوید. باعجلهگوشی موبایل در دستش بود بلند شد و  کهدرحالیدیوید 

 بود. تونی پرسید: تو حالت خوبه؟ تندشدهنگران بود و نفسش 

 کرد: پرسیدم خوبی؟ سؤالمرد جوان با ترس ایستاد و پشت سرش را نگاه کرد. تونی دوباره 

 تونی نشد. سؤالمتوجه  اصالً اما او 

 .کندمیعقیبش و ت آیدمیرا دید که به دنبالش  ایسایه، درست پشت سرش شدمیکه به خیابان اصلی منتهی  ایکوچهدر تاریکی  چراکه

 نفسش بند آمد و زیر لب زمزمه کرد: یکی داره تعقیبم می کنه.

 مطمئنی؟ -

 مطمئن نبودم. قدراین وقتهیچدیوید آرام پاسخ داد: 

 را گرفت اما هر چه تالش کرد موفق به تماس با او نشد. اششماره سرعتبهو گوشی موبایلش قطع شد. تونی جا خورد و 
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 فصل نه

 از اداره پلیس خارج شد دریافت کرد. پیامی کوتاه که با تصویری همراه بود. کههنگامیدرست دوروتی پیام عجیب دیوید را آخر وقت، 

 و اگر زنده است به سراغش برود. بخواندکهنه مشخص بود  ایصفحهمداد روی  روشنسایهاو خواسته بود تا نام فردی را که با 

 بود. شدهگرفتهدر نور کمرنگی  شدهارسالتصویر 

 رسیدن به خانه به سراغ کشف این ماجرا رفت. محضبهاو 

کرد. نور را  روشنرا جلو برد و چراغ مطالعه را  اشصندلیشت میز کارش نشست. چیزی بخورد پ آنکهبیبدون معطلی به اتاقش دوید و 

 زارافنرمروی آن کار کند.  توانستمیبه کامپیوترش منتقل کرد. حال را  آن و چون وضوح الزم را نداشت انداخت موبایلشروی 

Remini .رد بود خواناتر شد. تالش ک شدهنوشتهامضا و اسم کنارش که با خط درهمی  را باز کرد و در آن وضوح تصویر را بهتر کرد

 بود. شدهپنهاناسم مبهم بود و در داخل امضاء به طرزی مرموز تا نام نقاش را تشخیص دهد، 

 اهد.بخو. به ذهنش رسید تا تصویر را برای متخصص رمز یاب ارسال کند و از او کمک اسم را بخواند هر چه تالش کرد نتوانست

 با جیمی تماس گرفت. چند بار بوق خورد و او پاسخ داد: سالم دوروتی. خوبی؟ سرعتبه

 آره جیمی. تو چطوری؟ -

 اوضاع خوب پیش میره؟ -

 رو بهم دادن که پیچیده و دلخراشه. ایپروندهدوروتی با دلسردی آهی کشید و گفت: راستش نه. 

 کرد: آره شنیدم. چرا تو؟ تائیداو 

 می.نمی دونم جی -

 طرف باشی بدجور توی خطری. خواریآدموقتی با یه فرقه  -

 هولناکه. واقعاًدوروتی اعتراف کرد: 

 او پرسید: باهام کاری داشتی؟

 دوروتی با تردید پرسید: اگه ازت خواهشی بکنم برام انجام میدی؟

 او با اشتیاق گفت: البته. خب چی هست؟

مرموز امضاء خیره شد. گفت: یه تصویر دارم که دیوید گرفته. نمی دونم چیه و برای چه منظوریه.  عکسبهدوروتی به سمت میزش رفت و 

 مالقات کنم. اون آدم یه امضاست که کنارش اسمی دیده میشه. ازم خواسته اسم رو بخوونم و با

 .کارکنمعکس رو برام ایمیل کن تا روش  -



3داوطلبان مرگ  محمد علی قجه  

  
 

47 
 

 ممنونم جیمی. -

 افتخاره دوروتی.باعث  -

 پایان رسید. او تصویر را برای جیمی ایمیل کرد.و مکالمه به 

 بود. شدهگمدر داخل امضاء  عمدبه. یک نام عجیب و پیچیده که شدمی رمزگشاییتصویری که باید با دقتی خاص 

 ایاصلهفگوشی موبایلش قرار داشت. در  آن آماده کند. روی کامپیوترش صفحه ایمیل باز بود و کنار ایقهوهاندکی آرام شد و رفت تا 

 که در آشپزخانه بود گوشی چند بار زنگ خورد و او نشنید.

 پشت خطش بود و چون جواب نداد پیامی ارسال کرد.تونی 

نده ونخوابیده بود. باید تمام مدارک موجود پر درستیبه. خسته بود و از شب قبل کردمیدوروتی هنوز در آشپزخانه بود و قهوه درست 

ن بود. در ایشده غیرممکن  هاآنبه  یابیدستبعد از مرگ مری . مدارکی که کردمیمطالعه  ندبود شدهآوریجمعرا که توسط مری 

به دولتمردان واضح بود. همه  شانوابستگیکه  هاییشرکت. شده بود برده نام ECSوابسته به شرکت  ایزنجیرهاسناد از چندین شرکت 

و توزیع کنند.  ههیت آسانیبه. همان چیزی که باعث شده بود بتوانند عطر مخدر را بودندتولید دارو و مواد شیمیایی کار در  یاگونهبه هاآن

انیانش که روی قرب ایزنجیرهشفرد براون. قاتل  با نام. دکتری مانستمیبه کمک همان مرد قاتل که اسمش همیشه به یاد بشریت 

 .دادمیهولناکی انجام  هایآزمایش

 دخیل در پرونده خونین را بررسی کرد. هایشرکتدوروتی در مدارک تاریخچه همه 

 جورج سربود. همان شرکتی که  Future megatronicبود  شدهخارج هاآنالت پلیس منحل و از لیست ختنها شرکتی که پس از د

 .گرشکنجه هایرباتهمان شرکت سازنده  بود. شدهتعطیل ECSدر آن به قتل رسیده و به دلیل همکاری با گروه 

ا ت آورجنون. از فروش مواد مخدر و عطرهای دادندمیو خطرناکشان ادامه  غیرمجاز هایفعالیتهم چنان به  شرکااما در این میان سایر 

 .Red roomدر  واردیوانه هایقتلجنسی و  هایکشیبهرهقاچاق انسان. 

 عمالً هنگفت داده و  هایوامبرخورده بود. شرکتی که به دولت  Acromediaاو در میان هشت شرکت اقماری این فرقه هولناک به نام 

. گنجیدینمکه در ذهن  داشت باالیی هایرقمبه کاندیدهای انتخابات  پیکرغولرا وارد بازی خود کرده بود. کمک مالی این برند  انآن

 کرد.را حمایت می خور خوانروه این گ ی کهپشتیبان

. از روسیه تا درسیدنمیبه نحوی به باالترین و قدرتمندترین افراد  هاآنرا بررسی کرد بیشتر ترسید. همه  هافایلدوروتی از زمانی که 

 آمریکا، از ایرلند تا انگلستان.

ا در اختیار ر آوریفنمدرن قرن بودند کار راحتی نبود. گروهی که قدرت، ثروت و  پرستانشیطانکه  ایفرقهمبارزه با چنین  شکبی

 .زدندمیبودند دست مایل  به هر کاری که راحتیبهگرفته و 
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یستم کرد و با صدایی که بیشتر به زمزمه شبیه بود گفت: مایل ن غیرفعالدوربین اتاقش را  دادمیمدارک را به او تحویل  کههنگامیتونی 

هم  این صورت غیر دررو ازم تحویل گرفتی.  هاایننفهمه  کسهیچندارم. دقت کن تا  ایچارهین مدارک پردردسر رو بهت بدم ولی ا

 تو در خطری و هم من.

دست مردان قدرتمندی  توانستمی. اطالعاتی که اندمهمیمدارک حاوی چه اطالعات  دانستنمی چراکهشده بود.  زدهشگفتدوروتی 

که  را والنیطلیست آن از  چندنفریرا رو کند. کسانی که همه به این تجارت خونین و وحشی وابسته بودند. دوروتی تالش کرد تا نام 

 شده بود به خاطر بسپارد. Save ایشده رمزگذاریدر فولدر 

 .داندمیه چیزهایی در نگرانی بود. از اینکه مبادا کسی بفهمد او چ هرلحظهروز آن و از 

بود.  شدهرسالاپیامی روی ایمیل برطرف شد. به اتاقش برگشت و پشت میز نشست.  اشخستگیقهوه که درست شد با میل نوشید و 

 باز کرد. کامپیوتر صفحهپیام ارسالی جیمی را در  سرعتبهحواسش به گوشی موبایل نبود و 

 خوونده میشه ))بکینسکی((. شدهمخفیدوروتی عزیز. اسمی که در امضاء  کوتاه بود: سالم متن

 کرد. Searchرا بست و نام عجیب مرد را در گوگل  صفحه سرعتبهدوروتی که قلبش به تپش افتاده بود 

 هاسیاهیو  هااریکیتبا سبک ویژه و خاص که بیشتر به  هایینقاشیشد. این نام یک نقاش لهستانی بود. خالق  زدهشگفت اشنتیجهو از 

 .انداختمیرا به هراس ای بیننده هرپیدا کرد. تصاویری ترسناک و مرموز که  Imagesاز تصاویر این نقاش را در  اینمونه. او پرداختمی

ده است. حتی تصور کرد که صدایی شنید. پشت سرش را نگاه کرناخودآگاه ترسی عمیق در دل دوروتی افتاد. تا آن حد که برگشت و 

 ،یکگنگ و تار ایزمینهپسبا  هاآن. همه درآمددر صفحه به نمایش  یکبهیک هانقاشیترسید و بدنش دچار لرز شد.  اشتنهاییاز 

 .از شیطان ردپاهایی. جنگ، قتل، خونریزی و کشیده شده بودندفضاهایی زاییده دنیای مدرن با موجوداتی عجیب و ناملموس و 

 گذراند. از نظررا  هاآنچشمان دوروتی به صفحه خیره ماند. صفحه را پایین برد و همه 

قاش رسید. از این ن واریدیوانهبه تصویر ترسناک و  هانقاشیبه اوایل صفحه بازگردد در آخرین لیست  خواستمیکه  ایلحظهو درست 

 کردهاشاره ایالههد چهره پلیویر رفت و بزرگش کرد. توضیحاتی نداشت و تنها به که حالش را بد کرد. روی تص تصورغیرقابلتصویری 

: شدیمدر زیر نقاشی تنها یک تاریخ کمرنگ دیده گوشت و خون، موجودی که از درون بدن قربانی بیرون زده بود. خورنده بود. الهه 

0928. 

 نه امضایی و نه نامی.

 .به دست آورداطالعات بیشتری از این نقاش  تصمیم گرفتهولناک بود که از آن گذشت و  قدریبهنقاشی 

اهل  سازجسمهمنام کاملش زجیسواف بکینسکی بود، عکاس، نقاش و باز شد.  اشنامهزندگی سرعتبهجستجویش کرد و  پدیاویکیدر 

 و ... 0929ورشو لهستان. متولد 

 .بود 2112تاریخ مرگ فوریه دقیق شد و دریافت نقاش مرده است. 
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 .شودمی جوانی متبلور هایذهنیتزمانی که اوج شده است.  کشیده اشسالگینوزدهبا خود حساب کرد و دریافت نقاشی الهه اهریمنی در 

 . چیزی که دوروتی باورش نکرد.این مرد به دست یکی از آشنایانش به قتل رسیده بود

ی از بودند. قتل توسط یک کردهاشارهکرد. متون کمی پیدا شد که همه به مورد مشابه ای  مرگاو با سماجت شروع به جستجوی علت 

 عدم پرداخت پول. دلیل بهآشنایان 

ا دکتر هریسون تماس ب خانه تلفناز این بار نبود.  ایچارهمحرمانه استفاده کند اما  سوابقکه نباید از پلیس بودن برای دریافت  دانستمیاو 

 جوابش را داد: سالم دوروتی. حالت خوبه؟ فوراًتر گرفت. دک

 مزاحم شدم. دیروقتعذر می خوام که بله دکتر.  -

 ؟مرتبههمه چی مشکلی نیست.  -

 چه روزهای بدی رو می گذرونم.که می دونید . خودتون وبیشکم -

 درسته. بهت حق میدم. پرونده غیرعادی و ترسناکیه. -

 پیدا کنم. روآدمراستش امروز آخر وقت، دیوید برام یه پیام فرستاد و خواست اسم یه  -

 خب؟ -

 کرد و فهمیدم کیه. رمزگشاییاسم رو جیمی برام  -

 مهمه؟ قدراینکی هست که  -

 باورتون میشه؟ یه نقاش لهستانی که اسمش بکینسکیه. -

 شد و پرسید: اسمش چی بود؟ زدهشگفتدکتر 

 بکینسکی. -

 حاال چرا اون؟تا حاال نشنیدم.  -

یای شیطانی و دن هایتجسمیه چیزی مثل خاصی می کشه.  هاینقاشیخب دنبالش که گشتم فهمیدم آدم معروفیه و  -

 ولی به یه مشکل برخوردم.تاریکی. 

 چه مشکلی؟ -

 اون مرده دکتر. -

 ؟واقعاًهریسون جا خورد و گفت: 

 بله. -

 کی مرده؟ -

 ماجرا چیزی دیگه ایه. حتماًولی من باورم نمیشه.  شدهکشتهکه به دست یه آشنا با چاقو  نوشتن. 2112سال  -

 ؟2112دکتر فکری کرد و پرسید: گفتی 

 رو پیدا کنین؟ اشواقعیبله. می تونم خواهش کنم دلیل مرگ  -



3داوطلبان مرگ  محمد علی قجه  

  
 

50 
 

 خب ... میشه این کار رو کرد ولی ... -

 ولی چی؟ -

 موجود باشه. کالبدشکافیپرونده  هاگ -

 گفت: می دونم که کار درستی نیست ولی ناچارم. باشرمدوروتی 

 .کنممیخواهش  کمکم کنین دکتر. موضوع مهمیه که باید ازش سر در بیارم. لطفاً: ادامه داد و

 دکتر هریسون پذیرفت. قرار شد تا در اولین فرصت نتیجه را به او اعالم کند.

 ؟شدهمرگش باعث رد: یعنی چی زمزمه کو زیر لب  فرو رفتتلفن را که قطع کرد به فکر 

دیوید تماس بگیرد. گوشی موبایل را برداشت و تازه متوجه شد تونی با او تماس گرفته و پیامی برایش  ید بابا کهآمد  یادشو این بار به 

 گذاشته است.

اسی که آخرین تمتوی پیام را باز کرد و خواند: دوروتی، دیوید از عصر امروز که توی کتابخونه متوجه موضوع مهمی شده غیبش زده. 

باهام داشت گفت که یکی داره تعقیبش می کنه. من میرم تا ببینم ماجرا چیه و تو هم سعی کن تحت هیچ شرایطی از خونه خارج نشی تا 

 رستم.من برات یه محافظ بف

 دوروتی غرق وحشت شد. آیا دیوید قربانی بعدی این ماجرا بود؟

عرق شد. پنجره باز بود و باد سردی که  ستوجهش به پنجره آشپزخانه جلب شد. خشکش زد و از وحشت خی آوردلهرهو در این افکار 

 است؟ بازکردهبا خود فکر کرد که کی پنجره را . دادمیرا تکان  شپرده نازک یافتمیبه داخل راه 

 نرفته و این اتفاق عجیب و غیرعادی است. سوآنمطمئن شد که به 

وش کرد تا گخیره شد.  سوآنچشمان درشت شده به با که کنار میز گذاشته بود برداشت و  یاو آرام و محتاطانه کولتش را از کمربند

ه بود رساند و که او نشست اینقطه. بادی که سرما را تا رسیدنمیهیچ صدایی جز زوزه مالیم باد زمستانی به گوش شاید صدایی بشنود اما 

 لرزش بدنش را بیشتر کرد.

 ذهنش آمد. به ECSگروه  خواریآدمکلیپ  لحظهلحظهبکینسکی و  خوارآدمتصویر الهه در آن ترس و تنهایی عمیق، 

 سنگین شد. اشدهشرد حتی اسلحه میان انگشتان کرخت قلبش به تپش افتاد تا آن حد که دستانش به شکلی غیرعادی شروع به لرزیدن ک

 .کردمیمرتب نام خدا را زمزمه  کهدرحالیمردد از اتاق خارج شد.  هاییقدمبرخاست و با 

 به راهرو که رسید و میان نور کمرنگش ایستاد چشمش به صلیبی که بر دیوار کنار ساعت آویخته بود افتاد.

 به آنچه روبرویش بود خیره ماند. نفسش بند آمد و با دهان باز شد

 !صلیب روی دیوار وارونه شده بود
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 فصل ده

 صبح زود بود.

 .باریدمیبیرون از کلبه چوبی برف 

 از اتاقش خارج شد. دیانا هنوز خواب بود. آرامیبهرابرت از تخت برخاست و 

. با اشتیاق ریختمیروی زمین  شدندمیسفیدی که الک  هایدانهکرد. برف چون  پاکشدست بخار گرفته رفت و با  پنجرهاو به سمت 

. بیندمیرفی را ب ایمزرعهبود نگاه کرد. همانند کودکی که برای اولین بار  شدهمخفیمزرعه را که حاال زیر برفی سپید  انگیزدلمنظره 

 چنین تصویری را دیده است یا نه. قبالً که  دانستنمی

 تنگیلدبود احساس  دورافتادهشیشه بود شد. با غصه آهی کشید و از اینکه ذهنش از همه خاطرات  ویسآندقایقی محو تماشای آنچه در 

 کرد.

 ایشدهراموشفکه برای  ایتجربه. کردمیو خود هر آنچه الزم بود تجربه  رفتمیطاقت نداشت بیش از این در کلبه بماند. باید بیرون 

 .کردمیوادار  چیزهمهکشف ندگی که دوباره در کالبدش دمیده شده و او را به چون او به معنای بازگشت به زندگی بود. ز

رام آن را در رفت. قفل در را باز کرد و آ سویبهمحتاطانه  هاییقدمبه پشت سرش نگاه کرد تا مطمئن شود زن بیدار نشده است. آنگاه با 

 گشود.

وادار کرد تا بر روی برفی که هنوز از او را  کنندهمسخعجول برف به صورتش دویدند. سرمایی سبک اما  هایدانهباز شدن  محضبه

 و اولین اثر زندگی را در خود ثبت کرد. فرورفتدر امان مانده بود بگذارد. برفی بکر که با فشار پاهایش  هاانسانلگدمالی 

 العاده ست.این فوقلبخندی زد و زمزمه کرد: 

با  ادامه داشت. تمام پیکر دشت بزرگ هادوردستیش خیره شد. مقابلش دشتی وسیع بود که تا وم دوم را برداشت و به روبرسپس گا

رود. صدای برودخانه  سویبهکرد که  اشوسوسهبرف سفید شده بود. در را بست و با بخار دهانش دو دستش را گرم کرد. حس عجیبی 

 که با . صداییخواندفرامیخویش  سویبهو او را  کردمی. صدایی که افسونش رسیدمیبه گوش شدید هم در این برف  حتیرودخانه 

 .زدمیتلنگری  وا زدهیخهر بار شنیدنش به ذهن 

ه همراه آورده را که ب ایپارچه. رسیدمیمسیر صدا را ردیابی کند. صدا از سمت چپش به گوش  دقتبه. چشمانش را بست تا رفتمیباید 

 چرا باید چنین کند. دانستنمی اگرچهباشد  دادهگوشه دور دهانش بست تا به توصیه دیانا بود ب

به آن سمت حرکت کرد. سرما خیلی زود پاهایش را کرخت کرد اما از  رسیدمیآرام میان برفی که تا زانوهایش  هاییقدمبا  درنگبی

 .پیچیدمیدر مغزش  هرلحظه که صدای آن ایرودخانهاشتیاقش برای دیدن رودخانه کم نشد. 

. حاال فقط دود کمرنگ دودکش را ه بوداز کلبه دور شد کامالًاو را روی برف دید.  ردپاهایشبرگشت و  ایلحظه .دقایقی گذشت

 . سردش بود اما حاضر نشد بازگردد و با سماجت به راهش ادامه داد.شدمیمحو  و سرمامیان برف خیلی زود که  دیدمی
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 نود.بش کردمیتقال  پیکرغول هایسنگجریان پرخروش آب را که میان  توانستمیشد. حاال  ترواضحدای رودخانه کمی بعد ص

 رکردهپسرازیری مقابلش فضا را  سویآنحس کرد. مه ای که از  صورتشروی  خاستبرمی هاسنگتختهحتی بوی نم آب را که از میان 

 بود.

ه درون ک. آن پایین رودخانه بزرگ رسیدمیو به رودخانه  رفتمیپایین  مسیرتندی را دید.  چند قدم دیگر که برداشت مقابلش شیب

تا  بودمیاید مراقب ب ،او با کنجکاوی سعی کرد تا مسیری را به آن پایین پیدا کند. کمی جلوتر رفت. شدمیبود دیده  گیر افتاده ایدره

 به داخل دره نیفتد.

ده رفت. آنجا رودخانه بهتر دی سوآنرا چرخاند و به  هایشگامقدمی دیگر برداشت و متوجه شد مسیری باریک از شمال به دره راه دارد. 

 شروع به پایین رفتن کرد. بااحتیاطغلبه کرد و  اشنگرانیاما بر  ترسیدمی. شدمی

اطراف خودش را  هایبوتهاما خودش را کنترل کرد و با گرفتن بیفتد و چند باری نزدیک بود به پایین  ندزیر برف سست بود هایسنگ

 نگاه داشت.

علیرغم سرما و برف شدید هنوز میان  آلودشکفکه آب خروشان و  رودیکه آرزوی دیدنش را داشت رسید.  ایرودخانهو سرانجام به 

 زانگیدلبه آب نزدیک شد. سرد و  اندکاندکبود و او  زدهیخمسیر آب  هایکناره. رفتمی هادوردستو تا  آمدمیاز شمال  هاسنگ

ن دید محضبهبود. دستش را به داخل آب زالل برد و از سرمای آن حس خوبی پیدا کرد. وسوسه شد که کمی از آن آب بنوشد اما 

ود. این پر از برفی سپید ب هاآنروی شد. درختانی بلند که  زدهبهترودخانه تا باالی تپه رشد کرده بودند  سویآنکه در  هاییدرخت

 ادامه داشت. هادوردستجنگل انبوه تا 

بهتر  ازآنجاه جایی کسپس دیدگانش به میان درختان دوخته شد. درختان را بهتر ببیند.  تنیدهدرهمچند قدمی باالتر رفت تا این توده 

 دید. شدمی

 مشغول خوردن رسیدمیجمع شده بودند. به نظر  دورهم اینقطهکه در دید ا ر هاگرگاز  ایدسته. او شدنمیمیان درختان برفی دیده 

 .شدمیو هر از گاهی به دعوای شدیدی ختم  کردندمیشکاری که بر سر آن نزاع شکارشان هستند. 

 ببیند. شدمی تکهتکه هایشاندندانکه زیر  ایطعمهدرگیر ستیز شدند و او توانست  هاسگ ایلحظه

 . رابرت از ترس بر خود لرزید و زمزمه کرد: یه آدم؟شدمیو خورده  روی زمین افتادهو با آنچه دید غرق وحشت شد. انسانی 

 .کردندمی اشپارهپارهبه شکلی وحشیانه  هاگرگدید.  وضوحبهاین بار بیشتر دقت کرد و جنازه انسان را 

 .دوختبه رودخانه را چشمانش  و پایین انداختدیدگانش را از این صحنه دردناک او با نگرانی 

بدن  هاسنگدر گودی میان  ،کنار حاشیه رودخانه جایی که آب راکد و آرام بوداین بار زیر یخ چیزی دید که در نگاه اول ندیده بود. و 

 بود! شدهمدفون هایخ الیالبهانسانی 
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ر زیر د ال باشد اما هر بار جنازه ترسناکنگاه کرد و با تردید چشمانش را چندین برهم زد تا شاید در خی زدهیخرابرت ناباورانه به جنازه 

 یخ رودخانه مقابل چشمانش آمد.

مانده بود با  ازبنیمهمانش شمردی جوان که چ ،یخ ایشیشهزیر الیه  هاسنگبود. آنجا میان  ترضخیمرفت. کمی جلوتر یخ  سوآنآرام به 

 .خوردمی تکان تکانرام آب موج آ

 شده بود. سفیدرنگو  آلودپفآب تمام خون بدنش را برده و پوستش بود.  پر از زخمشد. چهره مرد  ترنزدیکاو 

ار و با تمام قدرت. چندین ب ،به یخ کوبید شده کرختکوشید تا یخ را بشکند. سنگی برداشت و با دستان  زدمی نفسنفس کهدرحالیاو 

 سنگ یخ را در هم شکست.

 بیرون کشید. بوی تعفن حالش را بد کرد و با تهوع صورتش را برگرداند. یخ هایخردهصورت مرد را از زیر  بااحتیاطاو 

م شد. زخ شدید که رابرت از دیدن آن چندشش ایبریدگیرا حرکت داد و شکاف عمیق گلویش پیدا شد.  جنازه آب سر ایلحظه

پیدا  اینازهجگیج و سردرگم از خود پرسید چرا باید اینجا چنین شده بود.  کبودتوسط آب شسته شده و رگ و پی گردنش متورم و 

 بشه؟ اون توی یه مزرعه به این زیبایی؟

 به یادش نیامد. چیزهیچرابرت به مرده نگاه کرد تا شاید او را بشناسد اما 

 او را دید. هاآنوزید یکی از که هنوز مشغول دریدن جنازه بودند. باد  هاگرگجنگل  سویآن

 هنوز گرسنه بودند و شکار او برایشان کار آسانی بود. هاگرگفرار کند.  سرعتبهرابرت دریافت باید 

گشت. و به کنار رودخانه بر بیشتر لغزید و او چند باری سرید هاسنگرفتن از دره کرد. این بار  شروع به باال سرعتبهبه خود آمد و 

 و در حال عبور از آن بودند. زدهآببه  کشیدندمیخرناس  کهدرحالی ایواهمه هیچبی هاگرگ

 حظههرلوحشی  هایگرگرا بگیرد و از بلندی باال رود. صدای  هابوتهدستانش قدرت نداشت تا . فراگرفتترس وجود رابرت را 

 .شدمی ترنزدیک

به خود نهیب زد و ترجیح داد تا دوباره تالش کند و تسلیم مرگ نشود. با آخرین قوایش به بوته بزرگی چنگ زد. خارهای بوته در 

رد را جریان شدید آب ب هاگرگباال رفت. تعدادی از  هاسنگخود را روی بوته آویخت و از  هاآنبه درد  توجهبیاما  فرورفتدستانش 

 آب رسیدند. ویسآنبه  چندتاییولی 

 .شدمی هاگرگشکار  شکبیاو  شدمیتا خود را باال بکشد. اگر بوته کنده  کردمیرابرت هنوز به بوته آویزان بود و تالش 

مرگ که در زیر پاهایش بود قدرتش را بیشتر کرد و بدنش داغ و پرحرارت شد. بازوانش با تمام نیرو بدنش را باال کشید و شبح دیدن 

و خود را به لب  انداخت چنگبود  کنارشبه سنگی که باالی بوته بود قفل شد. باال رفت و به سنگ دیگری که  آلودشخونانگشتان 

 هنوز در جستجوی راهی برای دستیابی به او بودند. هایشگرگکه  ایدرهدره رساند. 
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چشمانش را  بود ... اندکی ایستاد و کردهگمرد. جهت را ک هابرفبلند میان  هایقدمرابرت بدون اینکه نفسی تازه کند شروع به برداشتن 

 .آمدمیاز پشت سرش  هاگرگبست. صدای خرناس هولناک 

 پا به فرار گذاشت. غرب شمال سویبهقدری اندیشید و 

 ماندهباقیدی زیاهنوز تا کلبه چوبی راه  کهدرحالیسنگین کار دشواری بود و او خیلی زود از نفس افتاد.  هایبرفگام برداشتن میان 

 .خاستبرمیآسمان گرفته و ابری  سویبهکه هنوز از دودکش آن بخار سفیدی  ایکلبهبود. 

به  شبرای دریدن آلودخون هایدهانبا در تعقیبش بودند و  هاگرگبا ناامیدی پشت سرش را نگاه کرد.  تپیدمی تندیبهرابرت که قلبش 

 .شدندمی ترنزدیکبه او  هرلحظهو  گذاشتندمیبرف را پشت سر  درپیپیتند و  هاییگامبا  هاگرگ. آمدندمی سوآن

ت و آهستگی که در سکو هاستسال توگوییخوابیده بود.  هابرفو سپس آخرین نگاهش را به کلبه چوبی دوخت. کلبه چوبی در میان 

 است. شدهگمزمان 

 رسیده بودند. او دیگر توان فرار نداشت و ایستاد تا شکارش کنند. اشنزدیکیحاال به  هاگرگ

ابل قرا نقش زمین کرد. آخرین گرگ درست م هاگرگ درپیپیکه  هاییگلولهپیچید. در دشت ناگاه صدای شلیک چندین گلوله 

یره نگاهش به او خ کهدرحالی ندبازمادهانش بریده شد و  سرعتبهنفس گرگ پاشید.  جاهمهخونش  وپاهای رابرت روی برف افتاد 

 مانده بود.

 .خدای منروی برف زانو زد و زمزمه کرد:  حالبی. او شدمینزدیک  ایسایهاز دور اطرافش را نگاه کرد.  زدهبهترابرت 

 .آمدیماو  سویبهبلند  هاییقدمدر دست داشت و با  ایاسلحهشد. او هم روی صورتش ماسک بزرگی زده بود.  ترنزدیکشبح به او 

 تو خوبی؟ ،مرد که پالتوی ضخیمی به تن داشت اسلحه را کنار گذاشت و صدایش زد: رابرت

 رابرت با سردرگمی زمزمه کرد: رابرت؟

 بود. قیمتیگراندستکش چرمی  هایشدستشد. بازوی راستش باندپیچی داشت و به  تردقیقو به مرد 

 دوست من. شانس آوردیپرسید: او به رابرت که رسید ماسک را برداشت و آرام 

 ندیده بود. حال بهتا . او را نگاهش کردو درمانده  مستأصلرابرت 

 .دادمیدرآمده بود. ریشی که او را پیرتر نشان  ریششتهو  زدمیه موهایش به سفیدی مردی ک

 ؟شناسممیرابرت با تردید پرسید: تو رو 

 مرد جا خورد و پرسید: منم رابرت. تو چت شده؟

 بود. گیجاما او همچنان 
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رد . مرد با وحشت اسلحه را بیرون آوشدمینگاه کردند. زنی با داسش نزدیک  سوآناز دور صدای جیغ بلندی به گوش رسید. هر دو به 

 او گرفت. فریاد زد: نزدیک نشو. سویبهو 

 کاریش نداشته باش. اون دیاناست.. رابرت با نگرانی فریاد زد: دویدمی سوآنرابرت دقت کرد. او دیانا بود که به 

 ؟شناسیمیمرد متعجب پرسید: تو اون رو 

 دیدم اون بود. یه زن مهربون که نجاتم داد. هوشیبیرابرت درنگی کرد و گفت: اولین کسی که بعد از 

 خطری متوجه اش نیست. فعالًگفت: نگران نباش.  خطاب به زنمرد اسلحه را کنار گذاشت و 

 را کندتر کرد. هایشگامدیانا آرام شد و 

 حمله کنن.بهت  هاگرگرابرت صدایش زد: دیانا چرا اومدی دنبالم. ممکن بود 

 وقتی دیدم نیستی بدجور ترسیدم.گفت:  زناننفسرسید و  هاآندیانا به 

 .گفتممیدیانا. باید بهت  متأسفم -

 از شهر میاین؟او به مرد خیره شد و آرام پرسید: 

 گفت: بله. دیگه شهری نمونده. تأسفکرد و با  تأملیمرد 

 درسته؟ میریممیخیره شد. دیانا سری تکان داد و با درماندگی گفت: ما همه  هادوردستو به 

 : من بهت مدیونم.به زن گفتمرد لبخند تلخی زد و در سکوت به رابرت خیره شد. 

 بابت چی؟ -

 نجات بهترین دوستم. -

 دوستت؟ -

 .شناختمیرابرت هم ماتش برد. او رابرت را 

 و گفت: اجازه میدین مهمون شما باشم؟ نگاه کرد هابرفمرد بدون اینکه حرف دیگری بزند رد پای زن را روی 

 دیانا با احترام پاسخ داد: البته آقا.

 های وحشی سراغمون نیومدن از اینجا بریم. تا بلندش کند گفت: بهتره تا حیوون کردمیبه رابرت کمک  کهدرحالیمرد 

 به او خیره شد و آرام گفت: ممنونم مرد. تو جونم رو نجات دادی. رابرت

 قدم گذاشتند. هابرفهم میان  شانهبهشانهو هر دو 

 نگاه کرد و گفت: من هنوز اسمت رو نمی دونم. هاآنبه  رفتمیدیانا که جلوتر 
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 .م: اسمم دانلده، کارآگاه پلیسپاسخ دادمرد لبخند زد و 

بسیاری را مقابل چشمانش آورد.  هایصحنهمبهم در ذهنش دوید و  خاطراتیرابرت مات و مبهوت ایستاد و نامش را زمزمه کرد. 

و  خوردیمسیگار ... میان بارانی که به سقف اتومبیل  انگیزدلآدمکشی و بوی  هایفیلمکنار خیابان،  هایجنازه، آلودخون هایعکس

 .شکستمیسکوت را 

 از یادآوری همه آن رخدادهای تلخ گیج رفت و سست شد.سرش 

 رابرت عزیز. رسیممیرا محکم گرفت تا به زمین نخورد. گفت: نگران نباش. کلبه نزدیکه و زود  اششانهدانلد 
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 فصل یازده

فس بلندی نچشمانش را بست و شد.  نظیربیچای گرمی را که دیانا ریخته بود نوشید و تا چند ثانیه غرق در حسی خوب و  بااشتهادانلد 

 خوردم. هامدتبود که بعد از  اینوشیدنی ترینعالیآرام گفت: این . کشید

 دیانا لبخندی زد و پرسید: اهل کجایین؟

 ، یه مرد تنهای آمریکایی.نیویورکی هستم -

 خاصی تعلق داشته باشی. جایبهبرای خوب بودن دلیلی نداره که  -

 نبود به شهر آروم مرسر رفتم. کنترلقابلبه خاطر فرار از دنیایی که  دانلد سری تکان داد و گفت: درسته. من

 .اونجا آشنا شدم رابرتبا به رابرت اشاره کرد و ادامه داد: 

 گفت: پس من یه پلیسم؟ زدهشگفت .کند وتحلیلتجزیهدانلد را در ذهنش  هایگفتهرابرت کوشید تا 

هولناکی رو تجربه کردم.  هایپروندهسال در کنارش  هایسالبله دوست من. یه پلیس خوب و متعهد. کسی که  -

 ، نفس به نفس. ما مثل دو برادر همیشه همراه هم بودیم.لحظهبهلحظه

جا خورد. شانه رابرت را فشرد و گفت: تو با دیدنش بود که اولین بار  ایگونهبهعمیق صورتش دقیق شد. زخم  اشچهره هدانلد ب

 دوستم بودی، هستی و خواهی بود. اعتمادترینقابلو  تریننزدیک

ا جنازه تبه نظر می رسه که رابرت دچار فراموشی شده. وقتی پیداش کردم کنار رودخونه الگان افتاده بود. چند گفت:  تأسفدیانا با 

ترسیدم. فکر کردم اونم مرده اما ناخودآگاه رفتم و دیدم هنوز نفس می کشه. آوردمش پیش  شدتبهدیگه هم توی رودخونه بود و من 

 خودم و تازه دو روز میشه که به دنیا برگشته.

 دانلد جونم رو نجات داد.رابرت به دیانا نگاه کرد و با مهربانی گفت: تو حاال دومین دوست نزدیک منی. کسی که مثل 

ه پر از سیاهی به دنیایی ک اهمیتبی، پرتپشآن دو به عشقی تازه و زنده پی برد. عشقی که از درون زندگی، رنگارنگ و  هاینگاهدانلد از 

د: دنیا زمزمه کر چنین حس ارزشمندی مایه مباهات بود. او لبخند زد و شادمانهبود. در این بهبهه مرگ و نابودی  متولدشدهو ظلمت بود 

 که شیاطین سعی کنن سیاه و وارونه نشونش بدن. هرچندهنوز زیباست. 

 ؟ندیانا کنجکاو بود تا در مورد رابرت بیشتر بداند. رو به دانلد کرد و پرسید: شما دو نفر آمریکایی هستین. چطور سر از ایرلند در آوردی

کرد  . او کنار پنجره را بازشدمیمخفی  هابرفتا غروب میان  هاآن ردپاهایو  یدبارمیدانلد برخاست و به کنار پنجره رفت. هنوز برف 

 و اجازه خواست. دیانا لبخند زد و به او فهماند که مشکلی برای سیگار کشیدنش نیست.

رو پاک  هاانسان هایسیاهیداره همه  درا از جیب بیرون آورد و سیگاری برداشت. گفت: به نظر میاد برف قص اشفلزیاو جاسیگاری 

 پاهاشون رو. کنه حتی رد
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 دیانا گفت: من عاشق برفم. همیشه دوسش داشتم و با دیدنش به وجد می اومدم.

 تقسیم کردم. هاگرگرو با  بازیبرفکرد و گفت: منم که اولین تجربه  ایخندهرابرت 

 و خطرناک بود. کنندهمسخنگلی که ، مرگ و جهاگرگو هر سه به این حرف بامزه خندیدند. تجربه برف سپید کنار 

ه شد که توی شهر مرسر به ما داد ایپروندهاز شکاف باز پنجره بیرون دوید. گفت: آخرین  باعجلهدانلد به سیگارش پک زد و دود آن 

یمش اما وقتی گیرخیلی تالش کردیم تا بتونیم ب. کردمیمرگباری  هایآزمایش هاآدمبود. یه دکتر دیوانه که روی  ایزنجیرهیه قتل 

 دیگه کار از کار گذشته بود.که دستگیر شد 

کردن ولی ماجرا اعدامش . بردمیکام مرگ رو به  هاآدمو  کردمیآهی کشید و ادامه داد: اون عطر مخدری رو ساخت که مسخ 

 .کردیممیاز اون بود که فکر  دارترریشه

 که اون فقط یه قاتله و با مرگش همه چی شدبا ولع سیگار را پک زد و دودش را بیرون داد. در لحنش غصه و خشم آمیخته بود: تصور 

 یه فرقه ست که قصدش در اختیار گرفتن قدرت و ثروت بیشتره. هاکشیتموم میشه ولی فهمیدیم پشت این آدم 

 ؟ایفرقهدیانا پرسید: چه 

و با  مرداندولت، با آوریفنکه با عصر حاضر تطبیق پیدا کرد. با  ECSبه اسم مدرن  پرستیشیطانگفت: یه گروه  کامیتلخدانلد با 

زیادی رو تحت اختیار داره و در پوشش اونها داره جنایت و آدم کشی  هایشرکتگروهی که مشخص شد . نمردمی که باورش کرد

 .صحنه جرم زندهانسان، فروش مخدر و شیوه جدیدی از جنایت به اسم  قاچاقمی کنه. 

 ؟صحنه جرم زندهرابرت پرسید: 

بودیم. چیزی که شاید توی یه بازی کامپیوتری بشه باورش  هاآدمنده زوحشتناک شکنجه  هایکلیپبله. من و تو شاهد  -

د. اون رو مجازات ش خراشیدلست اونها به شکل بود حتی یکی از دخترهای پلیس به دن باورکردنیکرد ولی در واقعیت 

برامون توی سایت فرستادن تا  لحظهبهلحظهخورده شد و فیلم مرگش رو  زندهزندهگرسنه انداختن و  هایسگجلوی 

 درس عبرتی برای همه باشه.

 دیانا با ترس زمزمه کرد: خدای من. چطور ممکنه؟

ادامه میده. یه ماهی میشه که از  وارشدیوانه هایجنایتهنوز فعاله و داره به  مرگبارشونسایت خیره شد و ادامه داد:  هاآندانلد به 

 من گلوله خوردم و رابرت بهدالمون با اونها می گذره و حاال دوباره به نقطه اول برگشتیم. اونها پیروز شدن و ما شکست خوردیم. ج

 شد. دچارفراموشی 

در چنگ  هاگذشتهادامه داد: شهر لسیبورن و بلفاست نابود شدن و حاال ایرلند دوباره مثل  کنانزمزمهاندوه سراسر ذهنش را پر کرد و 

 هستم و کاری ازم بر نمیاد. هاانسانمرگ  ام تلخه که ببینم شاهدربمیرن. بباید مردمش دوباره انتقام تاریخ افتاده و 
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خبری  از شهرتنها بود و دنجش باشد. او در مزرعه  گرفتارشدهروزگاری  نگاهش کرد. باورش نشد که ایرلند به چنین زدهبهتدیانا 

جایی که هر مشت از خاکش را دوست  ،زادگاهش توانستمیونه گدلش لرزید. چ رخدادهای وحشتناکحال با شنیدن این  نداشت و

 ببیند؟ نابودشدهداشت 

. دامی که فریبت میده مین توی چه دام خطرناکی افتادیگفت: می دونم که خبرهای خوبی نیست ولی باید گفته بشه تا بدون تأسفدانلد با 

 می کنه. هاوحشیو تو رو مثل یه قربانی وسیله لذت 

به اسم  تی یه شهرک متروکهح راچستر، لندن، پاریس، دور مونده باشه. نیویورک هاجنایتاو ادامه داد: حاال دیگه جایی نیست که از این 

 ضربه مهلک وارد آورد. قدرتمند شیطاناسکروندا. نمی دونم از کجا باید شروع کرد و از کجا باید به این 

ژرفش بود که نفهمید آنش یه فیلتر رسیده است. آخرین کلماتش دیانا و  هایاندیشهغرق در تفکر و  چنانآنسیگار رو به اتمام بود. او 

 یا هتوی اتاق شکنج هاانسان دردناک و زجرآورکرد: توی این مدت کوتاه شاهد اتفاقات دردناکی بودیم. مرگ  تأسف رابرت را غرق

که باید  هاییچشمکه لحظه آخر باالی سرشون رفتم و نگاه خیره شده شون رو به دنیا بستم. اونهایی ، هاسگخورده شدنشون توسط 

اون دختر و پسرهای جوون توی آغوشم مردن و من هیچ کاری نتونستم بکنم ... هیچ کاری جز دعا خیلی از . دیدمیو عشق رو  هازیبایی

 خووندن.

 شدهمتالشیدنش ب کهدرحالیاو به رابرت خیره شد و با بغض زمزمه کرد: جنازه کایل رو چند روز پیش پیدا کردم. توی سردخونه بلفاست 

حتی  کنممی حاال تصورکه بازم موفق نشدیم.  متأسفمالاقل اون یه نفر رو نجات داده باشیم اما به خاطر نمیاریش، امیدوار بودم  حتماًبود. 

 اون سردخونه هم متروکه شده باشه.

 رابرت پرسید: چرا اینجا به این روز افتاد؟

ه و خدرش رو از اون گرفتباعث تموم این ماجراها شده. دکتر شفرد ماده م یافتهجهشدانلد با تردید گفت: به نظر می رسه یه درخت 

تشمام بوش زیبایی که تو رو مسخ می کنه و با اس هایشکوفهسفیدش معروفه.  هایشکوفهساخته. درختی که بهش میگن برالندری که به 

 دچار جنون میشی و میل به خودکشی یا کشتن به سرت میزنه. اتفاقی که اینجا توی ایرلند افتاده.

 اون طرف رودخونه توی هادرختسفیدن.  هایشکوفهبلند رو که همیشه پر از  هایدرختکرد: منم دیدمش. اون  تائیددیانا با وحشت 

از شهر ار حصبا منطقه ممنوعه بود و  هااتفاققبل از این هستن. دو سالی میشه که کاشته شدن و تحت مراقبتن.  Lagan پارک جنگلی

 به پارک تفریحی! ش کردنشد و تبدیلاما این اواخر به روی همه باز  بود جداشده

حاال  .اندبوده رتعقبسیگار را بیرون انداخت. سری تکان داد و دریافت که چقدر از این گروه مرگبار  ماندهتهو  فرورفتدانلد به فکر 

ده بودند. ش هاانسانبیولوژیکی  سالح هادرختجایی که الگان.  شدهحفاظتدر مقر اصلی شیاطین بودند. شهر لیسبورن محدوده  هاآن

 .شدمیاستخراج  هاآناز  A-H3مخدر کشنده  شانزیباییدرختانی که با همه 

 بشیم درسته؟ کاربهدستپس باید دوباره دانلد غرق در اندوه شده بود پرسید:  هایگفتهرابرت که از 

 کنار بهترین دوستم باشم. بازگشتبیچشمان دانلد از امید برق زد و پاسخ داد: خوشحال میشم که توی این راه 
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مورد  تواندمیکه این مرد تنها کسی است که  دانستمیهنوز چیزی به خاطر نیاورده بود اما  اگرچهرابرت برخاست و مقابلش ایستاد. 

 اعتمادش باشد.

 وش رابرت بماند او را میان بازوانش فشرد و زمزمه کرد: به دنیای من خوش آومدی دوست عزیزم.منتظر آغ آنکهبیدانلد 

 دیانا لبخند زد و گفت: خب، گام اول نبرد برداشته شد. ارتش ما شد سه نفر.

 رابرت با تعجب پرسید: سه نفر؟

 گفت: البته. من همراه جدیدتون خواهم بود. باشهامتدیانا 

 زد و گفت: اما دیانا این راه به مرگ ختم میشه.دانلد لبخند تلخی 

 .امآمادهزن نفس عمیقی کشید و جواب داد: من همیشه برای مرگ 
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 فصل دوازده

 CDبود.  پرشده غبارآلودهای  CDو  هافلشکه از  تودرتوییکشوهای را جستجو کرد.  شدهبایگانیدکتر هریسون با دقت تمام مدارک 

 کالبدشکافی. هایگزارشبه بعد پر بود از  2112هایی که از سال 

از هر کشوری  کارتر غرولند کنان گفت: دکتر، کار تو مثل پیدا کردن سوزن توی انبار کاهه. می دونی چقدر پرونده به ما ارجاع شده؟

 که فکرش رو بکنی.

 بود. هافایلبود که دکتر مشغول بررسی  هاساعت

باید  گفت: می دونم کارتر ولیبه کارتر نگاهی انداخت و  زیرچشمیطوالنی قرمز شده بود  هایلیستز خیره شدن به چشمانش ا او که

 پیداش کنم.

 ردی.دنبالش بگ خاتمه یافته هایپرونده فایلبهتره توی پیرمرد کنارش نشست و عینک ضخیمش را باالی سرش برد. گفت: 

 پرسید: چطور؟ با تعجبدکتر 

 .نرو خیلی زود می بند اشپرونده نماجرایی رو پنهان کن نوقتی بخواکرد و پاسخ داد:  اخمیکارتر 

 کارتر دوباره عینکش را جا زد و به او اشاره کرد تا چه مسیری را دنبال کند.و سری تکان داد.  فرورفتهریسون به فکر 

 .دربیاوردسر  هاآناز محتوای  توانستمیو پیچیده بود و تنها کارتر  تودرتو هاپوشه

 .2112مرموز سال  هایمرگو سرانجام به فایل نهایی رسیدند. آخرین گزارش از 

 کارتر پرسید: چه ماهی؟

 .فوریه ماهدکتر مکثی کرد و گفت: 

کپی شده بود و امکان جستجو نداشت. هریسون روی اسامی . برگه شدمیو او به داخل پوشه ماه فوریه رفت. هزاران نفر در لیست دیده 

 کرد. در این جدول بلند و درهم حتی ترتیب اسامی نیز رعایت نشده بود. هامرده تکبهتکتصویر زوم کرد و شروع به خواندن نام 

 در ورشو مرده بودند. هاآناو با کالفگی شروع به خواندن اسامی کرد. تعداد کمی از 

 سوکیشود پشت دومین کامپیوتر نشست و از انتها خواندن اسامی را ادامه داد. هریسون از  ترراحتیدا کردن نام نقاش کارتر برای آنکه پ

 .رفتندمیو جلو  خواندندمیرا  هانامو او از سویی دیگر 

وست من به نظر میاد اسم : دگذشت و جستجویشان علیرغم تمام دقتی که داشتند به نتیجه نرسید. کارتر که خسته شده بود گفت دوساعتی

 .نشدهثبت هاآزمایشتوی لیست  اصالًاین آدم 
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کان و این فقط وقتی ام شدهنوشتههم  شعلت مرگ هاسایتهریسون به او خیره شد و ناامیدانه زمزمه کرد: ولی این ممکن نیست. توی 

 موجود باشه. یپذیره که مدارک

 را خاراند و پرسید: اسم اونی که نقاش رو کشته می دونی؟ سرشکارتر 

 کردهاشاره اشدگیزنبکینسکی را باز کرد. نامی از او برده نشده بود و تنها به محل  نامهزندگیرفت و تصویر  اشگوشیهریسون به سراغ 

 بودند: ولومین.

 نکرد.پیدا  چیزهیچرا جستجو کرد و آن مکان ناآشنا او با درماندگی نام 

 کارتر ریشش را دستی کشید و پرسید: اسمش چی بود؟

 ولومین.هریسون دوباره تکرار کرد: 

د یه نوشت. شایبرام کارتر سری تکان داد و گفت: یه دوست قدیمی داشتم که روس بود. اون این اسم رو چندین بار توی نامه هاش 

 یا شهرک کوچیک. یه روستا مثالً ونشاننامبیمنطقه توی روسیه باشه. یه جای 

 هریسون با کنجکاوی پرسید: چطور میشه پیداش کرد؟

 کارتر گفت: دوستم رو یا اون اسم رو؟

 راحت تره. کنیمیهر کدوم که فکر  -

 خب ... هر دو کار سختیه. -

 چرا؟ -

 دوستم مرده و اگه اون نباشه نمیشه اطالعاتی به دست آورد. -

 دکتر با دلخوری زمزمه کرد: لعنت به این شانس.

 در سکوت سپری شد. ایچنددقیقهبایگانی نگاه کرد.  تودرتوی هایقفسهکارتر سکوت کرد و به 

 هریسون پرسید: می دونی دوستت کجا مرد؟

 .مأموریت... رفته بود به یه  عراقفشار آورد و گفت: توی  اشخستهکارتر به ذهن 

 ؟مأموریتیچه  -

 شد. طورهمینو سر این کار میده. آخرشم یه روز جونش ر گفتمییه خبرنگار بود. همیشه بهم  -

 .متأسفم -

 ایقشهنکارتر نفس عمیقی کشید و ناگهان چیزی به ذهنش رسید. هنوز بلند نشده بود که دوباره نشست و گفت: توی یکی از نامه هاش  

 خواستیمکه عجیب و مرموز بود انگار که  اینامهخیلی دیر به رستم رسید.  اشبعدیهمین بود. نامه  دقیقاًبود که اسمش  شدهضمیمه

 چیزی رو بهم بگه و جرات نداشت.
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 چیزی باعث ترسش شده بود. حتماًهریسون با چشمان ریز شده به کارتر خیره شد. پرسید: 

شرکت  م خاصیکارتر به دکتر زل زد و گفت: آره ... داره یادم میاد. اون شب از خووندن نامه بدجور وحشت کردم. نوشته بود توی مراس

 داشتن. صورتبهکرده و حاال پشیمونه. نوشته بود که مراسم پرستش آتش رو دیده و گروهی که همه نقاب 

 چرا دارم اینها رو میگم؟ اصالً کارتر مکث کرد. هریسون با هراس منتظر شد تا ادامه دهد اما پیرمرد سری تکان داد و گفت: 

 راستش ...هریسون اصرار کرد. کارتر با تردید گفت: 

 راستش چی؟ -

 ازم خواسته بود در مورد نامه چیزی نگم. -

 ولی چرا؟ -

 نمی دونم. -

 هریسون پرسید: می تونم نامه دوستت رو ببینم و محلی که عالمت زده رو داشته باشم؟

 .گیرممیکارتر به سراغ کامپیوترش رفت و زمزمه کرد: من همیشه از چیزهایی که دارم عکس 

 تصویر را به یاد آورد. سازیذخیرههریسون لبخندی زد و کنارش نشست. او فکری کرد تا محل 

سپس بازش کرد. نامه با دست خطی عجوالنه و درهم دقایقی طول کشید تا میان تصاویر فراوانی که ذخیره کرده بود پیدایش کند. 

از آن با  اینقطهبود که روی  ایکهنهکه نویسنده در شرایط مناسبی نبوده است. همراه نامه نقشه  دادمیبود. خطوطش نشان  شدهنوشته

 بود. شدهزدهدایره عالمتی 

ه کدر مجاورت لهستان بود. روستایی مرموز  شمال جهوری چکبود خواند. ولومین در  شدهنوشتهکارتر روی دایره زوم کرد و نامی که 

لش داره جالب میشه. نقاشی داریم که تصاویر شیطانی می کشه، قات کمکمنام برده نشده بود. کارتر با هیجان گفت: از آن  اینقشهدر هیچ 

 یا شایدم ... پرستیآتشاهل ولومینه و این وسط یه خبرنگار روس که از زادگاه قاتل نامه مرموزی نوشته. مراسم 

 !پرستیشیطانرا کامل کرد:  اشکلمهو هریسون 

 فرقه شیطانی بود. شاهد مراسم قربانی کردن شکبی دوست کارتربه یکدیگر نگاه کردند.  هاآن

 شد. زدهشگفت. هریسون از این کشف تازه جمهوری چکنیویورک، لتونی، ایرلند و اینک 

 ؟گوشی موبایلش زنگ خورد. شماره ناآشنا بود و دکتر با تردید زمزمه کرد: این کی می تونه باشهدر همان لحظه 

: دکتر، خواهش کردمیکرد. دوروتی از تلفن عمومی در خیابان صحبت  زدهوحشتو سپس پاسخ داد. صدای لرزان دوروتی او را 

ا رئیس تماس بفرار کردم و زدم به خیابون. . جرات ندارم برگردم اونجا ... داره میفته. توی خونه ام اتفاقات عجیبی نکمکم کنی کنممی

 شما بودین. به ذهنم رسیدکه  ایشمارهتنها گرفتم ولی در دسترس نبود 

 هریسون با نگرانی پرسید: االن کجایی؟
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 کنار یه کوچه به اسم جرالد.توی خیابان مدیسون هستم. ...  کنممیفکر  -

 بهتره جایی نری تا من بیام پیشت. -

 .میشهشیطانی داره  چیزهمهزودتر بیاید. انگار که فقط دوروتی دوباره التماس کرد: 

 نگران نباش. ،هریسون کوشید تا آرامش کند: من نزدیک اونجام

 طوالنی بایگانی باال رفت. هایپلهبا کارتر خداحافظی کرد و از  سرعتبهاو 

 بعید نبود. خوارانآدمکه او هم به سرنوشت مری دچار شود. آنچه از گروه  ترسیدمی

نیم ساعتی طول  رفتمیکه  اینقطهوارد کرد. مسیر پرترافیک بود و از هر  Navigatorشد و نقشه را روی  شسوار اتومبیل اعجلهباو 

 برسد.به مقصد تا  کشیدمی

به اسم ولومین در  دست پیدا کردم. روستایی هاپرستشیطانبرای تونی پیامی فرستاد: تونی، به نقطه جدیدی از گروه اتومبیل که راه افتاد 

 دست به کشتن اون نقاش زده. پرستیشیطانخرافات  تأثیربالروس. جایی که قاتل بکینسکی تحت 

 که دوروتی منتظرش بود برسد. جاییبهرا طی کرد تا شاید زودتر  برمیان مسیراو در تاریکی 

 فاش نشه. هاپرستشیطانو با خود زمزمه کرد: اون جوون و نقاش مردن تا راز 

 بوده است. هاآننقشه  شکبیکمی که بیشتر فکر کرد دریافت که مرگ دوست کارتر هم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3داوطلبان مرگ  محمد علی قجه  

  
 

65 
 

 فصل سیزده

از این با مخالفت او  قبلتشکیل شود. آنچه  FBIبا پلیس  ایجلسهپلیس برنارد کرک سرانجام پذیرفت تا  رئیسدر پی درخواست تونی، 

ابات خاص او و دخالتش در انتخ هایسیاستکردن این پرونده تبعات سنگینی در پی خواهد داشت.  ترگسترده دانستمیاو همراه بود. 

 ایالتی سبب شده بود تاکنون این رخداد خطرناک را جدی نگیرد.

 رو به افزایش است مقابلش چید. هاخودکشیتعداد  دادمیتونی تمام مدارک و شواهدی که نشان 

 و هیچ اثری از او نیست. مفقودشدهحتی اشاره کرد که دیوید محقق پرونده 

متقاعد شد تا قبل از عاقبت . رودمیاز آن است که تصورش  تروخیمکه ماجرا  ش شدباور .روی میزش قرار داد دید را کرک همه آنچه

 .شدمیاز این انجام  ترپیشکاری که باید . گیردکمک ب درتمندینهاد قحادتر شدن اوضاع از 

 دانستمی FBIپاسخ مثبت داده شد. پلیس  درخواستشاناندکی بعد به رسمی به اداره فدرال ارسال کرد.  صورتبهدرخواست جلسه را او 

 بود. هاآناین تنها راه پیش روی . کنندمیکه دیر یا زود به کمکشان نیاز پیدا 

این ه بود. در پلیس نشست رئیستونی کنار در ساختمان اداره تحقیقات فدرال در واشنگتن تشکیل شد. عصر روز بعد جلسه اضطراری 

 .ر اجراییمدی، ویلیام فردیک معاونش و پاتریک بوهم کلرئیس دیوید بودیچ حضور داشتند. FBI پلیس اعضاء تریناصلی نشست محرمانه

میرسه این  گرفته و به نظر ایتازهرنگ و بوی  کمکمگفت: موضوع  هاآنخطاب به  کرکبرای همه آشنا بود.  وبیشکممحتوای پرونده 

 دیزوبهاز جنون خودکشی کرده. این شرایط  یه نفرمخدر کشنده داره همه شهرهای آمریکا رو آلوده می کنه. هر روز گزارش میرسه 

 نیست. کنترلقابلی که اگه از اختیارمون خارج بشه . بحرانایجاد می کنهبحران بزرگی رو در دنیا 

 گفت: خب، به نظر میرسه که اوضاع خیلی خوب نیست. تأملتونی خواند و با  شدهتهیه کرک را در قالب گزارش هایگفتهبودیچ 

 همه خودکشی؟ بعدازاینبوهم با اخم پرسید: چرا حاال؟ 

ی همه رو کنجکاو شدمیکرک پاسخ داد: ما سعی کردیم موضوع رو سیاسی نکنیم و از وحشت مردم جلوگیری کنیم. اگه ماجرا فاش 

 . ما نمی تونستیم آب به آسیاب اونها بریزیم.کردمی ترموفقرو  ECSو همین سایت  کردمیبیشتر 

 خودمون رو داریم. هایروشمی دونین که ما حتماً بودیچ سری تکان داد و گفت: 

 را کامل کرد: باید باهامون همراه باشین. اولویت با ما و تصمیمات ماست. رئیسشفردیک گفته 

 کرک با دلخوری پذیرفت. تونی گفت: راه زیادی تا شکست اونها داریم.

 طرف هستیم؟ ایفرقهبا چه  دقیقاًبودیچ که منتظر شنیدن اطالعات او بود گفت: ما 

درتمند و تکنولوژی و دانشمندها ق ترینپیشرفتهو با کمک  شدهتلفیقکه با زمان حال  ایفرقه. رستپشیطانیه گروه  -

 زنده و آنالین. هایشکنجهدارن که توش هر جرمی رخ میده. از فروش انسان تا  ایچندمنظورهخطرناک شده. اونها سایت 
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 چه اقدامی انجام دادین؟ حالتابهخب شما بوهم گفت: 

حتی دو با این کار مدتی در سایت وقفه افتاد. مون سایت رو هک کردیم و واردش شدیم.  ITتونی پاسخ داد: چندین بار با گروه ماهر 

شهر مرسر رو که از جریان اولیه این پرونده واردش شده بودن به ایرلند فرستادیم. اونجا تونستیم پایگاهشون رو  هایپلیسنفر از بهترین 

 . ما در راچستر بردیم و نابودشون کردیم ولی بازم توی شهرکبرگشتن ترقویو  دارترریشهبه نظر میرسه دوباره ولی  سرنگون کنیم

 نها ...گرفتشون چون او کمدستمردن. این یه جنگ کامله مابین ما و اونها. نباید  مون اسکروندا لتونی شکست خوردیم و همه نفرات

 گذاشت.تونی مکث کرد و سخنش را ناتمام 

 بودیچ پرسید: اونها چی؟

 خود ارتش ان. -

 . سخنی که معنای عمیقی داشت.فروبردرا به فکر  هاآنلحن جدی تونی 

 بوهم لبخند تلخی زد و گفت: خب اونها هر چی که باشن باید ادبشون کرد. مگه نه؟

 و تونی پاسخ داد: بله همین طوره.

گروه ضربت خودمون رو بهتون معرفی خواهیم کرد. بهتره اونها رو به ما واگذار  بودیچ به بوهم و فردیک نگاهی انداخت و گفت: ما

 کنین.

 تونی گفت: ما هم با تمام نفرات در کنار شما هستیم.

ریسون بود هدکتر از سوی  هاآنخروج از جلسه چندین پیام برای تونی ارسال شد. یکی از  محضبهجلسه با موافقت همه به پایان رسید. 

بش باشد. او از تا مراق رودمیبه دنبال دوروتی و خواسته بود نام جمهوری چک را نیز به لیست سیاهش اضافه کند حتی نوشته بود از اکه 

هنوز خبری از دیوید به دستش نرسیده بود. پیام دوم از میکائیل بود که گزارش داده بود هنوز موفق  کهدرحالیاین پیام عجیب جا خورد 

 بود: بسته پستی شما به مقصد رسید، پست جیمز فارلی. ایغیرمنتظرهپیام  هاآننشده است و آخرین  ECSگروه به هک کردن سرور 

 است؟ شدهدادهبا خود اندیشید که این بسته کی سفارش  رفتندمیفرودگاه ویژه فدرال  سویبهکه  ایفاصلهاو در 

 کرد.هر چه اندیشید چیزی به ذهنش نیامد و موضوع را فراموش 

 فرود آمدند.نیویورک  بعد درنیم ساعت  مخصوصو با هواپیمای  منتقل شدندبه فرودگاه کرک و تونی 

 اداره رهسپار شدند. سویبه. هر دو با اتومبیل پلیس رسیدمیگرفته و ابری به نظر  بود و هواشده  شب رسیدند کههنگامی

د. برفی که حس کن باریدمیاز آسمان  اندکاندکبرفی را که  هایدانهاو توانست در راه تونی شیشه را پایین داد و دستش را بیرون برد. 

 .زدمیخاطرات تلخی را برایشان رقم  شکبی

 او آرام زمزمه کرد: قربان، از عاقبت این ماجرا واهمه دارم.
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 چیزی بگی و ترس مانعت شد. درسته؟ خواستیمیکرک به او خیره شد و پرسید: تو 

 هست که باورش مشکله.اسم کسایی توی لیست اون گروه آدمکش تونی سری تکان داد و گفت: 

 بشیم. عامقتلگفت: تونی بهتره توی این ماجرا محتاط باشی. دوست ندارم همه مون زیر لب کرک 

 به او نگاه کرد و ساکت شد. زدهوحشتتونی با چشمان 

زنده نان شهر هم چ حالبااینعبور کرد. آخر شب بود  یکبهیکقرمز  هایچراغشلوغ شهر را پشت سر گذاشت و از  هایخیاباناتومبیل 

 .کردمیسایه مرگی که آرام و هولناک در کمینش بود تقال زیر در  پرتپشو 

 هاییندورب... حتی  زدمیمانش را برق که چش پرنورو تیرهای  هامغازهاو غرق تماشای تابلوهای بزرگ و رنگارنگ شهر شد. ویترین 

 .پاییدمیفراوانی که تمامی سطح شهر را 

تصور کرد. شهری که با شیوع آلودگی ماده مخدر به مکانی هولناک  هازیباییشهر را بدون همه این  اشآشفتهدر اعماق ذهن  ایلحظه

 .شدمیتبدیل  شدهویرانو 

 نبودند. باورقابلکه هرگز  هاییفیلممانند 

 ایاشقانهعبود تا عطر  هاشرکتکه روی میز کارکنان  تاپیلپ. از خوردمی. بوی مرگ همه سو به مشام کردندمیاما این بار باید باورش 

نحوه شکنجه  گیزاندل هایبازی جایبه. از صفحه کامپیوترهای کودکان تا تبلتی که شدمیکه برای ثبت خاطرات شیرین زندگی هدیه 

 هشدار داده بودند. هاآن. این حقیقت تلخی بود که دانلد و رابرت به دادمیرا آموزش  هاانسان

 او با یادآوری آن دو نگران شد و از خود پرسید: هنوز زنده ان؟

ماجرا  ندر لتونی بر او مسلم کرد که نباید از ای هاآنشکست . یافتمیقاره اروپا گسترش  سویآنحال این دایره مرگبار از آمریکا به 

 گذشت. راحتیبه

سرطانی که  ایغده. هم چون شدمی زندهاز نو و  کردمیدوباره رشد  شدمیچنان بود که اگر یکی از پاهایش قطع  ECSگروه هزارپای 

 .گشتبازمی ترعمیقو  دارترریشه رفتمیزمان جلوتر هر چه 

کشتار پس از فروش  . هر کلیپافتادمیاتفاق  پایانبیتنها به یک مکان محدود نبود بلکه در دنیای فریبنده اینترنت با مرزی  هاجنایتاین 

نسلی که  .شدمیبه تفریح نسل جدید بدل  هاصحنهو پس از مدتی دیدن این  گرفتمیعلیرغم همه سانسورها در اختیار کاربران قرار 

 کشی بود. دچار جنون و میل به آدم

کاری  زدندمیانسان در اتاق شکنجه دست  سربریدنرنگارنگ به تمرین  هایبازی جایبهدور کودکان  چنداننهشاید کمی بعد، زمانی 

 .دادندمیتروریستی آموزشش  هایگروهشریت در که در دنیا سیاه ب

 .اندرسیدهنفهمید که  ایچندثانیهتونی غرق در افکار خود بود و تا 

 بیل ایستاد و هر دو پیاده شدند.اتوم
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 از جایش برخاست و احترام گذاشت. هاآنحراست با دیدن  مأمور

 از پیش او رفت.کرک با تونی خداحافظی کرد و 

 آماده رفتن شد.خسته شده بود  پرتنشتونی هم که از جلسه 

 یا صدای بلند گفت: راستی قربان، یه بسته براتون اومده. مأمورنشده بود که  خارج ساختمان اما هنوز از درب

 درخواست نکرده بودم. ایبستهشد و پرسید: بسته؟ ولی من  زدهشگفتتونی دوباره 

 کنین. اشبررسیگفت: من نگهش داشتم تا خودتون بیاید و  مأمور

 مطمئنی که خطرناک نیست؟ -

 .دهشارسالبه نظر نمی رسه خطری داشته باشه چون رسمی  -

 تردید داری؟ -

 محتویات داخلش رو نشون نداد.راستش ... دستگاه  -

 تونی آرام به سمت اتاقک حراست رفت و پرسید: اینجاست؟

 بله قربان. -

 ورتادورشدکه تنها آدرس گیرنده روی آن بود. با روبان سفیدی که  قیمتگرانو خم شد و بسته را مقابل تونی گذاشت. یک بسته مقوایی 

 پیچیده شده بود.

 .شدمیتونی برداشت و تکانش داد. سنگین بود و با هر بار تکان خوردن صدای برخورد جسم نرمی به بدنه بسته شنیده 

 تونی با تعجب زمزمه کرد: یعنی یه توپه؟

 اشارهپبود گذاشت و آرام  شدهزدهبه سمتش آمد و بسته را از او گرفت. چاقویش را به چسب ضخیمی که روی دهانه آن  بااحتیاط مأمور

 کرد.

 بسته را روی پیشخوان گذاشت و بازش کرد. به تونی گفت: نمی خواید ببینین چیه؟

 جعبه را گرفت و باز کرد. هایلبهتونی 

 صدایش زد پاسخی نداد. مأمورشوکه بود. هر چه  ایچندثانیهتا 

 جعبه را باز کرد از وحشت فریاد کشید. هایلبهمرد که 

 دیوید داخل جعبه بود! دهسر بری

 خیره شده بود. هاآنمانده و به  بازنیمهچشمانش  کهدرحالی
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 فصل چهارده

 شب سنترال پارک خلوت بود. وقتآن

که در آن گوشه از پارک تنها و  ایصندلیدکتر هریسون پالتوی ضخیمش را روی دوروتی انداخت و کنارش روی صندلی نشست. 

 حس خوبی داشت. رؤیاییبوی دل انگیزش در آن فضای که  ایقهوهو خودش قهوه گرفته بود.  دوروتیبرای بود.  شدهفراموش

 بخوری تا گرم بشی. رواینبه دستش داد و آرام گفت: بهتره  راقهوه 

م نگران دگفت: خیلی نگرانم. بیشتر از خو سرحال آمد وو از خوردنش لذت برد.  اندکی نوشیددوروتی لبخند زد و قهوه را گرفت. 

 که توی خطرن.کسایی هستم 

 با نگرانی پرسید: از دوید خبری ندارین؟مکثی کرد و 

 با اخم گفت: نه دخترم. امیدوارم اتفاقی براش نیفتاده باشه. .سر تکان دادرا خورد و  اشقهوهاز  ایجرعهدکتر 

م که گفت: نمی تونم باور کن تأسفمشغول بودند نگاه کرد و با  سواریدوچرخهاز شب به  وقتآنکه با شوق در را دوروتی جوانانی 

 که توش جریان داره به نابودی کشیده بشه. ایزندگیاین شهر با همه شادی و 

رو  هاآدمی این وقتباوره.  غیرقابلکرد: درسته،  تائیدحواسش را به او داد.  کردمینگاه  هابوتهبازی یک سگ پشمالو را میان که دکتر 

 رو باور کنی. هابدیدلت نمی خواد  بینیمیو امیدی که توی وجودشون موج می زنه  نرژیباا

 دوروتی به او خیره شد و پرسید: یعنی امیدی هست؟

به یه  . هر شب تاریکنپر می کن جا روهمه هاسیاهیدهد: همیشه امید هست حتی وقتی  اشدلداریزد و کوشید تا  ایپدرانهدکتر لبخند 

 فراموش نکن. رواین... پگاه روشن ختم میشه 

 همیشه یه روز پرنور هست. ،دوروتی آرام گرفت و با امید گفت: درسته

ز خیره شد و ا شدندمیخواب زمستانی آماده برای  آلودگیخوابو در  خوردهگرهدر راه طوالنی پارک به هم او به درختان بلندی که 

 عجیبی کرد: دکتر ... از مرگ می ترسین؟ سؤالدکتر 

ست داشته رو دو اتزندگی. وقتی ترسممیرا نداشت. ابرویی باال انداخت و اعتراف کرد: خب ... مسلمه که  سؤالیهریسون انتظار چنین 

 .هراس دارم مرگ از برای اینباشی مرگ تنها چیزیه که تو رو از همه اونهایی که دوست داری دور می کنه. من 

وز طوری که هنمرد.  امزندگیلحظه خوب همه چی خوبه سراغت میاد. پدرم توی مرگ درست وقتی دوروتی جرات پیدا کرد و گفت: 

 باورم نشده.

 نمی دونستم. ،دوروتی متأسفمگفت:  ناراحتیهریسون با 

 د.اتفاق ناگهانی تلخ و دردناک ش ونشیرین نوجوونی ام با ا هایلحظهفراموشم نمیشه که چطور  وقتهیچدختر آهی کشید و ادامه داد: 
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 چرا مرد؟ -

ا چه حد اون اتفاق بهم نشون داد که دنیا ت دبیرستانم تصادف شدیدی کرد. التحصیلیفارغومد به جشن ا وقتی داشت می -

 .یا نه بینیمیرو بعد  یه دقیقهو گذراست. طوری که نمی دونی  ارزشبی

 نمی دونه. کسهیچحق با توئه.  -

 بدیع زندگی. هایرنگ، پر از وجوشجنب. شهر نیویورک زیبا بود، پر از فرورفتندهر دو در اندیشه عمیق  ایچنددقیقهو 

 هاییلحظه .اندیشیدندمیکه پیش رویشان بود  هاییلحظهبه  رؤیاییشاید او و هریسون تنها کسانی بودند که در آن روشنایی آرام و 

 و هولناک. بارخون

 را بیرون آورد و نگاهش کرد. اشگوشیو در همان لحظه گوشی موبایل دوروتی زنگ خورد. از جا پرید و 

 جواب داد: سالم قربان. سرعتبهتونی پشت خط بود. او 

 خط نگران و آشفته بود. با نگرانی پرسید: دوروتی تو خوبی؟ سویآنصدای تونی از 

 .رئیسبله  -

 دکتر پیش توئه؟ -

 بله. -

 آدرس رو برام بفرست.جایی نرید تا برسم.  اونجا،ی راحت شد و گفت: دارم میام خیال تون

 .رئیسدوروتی آرام گفت: چشم 

 .و آدرس را فرستاد گوشی را قطع کرد

 از اون نقاش چیزی فهمیدین؟ ،پرسید: راستی

 کار راحتی نبود ولی فهمیدم ماجراش چیه. .دکتر به هیجان آمد و گفت: البته

 ؟هشد شگچی باعث مربهم می گین  -

 ز همه جای دنیا آرشیو میا رو کالبدشکافیکارتر. اون همه مدارک  امقدیمیرفتم سراغ بایگانی مدارک و دوست  ،خب -

ام گفت. یه نامه که وقتی سراغش رکنه. من توی اینترنت اسم محل زندگی قاتل رو بهش دادم و اون از نامه یه دوست ب

 یم.رفتیم به یه راز هولناک پی برد

 دوروتی با چشمان خیره شده پرسید: چه رازی؟

وی تتوی جمهوری چک. یه روستای گمنام که نزدیک لهستانه.  هنی که بکینسکی رو کشته یه جاییومنطقه زندگی جو -

و اون رو بدجور ترسونده  شدهانجامبود. مراسمی که توی همون روستا  شدهگفتهنامه دوست کارتر از یه مراسم خاص 

 بود.
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 مراسم؟یه  -

 . همون فرقه که ما دنبالشیم.هبرای خدایان شیطانی هاآدمقربانی کردن  در واقعبله. مراسمی که  -

 شد و آرام زمزمه کرد: خدای من. زدهبهتدوروتی 

 .هریسون سر تکان داد و گفت: وقتی فهمیدم جا خوردم و برای تونی پیامی فرستادم تا جمهوری چک رو هم به لیست سیاهش اضافه کنه

 عجین شده. پرستیشیطانقبل با  هاسالجایی که به نظر میاد از 

 چرا اون جوون بکینسکی رو کشته؟ -

ده بود عجیب و سیاه باعث ش هاینقاشیبهترین دلیلش می تونه پنهان کردن رازهایی باشه که ازش خبردار شده بوده. اون  -

شده بوده یا  پرستنشیطا نوعیبهو  قرارگرفتهاون  یرتأثکه قاتل باهاش رابطه نزدیکی پیدا کنه. شاید بکینسکی تحت 

 این موضوع جوون رو به فکر کشتن اون انداخته.دچار اختالف عقیده شده و  اشخرافاتیشایدم با اون دوست 

 هاینقاشیشیدن با ک ایبرههدلیل برای کشته شدن نقاش را پیدا کند. مردی که در  ترینعاقالنهو کوشید تا  فرورفتفکر  بهدوروتی 

 نشات گرفته بود.عقاید دوست جوانش  تأثیراز  شکبیکه  هایینقاشیهولناک سعی در القاء افکارش به مردم داشت. 

 شیطانی ثابت شد. چیزی که ازش واهمه داشتم. هایفرقهیه مرگ مرموز دیگه و رد سیاه  بازهم: آخر کار ادامه داددکتر 

 بزرگی کردین.شما کمک دوروتی گفت: ممنونم دکتر. 

 از گروه پلیسم. فراموش کردی؟ جزئیخب منم  -

 شده. نماییقدرتقبل رشد کرده و حاال آماده  هامدتالبته که نه. الاقل حاال می دونم که این گروه از  -

 و در انتظار این لحظه بودن تا به سراغ مردم بیان هاسالنمیشه باور کرد که این گروه عجیب چه قدمتی داره. انگار که  -

 نابودشون کنن.

 اونها بود؟ ریزیبرنامهیعنی همه اتفاقاتی که از شهر مرسر شروع شد با  -

 به نظر میرسه. طوراین -

 جلوی اونها وایستن و شکست شون بدن. باشهامتکه تونستن  هاییآدمدوروتی گفت: خیلی دوست دارم دانلد و رابرت رو ببینم. 

عجیبی هستن. اولین بار بارم نشد که اون دو نفر پرونده هولناک دکتر شفرد رو بسته باشن. باید  هایآدمکرد: آره درسته. اونها  تائیددکتر 

 ست. العادهخارقدانلد رو ببینی. اون 

 داشت به خود بالید. هاآناو با غرور به دوروتی نگاه کرد و از اینکه دوستان شجاعی چون 

 یرینی زد. دکتر پرسید: نمی خوای برگردی خونه ات؟دوروتی آخرین جرعه قهوه را نوشید و لبخند ش

 راستش ... نمی دونم. -

 تنها نیستیم. وقتهیچدکتر مهربانانه پرسید: تنهایی تصوریه که ما داریم. ما 
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لبم رو از ایمان قدوروتی نگاهش کرد و نگران گفت: وقتی سکوت اطرافم رو پر می کنه خیاالت ترسناکی به سراغم میاد. تصوراتی که 

 باشه.که این شروع گمراهیم  ترسممی. می کنه خدا ناامید به

هریسون متفکرانه گفت: کار سختیه که گوشه تاریک ذهنت رو نابود کنی. باید ایمان قوی داشته باشی تا کمکت کنه و راه رو از بیراه 

 تشخیص بدی.

رم ایمان دابه درونم رسوخ کرده و داره عقل و اختیارم رو به دست می گیره.  کمکمزمزمه کرد: انگار که شیطان  لرزیدمیدوروتی که 

 رو از دست میدم.

 تا شیطان نتونه تسلیمت کنه. باورهات رو تقویت کندکتر دستش را فشرد و گفت: 

ت منم ایمانم رو از دس گفت: ساختندمیرا  ایطوالنیپارک راه  تودرتویبلند و  هایبوتهدرختان جایی که  سویآنناگاه صدایی از 

 دادم.

 خیره شدند. سوآنهر دو جا خوردند و به میان تاریکی 

 ادامه داد: وقتی شیطان قدرتمند بشه مشکل میشه باهاش جنگید. دارغصهجلو آمد و با لحنی  ایسایه

 .کردمیدرهم و عبوس نگاهشان  ایچهرهصورتش تابید. تونی بود که با  درجلوتر که آمد نور 

 تنگیلدهریسون با نگرانی به سویش رفت و در آغوشش کشید. تونی دوستانه گفت: هریسون عزیز، وقتی از نیویورک دور میشم احساس 

 .کنممی

 و او را محکم میان بازوانش فشرد.

 آنگاه به دوروتی نگاه کرد و پرسید: وقتی فهمیدم پیش دکتر هستی خیالم راحت شد.

 رسید؟ اینتیجهبه  جلسهدوروتی برخاست و گفت: 

 امیدوارم این پایان ماجرا باشه. فقط کمک مون می کنه FBIتونی سری تکان داد و با کالفگی جواب داد: 

 حالت خوبه؟ ،رئیسنگاه کرد و آرام پرسید:  اشچهرههریسون به 

ز همیشه به ا ترخمیدهو او را که  تونی احساس سرگیجه داشت. شانه هریسون را فشرد و لبخند تلخی زد. دوروتی با ترس نگاهش کرد

با خستگی به سمت صندلی پارک رفت و روی آن نشست. چند نفس عمیق کشید و به  او بلند دنبال کرد. هایبوتهتا کنار  رسیدمینظر 

 خیره شد. کردمیپارک جایی که سگ پشمالو هنوز با صاحبش بازی  سویآن

 جرات نداشت به چهره آن دو نگاه کند.

 نتونستم به گفتن خبرهای بد عادت کنم. وقتهیچوه گفت: با اند

 .چی شده رئیسدوروتی ترسید و با صدای لرزانی پرسید: 
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 هریسون اخم کرد و منتظر پاسخش ماند.

رد و رفت. ازم خداحافظی ک رئیسماجرا را تعریف کرد: از جلسه که برگشتم رفتیم اداره پلیس.  کشیدمینفس  سختیبهکه تونی 

 برگردم خونه تا یه شب آرامش رو تجربه کنم. ستمخوامی

حراست صدام کرد و گفت یه بسته برات اومده. جا خوردم و از دیدن اون بسته عجیب سفید  مأمورولی مکثی کرد و با بغض ادامه داد: 

 تعجب کردم.

 شد. زدهبهتنفس بکشد  آنکهبیهریسون با چشمان درشت شده به او زل زد. دوروتی 

کلمات را آرام و شمرده بر زبان آورد: بسته رو که باز کردیم دیدم ... سر بریده دیوید رو برام فرستادن. فکرش رو  هاآنتونی در سکوت 

 هدیه بهم دادن. عنوانبهبکن. سر یکی از نفراتم رو 

 و آرام اشک ریخت.

 اهای لرزانش خشکش زد.پروی  جاهماندوروتی شوکه شد و 

 وای خدا.را بست و زیر لب گفت: هریسون چشمانش 

 گیریم.رو ب شوقتی از جلسه برگشتم جشن تولد خواستممیزمزمه کرد:  فشردمیتونی از میان بغض سنگینی که گلویش را 

 .لرزیدمیچیزی بگوید ایستاده بود و  آنکهبیدوروتی 

تظارش را ان کسهیچکه  ایهدیهگرفته بودند. با  هاآنجشن تولد دیوید را برای  خوارانآدمدکتر کنارش رفت و در آغوشش گرفت. 

 نداشت.

 بود که پیروز شده بود و قربانی دیگری را به لیست خونین خود افزوده بود. ECSگروه شیطانی  بازهمو 
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 فصل پانزده

 حوالی عصر بود.

در عمق برف  که هاآن هایقدمبود. صدای  فرورفتهدر سکوت عمیقی  پوشیده شده و باریدمی وقفهبیدشت الگان همچنان با برفی که 

 .پیچیدمیتنها صدایی بود که در گوششان  رفتفرومی

 و دیانا و رابرت به دنبالش بودند. رفتمیدانلد جلوتر از همه 

 اطراف را دید. سمت راستشان رودخانه بود و سمت شدمی. مه رفته بود و حاال بهتر کردمیو به دوردست نگاه  ایستادمیقدم دانلد  هرچند

که  شدیمدیده مسطحی  هایزمین کردمیتا آنجا که چشم کار چپ مزرعه بزرگی که سرتاسرش با برف سپید شده بود. روبرویشان 

از رودخانه که از شرق به شمال  باید رای رسیدن به داخل شهر لیسبورنب. در این میان بود Hillsbroughجاده  در مجاورتمطابق نقشه 

اچار بودند نراه دیگری نبود و بود.  شدهزدهنقطه دشت پلی چوبی روی آن  ترینشمالیکه تنها در  ایرودخانه. کردندمیعبور  پیچیدمی

جنگلی که  .رسیدمی غیرممکن به نظر کامالًجنگل کنارشان بود اما عبور از مسیرش  کهدرحالیرا تا آن پل طی کنند.  تریطوالنیراه 

 .گذاشتندنمی شانزنده شکبیشده بود که  ایوحشیحاال پر از حیوانات 

از آن  . مقابلشان پل چوبی باریکی بود که بایدرسیدمیمقابلشان قرار گرفت. صدای رودخانه خروشان از دره به گوش  ایدرهاندکی بعد 

 ه نفر رد بشه.. دانلد گفت: باید احتیاط کنیم و هر بار یگذشتندمی

 رابرت جلو آمد و گفت: اول من رد میشم تا مطمئن بشم پل سالمه.

 تا سرنگون شود. او رفتمیپل را فرسوده کرده بود و هر آن احتمالش  شدمیو قدم روی پل گذاشت. ذرات آبی که از دره متصاعد 

عبور کرد. دانلد آخر از همه  آرامآرامهم رد شوند. دیانا هم با ترس روی پل رفت و  هاآنپل رسید و اشاره کرد تا  سویآنبه  بااحتیاط

 پل را رد کرد و هر سه نفس راحتی کشیدند.

. داخل ردکمیایرلند را تداعی  تاریخکه معماری قدیمی و باستانی  ایسفالیو  دارشیب هایسقفبا  هاییخانه. شدمیشهر آغاز  روبرو

 بود. پرشدهاز برف  هاخیابانو  هاکوچهحتی  جاهمهبود و شهر برف شدیدتر 

 گفت: به نظر میاد شهر رو تخلیه کردن. شدنمیدیده  هاآنکه هیچ رد پایی در  اینخوردهدست هایکوچهدانلد با دیدن 

 باشن؟. دیانا پرسید: چطور ممکنه همه رفته شدنمیدیده  هاآنخاموش بود و هیچ نوری از درون  هاساختمان

 شیوع اون مخدر کشنده باعث وحشت مردم شده و فرار کردن. -

 رابرت به دوردست نگاه کرد و گفت: حاال کجا باید بریم؟

 دانلد اندیشید و پاسخ داد: باید یه تلفن پیدا کنیم و با تونی تماس بگیریم.

 تونی؟ -
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پلیس شهر نیویورک. کسی که با ما در این پرونده مرموز همراه شده بود. باید زودتر از این باهاش تماس  رئیسبله. معاون  -

ود. انگار که و هر جا رفتم همه چی قطع ب کردنمیولی توی بیمارستان بلفاست نه گوشی موبایل و نه تلفن کار  گرفتممی

 قطع کرده باشه. عمداًیکی همه چی رو 

 تباطی نداریم. درسته؟پس ما هیچ راه ار -

 . به نظر میاد ما رو توی یه دام بزرگ انداختن.شدهقطعمیشه که تلفن خونه منم  ایدوهفتهکرد و گفت:  تائیددیانا 

ان درب همه را امتح بااحتیاطبود که  سمتشانتاریک بود. چندین خانه کوچک در دو  کامالًوارد اولین کوچه شدند. جایی که  هاآن

 اشقوهراغچبود که دانلد مجبور شد از  فرورفتهدر سیاهی  قدریبهراه . رسیدنمیبه گوش  هاآنقفل بودند و هیچ صدایی از کردند. همه 

ین برایشان و ا شدنمیباریک دیده  هایکوچههیچ ردی از آدم در آن که تنها منبع نورشان بود.  ایقوهچراغبرای دیدن مسیر استفاده کند. 

 کوچکی از گربه یا سگ را دیدند. ردپاهایدقت که کردند تنها از این معبر نگذشته است.  مسلم کرد که کسی

 الی بودند.خ گیهمدر کمال تعجب رابرت با کنجکاوی به چندین سطل زباله سرک کشید. انتظار داشت که پر از زباله باشند ولی 

 است. شدهآلوده رسیدمیکه به نظر  ایگربهسعی کرد به او حمله کند.  ایگربهحتی 

شد. آنچه  کهتتکه هاآنمیان حمله  سرعتبهاز هر سو به سمتش حمله کردند و  هاموشقبل از آنکه دانلد مجبور به کشتن گربه شود اما 

حال  تساکت و مرده اس رسیدمیبود. شهری که به نظر  پرشدهبا حیوانات وحشی و آلوده  لیسبورنرا غرق وحشت کرد. شهر  شانسههر 

: بهتره بیشتر گفترا بیرون آورد و  اشاسلحهترسشان بیشتر شد و دانلد  هاصحنه. با دیدن این شده بود رحمیبی خوارانگوشتیزبان م

 مراقب باشیم. انتظار نداشتم با چنین چیزهایی مواجه بشم.

 را با نور کمرنگی روشن کرده آلودشموهفضای  برقبود و نور ضعیف تیرهای  ترروشنوارد دومین کوچه شدند. آنجا  زودیبه آنان

. این بار اواسط کوچه گوشه دیواری قدیمی جنازه رسیدمیبه نظر  ترترسناک هاالمپکه هر از گاهی با چشمک زدن  ایکوچهبود. 

و شکمش دریده شده بود. او جنازه را تکان داد و  شدهبستهبا طناب  خوکرا دیدند. دانلد با دقت خم شد و نگاهش کرد. دستان  خوکی

ست. ا شدهانجامکه این عمل توسط انسان  دادمیبا سروصدا از درون شکمش بیرون آمدند و متفرق شدند. اثر بریدگی نشان  هاموش

ه یوان در چندین نقطپوست حبود.  زدهدست رحمانهبیشاید صاحبش و شاید مردی دیوانه که از توحش داروی مخدر به این شکنجه 

 و مغزش با ابزاری تیز شکافته شده بود. شدهکنده

 کردیمیجو باید کیلومترها جستکه شاید برای پیدا کردنش در شهر  ایقمهپیدا کند.  الشهاز  ترطرفآنرا خونینی او حتی توانست قمه 

 .شدمییافت  هاکوچهدر گوشه و کنار  راحتیبهو حاال 

کوچه  فبرخالراهنمایش خاموش بود. اینجا  هایچراغکه  ایدوطرفهاندکی بعد از کوچه خارج شدند و به خیابان اصلی رسیدند. خیابان 

. شدیمنبود بلکه این بار ساختمان عظیمی در سمت دیگر خیابان دیده  ایخانهبود. روبرویشان  دیدنقابلنور بیشتری داشت و اطرافشان 

: بود. دیانا بازوانش را به هم فشرد و گفت آوردلهره. خالی بودن آن اطراف کردمی توجهجلبساختمانی که یکه و تنها در میان خیابان 

 حس خوبی ندارم. اینجا یه جوریه.
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بلویی که خاموش . تاشدمیدیده  Lisborn care homeکرد و متفکرانه به ساختمان خیره شد. روی آن تابلوی دانلد سیگاری روشن 

 و غبارآلود بود.

 پیدا کنند و یا شاید هنوز تلفنی وجود داشته باشد که بتوان با آن تماس ایزندهبا خود فکر کرد شاید بتوانند در داخل ساختمان انسان 

 گرفت.

 بزنیم. مرکز نگهداریگفت: بهتره یه سری به اون 

 اونجا کسی منتظرمون باشه؟ کنیمیی فکر عندیانا رد نگاهش را دنبال کرد و پرسید: ی

 دانلد دود سیگار را بیرون داد و زمزمه کرد: امیدوارم.

 بود. فرورفتهساختمان بزرگ به راه افتادند. ساختمانی که در سیاهی و سکوت  سویبهو 

هر سه د. کر مسلحرا  اشاسلحه. دانلد ترسید و آمدمیرا جلب کرد. صدا از پشت سرشان  توجهشاننزدیک ساختمان که شدند صدایی 

رابرت با  .رسیدمیبه گوش  عجیبیصدای  دوخانهمیان  تر از جایی که بودند طرفآن، به تاریکی خیره شدند. از داخل کوچه باریک

 هراس زمزمه کرد: اون صدای چیه؟

 داره چیزی رو می خوره. آدمه ودیانا چشمانش را تیز کرد و با وحشت گفت: خدای من. یه 

زل  هاآنه بو  درشت شدبا دیدن نور سرش را برگرداند. چشمانش  پسربچهانداخت.  سوآنبه  بااحتیاطرا روشن کرد و  اشقوهچراغدانلد 

 دید لرزید. ازآنچهبود. دانلد نور را پایین انداخت و  آلودخون. دهانش زد

 آرام گفت: فکر کنم باید بهش شلیک کنی.دیانا او در حال خوردن جنازه بود. افتاده بود.  هابرفمیان  کودک دیگریجسد 

خیز  هاآنبه سمت  ریختمیآب دهانش بیرون  کهدرحالیتازه حریص شد. برگشت و  هایطعمهبا دیدن  پسرکدانلد تردید داشت. 

 برداشت.

 با ترس گفت: منتظر چی هستی؟ دیانا

رفت و نگاهش  شدر چندمتری اش روی زمین افتاد. رابرت به سوی پسربچه. را شکافت اشسینهنشانه گرفت و با دو گلوله  شدانلد به سمت

ه کدخترکی کند.  اشبررسیتا  دوم دویدکودک  بود و مشخص بود دچار آلودگی شده است. او به سمت آلودخونکرد. چشمانش 

 .فشردمیهنوز عروسکش را میان دستانش  کهدرحالیبود.  زدهیخمرده و بدنش 

ترکی که هم او و هم دخ ،چشمانش را بست. پسرکی که بودن یا نبودنش تفاوتی نداشت تأسفبر روی جنازه پسرک خم شد و با  دانلد

 .کشممیزمزمه کرد: باورم نمیشه که دارم آدم با بغضی عمیق و درمانده  متأثربود.  زدهیخ هابرفاز ترس میان 

 نداریم دانلد. ایچارهداد:  اشدلداریرا فشرد و  اششانهدیانا 

 آلوده شدن؟ امبقیه: یعنی پرسید نگرانیدانلد به ساختمان خیره شد و با 
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 هاییتلخی. دیدنمیرا  هاتلخیدیگر  گونهاینرا بپوشاند. شاید ش کوشید تا با برف سپید صورت خونینکنار جنازه دخترک نشست. رابرت 

 بود. باورغیرقابلودکی چون او که برای ک

 بودن که توی شهر موندن. شاید از همین نوانخانه فرار کردن. هاییبچهآخرین  هااین ظاهراً دیانا گفت: 

 دانلد با سردرگمی شانه باال انداخت.

 گفت: یعنی این دنیایی بود که بهش برگشتم؟ همش همین بود؟ زدهبهت کردمیپر  هابرفرابرت که همچنان صورت دخترک را با 

 سر تکان داد و پاسخ داد: بله. این همون دنیاییه که بهش برگشتی. دانلد با تلخی

 ،ابان میان سرمادر دو سوی خی هادکلنابودی بشر سر پا ایستاده بودند افتاد.  با وجودبلندی که هنوز  هایدکلبه  شچشم اهآه کشید. ناگو 

 هاآن سویبه که هاییدوربین .شدمیدیده نظارتی  هایدوربین هاآنبدون ترس از سیاهی و ظلمت به اوج آسمان رفته بودند. بر باالی 

 هب از مرگ یکایک اهالی شهر در سایت انگیزیهیجان هایفیلمالکترونیکی چشمان این  شکبیبودند.  شاننظارهچرخیده و در حال 

 .شاهد باشد و از آن لذت ببردرا  هاانسانمرگ و نابودی  ،زنده و داغ توانستمیکه  کسیآنت بود خ. چه خوشبگذاشتندمینمایش 

 مرگ بودند. بهمحکومکه  هاییانسان

 گرفته میشه. هادوربینتصویر ما با این که به سویشان زوم شده بود اشاره کرد و گفت: خدای من.  هاییدوربیندیانا به 

 میشه.دیده دست تکان داد. دانلد لبخند تلخی زد و گفت: البته که  هاآنو با سادگی برای 

 باید کمک بخوایم. -

 کسی کمکمون نمی کنه دیانا. ما اینجا میون یه شهر مرده تنهای تنهاییم. -

 هنوز کسایی هستن که زنده ان و نیاز به کمک دارن. حتماًرابرت برخاست و گفت: بهتره سری به ساختمون های اطراف بزنیم. 

 همین طوره. حتماًکرد و امیدوارانه گفت:  تائیددانلد 

 جنگیدن فکر فرار باشیم. جایبهانداخت و گفت: خب ... ما سه گلوله بیشتر نداریم. بهتره  اشاسلحهی به نگاه

 درب ساختمان رفتند. سویبههر سه 

 .پیچیدمی شگرسنه شهر در سکوت مخوف هایسگصدای زوزه  کهدرحالی

 باز شد. آرامیبهدستگیره در را فشرد و در  بااحتیاطدانلد 

که با  شان را ببینند. هال بزرگیلتوانستند مقاب هاآنمیان ظلمت افتاد و با ولع . نور را روشن کرد اشقوهچراغبود و او تر تاریکداخل 

ه حال خود که این مکان ب هاستمدت رسیدمیبود. چنین به نظر  فراگرفتهرا  جاهمه. غبار و خاک رفتمیبه طبقه باال  ایطوالنی هایپله

 ندیدند. ایجنازههر چه نگاه کردند انسان یا حتی  هاآناست.  رهاشده
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 اعتیس. شدمیشیشه آن دیده  روی خونخیره شد. هنوز آثار بزرگ دقت به ساعت  نور چراغ روی ساعت دیواری افتاد. دانلد با ایلحظه

 .گشتبازمی. گویی زمان به گذشته چرخیدمیبه عقب  واردیوانه هایشعقربهکه وارونه شده و 

دند راه مسدود شده بود. گویی سعی کرده بو شکستهدرهمکه با انبوهی از میزهای  هاپلهرابرت به گوشه دیگری نگاه کرد. جایی کنار 

 ورود چیزی را ببندند.

 پنهانشن ست که خواستآرام پرسید: یعنی چی اونجاانداخت.  انبارشدهمیزهای تل  میانب نور را به جمتوجه شد و با تع سوآندانلد هم به 

 کنن؟

رست . دری که دشدمیرا دید که به زیرزمین ساختمان منتهی  ایکهنهچوبی درب  هاتختهو  هاچوب الیالبهاز رفتند.  سوآنآرام به و 

 قرار داشت. هاپلهزیر 

 ه؟دیانا با ترس گفت: اینجا چه خبر

 بیاریم.دانلد متفکرانه پاسخ داد: راهی هست که باید ازش سر در 

 ؟میرهرابرت پرسید: این راه به کجا 

 : به جهنم!گفتدانلد چشمانش را تنگ کرد و 
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 فصل شانزده

 وارد اتاق شد. دخترک هنوز به هوش نیامده بود. آرامیبهکارالیل 

دیگری  انیقربکنند. این بار هم  هوششانبیناچار بودند در طول مدت جابجایی  هاآنبود و  دردسرسازهمیشه  پس از فروش هابردهانتقال 

 از همیشه ... دخترکی که هنوز بچه بود. ترمتفاوتاین بار  اما بود شدهانتخاب ECSسایت  خوارانخونبرای 

و صورتی کودکانه داشت. او تاکنون شکنجه شدن دختری به این سن و سال را ندیده  رنگطالییبلند و  یموهاینگاه کرد.  اسیرشاو به 

رای خود نام این کلیپ را ب توانستمیتهیه کند و در سایت محبوب شود. اگر  خراشدلفیلمی خونین و  تواندمیبود. با خود اندیشید 

 .کردمی اشپشتیبانی ازپیشبیش ECSثبت کند گروه 

 آرام موهای دختر را نوازش کرد. اهاندیشهدر این 

که باز شد کارالیل را مقابلش دید.  رنگشایقهوهچند نفس عمیق کشید و چشمانش را باز کرد. چشمان  آرامآرامبود  حالبیاو که 

 .دادمی. مالقاتی ناخوشایند که برای هر دو آخرین باری بود که رخ دیدندمیبرای اولین بار بود که یکدیگر را  هاآن

 شد. دخترک با ترس پرسید: من کجام؟ متأثردل کارالیل لرزید و از دیدن او 

 پس پاسخ داد: اینجا آخر دنیاست. بودمیضبط خواهد شد. باید مراقب حرف زدنش  هایشانمکالمهکه تمام  دانستمیکارالیل 

 کرد: تو کی هستی؟ سؤالدخترک گیج بود و دوباره 

 ش گریخت و به پشت سرش رفت. موهای نرمش را نوازش کرد و گفت: من صاحب توام.کارالیل از مقابل دیدگان

 چی داری میگی؟ -

بزارهای شکنجه ا بزرگ میز کهدرحالیمتوجه کرد. بر آستانه در ربات ترسناکی ایستاده بود  سوآنو سپس صدای باز شدن در هر دو را به 

 زنده و دقیق. ایحراجیگوناگون. کوچک و بزرگ، آماده برای  لیزری هایقلمو  هاتیغ ،هاقیچیهمراهش بود. روی میز پر بود از 

 گفت: این دیگه چیه؟ لرزیدمیدخترک که از وحشت 

 کارالیل زمزمه کرد: این یه ربات بی نظیره.

 دخترک خیلی زود به گریه افتاد و گفت: چیکار می خوای بکنی؟

 انجامش ندادی. وقتهیچصدای کارالیل لرزید: یه بازی کوچیک که 

شیطان ترس را در وجود کارالیل دید. صدایی هولناک در اتاق شکنجه پیچید: ناتالی عزیزم. تو امروز برگزیده شدی تا برای خدایان 

 قربانی بشی.

 با ناباوری تکرار کرد: قربانی؟ زدمی نفسنفس شدتبهناتالی که 
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 بله. اینجا جاییه که تو به رستگاری میرسی. -

 ؟ اینجا چه خبره؟زنیمیگفت: از چی حرف  او با وحشت

 هنرمندانه روی بدن زیبات داشته باشی. کوبیخالدوست داری که یه  حتماً: ادامه دادصدا با لحنی مرموز 

 چیه؟ کوبیخال -

با عمق  وکارالیل تصویر نقاشی ترسناکی را نشانش داد و گفت: قراره این تابلوی شیطانی روی پوست بدنت حک بشه. الیه به الیه 

 .بعدیسه

 اون رو ترسیم می کنه. مترمیلیبه  مترمیلییف رباتی که ربا دستان ظ ،ترتمامشیطان کاملش کرد: با زیبایی هر چه 

 التماس کرد: بذارین برم خونه. ناتالی گیج شد و

 گفت: دیگه برای رفتن دیر شده. تأسفکارالیل با 

 و دقیق. ذرهذرهاز پوست تا استخوان. گفت: دوست دارم این اثر هنری روی پشتش حک بشه.  رباتشیطان خطاب به 

 زمزمه کرد: بله قربان. ربات

از  استمخونمیخیره شد و دوباره خواهش کرد: بذار برم آقا.  به او آلوداشک. دخترک با چشمان گرفت کارالیلو نقاشی را از  جلو آمد

 .کنممیباه بود. خواهش خونه فرار کنم. فقط یه اشت

کوشید تا  .صندلی دخترک لرزید هایتسمهبرای سفت کردن  ببندد اما دستانش خوبیبهکارالیل به نزدیک ناتالی آمد تا دستانش را 

 .گرفتمیرا نادیده  چیزهمهشیطان پنهان کند. برای رسیدن به قدرت و ثروت باید  رحمبی هاینگاهترسش را از 

 .کنممیالتماس  ،هکن امشکنجهناتالی در عمق چشمان کارالیل زل زد و دوباره تالش کرد: نذار 

 ند شد.ت هایشنفسرا محکم کرد و نگاهش را از دیدگان جذاب و افسونگر دخترک دزدید. قلبش به تپش افتاد و  هاتسمهکارالیل 

 کارت رو شروع کن.شیطان فرمان را تکرار کرد: 

دقت  به حد کافی محکم نبود و او با نهایت هاتسمهرسی کرد. دستش را بر هایتسمهرفته و ناتالی  سویبهربات  .رفت کارالیل کنار

 کرد و با وحشت گفت: چیکار می خوای بکنی؟ ایناله هاتسمهکرد. دخترک از درد  محکمشان

 حالشبیبه او شوک داد و  فوراًاو را به جلو هل داد و وادارش کرد تا پشتش را خم کند. ناتالی مقاومت کرد و ربات  اهمیتبیربات 

 کرد.

 تسلیم شد.یدانه ناام ناتالی

 ادامه داد. لباسش را پاره کرد و پشتش آماده حکاکی اثر هنری شد. کردندمی حرکتبیکه او را  هاییتسمهربات به بستن 
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 شود. ی. شاید پذیرفته بود که قربانی خدایان شیطانکردنمیاز شوک برقی سست شده بود و دیگر مقاومتی  دخترک

. برای آن چه سن و سالی داشته باشد اشقربانیکه  کردنمی. ربات احساس نداشت و برایش تفاوتی کردمیکارالیل با نگرانی نگاهش 

 دیگر. چیزهیچبود و نه  مهم شدهریزیبرنامهساخته آهنی تنها دستورات 

را  لیزرشان پرتو میزپوست نرم ناتالی را لمس کرد تا بتواند  اشفلزیبا نوک انگشت سرد و  هاتسمهاز سفت بودن پس از اطمینان ربات 

 را برداشت. موردنیازش قلم. او اندکی درنگ کرد و تنظیم کند

 . رحم کنین.کنمنمی: دیگه از خونه فرار گفتمیو مرتب  کردمیدخترک با ترس نگاهش 

 بود. قربانی برای برداشت پوست هایشالیهتوجهی مشغول اسکن تصویر نقاشی و محاسبه عمق  هیچبیاما ربات 

مدتی طول  .تنها اندکی حسش کرد. درد اندک بود و دخترک داشتبرمیکارش را شروع کرد. اولین الیه تنها سطح نازکی از پوست را 

نها سبب نفس تتراشیده شد و خارش و درد آن  دقتبهتاریکش توسط قلم  زمینهپسو  هاسایهتا سطح نقاشی آماده شود. الیه اول با  کشید

 محکم شده بود. کامالًاما بدنش  افتدمیدخترک سعی داشت سرش را برگرداند و ببیند چه اتفاقی زدن ناتالی شد. 

که  ترایینپ. با عمقی رفتمیو داخل  تراشیدمیبود و ربات قلم دوم را برداشت. این الیه بخش دیگری از پوست را  ترعمیقالیه بعدی 

درد شدیدتر شد و دخترک به فریاد زدن افتاد. خون با کنده شدن پوست روی  برداریالیهبا آغاز این . دادمیتصویر را زیباتر نمایش 

حکاکی  و کندمی. او با دقت تصویر الهه را روی زمینه سیاه اول جمع کردرا  هاآنکه داشت  ایکندهمپشت دخترک جاری شد و ربات با 

 رفت. شیهوبیشد و ربات با آرامش بیشتری به کارش ادامه داد. سر دخترک روی صندلی افتاد و رو به  حالبی. ناتالی از درد کردمی

نگاه  شدیمید. ربات قلم دیگری برداشت و نقاطی که باید تا نزدیکی استخوان کنده طرح به سومین الیه رسسپری شد.  خراشدلدقایقی 

 ل از اتمام نقاشی زنده بماند.شده بود. ربات مراقب بود تا قب حالبیکرد. ناتالی از شوک و خونریزی 

 .گذاشتندمیفروش  بهباالیی  با قیمتباید این اثر زنده هنری را 

 کار کردع به . قلم که شروشدمیتراشیده  هادندهو تا نزدیک  شدهبرداشتهقسمت کار بود. بخشی از گوشت باید  تریندردناکالیه سوم 

بود و  هپرکردرا  جاهمه. خون شدمیکنده  ذرهذرهربات  آلودخونبدن الغر و نحیف دخترک به لرزش افتاد. گوشت بدنش میان دستان 

 ا سطح بدن ناتالی را تمیز نگه دارد.دستگاه مکنده با تمام قدرت سعی داشت ت

ای که تاب دیدنش را ندارد. صد دیدمیباشد اما حاال  بخشلذتدیدن این شکنجه برایش  کردمیکارالیل خیس عرق شده بود. تصور 

 اهد باشد.زجرآور را ش چنینایناو را دچار پشیمانی شدیدی کرد. حاضر نبود مرگی  شدمی ترضعیف هرلحظهدردناک ناتالی که  هایناله

 .کندمیو گوشت را  تراشیدمیخواست جلو برود و مانع ربات شود اما ترس مانعش شد. ربات همچنان 

 فرمانش را به ربات بفهماند: بهت دستور میدم کار رو متوقف کنی. آرامیبهکوشید تا 

متوقف  کرد: بهت دستور دادم تکرار شد و دوباره دستورش راتوجهی به کارش ادامه داد. او تصور کرد شاید نشنیده با هیچبیاما ربات 

 بشی.
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 ناگهان شیطان با صدای بلندی گفت: کارالیل عزیز. اون ربات فقط از من دستور می گیره.

 گروه نیستی و اون ربات فقط از تو هنوز عضوایستاد و نگاهش کرد. شیطان ادامه داد:  ایلحظهکارالیل جا خورد و ساکت شد. ربات 

 پیروی می کنه.اعضاء 

 : ولی منو عضو کردین. مگه نه؟گفتکارالیل با نگرانی 

 کرد و پاسخ داد: هنوز نه دوست من. تأملیصدا 

 غ بود؟رویعنی همش د -

 فریاد زد: پرسیدم دروغ بود؟

 شیطان با خونسردی پاسخ داد: تو برای عضو بودن شرایط الزم رو نداری.

 کدوم شرایط؟ -

و کمکم  و گفت: ولی بهم گفتی عضوم کردی دوربین را نگاه کرد. کارالیل با ترس ید و منتظر دستور جدید شدربات دست از کار کش

 دنیا رو تصاحب کنم. کنیمی

 .کردیمیکرد و گفت: نباید باور  ایخندهشیطان 

 بود. شیطان دستور داد: تمومش شدهآماده اشهنریربات رهایش کرده و تابلو . چکیدمیروی زمین ش و خون کردمیناتالی همچنان ناله 

 کن.

ا از پشت او با همه ر آلودخونتابلو  . بایدروی پوست دخترک ایجاد کندکه کنارش بود  ابعاد قابی راربات تیغ بزرگی برداشت تا با آن 

 .گذاشتمیو در فریم تابلو  کندمیگوشت و پوستش 

تو رو ساختم  لعنتی، من پارهآهنشد و فریاد زد:  ورحملهربات  سویبهناتالی باشد  زجر کشیدنبیش از این شاهد  حاضر نبودکارالیل که 

 .کنممینابودت  مو خودم

گردنش را  رگ با حرکتی دقیقانگشت تیز ربات حس کند  آنکهبی آناما قبل از دست به چاقوی روی میز برد تا به او حمله کند ... 

از  . خون با سرعتدیدفوران خون را از گردنش  نتوانست بفهمد چه شده است. تا آنکه ایهچندثانیتا شد و  زدهبهتکارالیل درید. 

 کسره کرد.یکارش را  تریعمیقبا بریدگی شود اما ربات  ریزی. سعی کرد تا با دستش مانع خونپاشیدمیگردنش به هوا  بریدگی

ان از . ربات پس از اطمینسست شدربات خیره مانده بود. بدنش لرزید و  تفاوتبیسرد و  صورتبهچشمانش  کهدرحالیخشکش زد 

ات روی زمین مقابل پاهای ربکارالیل  جانبیبدن سست و  .بیرون کشید او و تیزش را از میان گردن بلندانگشت آفریدگارش  شکست

 افتاد.

 شیطان گفت: عالی بود. حاال تابلو رو کامل کن.
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از گوشت و رید برا در قابی مستطیل شکل بدنش گوشت  . اوکشیدمیرا  جانشبی هاینفسدخترک آخرین . برداشتربات دوباره تیغ را 

بهترین  تتوانسمیهنری از گوشت و پوست انسان  ی. تابلویگذاشتآن را روی میزی که برای این کار آماده کرد بود  سپس .جدا کرد

 اثر برای فروش در سایت باشد.

به زمینی که پر از خون شده بود خیره ماند. نگاهی  زدهبهتو با چشمان  را کشید شنفسآخرین معلوم بود  هایشدنده کهدرحالیدختر 

 د و مرد.دردآلودش یخ ز و در ذهن بستنقشبود. تصویری که در پنجره زیبای چشمانش  رحمشبیآخرین تصویر دنیای  شکبیکه 

ر طالیی و در حصا ظرافت تراشیده شده بود داخل قاب قرار گرفت که با دقت وپشت دخترک  شدهکندهبه دستور شیطان گوشت 

 محصور شد. شارزشمند

وی دیوار عمارتی و زیباترین تابلویی که بر ر شدمیدر دنیا به فروش گذاشته تابلویی باشد که  ترینقیمتگران توانستمیاین اثر هنری 

 واقعی.و  بعدیسهعمقی  . تابلویی از گوشت انسان باشدمیآویخته بزرگ 

. گروه رده شدباز اتاق شکنجه بیرون  کردمینگاه  به دوربینکارالیل که هنوز جسد تابلو توسط مردی از اتاق خارج شد و به دنبال آن 

ECS  تصاحب دنیایی که در انتظارش بود، دنیای مردگانعمل کرده بود ...  اشوعدهبه. 
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 فصل هفده

 خوب نیست. اصالً تونی با نگرانی از هریسون پرسید: اوضاع 

ولی  شدهکنترلهوشمند و عطرهای مخدر تا حدودی  هایتاپلپوارد عمل شده و فروش  FBIکرد و ادامه داد: درسته که  تائیددوروتی 

 نیست. هااینفقط مشکل 

یی تا حد زیادی به کمکمون اومدن ولی هنوز نگرانم. نگران چیزها تونی سر تکان داد و گفت: بله درسته که از قدرتشون استفاده کردن و

 که فراتر از این شهر و کشوره.

. هشد ترمحتاط ECSگروه : توی این مدت کوتاه متوجه شدم گفت ITگروه  جدید رئیس. ادوارد فرورفتهریسون اخمی کرد و به فکر 

 .هرو آنالین پخش نمی کن هاشکنجهمیگه دیگه  میکائیل

 هایلیپکزنده خبری نیست. هر چی هست  هایشکنجهاز  فعالًاما  کنیممیهمین طوره. هر روز سایت رو رصد  متأسفانهتونی گفت: بله 

ر میشه. هر هر روز داره بیشتسایتشون  هایفیلمتعداد شدن.  تررحمبیو  تروحشیکرد. اونها حاال  شونایه که نمیشه ردیابی  شدهضبط

عادی،  هاینکشتیه اتفاق و یه قربانی. اونم نه  هرلحظه. برو بشمرو هاییصحنهچه با  که دوباره باید ترسممی سرکار صبح که میام

 میاره.آدم قوم بربر رو به یاد  هایجنایتو  وسطیقرونوحشتناکی که دوران  هایروش

ی می ه. طوری که اگه یه عضویت ساده هم داشته باشرایگان در سایت گذاشته میش هاکلیپدوروتی با وحشت گفت: حتی خیلی از این 

 تونی همه رو ببینی.

 شیاطین بشه. خواریآدمادوارد گفت: حتی یه بچه کوچیک هم می تونه این فیلم رو ببینه و وارد دنیای توحش و 

 و پلیدی آلوده بشه و بهش عادت کنه. گریوحشیکه نسل جوون به تونی گفت: اونها همین رو می خوان. می خوان 

وسوسه  مککمو  کنیمیدرسته. وقتی چیزی مرتب جلوی چشمت قرار بگیره بهش عادت  کامالًادوارد با لحنی کارشناسانه ادامه داد: 

ش کرد. اون لتحریک بشه دیگه نمیشه کنتر اتکنجکاویبه سراغت میاد. فرقی نداره چه سن و سالی داشته باشی. وقتی دادنش انجام 

دارن جلو میرن. امروز تو رو به دیدن اتاق شکنجه دعوت می کنن و فردا خودت رو به اونجا  غیرانسانی روشدرست با همین  هاآدمکش

. من اطالعاتی ی شدخواهاین دایره خونین گرفتار میشی و قربانی این فرقه شیطانی توی  آخرشمی کشونن که یا قاتل باشی و یا قربانی. 

 زیادی با این فرقه و عقاید سیاهش در ارتباطه. هایپروندهه دیوید قبل از مرگ به دست آورده بود خووندم و وحشت کردم. رو ک

 دوروتی با شنیدن نام دیوید چشمانش را بست و زیر لب دعا خواند.

روی پشتش  گرنجهشکپونزده ساله بود. یه ربات  دختربچهگذاشتن شکنجه یه  تتوی سای که دیروز: آخرین فیلمی گفتبا اندوه  ادوارد

جالب اینجاست که همراه اونها مردی هم بود که به دست همون ربات کشته شد. انگار که اونها به اعضاء یه تابلو نقاشی رو حکاکی کرد. 

 خودشون هم رحم نمی کنن.
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از  تادن کن زندهزندهرو  دخترک گوشت پشتاون مرد رو کشتن و : بله سخنان او را کامل کرددوروتی که چشمانش درشت شده بود 

 بدنش تابلو درست کردن.

 اباورانه پرسید: تابلو درست کردن؟هریسون ن

ه تصورش رو قیمتی کبا برای فروش گذاشته شد. توی یه قاب بزرگ طالیی و  فوراًکه بله یه تابلو از گوشت و پوست  -

 نمیشه کرد.

 کالفگی پرسید: هنوز از دانلد و رابرت خبری نشده؟تونی نگاهشان کرد و با 

 این موضوع رو توی جلسه بهتون بگم. خواستممیگفت: راستش ...  کنانمنمنشد و  پریدهرنگدوروتی چهره 

 تونی دریافت که او خبرهای خوبی ندارد. پرسید: موضوع چیه؟

ه که کردم فهمیدم توی ایرلند مشکل بزرگی پیش اومده که تا ب وجوییپرسبا گفت: دوروتی کوشید تا لرزش صدایش را پنهان کند. 

 بودیم. خبربیحال ازش 

 نگاهش کرد و گفت: ولی اونجا تنها جایی بود که ما موفق شدیم نابودشون کنیم. زدهوحشتهریسون 

 .ین نابودی بشهدچار اپلیس ایرلند که تماس گرفتم نظر دیگه ای داشت. اونها میگن ما باعث شدیم کشورشون  ا. بدکترنه  -

 شد و پرسید: کدوم نابودی؟ زدهشگفتتونی 

 دوروتی کوشید تا کلمات مناسبی پیدا کند: خب ... موضوع اینه که ...

 تونی با اصرار گفت: بگو ماجرا چیه دوروتی؟

 اونها گفتن شهر بلفاست و لیسبورن اسیر شیطان شده و مردم خونه هاشون رو رها کردن و گریختن. -

 کردن؟ از چی؟ فرار -

 که باعث شده مردم شهر وحشی بشن و همدیگه رو بکشن. هاییدرختسفید کردن.  هایشکوفهبا  هاییدرختصحبت از  -

 نگاهش کرد و پرسید: درخت با شکوفه سفید؟ زدهحیرتهریسون 

 کرد: موضوع چیه دکتر؟ تو می دونی؟ سؤالشد و از هریسون  ترنگرانتونی 

 طمئن نیستم ولی ...با تردید گفت: مدکتر 

 تا ایرلند رو نابود کنه. وپرداختهساخته ECSان که گروه  هاییتلههمون  هادرختادوارد با ترس گفت: نگین که اون 

 تونی گفت: تو از کجا می دونی؟
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خلف ت رفتم. پروندهکه مری به دست آورده بود  ایپزشکی هایپرونده بعد از اون سراغ و خووندمدیوید  هاینوشتهتوی  -

به دست اومده رو اونجا  یافتهجهشاز این درخت  که A-H3اسم داروی مخدر  .ECSوابسته  هایشرکتیی یکی از رودا

 قتل و آدم کشی شده. همهاینو دانش یه دکتر دیوانه باعث  هاایندیدم و تازه فهمیدم که همه 

 تونی به میز تکیه داد و ماتش برد.

 کمک بیشتری داشتیم. دانلد و رابرت بودنبه بقیه حاضرین نگاه کرد و ادامه داد: اگه دوروتی 

 : از شهرک اسکروندا چه خبر؟ یا همون دهکده لعنتی. اسمش چی بود؟پرسید سراسیمهتونی 

 هریسون نامش را گفت: ولومین.

 بله. -

 .هنوز هیچی قربان. مکاتباتی شده ولی روند کندی دارهدوروتی پاسخ داد: 

 ولی باید یه اقدامی کرد. نباید بشینیم و منتظر بمونیم. -

و در داخل کشوره.  FBIما نیروی کافی برای رسیدگی به این مسائل نداریم. نهایت کمکی که به ما میشه از سوی قربان،  -

 به ما ندادن. جواب روشنی فعالًکمک بخوایم که اونها هم  المللبینباید از پلیس یا حتی ایرلند برای اسکروندا یا ولومین 

وابسته مقاومت می کنن و همکاری الزم رو ندارن. اون طور که فهمیدم شهرک  نهادهایبوده.  طورهمینادوارد با تلخی گفت: همیشه 

این فرقه دی از که در موار ایروسیهاسکروندا توی لتونیه و به طبع روسیه حمایتش می کنه و اجازه نمیده به این راحتی تسخیرش کنیم. 

 شروع کرد.ها داشت و از اونجا ترینزدیکرابطه و ایرلند شاید بشه با جمهوری چک . می ایستهپشتیبانی کرده جلوی ما 

 باالتر کمک بگیریم. قامات: فقط عجله کنین و هر جا نیاز بود بهم بگید تا از مگفتتونی فکری کرد و 

ود که نام برده شده ب هاییقربانیاز  شدمیر داد. در این پرونده که هر روز قطورتر همه پذیرفتند و هر کس گزارش خود را در پرونده قرا

 شدههیهتو تصاویر در نقاطی نامعلوم و به دور از دسترس  هافیلموجود داشت. همه این  شانردیابینه هویت مشخصی داشتند و نه امکان 

و  هاعکس. را بررسی کرد هانوشتهبودند. تونی دقایقی همه آن  خبربیاز آن  هاآندیگری بود که قاتالن دنیای بود. گویی دنیای سیاه 

CD  سایت مخوف  هایفیلمهایی که هر یک حاویECS  .خوردن سربریدنکه جرات زیادی برای دیدنش نیاز بود.  هاییفیلمبود ،

 است. شدهاحیطرتوسط گروه خاصی  رسیدمیکه به نظر  غیرمعمولیعجیب و  هایشکنجهو  زندهزنده

در تمام این مدت نتوانسته بودند سایت را هک کرده و متوقفش کنند. تنها کاری که قادر به انجامش  ITمیکائیل و همراهانش در بخش 

و کمکی  گرفتیمرایگان در دسترس قرار  طوربهکه دیر یا زود  هاییفیلم. شدمیبود که در سایت آپلود  هاییفیلمبودند دست یافتن به 

 .کردنمی هاجنایتدر یافتن محل  هاآنبه 

متروکه  هاینساختمااست. برخی دیگر نیز به  شدهگرفتهایرلند  هایخیابانترسناک در  هایکلیپبرخی از این  رسیدمیولی به نظر 

و خورده  تادافمی هاخرسو  هاگساما در نهایت به چنگ  کردمیبرای فرار تالش  هدفبیشهرک اسکروندا شبیه بود. جایی که قربانی 

 .شدمی
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به شهرهای خارج از آمریکا نیز نفوذ کرده و در حال گسترش  هاآنبر تونی و گروهش مسلم کرد که  هافیلمیکی از این  آلودمهمحیط 

 دایره حکومت خود هستند.

 .ربرنددکه در این شرایط دانلد و رابرت بتوانند جان سالم به  رسیدمیو سخنان دوروتی این موضوع را برای همه قطعی کرد. بعید به نظر 

نفوذ  ECS اپذیرنشکستدر این پرونده خوفناک تا درون گروه توانستند چیزی که تونی از آن واهمه داشت. آن دو تنها کسانی بودند که 

 کنند.

ند و هنوز زنده و سالم باش در دل آرزو کرد کهد. تونی ترسی از مرگ برای نجات دنیا و انسانیت داوطلب شده بودن هیچبیکه  هاییآن

 کنار او به این مبارزه طوالنی ادامه دهند.در بتوانند دوباره 

فراوانی داشتند اما در این میان باید قدری شانس و کمک قدرتمندان نیز همراهشان  هایتواناییدیدی که تونی انتخابشان کرده بود جافراد 

 که برای باقی ماندن بشریت الزم و حیاتی بود. اینتیجهتا به نتیجه برسند.  شدمی

نار را نفهمید. آرام به ک اشتلخیبود اما تونی پریشان و درمانده بود و از قهوه سردش نوشید. تلخ  ایجرعهبرخاست و  اشصندلیاو از 

 را نگاه کند. شهرتا از آن  یافتمیپنجره بزرگ اتاقش رفت. جایی که کمتر فرصت 

تکاپو  ، تالش ووجوشجنبنور بود و رنگارنگی تابلوهای عظیم تبلیغات. همهمه و  دادمیسکوتی که آزارش  سویآنبیرون از اتاق، 

 و زنده ماندن. بودنزندهبرای 

با  هاثانیهد. بود نگریستناو را که گیج و سردرگم کنار پنجره میان شهری بزرگ و مدرن به دنبال راه نجات چیزی نگفت و همه  کسهیچ

 بسته حاضرین سپری شد. هایلبنگاه خیره او و 

یه همنوع  شد لذتمون و خوردن دختربچهژرف پرسید: چی شد که به اینجا رسیدیم؟ چی به سرمون اومد که شکنجه یه  ایاندیشهتونی در 

 تفریحمون؟

 چی به سرمون آورد؟ شدهنفرینرا زمزمه کرد: این خودخواهی  سؤالشآهی کشید و آخرین 

 پاسخ داد: وقتی دنیا رو نابود کردیم سعی کرد انتقام بگیره. حاال نوبت اون رسیده تا زیر پاهاش لگدمون کنه. تأسفهریسون با 

 دکتر ادامه داد: نباید اعتراض کنیم چون این همون چیزیه که به سر دنیا آوردیم. .شدند متأثرهمه 

 .تابیدمیجره ایستاده بود و نور کمرنگ خیابان در نیمرخش کنار پن جاهمانتونی 

و  تگذاشمیپرونده  الیالبهکه ادوارد در  هاییورق. تنها صدای ورق خوردن کاغذها در فضا پیچید. فرورفتدوباره اتاق در سکوت 

بود و نه راهی  دهکننخوشحالال کشف آن نه . همه آن چیزهایی که حافایدهبیکه پر بود از نتایج تکراری و  هاییبرگه. کردمیتکمیلش 

 برای نجات.
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به  رده بودرا آرام کند. هنوز جرات نک اشآشفتهش را در هم فشرد و کوشید تا با نوشتن روی کاغذ ذهن انگشتان عصبی باحالتیدوروتی 

و هر بار  خوابیدمیدر آپارتمانی که تونی برایش فراهم کرده بود  مأمورهر شب با نگهبانی دو بازگردد و با ترسش کنار بیاید.  اشخانه

 شود. پرستشیطانانتظار داشت مانند مری یا دیوید قربانی این گروه 

و اجازه  که حتی فراموش کرد در بزندآلبرت بود وارد اتاق شد شکست.  باعجلهپلیسی که  مأمورسکوت طوالنی جلسه را اندکی بعد 

 ورود بگیرد.

 جا خورد و پرسید: چی شده؟ ما وسط یه جلسه مهم هستیم. تونی

 کرد و گفت: قربان، موضوع مهمیه که باید بدونین. عذرخواهی زدمی نفسنفس شدتبهکه  او

 برگزار میشه. مدیسون اسکوئریه کنسرت بزرگ توی امشب گرفت و گفت:  شرا به سوی صبحروزنامه سپس 

 عالیه. کهاینکرد و گفت: خب یه کنسرت؟  ایخندهتونی 

 فهمیدم ماجرا چیه.من نمی دونستم و تازه با نگرانی گفت: قربان، این یه کنسرت عادی نیست. آلبرت 

 پرسید: یعنی چی؟. جلوتر آمدنگران شد و  ادوارد

. می دونی این Dark bloodگروه کنسرت  ،: تونیبا نگرانی گفت. میکائیل پشت خط بود. گرفت هاآنبه سمت را  اشگوشی آلبرت

 یعنی چی؟

 حرف بزنی. ترواضحمن چیزی از موسیقی نمی دونم. بهتره : گفتتونی گیج شد و 

 فریاد زد: یه گروه شیطان پرستن.میکائیل این بار 

 زمزمه کرد: اسم این گروه چقدر آشناست. زدهبهترو به تونی کرد و با چشمان  لرزیدمیادوارد که 

 تونی به او نگاه کرد و خشکش زد.

 می کنه! پشتیبانی ECS ... : این گروه روگفت کنانمنمناز شدت ترس لکنت زبان گرفت.  .یادش آمد سپس

 خدای من.: زمزمه کردتونی 

 ... می خوان .هزار نفر توی اون فضا جمع میشن دهحداقل ، گفت: اونجا پر از آدم میشه آلبرت دستپاچه

نقشه  نمیشه جوریاین. کنار هم هستن هاقربانیهریسون حرفش را کامل کرد: می خوان یه جهنم خونین درست کنن. درست جایی که 

 خراب کرد. شون رو

 سر تونی گیج رفت و خودش را به میز چسباند. دوروتی به سمتش دوید و پرسید: شما حالتون خوبه؟
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نباید این کنسرت برگزار بشه. . هاونجا و جلوی مردم رو بگیر هبر وبگ FBIام گفت: به کرد و دستورش را آر وجورجمعخودش را او 

 همه برین ... باید یه کاری بکنیم. ؟فهمیمی

 پرسید: کنسرت کی شروع میشه؟ آلبرتاز ادوارد 

 او بدون اینکه به ساعتش نگاه کند پاسخ داد: دو ساعت دیگه.

 هایآهنگه با ک ایخوانندهو  بهانیمزرگ با فروش متفرق شدند و هر یک به سویی دوید تا بتواند کاری بکند. کنسرت ب باعجلههمه 

مبدل  ECSوه گر بارخوننمایش  ترینگستردهکه به  رفتمیتوانسته بود توجه جوانان بسیاری را جلب کند حاال  وارشدیوانهمهیج و 

 شود.
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 هجدهفصل  

ز صف نی عظیم جمع شده بودند. بیرون از سالن شهزاران نفر با هیجان در سالن بزرگ و پرنوربود.  جمعیتپر از  مدیسون اسکوئر

 مأموراند. ید شدمیرا  FBIنیروهای تعداد زیادی از تونی و افرادش به آنجا رسیدند  کههنگامیبود.  ایجادشدهبرای ورود  ایطوالنی

 باالی سرشان نور افکنده و مراقب اوضاع بود. هلیکوپتریمسلحی که در هر گوشه و کنار کمین کرده بودند. حتی 

نماد خون  وقرمز  بارنگکه  هاییصورتترسناک، حتی  هایماسکبا  هاآناکثر کسانی که به این کنسرت آمده بودند جوان بودند. 

بودند تا  افراد پرشور که آمده همهآن. پلیس دیر آمده بود و حاال کنترل رفتندمیبه سمت ورودی بزرگ سالن  مشتاقانهشده بود  گریم

 .رسیدمیبه نظر  غیرممکنکنند  گذرانیخوش محبوبشانشب را در کنار خواننده 

ستاده بود. ای روی گوشش سیمیبیبا وارن گروه رفت.  رئیس سویبهمتعجب شد و  اندنشده هاآنورود  مانعهنوز  دیدمیتونی از اینکه 

 تونی از میان هیاهو بلند گفت: وارن، چرا ورودی سالن بسته نشده؟

 منتظر دستورم.پاسخ داد: با صدای بلند به سویش خم شد و  .را شنید هایشحرف سختیبه او

 نیست. بردارشوخیتونی فریاد زد: شما رو به خدا عجله کنید. این موضوع 

 درخواستش را تکرار کرد: قربان، وارن صحبت می کنه. باید مانع ورود مردم بشیم. سیمبیباال انداخت و در  ایشانه او

 پاسخی نیامد. سوآناز  بازهماما 

 نشدوستا. کنارش زدبا کالفگی  او و به او خورد هاآنعصبی کرد. تنه یکی از را چند نفر از جوانانی که مست کرده بودند تونی  هجوم

ی پلیس دور تونی را گرفتند و مانع از درگیر مأمورورودی چند  سویآندعوا به سویش آمدند اما بالفاصله از  قصدبهخشمگین شدند و 

 شدند.

ردند تا از و سعی ک صف کشیدنددر سالن مقابل  سرعتبه هاآن. ورودی را ببندند هاپلیسوارن همچنان منتظر بود. تونی دستور داد تا 

 بودند و با مخالفت پلیس معترض شدند.مخدر مواد  تأثیرتحت جلوگیری کنند. اکثر مراجعین داخل شدن نفرات جدید 

 بهتره برگردین خونه هاتون.. فریاد زد: مدیریت کندتونی جلو رفت و کوشید تا شرایط را به نحوی 

برو کنار  ،به سمت تونی آمد و داد زد: پلیس هاآن. یکی از کند بازخواستند تا راه را  زنان فریاداما جمعیت او را به تمسخر گرفتند و 

 .کنممیوگرنه مغزت رو داغون 

 پر از خشم بود. سعی کرد آرامش کند: آروم باش جوون. توی این سالن ... آلودشخونتونی به چشمان مرد جوان خیره شد. چشمان 

 .میریدمیمه بشنوند: یه بمب کار گذاشتن. اگه برید داخل همه تون او مابقی حرفش را بلندتر گفت تا ه

 رویناتونی اخطار داد: بهتره بری عقب. و عقب رفت اما مرد جوان با سماجت جلوتر آمد و مقابل تونی ایستاد.  شد زدهوحشتجمعیت 

 جدی میگم.
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 جوان گستاخانه در صورت تونی زل زد و گفت: اگه عقب نرم چی میشه؟

یه جوان نشانه رفته بود. فریاد زد: شاید تو بخوای بمیری ولی بق صورتبهرا  اشاسلحهناگاه از پشت سر تونی دوروتی قدم جلو گذاشت. 

 نمی کنن. حماقتیهمچین 

 رفت و لوله کولتش را به پیشانی جوان چسباند. ترنزدیکاو 

به دوروتی خیره شدند. مرد جوان فریاد زد:  آلودخشمو با چشمان صبانی کرد. دو نفر دیگر هم جلو آمدند عاین کار او دوستانش را 

 جرات اش رو نداری.

 تونی دخالت کرد: آروم باشین.

 فوراً. ،یددرو ببن سالن: گفتوارن با جدیت به نیروهایش داده شد.  باالترردهدستور بستن سالن از  میان این درگیری

 شمباخهمگی چند قدمی عقب رفتند. دوروتی همچنان روبرویشان ایستاده بود و و  ترساندرا  زدههیجانجوانان  FBIبا آرم  هاآنلباس 

 اسلحه را به سویشان گرفته بود.

 .درنیافتیگفت: اونها شرایط عادی ندارن بهتره باهاشون در گوشش تونی نزدیکش رفت و 

 دیگرکسیپر شد.  FBIمقابل در با نیروهای پلیس و و کنار تونی و نزدیک به در ورودی ایستاد.  برگشتعقب  بااحتیاطدوروتی 

 جمعیت را عقب زدند و از درب ورودی دور کردند. مأمورانسایر وارد شود.  توانستنمی

 مانعش شوند.تا گروه خواننده از راه برسند و  ماندندمیمنتظر  باید

یغ و جدر انتظار ورود خواننده  جاهمهاز  خبربی. صدای فریادهای بلند مردمی که پاییدندمیو سالن را  بودندداخل  هاپلیستعدادی از 

ین و گریم کرده و خود را به شکل شیاط هاآن. اکثر لولیدمیکه در هم مملو از جمعیتی را گیج کرده بود. فضایی  هاآن کردندمیفریاد 

 بودند. درآوردهمرگ  هایالهه

 است. شدهخارجامور از دستانشان  جریان رسیدمیبه نظر اما سعی در کنترل اوضاع داشتند با دقت کامل  مورانمأ

 آمدیمبا سنگ، چوب یا هر آنچه به دستشان آنان  شد. آغازو نیروهای پلیس  هاآنبیرون سالن جوانان به خشم آمدند و درگیری میان 

 به داخل راه یابند. خواستندمیو  کردندمیحمله  مأمورانبه 

 باطومو  آورشکاقادر نبود از میان آنان عبور کند. سرانجام کار به استفاده از گاز  کسهیچنیروهای پلیس با سماجت راه را بسته بودند و 

اش کردند. این اغتش هانآبا  زدوخوردهجوم برده و شروع به  هاآنبرای متفرق کردن معترضان به میان  مأمورانبرقی کشید. از هر سو 

 شدند. آلودخونزخمی و  هاپلیس باطوممیان  هاآنآمیخت و بسیاری از  آوراشکگسترده با مه غلیظ گازهای 

 واقع شد و جمعیت خشمگین از هم پاشید و هر یک به سویی گریخت. مؤثرخشونت تا حدی 

 شود. شاندوبارهرا ترسانده و مانع حمله  هاآنهم تالش کرد تا با اعالم اخطار  هلیکوپتر
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خطر دور  رفتند و از محل کردندمیبه سمت مردمی که فرار  هاپلیس. تعداد زیادی از شدمتمرکز منتهی به سالن  هایخیابانپلیس روی 

ه همه مسخ انگار کست. نیویورک متمدن ما اینجاانداخت و به دوروتی گفت: باورم نمیشه که  هراسصحنه درگیری تونی را به شدند. 

 شدن و قصد خودکشی دارن.

نیویورک  هایخیاباناین بار به  ECSبود خیره شد. گروه  پرکردهدوروتی ماسکش را محکم کرد و با ناباوری به دود و آتشی که خیابان را 

ح . اینجا نقطه عطف سیاهی بود، جایی که روشده بودند فراخواندهکه به دام مرگبار آنان  ایخوردهفریبمیان جوانان  قدم گذاشته بود،

 .شدمیدیده  وضوحبهپلید شیطان 

نفوذ  از اختیار و کشیدندمیجمع شده و هورا  دورهمکه  اییکپارچهسالن با جمعیت  داخلبود هر چه که بیرون تحت کنترل پلیس 

 .خارج شد هاپلیس

 .انددهشروهش به زیرکی از درب دوم سالن و از خیابان فرعی وارد آنجا به وارن خبر رسید که خواننده و گ ،کمی بعد در غفلت پلیس

و ما  اردشدهوکنار تونی رفت و در گوشش گفت: لعنت به اونها. خواننده از درب فرعی  سرعتبهاین خبر ناگوار او را دستپاچه کرد و 

 اینجا وایستادیم.

 رفته بود.پیش  هاآدمکشمطابق نقشه  چیزهمهتاکنون تونی از ترس به خود لرزید. 

ترسناکشان روی صحنه آمد. نورها از هر سو به رویشان تابید و صدای فریاد حاضرین  هایبالباس اشنوازندهبعد خواننده و گروه  ایلحظه

 فضا را پر کرد.

 ریم.دا فردمنحصربهجرای : امشب یه اقراردادرا خطاب  هاآن سیمشبیبه سمت مردم دست تکان داد و از بلندگوی  باعالقهخواننده 

 فریاد زد: آماده این؟ واردیوانه باحالتیهمه هورا کشیدند و تشویقش کردند. او 

. گیتار برقی، ارگی شروع به نواختن کردخشونت  ااز جا پرید و ب بارهیکبهکه منتظر پاسخ جمعیت بود  گروه بله گفتند.جمعیت مشتاقانه 

 خدایان. هایقربانیاز  کنندهمسخآهنگ آشنا بود ... با شعری . انداختمیبزرگ و سرانجام فلوتی که صدایش ترس را در وجود شنونده 

ای با لذت مشغول تماشو با او همراه شد. همه  فرونشستکرد. شمرده و آرام ... ریتم آهنگ جمالت  یکبهیکشروع به گفتن خواننده 

 این اجرای اغواکننده شدند.

سیاهشان نمادی از شیطان بود و  هایلباس. دادمینشان  ترترسناکگریم شده گروه را  هایچهرهو  تابیدمینورها از هر سو به صحنه 

 هاساعت که هر یک هاییچهرهود. تمرد و طغیان گری ب هاینشانهبزرگی که بر گوش و صورتشان آویخته بودند  هایحلقهو  هاگوشواره

 بود.شدن زمان نیاز  کاریدستبرای 

ریخته باشد. که از زندان قاتالن گ رسیدمیبه نظر  ایروانی هایانسانفلزی بزرگی که به دور گردنش بسته بود مانند  هایتسمهخواننده با 

شت. خونینی دا کوبیخالیکی زخم عمیقی روی صورتش بود. دیگری بر بازویش داشتند.  ایمنزجرکننده هایچهرهنیز  هانوازنده

ش صورت هایگوشهو آخرین نفر دهانش را تا  شدمیدیده  اشکوبیخالزخم  رویخونکه نشان هرم شیطان بود و هنوز  ایکوبیخال

 بخیه زده بود. آورچندششکافته و به شکلی 
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آرام اوج  پس از ریتمی بارهیکبهپر از خشونت و دیوانگی. آهنگ  هاییصورتکشده بودند.  نمسخشا جوانانکسانی بودند که  هااین

 .خراشگوشحرکات ناگهانی و فریادهای بلند و برای همه تماشای چنین اوج و فرودی عادی بود. گرفت و وحشیانه شد. 

که تاکنون  یدختر. آوردند نورجوانی را به میان  دختربه ناگاه از گوشه صحنه . فروبردرا به سکوت  جمعیتاما اتفاق دیگری رخ داد که 

 از. روی زمین انداخت جاهمانبه میان گروه کشاند و ندیده بودش. جالدی که صورتش را پوشانده بود او را  کسهیچدر تاریکی بود و 

. لباسش پیچیدمیو به دور گردنش  گذشتمیوان کتفش زنجیرهای بلندی آویخته بودند. زنجیرهایی که از میان استخ هایششانه

 بود. زدهوحشتدر نور هراسان و  اشچهره. زدمی نفسنفسبود و از درد  آلودخون

زرگی ب سنگتختهرا کشید. درد وادارش کرد تا با دنبال او برود. آن گوشه دور از همه  زنجیرهایشخواننده به خواندن ادامه داد و جالد 

 .شدمیدیده آن  رویخون هایلختهبود و هنوز آثار  آلودخونر رویش متمرکز شد. سنگ بود که نو

ا وارن تماس ب سرعتبه هاآنکه در سالن بودند مسلم کرد که این کنسرت یک اجرای ساده نیست. یکی از  هاییپلیس ایاین صحنه بر

 .گرفتندمیرا  خونیناین نمایش گرفت و ماجرا را به او اطالع داد. باید جلوی ادامه 

های موبایل تلفن .است با هیجان شروع به فیلم گرفتن و ضبط این تصاویر کرد کنندهسرگرمنمایش  یک این کردمیجمعیت که تصور 

ارنگ پرنور و رنگ نمایشباالی سالن هم به سمت  هایدوربینصحنه مرموز کنسرت زوم شد.  سویبهاز هر سو باال رفت و در تاریکی 

 را برای همه دنیا ارسال کند. نظیربی رخداد ا چرخید تا ایناجر

 به سالن آماده شدند. وروددرگیری با مردم خیابان را رها کرده و برای افرادشان تعدادی از وارن، تونی و  سوآندر 

ر نبود. به صحنه اجرا میس رفتنو  شدهقفل خودکار طوربه. درهای ورود مشکل بزرگی را بر سر راهشان دیدنداما  به سمت در رفتند هاآن

نبود و هر چه در آن اطراف جستجو کردند کسی را پیدا نکردند.  دسترسشانمسئول سالن در هر چه تالش کردند نتوانستند وارد شوند. 

 .کردندمیانگار که همه برای این اتفاق هولناک همکاری 

تماس گرفتند و ناباورانه از  هاآنداخل سالن چندین بار با  هایپلیس. دادیمکه در آن هر اتفاقی رخ  رهاشدهبودند و سالنی  هاآنحال 

 یک مراسم شکنجه صحبت کردند. تونی با دستپاچگی تالش کرد تا به هر شکل ممکن درها را شکسته و وارد شوند.

خ و او مس. بر گردنش نهادند چاقوی بزرگیتماشاگران  زدهبهتدختر جوان را لب سنگ بزرگ بردند و در مقابل چشمان  سوآندر 

شروع به  همه زدگیبهتجالد در میان  ازآنپس. زدمیو فریاد  خواندمیخواننده همچنان . سپردگردنش را به تیغه برنده چاقو  اختیاربی

اننده با . خوترسیدند شدتبه هاصحنهبا دیدن این را پر کرد و تعدادی از جوانان که هنوز هوشیار بودند  جاهمهخون بریدن سرش کرد. 

 که در آن شرایط بتوان تشخیص داد این یک دشوار بودجام بلورینی به سمت دختر دوید و خونش را در جام ریخت و با توحش نوشید. 

 قتل واقعی است.نمایش است یا واقعیت. تعداد معدودی از میان جمعیت فریاد زدند تا به بقیه بفهمانند که این یک 

هنوز به درب ا ام تصمیم به فرار گرفتند به کارشان ادامه دادند. کسانی که از این صحنه منقلب شده بودند هاآنرد و اما کسی توجه نک

 بوی عجیبی بود، بویی که همه را مسخ خود کرد.پر شد.  انگیزهوسفضا با بویی  خروجی سالن نرسیده بودند که

سالن بزرگ را پر کند. دقایقی زمان برد تا سیستم تهویه تمام گاز مخدر را  خوبیبهتا ماده کشنده  منتظر ماندزد و  خواننده ماسکگروه 

 .کشاندمی کام مرگو به  کردمیهمه را در آن محیط بسته به توحش دچار  شکبیدر آن فضای عظیم بپاشد. گازی که 
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ال زمان لذت بردن از کشتن و کشته شدن بود. حاآلوده شد.  A-H3 آورجنونفضا با ماده  و چه بر سرش آمده است نشدمتوجه  کسهیچ

 میان جمعیت پرتاب کرد.را  آلودشخونبا هیجان سر و  سر دختر را از بدنش جدا کردجالد 

 همه فریاد کشیدند و تشویق کردند.

 رید؟بمی هاپلیسبه دست میلشان را به خون افزود. خواننده فریاد زد: حاضرید  واردیوانهحال همه دچار جنون شده بودند و این نمایش 

اینجا وستند. پی بارخونبه این نمایش به هیجان آمدند و نیز مسلح  هایپلیس .شدند که در سالن مراقبشان بودند هاییپلیس متوجههمه 

 رحمانهبیکه باید  هاییآن. شدندمیوحشی دیده  هاییگرگمردم چون  هاآن آلودخونبود. مقابل چشمان  عیارتماممیدان جنگی 

 .مردندمی

 خواننده شمرد: یک ... دو ... سه، حاال.

 را به رگبار بستند. زدهجنونناباورانه جمعیت  هاپلیس نگاهش مردان مسلح را مسخ کرد و فرمان اجرا شد.

 لتیدند.غبه خون  هاگلولهمردم از هر سو با رگبار . فریاد زد و خواند شانتیراندازیصدای  باخواننده 

خودکشی کردند. خون تمام آن فضا را پر کرد و از سالنی  هاسالحبا  یکبهیکرسید و  هاآننوبت به خود  جمعیدستهاعدام  ازاینپس

 پر از شور و هیجان به قتلگاهی بزرگ مبدل شد.

در این نقشه  FBIبود. پلیس و  ورکلحظات در تاریخ نیوی ترینخونینشاید که  هاییثانیهاین اتفاق ناگوار تنها در چند ثانیه رخ داد. 

 شکست خوردند و تنها شاهد ماجرا بودند. کامالً شدهحساب

 .همه به ماسک و زره مجهز بودند کهدرحالیوارد شدند.  بااحتیاط مأموران. همه سرانجام در سالن شکسته شد

 کرد. شانشوکهکه تا چند ثانیه  باورغیرقابل ایصحنه آنچه دیدند مانند فیلمی هولناک بود.

نار و کدر گوشه  شدهمتالشیزنده نمانده بود و همه با سرهای افتاده بودند. هیچ پلیسی  همرویاجساد زیادی پر از خون بود و  جاهمه

 .وی زمین افتاده بودندرسالن 

ب را به ادامه این توحش ترغی هاآن جادوییصدای افسون گر خواننده چون  مابقی افراد با دیوانگی سعی در خودکشی داشتند.هنوز و 

 که بشر هرگز نپذیرفت واقعیت ندارد. ایواهی. وعده بودن در بهشتی ابدی با مرگ برای خدایان. خیاالت کردمی

 تا فرار کند. کوشید وجا خورد  هاآنخواننده با دیدن  

 پلیس اخطار داد اما او و گروهش توجهی نکردند. تونی دستور داد: شلیک کنید.

 را ساختند. تنها جالدشان در میان تاریکی گریخت و توانست از مرگ نجات پیدا کند. هاآن یکیکبا چند گلوله کار  یراندازهاتتک

 راه فراری نداشت و خیلی زود در خروجی سالن توسط پلیس دستگیر شد. اگرچه
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با دیدن وخامت اوضاع  FBIپلیس اطراف منتقل شدند.  هایزنداندستگیر و توسط چندین ماشین به  سرعتبه زدهجنونمابقی جمعیت 

 هاردهمآن شب خونین پر شد. همه برای تخلیه سالن از  هایزخمینیویورک با  هایبیمارستاننیمی از را اعزام کرد.  اشکمکینیروهای 

 صبح زمان برد. دمسپیدهتا  سازیپاکو بقایای اجساد به خدمت گرفته شدند و این 

کل دنیا  هایشبکهاتفاقی که خیلی زود در از این شکست بزرگ سرافکنده بودند. و  شمردندمیرا  هاجنازه در تمام مدت تونی و وارن

جان مردم  حافظ بایستمی. نیرویی که ستماجرا این پلیس مقصر اصلی در اخبار اعالم شد که. گرفت پیچید و در صدر خبرها قرار

 بود.ن انکارقابلواقعیتی تلخ که رده شرکت داشت و جمعیت را به گلوله بسته بود. خود در این قتل گست این بار بودمی

 بودیم. مأموره : ما فقط یکردمینکرد. او در تمام مدتی که بازجویی شد تنها یک کلمه را تکرار  هاآندستگیری جالد نیز هیچ کمکی به 

 بودند این پلیس است که کوتاهی کرده و باعث این حادثه فجیع شده است.معتقد  هاآن چراکهبر خشم مردم نداشت.  تأثیریاعدام او هم 

شب روزها تظاهرات و اعتراضات مردم در کوچه و خیابان کار را به دخالت  ازآنپساین سبب شد اعتماد مردم به پلیس کاسته شود و 

 رفتند.نی و وارن در جلساتی مورد بازجویی قرار گسیاسی مرتبط کرد و حتی تو هایجنبهکه کار را به  اهمیتبیموضوعی  ارتش کشاند.

 .رفتمیقدرتمندتر از آن است که تصورش  ECSدر آن چند روز به همه ثابت شد گروه شیطانی 

و تونی زیر  نداد اینتیجهاما  تونی را به دادگاه ارائه کند گناهیبیدوروتی در این مدت تالش بسیاری کرد تا مدارک الزم برای اثبات 

 رها وادار به استعفا شد. استعفایی که معنایش شکست کامل پلیس بود. فشا

تلخ که  است. پیامی شدهارسالنهادی چه پیامی دریافت کرد. شماره ناشناس بود و نتوانست بفهمد از سوی چه کسی یا بعدش  شباو 

 به فکر استعفا انداخت.نیز ذهنش را آشفت و او را 

 دنیاوباره شیطان بر . ددر تاریخ نوشته شد رقم خورد و شکست بزرگی برای پلیس آمریکا ماپیروزی دیگری برای گروه "پیام چنین بود: 

 "این راه تا ابد ادامه دارد. ...بدانید باید دوباره یادآور شویم تا را نمایش دهد.  پایانشبیاز قدرت  ایگوشهو توانست  غلبه کرد
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 نوزدهفصل 

 کار دشواری بود. شکستهدرهم هایصندلیو  هاتختهراه به رویشان باز شود. کنار گذاشتن تلی از مدتی طول کشید تا 

 اشدودلییانا د ت دستگیره در را بفشارد.ش. دانلد تا دقایقی مردد بود و جرات نداماندمیکه باید مخفی  رسیدمی جاییبهاین در  شکبی

 می تونه اون ور در باشه؟ چی را دریافت و گفت: یعنی

 دنیا چه در انتظار ماست. سویآنکه  داندمیدانلد لبخند تلخی زد و زمزمه کرد: فقط خدا 

 .گشودندمیدر را رابرت اسلحه را میان دستانش فشرد و سر تکان داد. راه دیگری نبود و باید 

ض آرام گشوده شد. درونش تاریکی مح اینالهدستگیره در را گرفت و بازش کرد. بر خالفت تصورش در باز بود و با دانلد سرانجام 

در هر سو تنیده شده بود. رابرت پرسید: یه راه متروکه که فراموشش کردن. عجیب  هاتارعنکبوتانداخت و نگاه کرد.  قوهچراغبود. دانلد 

 نیست؟

 نیست. عجیب چیزهیچدیانا خنده تلخی کرد و پاسخ داد: میون این جهنم 

 ادامه داشت. راهی مخفی که با شیبی مالیم به هادوردستراه تا جلو رفت و دیانا و رابرت همراهش رفتند.  قوهچراغو راه افتادند. دانلد با 

 ردهخوترکدیوارهای چوبی و . شدمیو حواسشان پرت  رفتمی هاموشروی اجساد فاسد شده  هایشانگام. هر از گاهی رفتمیپایین 

هوا  رفتندیمخاک و غبار تمام فضا را گرفته بود و هر چه جلوتر . داشتندبرمیرا  هایشانقدم بااحتیاط هاآنبود و  فروریختنراه رو به 

 .شدمی ترکنندهخفه

 ذهنشان از خود بپرسند این راه مرموز به کجا خواهد رسید؟ناچار بودند هر از گاهی بایستند، نفس تازه کنند و در 

 داره خاموش میشه. حاال چیکار باید بکنیم؟ قوهچراغضعیف شد و دانلد نگران گفت:  ساعتییکپس از گذشت  قوهچراغنور 

شد و به  ال دانلد راحتبا پیدا کردن کبریت نفس راحتی کشید. بیرون آورد و نشانش داد. خیرا گشت و  هایشجیب سرعتبهدیانا 

 راهشان ادامه دادند.

 بازگشتهه بدان کرا . هنوز نتوانسته بود دنیایی زدمی نفسنفسو  کردمیاطراف را نگاه با گیجی و سردرگمی  بودرابرت که آخر از همه 

 دنیایی ناملموس و ترسناک که سراسر ناامیدی و یاس بود.بود درک کند. 

. انگار که در این وحشت ژرف به خود آمده بستنقشتصویری مبهم در ذهنش  ایلحظهدورتر شد، او ماند و تاریکی اطرافش. که دانلد 

و این حس او را با تصویر تار ذهنش همراه کرد. میان جنگل  کردمیکه در جیبش بود سنگینی  ایاسلحه. شدمیاتفاقات در ذهنش زنده و 

طرافش را نگاه . اندآن انگشتانش را چسبنده کرده بود هایلختهش پنهان کرده بود. هنوز دستانش خونی بود و در جیب ایاسلحهو  دویدمی

 آب برداشت ... صدای سویبهرا  هایشگامرودخانه راهی بیابد.  سویبهکرد تا شاید 
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. کشدیمعمیقی  هاینفسختان ایستاده و تاریک و سیاه بود. خود را دید که میان در جاهمهسرش درد گرفت و چشمانش را بست. حال 

. بویی که بارها میان خون و تعفن به مشامش خورده بود. باورش نشد کنندهمسخاز هوایی مسموم و بویی  شدمیپر  هایشریهبا هر نفس 

 یافت ... رودخانهکنار  شکستهدرهملو رفت. این بار خود را با بدنی جذهنش چرخید و و دوباره بویید. 

ب به صورتش مرت هایشانسالحرا فشرد و قلبش به تپش افتاد. در صورتش درد شدیدی حس کرد، مردانی ناشناس و وحشی با  اشهشقیق

گوش . بود آمیخت فرورفته... خون در دهانش پر شد و با گلی که سرش در آن  خندیدمیو آن دیگری  زدمی. یکی فریاد کوبیدندمی

 بشنود و از آن لذت ببرد ... خروشیدمیصدای آبی که در رودخانه  توانستمیهنوز داد و نفس برید. 

 ؟، حالت خوبهصدای دیانا و دانلد او را به خود آورد: رابرت

 سرعتبه. دیانا لرزیدمیاز خیاالت بیرونش آورد. سردش بود و  قوهچراغهراسان بازگشتند تا در تاریکی پیدایش کنند. نور کمرنگ  هاآن

 را فشرد و گفت: چند نفس عمیق بکش. اششانهرا روی او انداخت و آرامش کرد. دانلد  اشجلیقه

. است گشتهباز کمکمحدس زد که ذهنش دانلد برگشت.  اشچهرههوا سنگین بود ولی حالش بهتر شد و رنگ  اگرچهرابرت چنین کرد. 

 ؟درستهآرام پرسید: داره یادت میاد 

 ؟دویدممیاون جنگل کجا بود که من توش  -

 تبدیل به درگاه مرگ شد. ذهن و فکر تو رو همون جا ازت گرفت. ژنتیکی کاریدستگفت: همون جنگلی که با  تأسفدانلد با 

 دیانا صورتش را دست کشید و با لبخند شیرینی آرامش کرد. رابرت زخم صورتش را دست مالید و زمزمه کرد: دیدمشون.

 کی ها رو دیدی؟ -

 ق اسلحه توی صورتم کوبیدن حتی طعم خون و گل رو حس کردم.همونایی که با قندا -

 بهتره فراموششون کنی و خودت رو آزار ندی. -

 مگه میشه اون همه درد و رنج رو فراموش کرد؟ -

 عزیزم.نداری  ایچاره -

 ایوبارهدش کرده بود امید را فرامو چیزشهمهلبخند زد. وجود دیانا کنار رابرتی که  هاآندستش را گرفت و همراه خود کشید. دانلد به 

 شدند.آن دو همراهش دوباره دانلد جلو رفت و . کردمیو قلبش را زنده  جوشیدمیبود. عشقی که 

چندین بار چشمک زد و خاموش شد. دانلد هر چه تالش کرد نتوانست روشنش کند. دیانا نزدیکش شد و کبریت را  قوهچراغکمی بعد 

برد. صدای  دست به کبریت دوم زدمی نفسنفس کهدرحالیبه لباسش کشید. کبریت نمور بود و خرد شد. هراسید و  سختیبهدرآورد و 

 پیچید: نترس دیانا. دوباره امتحان کن.آرام دانلد در ظلمت محض 

 رابرت زمزم کرد: همیشه امید هست.

 کبریت زد. این بار هم روشن نشد. دوبارهو زن نفسش را حبس کرد و 
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قط فرا بکاهد. دیانا کبریت دیگری برداشت و با ترس گفت:  هاآنبرت دستانش را به انگشتان لرزان او حلقه زد و کوشید تا لرزش را

 دیگه باقی مونده. دوتای

 دوباره امتحان کن.دانلد گفت: 

تندی  هایدمقن را نشان داد. دانلد با مسیر مقابلشادست رابرت همراهش بود به دیوار کشید. این بار روشن شد و  کهدرحالیو کبریت را 

 راه افتاد. بااحتیاطبه جلو حرکت کرد. دیانا هم 

 ایستاد و اشاره کرد تا ساکت باشند و جاهمانکبریت اندکی دوام آورد و راه را مشخص کرد. دیانا کبریت بعدی را روشن کرد. دانلد 

 بایستند. برجایشان

 او. یدرسمیصدایی مبهم و گنگ از دور به گوش هر سه بر زمین میخکوب شدند. دانلد چشمانش را بست و با نهایت دقت گوش داد. 

 زمزمه کرد: می شنوین؟

 را حس کرد. ایهمهمهدیانا هم گوشش را به دیوار چسباند و صدای رابرت دقت کرد و صدایی ضعیف را از دل تاریکی شنید. 

 به نظر می رسه یه مراسم باشه.س گفت: دانلد با هرا

ذهنش پرواز کرد و میان خیاالتش چرخید. این بار صفحه آن را شنیده است.  ازاینپیشرنگ صورت رابرت پریده بود. حس کرد 

. زنی دیدندمیرا  هایشصحنهبا ترس اطرافش بودند و  چندنفریفیلمی در آن به نمایش درآمده بود. کامپیوتری مقابل دیدگانش آمد. 

 .شنیدمیرا  کنندهمسخو  آوراضطراباین بار هم همان وردهای . شدمیو همان ورد عجیب باالی سرش خوانده  بریدندمیرا با اره سر 

 زمزمه کرد: مراسم قربانی کردن؟

ل به حاال باید در تاریکی کامدانلد سر تکان داد. کبریت به دست دیانا رسید و حواسش را پرت کرد. دستش سوخت و آن را انداخت. 

زن را. هر سه به دنبال هم به انتهای مسیر نزدیک شدند. هر چه جلوتر رفتند  دستانهم. دانلد دستان دیانا را گرفت و رابرت رفتندمیجلو 

 شد و بیشتر در مغزشان پیچید. ترواضحصدا 

ضای ف هاآندانلد جلوتر رفت و از میان درز . تابیدمیبه راه مخفی الوارهای چوبی  الیالبهرا دیدند. نور از  رنگیسرخبعد نور کمی 

را بر  ایربانیقمقابلشان تخت خواب بزرگی بود که بودند.  پیداکردهرا نگاه کرد. جمعیت زیادی در آن مراسم شیطانی حضور  انگیزوهم

کمی که دقت  .کردندمی. مابقی با صدای بلند تکرارش خواندمیکشیش روبرویش ایستاده بود و انجیل شیطانی را آن خوابانده بودند. 

 بربود که  وارونه و سر بز مندس همه آن چیزی لیبافتاده است. نشان ص پرستانشیطانکرد دریافت که آنجا کلیسایی است که به چنگ 

 فیدرنگسو رد خون را بر زمین  بویید و توانست بوی خون را از فضا حس کند. مقابل پاهایش را نگاه کرد. شدمیدیوار کلیسا دیده 

 و خونش تا مقابل پاهای او رسیده بود. رهاشدهبدون سر . جسد شدمیدیده جسدی سفید  ایپارچهمیان  هاصندلیکلیسا دید. گوشه 

 را نجات دهند. یقربان توانستندمیبیابد. شاید  کلیساکوشید تا راه دیگری به  او

لیسا وارد از آن به ک توانستمیدامه داشت. او به سمت چپش نگاه کرد. آنجا شکافی بود که دیوار چوبی کشیده شده تا چندین متر ا

چوبی  که دیوار سست و رفتمیبیم آن  داشتندبرمیبه رابرت و دیانا اشاره کرد تا همراهش بروند. هر گامی که  بااحتیاطشود. آرام و 
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ی کرد و در هر با دقت طکه تا لب شکاف فاصله بود  ایباریکهکه جمع شده بودند بیفتند. دانلد  ایوحشیو به دام جمعیت  فروریخته

 گام به پشت سرش نگاه کرد تا مبادا مشکلی پیش بیاید.

 جمعیتصدای  .خواندمیرا  یسرانجام هر سه به انتهای دیوار رسیدند. هنوز قربانی روی تخت سفید خوابیده بود و کشیش کلمات شیطان

 .انداختمی ایشنوندهو هراسی ژرف در گوش هر  پیچیدمیدر آن فضای بزرگ و عظیم 

 گفت: اینجا پایان دنیای ماست، اون سمت دیوار دنیای توحش و جنایته. کنانزمزمهدانلد اخمی کرد و 

 کشید و در گوششان نجوا کرد: اگه از ازش رد بشیم دیگه راه برگشتی نیست. دردآلودیآه 

 ازم حاضرین به استقبال مرگ برین؟پرسید: ب

رابرت مصمم سر تکان داد و دستان دیانا را فشرد. دیانا با شجاعت مشتش را گره کرد و به مشت دانلد که به سویش برده بود زد. دانلد 

 قوت قلب بزرگی بود. بازگشتبیهمراهی بهترین دوستانش در این راه  شکبیلبخند زد و امیدوار شد. 

 اولین قدم را به درون کلیسا برداشت. زدمی نفسنفس کهدرحالی، چشمانش را بست و دعایی خواند

 رستانپشیطان میانبود و  شدهخارجمرمرین و سپیدش نهاد. حاال از دیوار بزرگ چوبی  هایسنگدیدگانش را گشود و گام دوم را بر 

. چنانکه کوشید تا با چند تنفس عمیق آرامش کند. دستش را دراز کرد و دیانا و رابرت را به درون جهنمی که تپیدمی تندیبهبود. قلبش 

دست دیانا بر دعوتش گره خورد و او و رابرت هم به کلیسا قدم گذاردند. سه ناخوانده، سه بیگانه اکنون به دوزخ فراخواند.  داخلش بود

الی بلند دیوار شم هایستوناز اکسیژن پر شد. رابرت به  هایشانریهن کلیسا تازه و معطر بود و بودند. هوای درو واردشده خوارانآدم

 کردنمین گما کسهیچو در محلی که  هاسایهکلیسا چشم دوخت و به دانلد اشاره کرد. آنجا محل مناسبی برای پنهان شدن بود. پست 

د. آنجا تا پست ستون مخفی شدن یکبهیکفرصت را غنیمت شمردند و هر سه  همخوانیصدای باشد. با اوج گرفتن  شدهمخفی ایغریبه

 قربانی رفت و به درون قتلگاه خونین نفوذ کرد. هاینزدیکیتا  شدمیبود و  فرورفتهبعدی در تاریکی  هایستون

انی و کشیش را قرب شدمی سوآند. از پرطنین شد از آن ستون به ستون بعدی رفتند و سرانجام به چهارمین ستون رسیدندوباره صداها که 

 تندیبه ایاراده چهیبیبود. دانلد به قربانی نگاه کرد. زنی جوان  آلودخوندید. کشیشی که لباس سفیدی بر تن داشت و دستانش هنوز 

 باردار باشد. رسیدمی. شکمش برجسته بود و به نظر کشیدمی نفس

م. من به خدایان سیاهی را جشن بگیریکه رضایت  ایمشدهگفت: اینجا جمع  خطاب به جمعاندکی بعد کشیش کتاب را کنار گذاشت و 

الهه طهارت  یپابهشده است  مهیای مرگاین زن را که داوطلبانه  ،نمایندگی از ابلیس در این مکان مقدس و با لعن به همه ادیان و پیامبران

 شود. مندبهرهادرش خواهد مرد تا از این سعادت . به دستور کتاب ما جنین این زن هم کنار مکنممیذبح 

بازویش  رابرتمانع از اجرای این جنایت شود اما جمعیت هورا کشیدند و تشویق کردند. دانلد که منقلب شده بود قدم جلو گذاشت تا 

بازگشت  اره به پشت ستونرا محکم فشرد. سر تکان داد تا مانعش شود. دانلد خیس عرق شده بود، نگاهش کرد و چشمانش را بست. دوب

 .بردندنمی جاییبهمقابل این جمعیت راه  شکبیو بدون سالح،  خالیدستتنها سه نفر بودند  هاآنو آرام گرفت. 

 بر گلوی زن نهاد و با لبخند زمزمه کرد: از این درد لذت ببر. درخشیدمیکشیش چاقوی بزرگی را که در نور 
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فشرد. ا رشکمش  اختیاربیدوخت و  رحمبیچشمانش را به این قاتل  حرکتی هیچبیحرکت داد. زن و تیغه را بر گلویش نهاد و آرام 

 کودکی که در شکم داشت کشته شود. خواستنمیماند.  جاهمانسست بود و دستانش 

ا تنها عمیق کلیسسکوت  در هایشناله ،خوردمی تکانچاقو  خراشدلبود. بدن زن با حرکت  پرکردهرا  جاهمهو خون  بریدمیکشیش 

 .رسیدمیبه گوش چیزی بود که 

 بودند. برای مشتریان سایت بارخونمشغول ضبط این قتل  هادوربین بودایی که به همه سو مشرف جدر سویی دیگر 

 ید.در آغوشش کشدانلد رو برگرداند و چشمانش را بست. رابرت اخم کرد و به این جنایت خیره شد. دیانا دستان لرزان او را فشرد و 

روی  صلیب سویبه چکیدمیهنوز از آن خون  کهدرحالیسربریدن زن مدت زیادی طول نکشید. سرش را که جدا کرد باال گرفت و 

شمان کنار دیوار ایستاد. چ ایگوشهپرتابش کرد. سر با شدت به صلیب خورد و خون تمام دیوار را سرخ کرد. سپس غلتید و دیوار 

 ستخوامیاند به چه گناهی مجازات شده است یا شاید بد خواستمیزل زد. گویی  هاآنمعیت برگشت و به ج سویبهزن  زدهحیرت

 که هنوز کودکش سالم است یا نه. بداند

 بریدش.ته زن گذاشت و با دقت و احتیاط سکشیش که هنوز از این سالخی ارضاء نشده بود چاقو را بر شکم برج

عریان و  بیرون کشید. جنینیاز میان امعاء و احشاء شکم جنین را شد. کشیش  باز زن. خون بیرون زد و شکاف شکم پاره کرد ترعمیقو 

 بند ناف را که برید فریاد زد: رستگاری از آن ماست.. زدمی وپادست ی ناشناختهمیان دنیای هدفبیکه  آلودخون

 همه هورا کشیدند.

ادر نبود قتحمل دانلد را لبریز کرد.  جستمیبوی مادرش را  اختیاربیپریشان نوزاد که  هایجیغکودک را روی جسد مادرش گذاشت. 

، رابرت این بار نه بازویش را فشرد و نه مخالفت کرد. هر سه باید بیرون آوردرا  اشاسلحهبایستد و مانند ترسوها شاهد مرگ نوزاد باشد. 

 .گرفتمیبود که انسانیت در برابر توحش قرار  ییجاهمان اینجا ،بودندمیدر این راه همراه هم 

 یداکشیش گرفت و شلیک کرد. ص سویبهجمعیت اسلحه را  زدهحیرتحرفی از پشت ستون بیرون دوید و در مقابل چشمان  هیچبی

درست به هدف خورد. یکی در شقیقه و دیگری در چشم مرد. صورتش از هم پاشید و  هاگلوله شلیک دو گلوله پیاپی در کلیسا پیچید.

نشانه  نانآ سویبهجمعیت گرفت. رابرت مگنوم را  سویبهشد و داسش بلندش را  ملحقروی زن افتاد. دیانا فریاد زنان به او  اشجنازه

 .پاشممیرفت و فریاد زد: هر کی جلو بیاد مغزش رو 

شت ستون پ سرعتبهدر آغوش گرفت و  کردمی تابیبینوزاد را که هنوز عقب رفتند. دانلد از فرصت استفاده کرد و همه ترسیدند و 

 پنهان شد. رابرت و دیانا با فرار او دلیل برای ماندن ندیدند.

دایان جرم د. دزدیدن قربانی خشدن ورحملهدیوار و شکافش گریختند و جمعیت به سویشان  سویبه هاستونبعد فراریان از میان  ایلحظه

 .کردندمیو شکنجه  گرفتندمیسنگینی بود. باید هر سه را 

 به شکاف رسید. برگشت و فریاد زد: زود باشین. دارن میرسن. فشردمینوزاد را میان بازوانش  کهدرحالیدانلد با تمام قدرت و 
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حمله کرد. با چاقو، با شالق و سرانجام  هاآنهر سه از شکاف باریک به درون دیوار فرار کردند. جمعیت با هر آنچه در دستش بود به 

 به ورودی راه مخفی رسیده بودند. انزمانی شلیک شد که آن هاگلولهاسلحه. 

 تاریکی.میان بدون معطلی به میان تاریکی رفتند و از جهنم گریختند. جهنمی که این بار میان نور بود و بهشتش  هاآن

گرفت. دیانا دانلد را کمک کرد تا بتواند راه را ادامه دهد. نفسش  زدمی نفسنفس سختیبهراه نوزاد را از دانلد که  هایمیانهرابرت 

 .رفتمیراه  سختیبهبود و  شدهتنگ

 .کردمیو هراسشان را بیشتر  پیچیدمیصدای فریاد کسانی که در تعقیبشان بودند در داالن 

 نیداشتدوستکوچک و  ایفرشتهکه همانند رحم مادرش بود چون  ایتاریکی آرام گرفت و درنوزاد در آغوش گرم رابرت  کمکم

 خوابید.

و در را بستند. هر آنچه در گوشه و کنار بود به پشت در ریختند و راه ورود آدم کشان دقایقی بعد به هر زحمتی بود به انتهای راه رسیدند 

 .شدنمیاین کار مدت زیادی مانعشان  اگرچهرا بستند. 

 گفت: باید بریم و یه جا پنهان بشیم. اونها دست از سرمون بر نمی دارن.و تازه کرد  یدانلد نفس

ند و . هر سه دستپاچه شده بودشنیدندمی شدمیصدای لگدهایی که به در کوبیده  کهدرحالیبا ترس از ساختمان بزرگ خارج شدند 

تا به دور از چشم  کردمیکمک  هاآنبود. این به  پرکردهرا  جاهمه. دوباره مه از راه رسیده و دویدندمیمیان خیابان پهن  هدفبی

 راه فراری بیابند. هادوربین

و  ادندافتمیبه دست وحشیان  جاهمانو شاید  کردندمیدیر یا زود پیدایشان  چراکهمجاور سودی نداشت  هایساختمانرفتن به داخل 

 .شدندمیکشته 

 رابرت برای آنکه نوزاد را گرم نگه دارد لباس ضخیمش را به دور او پیچید و آرام گفت: نباید آسیبی ببینی.

شهری که  . اندیشید چرا باید درفرورفتبه فکر  زناننفسنخورد. دانلد ایستاد و  صورتش بهسرد مه  هایدانهدیانا هم کنارش ایستاد تا 

 است بمانند؟ نابودشده

 شهر جهنمی نمیریم؟این دیانا ذهنش را خواند و پرسید: چرا از 

 تنگ نمیشه؟کرد: دلت برای شهری که توش بزرگ شدی  تائیددانلد با اندوه سر تکان داد و 

 ندارم. تنگیدلگذاشتم. دیگه چیزی برای  تلخی زد و پاسخ داد: همه خاطرات شیرینم رو میون همون کلبه جا لبخنددیانا 

 بود بیان کرد. گفتنقابلبا نگاهی عمیق همه آنچه  شدمینبود، تنها  هالحظهنگاهش کرد. فرصتی برای درک  آلوداشکرابرت با چشمان 

 رک شده بود. دانلد به سویشان دوید و آن دو همراهش رفتند.کمی دورتر گوشه خیابان چند اتومبیل پا
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شد. ن روشو نه چراغش  درآمدرا فشرد و در آن باز شد. نه دزدگیرش به صدا  اشدستگیرهاو میان چند اتومبیل یکی را انتخاب کرد. 

ف در ناباوری آن را کنار صندلی کرا گشت و  جاهمه باعجلهمیان آینه یا کنسول است.  سوییچکه اولین جا برای قرار دادن  دانستمی

دند و دانلد با شتابی سوار ش سرعتبهاتومبیل پیدا کرد. این بار بخت با آنان بود، سوییچ را برداشت و اتومبیل را روشن کرد. دیانا و رابرت 

 پا به فرار گذاشت. شدهنفرینحرکت کرد و میان مه از شهر  آورسرسام

 .کردمی اشراهنماییو  تشناخمیدیانا راه را 

 پیچیدمی هاتدوردساز شهر تا  جکه با تابلو خرو ایجادهبود رسیدند.  شدهاحاطهکه با درختان بلند  ایجادهاندکی بعد از خیابان اصلی به 

 .رفتفرومیو تا عمق شب 

مرگ  ویسبه. گویی راهشان شدنمیلی دیده . در جاده هیچ اتومبیرفتمیو جلو  شکافتمیکم سو مه عمیق را  هاییچراغاتومبیل با 

 دید کرده بود. غیرقابل. مه و تاریکی هوا را سنگین و رفتمی

دنبال کرد.  شدیمکه در سفیدی مه گم را لیسبورن را دیدند. دیانا با حسرت برگشت و راهی نیم ساعتی طول کشید تا تابلو پایان شهر 

طرات و به خا ببویدرا  آلودشمههوای  توانستمی که شاید این آخرین شبی بود. دیدمیشاید این آخرین باری بود که زادگاهش را 

 .بیندیشد اشکودکی

حس  نبر نوک آا ر شبنیمه انگیزوسوسهسرمای  ش را از لب شیشه بیرون داد و. انگشتنفس عمیقی کشیدو  بردشیشه را اندکی پایین 

 کرد.

 که هر چه کوشید تا پنهانشان کند نتوانست. هاییاشک. دیده نشود هایشاشکشیشه چرخاند تا  سویبهصورتش را 

 کمی بعد اتومبیل در جاده ورودی بلفاست افتاد.

ریک توان به دنیای تافهماند هنوز می هاآنلبخندی که به  .زدمیلبخند  اشکودکانه رؤیاهایبود و در  خوابدر آغوش رابرت هنوز نوزاد 

 امید داشت.  هاانسان
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