عرشيا ابوالقاسمي

 ١١سال

كﻼس ششم /از ﻗاﺋم شﻬر
نام ﻗﺼﻪ  :داوطلب مرگ
اين مرد ﺑﻌﺪ از داوطلب شﺪن آزمايش يك سرم ﺑر روي ﺑﺪن او ديوانه شﺪ.

آن سرم ﺑه سمي مهلك ﺑراي از ﺑين ﺑردن سلولهاي سرطاني آغشته ﺑود ،سمي كه ﺑه ﻋﺼب ها ﺣمله ور مي شود و آنها را ديوانه مي

كنﺪ.

اين مرد ﺑﻌﺪ از اين آزمايش يك ﻗاﺗﻞ رواني شﺪ ،ﮔرﭼه  ٥ﺑار روي مﻐﺰ او ﻋمﻞ انجام شﺪه است اما ﺗا ﺣاﻻ هيچ جواﺑي نﮕرﻓتنﺪ.

او در اين آزمايش يك ﮔوش خود را از دست داده است ،او ﺑسيار انتقامجو و سواﺑق دزدي و ﻗتﻞ را دارد ،از زمان آزمايش ﺑر روي

ﺑﺪنش ﺗا ﺣاﻻ ﺑمب ﮔذاريهاي زيادي كرده است و او اﮔر جايي را ﺑمب ﮔذاري كرده ﺑاشﺪ روي زمين اونجا رو ﺑا اسپري ﻗرمﺰ ﻋكس
يك ساﻋت مي كشﺪ و اﮔر كسي او را ﺑا دست ﺑِكِشَﺪ ﺑا اسپري آﺑي روي صورت ﻓرد ﻋكس يك صورت خنﺪان مي كشﺪ.
او  ٤١سال سن دارد.

وي ﺑﻌﺪ از  ١٨سالﮕي درس را ول كرد ﺗا كار كنﺪ و پول درمان مادر مريضش را ﺑﺪهﺪ ،اما مادرش زياد زنﺪه نمانﺪ.

او پﺪرش را هﻢ نﺪيﺪه ﺑود ﭼون پﺪرش ﻗﺒﻞ از ﺑه دنيا آمﺪن او از دنيا رﻓته ﺑود و او كس ديﮕري هﻢ نﺪاشت كه پيش او زنﺪﮔي كنﺪ
شﺒها در نانوايي كار مي كرد ﺗا پول خرج زنﺪﮔيش را ﺑﺪست آورد.

او در سن سي و پنﺞ سالﮕي سرطان ﮔرﻓت و ﺑﻌﺪ يه مﺪﺗي كه ديﮕه اميﺪي ﺑراي زنﺪه مانﺪنش نﺒود يك آﮔهي را در ﺗلويﺰيون ديﺪ كه

مي ﮔﻔت  :يك داوطلب مي خواهيﻢ ﺗا سرم سرطان را روي او امتحان كنيﻢ و اﮔر كسي داوطلب هست ﺑه اين آدرس ﺑيايﺪ...
اون مرد وﻗتي اين آﮔهي رو ديﺪ ﺑا خودش ﮔﻔت  :من كه ﻗراره ﺑميرم پس ﺑهتره در راه خير ﺑميرم.

روزي كه ﺑه اون آزمايشﮕاه رﻓت ديﺪ كه يك نﻔر ديﮕه هﻢ داوطلب شﺪه ﺑود كه الﺒته ﻗﺒﻞ اونها نﻔر اولي ﺑود كه ازدنيا رﻓت نﻔر دوم
خودش ﺑود.

آزمايش ﺑر روي او ﻋمﻞ ﻋكس انجام داد غير از اينكه سرطانش خوب نشﺪ ﺑلكه ديوانه هﻢ شﺪ دو روز طول كشيﺪ ﺗا سﻢ ﺑه مﻐﺰش

ﺑرسﺪ در طول آن دو روز در روزنامه خونﺪ كه نﻔر سوم ديوانه نشﺪه ﺑلكه سرطانش هﻢ از ﺑين رﻓته ﺑود.

او ﺑﻌﺪ ديوانه شﺪنش ﺗنها خاطره اي كه ﺑه يادش مانﺪه ﺑود ،خاطره ي آزمايش ﺑود ،دكترها ﺗوي اولين ﻋمﻞ سﻌي كردنﺪ كه او را ﺑه
ﺣالت اول ﺑرﮔردونن اما نتونستنﺪ ﺣتي سرطانش رو هﻢ از ﺑين ﺑﺒرنﺪ.

او همچنان ديوانه است و در پنجمين ﻋمﻞ خود سه دكتر را كشت و ﻓرار كرد و يك ﻗاﺗﻞ زنجيره اي شﺪ.
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هه ازخودمﻢ اطﻼﻋاﺗشون ﺑيشتره...

ﺗلويﺰيون راخاموش مي كنﺪ و كنترل را در دورﺗرين جا پرت مي كنﺪ.

