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 و آسمان نیبه نام حافظ زم

 والیه

 بعد از ظهر 2ساعت  1396داستان آذر سال  آغاز

اکسو  یاهاز گروه کر  والیاز کردم که به آهنگ هآغ یداستان را از وقت نی: اسندهینو امیپ
داند در انتها چاپ بشود و در کنارش گروه اکسو ب دوارمی. امدیگوش کردم به ذهنم رس

داستان داشتم فکر  نیدر طول نوشتن ا یطرافدارش هستم؛ ول نیاز بزرگتر یکیمن 
 ایند بخونند نتوان نیباشه ممکن هست همه سن ییجنا دیاداستان ب کیاگر  کردم،یم

و  است انیداستان فقط عشق خانواده در م نینباشه، در ا نیبهتره بگم مناسب همه سن
که از داستان خسته نشه چون  یبخواند اما به شرط تواندیم یهر کس کهنیا

 .کنمینم شنهادیدارد و به همه پ ییاز رمان خشونت باال ییهاقسمت

به  امروز سوم آبان نودوهشت تمام شد. منرمان رو در دانشگاه آغاز کردم و  نیا من
 داستان نیا یچون تالش دو سالم را رو شودیکتاب چاپ م نیخدا اعتماد دارم که ا

ام که هر موقع کنارم بود و بعد خانواده شهیداد و هم دیگذاشتم، اول خدا بهم ام
 تا ادامه بدهم. دادندیم دیبه من ام آوردم،یکم م ای شدمیمنصرف م

 و همه جا در کنار ماست. شهیمه خدا

 

 :خالصه

مهربان در  یسبز و با قلب یچشمان ییطال یاست با موها یمن درمورد دختر داستان
 است. گاردیباد کیاون  ،یداشتنو دوست زیانگ جانیکنار شغل ه
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رو از اتاق  لمیاکه داشتم وس یبود. اوف! درحال یاکنندهخدا! امروز چه روز خسته یوا
نگاه به کل اتاق  کیجمله رو زمزمه کردم.  نیا کردمیجمع م ییانشجوخوابگاه د

اتاق بودم  یام رو پشتم انداختم. درحال بازرسانداختم. چمدان رو دستم گرفتم و کوله
 یور  مینه؟ به دنبال تماشا کردن، چشمم به تقو ای امتهجا گذاش یزیچ ایآ نمیکه بب

دود پنج زده بودم ح واریورود به دانشگاه به د که از اول یمیکنار تخت خورد. تقو وارید
 ...شیسال پ

 .دمیدست کش میتقو یرفتم و رو واریبه سمت د 

خم  تخت یگذاشتم، رو نیزم یافتاد. چمدان رو رو میتقو ریورقه از ز کی دفعهکی
 کیکاغذ  نیاومد. ا میهالب یرو یکاغذ لبخند سرد دنیشدم و کاغذ رو برداشتم با د

گروه رو  نیا میهایکالسدر دانشگاه بود که با چند تا از هم یاز مراسم پوستر کوچک
. سرم را اون دوران افتادم ادیچرا؟!  دیدونیبود م سرد. اما لبخندم میداده بود لیتشک

 ماندم. رهیباال آوردم و به پنجره کنارم خ

 سال قبل پنج

 سارا بدو امشبه، زود باش! ایب -

 کردند.      ریچرا د دونمیام هستم. نممنتظر خانواده ام،یدارم م ایدیآروم ل -

 و دستم را گرفت و گفت: دیبه سمتم دو ایدیل

 نرفته که؟! ادتی یهست یرو بپوش تو خواننده اصل یصورتلباس نیزود باش ا -

شهر   یهیام بودم تا از حاشو منتظر خانواده کردمینگاه م یکه به اطراف با نگران یدرحال
 یگرفتم و به سمت پشت صحنه رفتم. لباس رو جلو ایدیاس رو از دست للب ان،یب

 نیب یاما نگران کردمی. داشتم خودم رو نگاه مستادمیا نهیآ یخودم گرفتم و رو به رو
ا کا زد،یموج م میهاچشم روبان  کیباال تنه  یلباس دکلته مجلس کیاندازه بود  مال
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از پشت بلند از  رهیت یصورت یو پف پفدامن بلند  کیها! مثل پرنسس هیو بق یمشک
 هلن اومد: یاز پشت صدا دمیلباس کش یجلو کوتاه تا زانو. دستم را رو

 . یو تو خواننده اصل میخوان تو هستزود باش رهبر! ما هم -

 بود برگشتم و گفتم: ستادهیسمت هلن که پشت پرده قرمز محل پرو لباس ا به

 .گهیبرو د امیباشه باشه! دارم م -

دار تا زانو. روبه بلند ساقکفش پاشنه کیبا  دمیجا رفت لباس رو پوشهلن از اون یوقت
 یبه موها یدر چشمانم پرتالطم بود. دست یکه امواج نگران ینشستم درحال نهیآ یرو

بال  ییبایبه ز یو به پشت فرستادم. خط چشم را برداشتم و خط دمیکش امییطال
را مانند  میهابرداشتم و با قلم مخصوص پلک چشم رو رهیت یصورت هیسا دم؛یپرستو کش

 وکه مژه هام دوبرابر شد  دمیکش یملیرژلب بنفش؛ ر کی دم؛یکش یبال پروانه نقاش
 .کیپنک

رها  میهاشونه یفر کردم و مانند آبشار رو  سیرا با بابل امییطال یموها شیاز آرا بعد
 رفتم. صحنه  یتق تق کفشم رو یکردم. بلند شدم و با صدا

 را خواندم. Selena Gomezاز   Wolvesآهنگ  

 مات یرهیت یآب کیدو تا چشمات،  تو

 گم کردن  یبرا یکیمردن و  یعاشق یبرا یکی

  نیسنگ قتیحق کی ن،یریفرق ش کی

 مجبورم نکن به انتخاب 

  خوادیرا م مانیتابستان یهاحس اون شب دلم

 ان، آزاد...آسم یهااحساس و تنها با ستاره کی تنگدل
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شخص  کی یوجوبود در حال جست تیحال خواندن بودم و تمام حواسم به جمع در
 از خانواده... یآشنا! نشانه ا

د و ز صحنه آمد، دستش را به پشتم  یرو گرفت و رو کروفونیدانشگاه م ریبود! مد یعال
 گفت:

 دانشجوها؟! ستین طورنیبود! ا بایز اریبس -

 کردن.  قیهمه تشو 

 !یعال -

پرت شد که پشت  ایدی. حواسم به لدندیرقصیدست همه شاد و خوشحال م غیج سوت
ش برنامه کنسرت بود. در گو  ریاون پسر مد زد؛یاز پسرها حرف م یکیسرم داشت با 

. گفت زیچ کیاز گوشه اومد در گوشم  یگفت و رفتريا؛ هلن هم با نگران زیچ کیهلن 
رو  کروفونیپر از اشک و بهت م یچشمانبا خشکم زده بود. سرم رو باال آوردم و 

ا بود ب ستادهیا نیبا ماش سیدانشگاه پل یورود ی. جلودمیانداختم و به طرف در دو
 ام، کجان؟ کجان؟!ادرم پدرم خانوادهم -: دمیبه طرفش دو ینگران

 داشت گفت:  در آرام کردن من یکه سع یدرحال سیپل افسر

 جانسون، آروم! خانوم  دی! آروم باشدیآروم باش -

 کجان؟! -

 . دندیبه طرفم دو ایدیسردادم. هلن و ل یغیو ج دیبغضم ترک 

جا و حس کردم همه دمینشن یچیشوک بودم که ه قدرتونیداد اما ا حیتوض سیپل
ها داشت از المپ یکی یکیکه  امیراهرو طوالن کی یانگار که تو شد؛یم کیداشت تار
که  یمثل وقت کنند،یرا حس نم یچیه گهید می. احساس کردم پاهاشدیخاموش م

نفس و نفس نیحس شد. افتادم زمیب میپاها دفعهکی. زنندیم یحسیب کیبهت 
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که  ییو صدا یزیبسته شد. تنها چ میهاشد و چشم کیکم اون راهرو کامال تارزدم. کم
سمتم  ایدیافتاده بودم. هلن و ل نیزم یرو هوشیو هلن بود. ب ایدیل یصدا دمیشنیم

 شدم. هوشیو ب دمینشن یچیکه ه یصدام کردند تا وقت دند؛یدو

که  یبه هوش اومدم. درحال کردمیکه حس سرما م یساعت بعد در حال میحدود ن 
م خورد که در سر  ی. نگاه تارم به ِسرُم باالکردمیاطراف رو نگاه م د،یدیتار م میهاچشم

تخت چرخوندم. تختم کنار  نییبه پا سرم رو دمیپچ پچ شن یبود. صدا دنیحال چک
ق که گوشه اتا ایدیتا در داشت. چشمم به سمت هلن و ل یپنجره بود و فاصله دو متر

ف باال سرم حر  یکیخوابم  یوقت ادیچقدر بدم م دم؛یکش یآه کیافتاد.  زدن؛یحرف م
 تکون خوردم و گفتم: یکم کیبزنه. 

 من کجام؟! -

 یبد سرم و با سردرد ی. دستم رو گذاشتم رودندیم دومن به طرف دنیبا د ایدیو ل هلن
 تخت بلند شدم. پرستار که وارد اتاق شده بود گفت: یاز رو

 خانم جوان؟! هنوز حالتون خوب نشده!  دیریکجا م -

 و به طرف در رفتم و گفتم: دمیکش رونیرو از دستم ب ِسرُم

 مامانم کجاست؟!  -

بد  مخصوصا که حالم آمد؛یکار بدم م نیاز ا انداخت. اَه! چقدر نییسرش رو پا هلن
 نشخوایکه کنار پ سیهلن رو پس زدم وبه طرف در رفتم. از افسرپل تیبود. با عصبان

 پاسخ داد: زیبود سوال کردم و او ن ستادهیا یپرستار

باعث شد  دیتصادف شد کیتون موقع اومدن، فانه خانوادهخب خانم جانسون! متاس -
الش کرد، ح دایاطراف خواهرتون نجات پ نیاما با وجود چند تا ماشبه دره سقوط کنند 

 است. یبستر مارستانیب نیخوبه و در ا
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 کی شد. به سرعت به سمت اتاق خواهرم رفتم یجار میهااشک اریاختیحرفم ب نیا با
 دمیداخل شدم. د سه،وستی. اتاق دودمیبه ته راهرو رس د؛یو سف یراهرو طوالن

و  اوردمین صحنه طاقت نیهستند. با ا ایسر خواهرم هستند و درحال اح یها باالپزشک
خواهرم رفتم؛ بغلش  جونیها رو پس زدم به طرف تن ب. پزشکدمیکش غیفقط ج

 یذارب میتنها دینه! تو نبا ،یریبم دی! تو نباایمن سون ی. خواهرزدمیم غیگرفتم و ج
 ! خواهر!دارشویب کنمیمن! خواهش م یخواهر

. گرد شده بود شیهاقلب دوباره به صدا اومد و معجزه شد. پزشک که چشم دستگاه
 بود گفت: ستادهیتخت ا نییسکوت کرد و پرستار که پا

 من! یمن معجزه! خدا یخدا -

واهر نگاه کردم، خ توریپر از اشک به مان یها. با چشمشدیمن باورم نم یخدا یوا
انزده شکردم. خواهر خوشگلم فقط  هیگر گرفتم و میهادست یرو تو ای!  سر سونمینازن

رو  شیابلند و قهوه یتخت نشستم و بغلش کردم، موها ی. روستیسالش بود و من ب
 ا،یدر بغل گرم سون مارستانیتخت سرد ب ی. رودمنوازش کردم و بارها خدا رو شکر کر 

 میدکر یم هیرو باز کرد. هر دوبا هم گر شیهاچشم ایآه که چقدر لذت بخش بود! سون
 مون، واقعا دردناک بود!به خاطر از دست دادن خانواده

 که سر دادم خاطرات رو مرور کردم. یآه با

 خونه هستش؟! یتق تق کس -

 زدم و گفتم: یحیمل یدر به خودم اومدم و به طرف در برگشتم. لبخند یبا صدا 

 !؟ییآم! توماس تو -

 اوهوم! -

 گفت: د؛یکشیبود و م رو پشتش گرفته شیهاکه دست یتوماس درحال 
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 !؟یری! کجا م؟یریم ی! داریرو جمع کرد لتیوسا -

ا که م دونمینم - خارج  یلوغاز شهر و ش التیتعط میبا خواهرم چند هفته بر خوامیفعال
 رو تموم کردم!  ی! خوشحالم که پزشکمیکه شد لیبشم. فارق تحص

 !؟یکار کن مارستانیب یبر یخوایمگه نم نمیبب -

 دارم. یکه خاطره بد یدونی! مادیبدم م مارستانیب طیمح نه از -

 انداخته بود گفت: نییکه سرش رو پا یدر حال توماس

 به خاطر اون حادثه متاسفم! دونمیآره م -

 زدم و گفتم: یسرد لبخند

 .رمیمن م گهیخب د -

 و گفت: سادیو جلوم وا دیتوماس دو 

 !؟یمونی! جشن امشبه نمی! هی! هیه -

 ام! خدافظ. برم، خسته خوامیتوماس! منه  -

خوابگاه حرکت کردم. به سمت  رونیو به ب دمیدار رو گرفتم و پشتم کشچرخ چمدان
 کیتا  ستادمیا ابانیآوردم، کنار خ نییها پادانشگاه رفتم چمدان رو از پله یورود
 نیاشم ریآژ یدرحال رد شدن بودم که صدا ابانیو برگردم خونه. از خ رمیبگ یتاکس

که اول  دمی. سرم رو خم کردم و دستادمیا جادهاومد. عقب رفتم و همون کنار  سیپل
هام رو باال با سرعت رد شدند. شونه سیپل نیماش کیو بعد   وندایه نیماش کی

با سرعت سر  سیپل نیانداختم و به اون طرف جاده حرکت کردم که ناگهان دو ماش
 رعتبا س سیپل نیم سرم رو آوردم باال و ماشبود ستادهی. من که وسط جاده ادندیرس
رو  میهاو چمدان از دستم افتاد و چشم دمیکش غیترمز کرد. ج میباال جلو رو یلیخ

 بستم.
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 گفت: توماس

 ! سارا!یه -

 دیمحوطه دانشگاه در حال صحبت با دوستانش بود من رو د یکه تو یدرحال توماس
چنان خشک رسوند و من هم ابانیه خ. به سرعت خودش رو بستادمیا ابانیخ یکه تو

 زده بودم.

 زد: ادیبلند فر بستیرو محکم م نیکه در ماش یشد. درحال ادهیپ نیاز ماش سیپل

 !یلعنت -

 لیسامن و بازوم رو گرفت؛ محکم پرتم کرد. من که هنوز تو بهت بودم با و  یجلو اومد
 :دمیداد کش نیزم یبه خودم اومدم و نشسته رو هوکیافتادم.  نیزم یپخش شده رو

 !؟ی! چه مرگته لعنتیه -

به  غضبناک و ترسناکش رو یهاشده بود، چشم یاز من شاک آمدیکه به نظر م سهیپل
 طرفم گرفت و گفت:

. اون هم فرار کرد. گمشو یودب ستادهیا یمثل زامب ابونیمن چه مرگمه؟! تو وسط خ -
 ! یعوضدختره

ت. آبروم رف یآخر سال ی! چه بدبختیند. وادورمعرکه جمع شده بود میهادوست تمام
به  میهارا کنارم حس کردم. سرم رو چرخوندم و چشم یکس یگرما قهیبعد دو دق

 یالرنگ توماس خورد. اومد سمتم، بازوم رو گرفت و بلندم کرد و در ح یآب یشلوار ل
پاک  لباسم رو یها. خاکدیحالم رو پرس کنمرو پاک  میهاخاک لباس کردیکه کمکم م

 کردم و به سمتش برگشتم و گفتم:

 !یآره خوبم مرس -
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ور شد و حمله سیبه طرف افسر پل یگرگ وحش کیحس کردم توماس مثل  هوکی 
 یآب نیمحکم به ماش سیچشمش زد که باعث شد پل ریمشت ز کیروگرفت و  اشقهی

دختر  از یسرکیو دانشجوها تعجب کردند و  سیبرخورد کنه. تمام افسران پل یمشک
 .دندیکش غیها هم ج

تم پر از تعجب گذاش یهاکه دوباره تابلو بود خشکم زده بود دستم رو با چشم من
 دهنم. افسر هم که متعجب شده بود؛ برگشت لباسش رو صاف کرد و گفت: یجلو

 !؟یشد ری! ازجونت س؟یرو بزن سیافسر پل کی یکنیچطور جرات م -

 زد و گفت: یشخندین تام

 .یرفتار کن یطورنیدانشجو ا کیبا  یدم اما توهم حق ندارنش رینه س -

! ستینبه تو هم مربوط  کنمیکه بخوام م یمن هر کار ؟یکنی! من رو مسخره م؟یچ -
 !؟یدختر نیا عیوس لیمگه تو وک

 اما دوست دخترم هست. ستمینه ن -

 نیاشم کیکل جمع دانشجوها پچ پچ کردند. از پشت سر  هوکیرو کم داشتم.  نیهم
ستور زد و د ادیبود. فر اتیاومد. معلوم بود فرمانده عمل ریبا آژ یدست مشک کی سیپل

 زدیاز دخترها از تو جمع داد م یکیکنند.  ریداد که تام رو دستگ

 ! د؟یبرینه! عشقم رو کجا م -

 رو پس زد و خودش رو به توماس  رسوند. سربازها

 .کردمیشده بود رو جمع م نیکه پخش زم رو لمیداشتم وسا یچارگیو ب یحوصلگیبا ب 

 ! یدختر به خودم اومدم. آ! بله اون دختر اشل کی یآشنا یصدا با
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 نیا»:گفتیو م چسبوندیکه خودش رو به توماس م یدختر جذاب دانشگاه بود دختر 
 «پسر دوست پسر منه

که  یزی! چظیغلشیبا آرا شهیوهم ییخرما یبا قد بلند، پوست برنزه، موها یدختر
 بود. ششیآرا نیتوماس ازش متنفر بود هم

مد! با توماس دوست نبودم. فقط در حد کالس و رفت و آ وقتچیکه من ه نهیا جالب
گار به دوست خبرنگارم. هه! خبرن ایدی. البته به لطف لدونستمیم یچدربارش همه یول
 خبر داشت. یچکه از همه گمیم لیدل نیا

سرش  شد،یبسته م نیکه دستش با دستبند به در ماش یدرحال یاشل دنیبا د توماس
 کرد. یمحل یرو کج کرد و ب

از  هانیشهمه ما سیپل ریآژ یهمه راه افتاد. با صدا نیب یابازهم همهمه کارنیا با
وچمدانم را به امانات  به طرف دانشگاه برگشتم کردمیم یجا رفتند. حس ناراحتآن

 فتم.ر  سیبه مرکز پل یدادم و با تاکس

اش و چند تا از دوستان توماس در داخل سالن با خانواده یداخل شدم اشل یوقت
به  د،یتا من رو د یدختر! ازش متنفر بودم. اشل نیخدا! نه! بازهم ا ینشسته بودند. وا

 زد: ادیو فر دیطرفم حمله کرد و موهام رو گرفت و کش

 یدن توماس داشتگمراه کر  در ی. ازهمون اول سعیشد هانی! تو باعث ایدختره عوض -
 .جانیشو ازا! گمی. عوضیاریاون رو سمت خودت ب یخواستیو م

ت از پش ییصدا دفعهکیدختره آزاد کنم که  نیخودم رو از دست ا کردمیم تقال
 اومد: یپشت سر اشل یعنیسرمون 

 یکردیم کیو به من نزدر با من دوست بشه. تو خودت  خواستینه اتفاقا! سارا نم -
 که من از تو متنفر بودم. یدر حال
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به  یها. اشلبسته اومد سمت اون یهابه طرف توماس برگشتند. توماس با دست همه
 افتاد و گفت: هیگر

 شیآرا قدرنیا یرو کرد کارنیوقت تو اهمه خودم رو وقف تو کردم بعد اون نیا -
 کردم...

 نصفه موند و توماس گفت: حرفش

دم. از همون ترم شتو متنفر بودم. اما... اما من عاشق سارا  شی! من از آرانهیبله هم -
 بهم زد. یاول بعد لبخند

از  ایدیهمه شوکه شدند و هلن و ل مونیو سا  وی، مت کی، ج ایدیهلن، ل لیاز قب همه
انداختم و به طرف  نییرم رو از خجالت پاهاشون اومد. سرو لب یلبخند پهن یحالخوش
 رفتم و نشستم. یصندل

 ،یآب یایدر ییبایبه ز یچشمان د،یسف یروشن، پوست یقهوه ا یبا موها یتوماس پسر 
 دانشگاه دنبالش بودند. یکل دخترها بایمهربان! تقر شهیبلند و هم یقد

ادها، تا است ریاون روز دادگاه توماس بود. همه جمع شده بودند از دانشجوها بگ یفردا
رگ و شاهد که در اون مکان بودند. سالن بز  به عنوان سیدانشگاه و چند افسر پل ریمد

بود و در آخر  ییهایصندل فیکه با باز شدن در، دو رد یابزرگ و قهوه یبا در یطوالن
م مجر  گاهیو مجرم. در باز شد و تام داخل شد و در جا وکالو  یقاض یریمحل قرار گ

 قرار داده شد.

 شروع کرد:  لیوک

 رو کرد.  کارنیدفاع از خودش ا یموکل من برا -

 نیحمله نکرد، ا آقا نیاز شاهدها هستم. سرگرد رودز  به ا یکیمن  ینه جناب قاض -
 به صورت سرگرد مشت زدند. یمرد جوان با گستاخ



 
 
 

 
 14 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاشبنم هاشمی باغی ــــــ هیوال  

 باال رفت و گفت: یقاض یابروها

 . دیاز خودتون دفاع کن نیخب جناب توماس ک -

 بود گفت: نییکه سرش پا یدرحال توماس

 خودم دفاع نکردم من... من...بله درسته من از  -

 ایدخترش به گفته خودش از دوست اینداشت که بگه از من  یدرسته توماس مدرک بله
که من تو دادگاه نبودم. در واقع من در همون خوابگاه و اتاق نامزدش دفاع کرده. چون

 کاریچکنم؟! حاال  کاریکه چ کردمیکوچکم در دانشگاه بودم و درحال رژه بودم و فکر م
! دوست پسر کی! دوستش دارم! اما نه به عنوان هیخوب سرکنم؟! برم؟ نرم؟ خب اون پ

! انگار واقعا از چرخه؟یکلمه تو دهنم بد م نیچرا ا بهیدهنم رو کج و کوله کردم. وا! عج
رف چونم بود با خودم ح ریکه دستم ز یرابطه نداشتم! در حال یاول دانشگاه با پسر

 :زدمیم

 بابا! ینبودم. ا یاتو رابطه گهیاشتم دخب آره ند -

 ؟یکنیاتاق رو متر م یدار گهیبسه د -

. فمیتو ک ذارهیرو م لیهلن داره چند تا وسا دمیهلن  به خودم اومدم و د یصدا با
 و گفتم: کردمیداشتم با نگاهم دنبالش م

 !؟یکنیم کاریچ یهلن دار -

 زد و گفت: یالبخند مسخره هلن

 خیاله بزندان چند س کی! برو ازش دفاع کن تا شهیم ریدادگاه د ایتر! باز دست تو دخ 
 نبستند. ششیر

 !؟یزنیحرف م یهلن درباره ک هیمنظورت چ -
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 اومد بازوهام رو گرفت و گفت: هلن

تو اما  طورنیکه عاشقته! هم دونمیم ،یتوماس رو نجات بد دی! بایتو چقدر خنگ یوا -
 . ینک تیرو تقو تیحس عاشق دیبا

شاگرد،  یصندل یمن رو انداخت رو یبه سمت در ورود دیرو گرفت و کش  دستم
 خودش هم رفت سوار شد و گفت:

 ! ؟یا. آمادهمیخب بر -

 خنده بعد گفتم: ریز زدم

 .میبر -

 بله. م،ی! برو که رفتیزیچ کیشد  نیآهان ا -

 رد یجنگل بانایاز خ دیبود و دانشگاه خارج شهر بود. تا دادگاه با یطوالن جاده
 ییایرو ابانیشده بود. بله خ داریدل من ب یبعد از چند سال تو ی. حس عاشقمیشدیم
. با رودینجات عشقش م یبرا دیکه سوار بر اسب سف یمانند پرنسس شدیم یط

در امتداد جاده  السیگ یپر از درخت و شکوفه ها یباغ انیسرعت و سرخوش در م
 آن... یه سوب شیپ ییایرو یعشق به سمت زندگ

 وشدم  ادهیام رو برداشتم و پ. کولهمیدیرس قهیدق ستیشد. بعد از ب دایخب پ یلیخ
 هلن از پشت صدا زد: دم،یدویکه به سمت دادگاه م یدرحال

 صبر کن سارا! شنل دختر! -

ردم. ک یرو ط ی. راهرو طوالندمیو به دادگاه رس دمیشنینم ییاما انگار من اصال صدا 
بودند. بدون اجازه در رو  یورود یاق چهل، دو مامور جلوات - ستیه صدوبدادگاه شمار 

 .کردندیباز کردم و داخل شدم. همه داشتند اعتراض و مشاجره م
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عطرم رو حس کرده بود،  یلحظه مکث، توماس سرش رو باال آورد. انگار که بو چند
چشمانش  خوش معشوق خودش را! اتاق را با ی! بویرز فرانسو یهاخوش گل یبو

 دیخورش یهااشعه ییبایبه ز ییطال یبا موها یکرد تا چشمش به دختر یوجو مجست
 شد. بایز ریخورد و مات اون تصو

 ! نیک ی. آقادیدفاع کن نیک یآقا -

خانم  متوجه نگاه توماس به ته سالن و به من شد. بعد به طرفم نگاه کرد و گفت: یقاض
تمام سالن به طرفم برگشتند، حس دلهره  د؟یخواهیم یچ نجای! اد؟یهست یشما ک

قدر با عجله اومدم که بودم که ان دهیسرتاسر وجودم رو گرفته بود تازه فهم یبیعج
مدن . متوجه او ستادندیدر ا یو جلو دندیپشت رس از ایدی. هلن و لاوردمیدوستام رو ن

بلند  ورسا  یاشدم پس با اعتماد به نفس باال قدم به جلو گذاشتم و با صد ایدیهلن و ل
 گفتم:

 نیالبته همچن اون اتفاق هستم. یآمده ام. من تنها شاهد واقع نیک یدفاع از آقا یبرا -
 هم همراه خودم آوردم. نیک یتمام دوستان آقا

تام رو  یهایمیتسرم رو به طرف در بزرگ دادگاه برگرداندم و تمام دوستان و هم سپس
ع دفا یبرا»زدند: ادیبودند و فر ستادهیا یکردم. تمام دوستان تام دم ورود یمعرف
 «.میاومد

سپس  دیچکش قضاوت را چند بار به نشانه سکوت کوب یآمد. قاض شیپ یاهمهمه
 گفت:

 یل. همه درسکوت بودند که قدم برداشتم و به سمت صندنندیدانشجوها بش هیبق -
 گفت:  یشاهد رفتم و نشستم قاض

 خانم! میخب منتظر -
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 و گفتم: دمیکش یقیس کامل نفس عماعتماد به نف با

با سرعت رد شد و  ام وه یب کیکه  شدمیرد م ابانیمن از خ روزیجانسون هستم! د -
 بعد که متوجه شدم قهی. حدود سه دقدمیمن به عقب پر س،یپل نیماش کیبعد از آن 

 ریژآ یبدون صدا سیپل نیکه ماش شدمیرد م ابانیطرف خبه سمت اون ادینم نیماش
شدم و نتونستم به عقب  خکوبیم نیزمبه  کهیتم اومد و من هل شدم طوربه سم

او بحثم  با زیشد و سر من داد زد من ن ادهیمن ترمز زد و راننده پ کینزد نیبرگردم. ماش
 پرت شدم. نیزم یمن بلند شد و من رو یآن مرد دستش رو دفعهکیشد که 

 م و ادامه دادم:زد یتوماس برگشت و لبخند نیتوجه ام به نگاه سنگ 

کار  نیا ای! آشد و بله از من دفاع کرد زیگالو سیبه کمکم اومد و با پل نیجناب ک -
قانون  نیا ایزن دست بلند کند آ کیبه  سیپل کیمامور قانون  کیاست که  یدرست

 ماست؟!

 و گفت: ستادیبلند شد هلن ا همهمه

 ست. مسخره یلیست بلند بشه، خها در مالعام دخانم یرو دهیقانون اجازه م نیاگر ا -

 زد: ادیاز جمع بلند شد و فر یپسر

 ن اعتراض دارم!م! ؟یقاض یلگد مال بشه آقا رپایز دی! باست؟یپس حقوق زنان چ -

 وید کیبود، مثل  یطورنیچرا چشماش ا دونمی. نمکردیبا خشم به من نگاه م سرگرد
 و دیچکش را محکم کوب یپس قاضو بعد به تمام شاهدها نگاه کرد، س نیقرمز و خشمگ

 گفت:

 .دیبر دیتوان یهمه م کنم،یاستراحت کوچک حکم را اعالم م کی! بعد از هیکاف -

ند بافته شده مان ییطال ی. من با موهازدندیو حرف م زدندیدر دادگاه قدم م همه
 نشسته بود رفتم و گفتم: مکتین یگندم به طرف تام که رو ییطال یخوشه ها
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 !نم؟یمن هم بش شهیم -

 توماس سرش رو باال آورد و گفت: 

 .دینیالبته البته! بش -

 جا به جا شد و بعد من نشستم. کمکی 

 ام زدم و گفتم:ام را به شانه تزدم و نشستم شانه یگرم لبخند

 ! ؟یخوب -

 !یخودت اومد نیوهمچن یها رو آوردبله خوبم! ممنون که بچه -

 شدم و ادامه دادم: رهیو به جلوم خ دمیکش یقیعم نفس

 شیو حاال پ رمیمن را به هرجا بکشه همون جا م یحس عاشق یتوماس وقت یدونیم -
 تو کشاند! منم تو رو دوست دارم!

ع اومد و همه رو فرا خواند. همه تو دادگاه جم یبگه قاض یزیچ هیتا اومد  توماس
 گفت: یشدند سپس قاض

. درپانزده کنمیرو صادر م امیمنصفه را ئتیه من با توجه به تمام شواهد و مدارک و -
امور اهانت و حمله به م لیاما به دل شه،یتبرئه م نیدوهزار و شانزده، توماس ک یم
خانوم  کیاهانت به  لیو سرگرد رودز به دل شهیسال حبس محکوم م کیبه  سیپل

 به سرگرد دوم! شهیتنزل مقام م

 و گفت: دیرو کوب چکش

 ختم جلسه! -

 میکردیهرو بغل مرا یرو تو گهیدحال شدند. همو خوش دندیکش غیدانشجوها ج متما
 . رودز در سالن به طرفم اومد و گفت: میحال بودو خوش
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ستم در دخالفکار از  کیام کم شد هم لو! به خاطر تو هم رتبهگوش کن خانوم کوچو  -
و ذهنم ت شهیو نام تو هم چهره کنم،یکار تو رو فراموش نم نیاما ا کنمینم دیرفت. تهد

 تمام وجودم را گرفت اما به یو سرد خی. پشتش رو به من کرد و رفت. حس مونهیم
 .مینکردم و به طرف در حرکت کرد یتوجه یخاطر خوشحال

 «ماه بعد سه»

 یدارط بلند و صدا یراهرو رو با قدم ها کیو تار یطوالن ریرو تند کردم مس هامقدم
د، برگ آسمان رو گرفته بو  اهیو س کیتار یابرها آمدمیداشتم م یبود وقت زییکردم. پا

پالتو  کیرنگارنگ درختان آماده سقوط بودند. منتظر شدم اجازه ورود بدن.  یها
بسته شده ام همراه با کفش  یرنگ شده قهوه ا یموها ،یبا ساپورت مشک یخاکستر

 بلند. یها

 جازه ورود دادن.که ا یبودم تا وقت ستادهیدر حصار ا یرو به رو 

 یزهابود اما توماس خواستار مالقات با من بود. را یچ دونمیبرگه وارد شدم. نم با
خسته شده بودم.  ریخفه گ یافض نیهام رو تند کردم از ادر آن نهفته بود! قدم یپنهان

 . ته راهرو به برگه دستم نگاه کردم نوشته بود:ستادمیا یاتاق یرو به رو

 نی: توماس کیزندان

 کننده: سارا جانسون مالقات

بلند  یلبا خوشحا دیچیفضا پ یتو امیفرانسو یرا باز کردم انگار باز هم عطر رُز ها در
 نداشتم یحس چیکه ه نیشد و به طرفم اومد بغلش کردم دلم براش تنگ شده بود با ا

 بغلش کردم و فشردم.

 برد و گفت:  مکتیسردم رو گرفت و به طرف ن دستان

 ! کنمیباهات حرف دارم! خواهش م نیبش نجایرا اسا ایب- 
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 و ادامه داد: نشستم

را مالقات کنم.  یسکاجازه منه که  نیاول نیچون بعد سه ماه ا جانیا یایبهت گفتم ب -
تو زندان  توام. اشتباه نشه اما ونیزندان رو مد نیبگم. اما ا یچطور دونمیمن... من نم

 یایتشکر کردن نگفتم ب یممنون! اما برا ،یکرد لیسال تبد کیچند ساله من رو به 
 !؟یکنیکنم! با... با من ازدواج م یازت خواستگار خواستمیمن... من م نجایا

 کردم،یانداخت. به تمام حرفاش گوش م نییحرف سرش رو پا نیگفتن ا بعد
که  یاتاق نگاه کردم، بعد طور اهیسرد و س واریسردم منجمد شد. به د یهادست
و تنها خواهرم ر  تونمی! اما من نمیاالعادهوماس تو فوقت -ه بشه زمزمه کردم:   متوج

هت عالقه تنهاش بذارم! ب تونمی! نمتونمیفقط من رو داره! نم ایدن نیا یبذارم! اون تو
 دارم! اما عاشق خواهرم هستم من رو ببخش!

 یجشتم به در خرو افتاد. دا نیزم یرو فمیک کهیحرفم فورا بلند شدم. طور نیا بعد
 یها. اشککردیرخورد مب نیبه زم شهیباران به ش یهاطور که قطره. چون همانرفتمیم

بود با اون کارش عاشقش شده بودم! اما  شتریشده بود. عالقه ب یمن هم جار
 خواهرم...

 صبر کن! -

به عقب  یکم کیگرفتم بعد  نییتوماس سر جام متوقف شدم. سرم رو پا یصدا با
 و زمزمه کردم: بردم

 برم! دیمن با -

 اومدنش رو پشتم حس کردم. بعد گفت: زد،یصدام موج م یلرزش تو 

 افتاد. فتیک -
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ام و سرم رو باال آورد و با چانه ریرو به سمت خودش چرخاند. دستش رو گذاشت ز من
 رو به دستم داد و گفت:  فیرو پاک کرد. ک میاشک ها شیهاانگشت

خودم  شیفکر کن، من خواهرت رو هم پ شنهادمینم! اما درمورد پک تتیاذ خوامینم -
 ! مطمئن باش!سازمیبرات م یعاشقانه و پادشاه یزندگ کی. ارمیم

 یوفانطکردم اشکام مثل رودخانه  هیو بلند گر دیکار از کار گذشته بود بغضم ترک گهید
 دم و خودم رواز سالن خارج ش ترعیو هر چه سر دمیرو از دستش قاپ فیشده بود. ک

 .دمید یزییباران پا ریز رونیب

 میهاهق کردم. اشکو هق هی. گردیدیرو نم میهااشک یکس دیباریحاال که باران م 
. کردمیم هیگر واروانهیو د دمیکشیم غیشد. به طرف خونه راه افتادم و ج یجار

 هیقط گرط و فشده بود و من فق یمانند طوفان در هم قاط میهاباران و اشک یهاقطره
 .کردمیم

ها اعتشده بودم و از شدت غم و اندوه متوجه نبودم. باالخره بعد از س سیباران خ ریز
 ی! در ورودییالیخونه بزرگ دو طبقه و هی. دمیخونه د یخودم رو جلو یرو ادهیپ
 رونیرو ب دیکل دم،یرس یعبور کردم تا به در قهوه ا یرا باز کردم و از باغ طوالن یالهیم

 بلند گفتم: م،آوردم و در رو باز کرد

 من اومدم. -

 به طرفم اومد و گفت: نیج

اومده  یزییران پابا نیانگار اول د؟یشد سیخ قدرنیخانم! اوا! چرا ا دیخوش اومد -
دوش آب  کی. دیبد بذارسهاتون رو تو حمام باال، لباس دینداره بر یبیخب ع یلیخ

 .کنمیسوپ گرم براتون درست م کی دیایتا ب . من همدیتا سرما نخورد دیریگرم بگ
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کمک به  یام در تصادف درگذشتند، براکه خانواده یخدمتکار خونه بود. از زمان نیج
ا چهل ساله با پوست سبزه بود.  انسالیزن م کیرو آوردم.  نیخودم ج حدودا

 یلهپراه سیو خ یگل یهاگذاشتم. با کفش یجاکفش یرو درآوردم و رو میپالتوخاکستر
در اتاق  دمیکه د رفتمیبود. داشتم م پلهرراهکردم. حمام کنا یگرد رو به سمت باال ط

 و نییتو همون حال است. سرم رو انداختم پا دمیبازه! سرم رو کج کردم و د ایسون
 داخل حموم شدم.

ا فرا ر آب رو باز کردم و بخار گرم کل حمام  ریو سرد بود. به طرفش رفتم ش دیوان سف 
 سیخ یانداختم. با بدنحمام کناردر  رونیسبد ب یهام رو درآوردم و توت؛ لباسگرف

 ووان نشستم. آخ که چقدر گرم  یرو بستم و تو ریآب رو تست کنم ش کهنیبدون ا
کرده  کنارم نگاه کردم؛ ساعت پنج بود وهوا غروب واریرو د زانیخوب بود! به ساعت آو

 بود.

اسم! . من عاشق تومکردمیبه اتفاقات امروز فکر م و بردیآب گرم خوابم داشت م یتو
ه بعد باز اون تصادف  میکن یبا هم زندگ ضمیبا خواهر مر دیبهش بگم. با تونمیاما نم

 نیمهبود،   لچریرو و شهیراه بره و هم تونستینم گهیبود و د دهیصدمه د اینخاع سون
 تنهاش بذارم. توانستمی. نمدشده بو  اشیباعث افسردگ

 تق تق در آمد. یفکر بودم که صدا تو

ا بدر گذاشتم. سو  رونیهاتون رو بخانم لباس -  رونیپ هم براتون آماده کردم! لطفا
 . سرم رو تکون دادم بعد بلند گفتم:دیایب

 .امیاآلن م -

 کردم و به طرف در رفتم. یآب وان رو خال دم،یچیبلند شدم حوله رو دور خودم پ 

. یو شلوار پشم یمشک یاسک قهی کی دم،یسبد بود رو پوش یکنار در که تو یها لباس
نگاه  ایوبه سون ستادمیراه ا یحرکت کردم. تو یمشک دیخورده سف چیپله پبه طرف راه
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حرکت. به سمتش رفتم تق  کی ینشسته بود، بدون حت نهیآ یچنان روبه روکردم. هم
سمتش رفتم  پنجره اتاقش بازه به دمیبه سمتم برنگشت. د یتق در زدم. حت

 که پنجره رو ببندم که گفت: خواستمیم

 هوا بخورم. خوامینه نبند م -

 دوشش انداختم و گفتم: یرو برداشتم و رو یگرفتم. مالفه پشم نییرو پا سرم

و  فیعضهم غذا بخور  یکم کیزنگ رو بزن.  یگلم! سردت نشه. کار داشت یخواهر -
 !یالغر شد

و سرد در  دیدر حرکت کردم. کنار چهارچوب سفبغلش کردم بعد به طرف  یکمکی 
 و گفتم:  ستادمیا

 در رو ببندم؟!  -

 گفت: کرد،یو لختش رو شونه م یمشک یبود و موها نییسرش پا یدرحال ایسون

 تنها باشم! تو سکوت اتاق! خوامیآره! م -

 حرکت نییو ناراحت به سمت پا مانیپش یلوال در اومد و در رو بستم. با حال ژیق 
کردن بود. کامال  زیدر حال تم نیکرده و ج یپله رو گلراه سیخ یهاچکمه دمیکردم.  د

ردم ک ینگاه نیج یخم شده و استخوان کلی. به هدیباریفراموش کرده بودم که باران م
 و با تاسف گفتم:

 .ارمیهام رو دربرفت کفش ادمی دیببخش -

فت: گبهم نگاه کرد و  ستاد،ید و اکه متوجه حضور من شده بود. سرش رو باال آور  نیج
 .ارمینداره! اآلن براتون سوپ م یبی! عد؟یآه! خانوم اومد

ناهار  زیکردم و به طرف م یها رو طپله یبه سمت آشپزخانه من هم باق دیتند دو تند
روش  دم؛یکش رونیاز وسط روب یاقهوه یصندل کیهشت نفره حرکت کردم و  یخور
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گذاشت؛  زیم یسوپ اومد. بشقاب سوپ رو رو ینیا سب نینشستم در همان موقع ج
 بغلش بود گفت: ینیکه س یدر حال یدنیهمراه با نمک، فلفل و نوش

 خانم؟!  دیندار یا گهیامر د -

 .یبر یتونینه م -

 رهیخ شد،یکل خونه رو فرا گرفته بود به بخار داغ که از بشقاب سوپ بلند م سکوت
 بود نهیشوم یهاسوختن چوب یشکاند، صدا یو مکه سکوت خونه ر  یزیبودم. تنها چ

 و من همچنان در افکارم غرق بودم و چشمانم بسته بود.

واب خو آشپزخانه و طبقه دوم چهار اتاق  ییرایپذ نییطبقه پا یخونه دو طبقه اشراف 
 قرار داشت. 

 م...شد گذشته افتادم و در بخار سوپ محو گذشته ادیخونه از کجا اومده بود؟!  نیا اما

! شب ارمیم ادیکردم. به  دایکه همون سال که پدرم درگذشت در کشو اتاقش پ یانامه 
و خفه  کیسوز باد به خانه تار یبود، بعد از تصادف به خونه اومده بودم و صدا یسرد

وارد خانه شده بودم. درست در زمستان بود؛ داشتم تو  ی. با بغض و سرددیچیپیم
 هیگر صدایزانوهام فرود اومدم و ب یو رو شدسست  که پاهام زدمیخونه قدم م

. در شکوندیرو م یکیسکوت و تار زدیم یکه گهگاه یرعد و برق و نور ی. صداکردمیم
! دمیشکستن از طبقه باال شن یکه صدا کردمیم هیصدا گر ینشسته بودم و ب یکیتار
گرفته بودم.  پلهاهبه ر  لرزونم را یهاام قطع شد و به طبقه باال حرکت کردم. دست هیگر

 میهاتق تق کفش یو متوجه شدم  دراتاق پدرو مادرم بازه! با صدا دمیبه راهرو باال رس
رو گذاشتم  یگریقلبم و د یاز دستانم رو رو یکیباز بود،  مهیشدم در ن کیبه در نزد

و  ختیمن اتاق ر یباز شد و وارد اتاق شدم. خدا صدایدر روهل دادم. ب رهیدستگ یرو
 یمادرم رو شیآرا لیشده بود. وسا ختهیر رونیپاش بود. کمدها باز بودند و لباس ها ب
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پنجره شکسته بود و  شهیشکسته بود، متکا ها پاره شده بود، ش نهیپخش بود، آ نیزم
 بود. یخون یکمی

نگاه کردم و مات و مبهوت ماندم. حس کردم  نیزم یخورد شده رو یها شهیش به
به صورتم برخورد کرد  زیچکید با لرزش به پشتم برگشتم و از پشتم اوم ییصدا

 شد. کیجا تاروهمه

ستم هنوز تو خونه ه دمیبودم. به اطراف نگاه کردم د هوشیچه مدت بود ب دونمینم 
ه. باز بسته شد یمحکم به صندل یلیهام ختقال کردم و متوجه شدم دست یکیو تو تار

 هام درد گرفت.تقال کردم اما دست

 ! یزنیم بیتقال نکن به خودت آس -

 توانستمیکردم برگردم، اما نشد! نم ی. سعآمدیجام متوقف شدم. صدا از پشتم م سر
 لرزان گفتم : ی. با صدانمشیبب

 !؟یهست یتو... تو ک -

اما تو کل  دونمیسرما نم ایرس از ت یکه ناش یهاش که به طرفم اومد لرزبدقدم یصدا
کنارم حرکت کرد و  ختن،یبدنم ر یسطل آب سرد رو کیر که وجودم حسش کردم. انگا

 یکتون یگرفته بودم و به کفش ها نیی. از ترس سرم رو پاستادیمن ا یاومد جلو
اه به صورتم نگ د؛یرو گرفت و باال کش امچانهبا دو انگشتش  کردم،ینگاه م اشیمشک

وشن رق داخل خانه رو ر . ناگهان نور رعد و بنمیصورتش رو کامل بب تونستمیکرد. نم
اش مثل زد و صورتم رو با شدت ول کرد. چهره شخندین کی. دمیکرد و صورتش رو د

تنفر شدم! البته مبهم داد که از اون موقع به بعد از دلقک ها  یها بود. وحشتدلقک
 پنجوستیحدودا ب یبود. مرد اهیاز همون موقع دلقک اون مار س زدمیحدس م دیبا

 و گفت: ستادیچندش آور! رفت عقب تر ا یسبز رنگ یدرشت و چشمان یکلیساله با ه

 پدرت کجاست؟! لیوسا نمیخب بگو ب -
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 ؟یشناختیتو پدرم رو م ؟یهست یتو ک ؟یچ -

 گفت: کردیم یدستش باز یکه با فندک تو یدرحال

 یباال یاما موقع مرگش وقت دره! یو پرتش کردم تو دمیرا بر نشیآره! خودم ترمز ماش -
هم بهت  رمیبم»به صورتم تف کرد و گفت: دمیسرش بودم، درمورد مدارک پرس

خواهرت هم  کهنیدرت رو خالص کردم! غافل از اام، مادر و پمن هم با کلت «گمینم
ار بودند و با ما باند ما همک ی. هردوشون تودماش نشده بو بود و من متوجه نیماش یتو

 معنا نداره.تو کار ما  ی.هوم! عاشق کردندیکار م

رم؟! باند؟! پدر و ماد یچ یعنی شدمیرو متوجه نم شیهاحرف یبود. معن نییپا سرم
 زدم: غیهمکار؟! سرم رو باال آوردم و ج

 هست... یتو ک هیها چحرف نیمنظورت از ا -

 ومحکم با پشت دستش به صورتم زد. گوشه لبم زخم شد و خون اومد. به سمتم اومد  
 گفت:

 .یر داشتخب ی! تو از همه چ؟یمن رو گول بزن یتونیم یکنیمخفه شو! فکر  -

 زدم و گفتم: غیج

 گم شو! جانیاز ا دونمیمن نم -

  

 اومد: ییدستش رو آورد باال تا دوباره من رو بزنه که از پشتم صدا 

 !هیکاف -
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بود. به طرفم اومد و اون  یکلفت یبا صدا یکردم به پشتم نگاه کنم، اما نشد! مرد یسع
نشست و به من نگاه  سالانیرو گذاشت و مرد م یساله صندل  وپنجستیهمون پسرب

 زد: ادیکرد. سپس فر

 .یکیها رو روشن کن! کور شدم تو تاراحمق! چراغ -

دت کردم. کم کم عا مهیهام رو نبعد نور کل سالن رو روشن کرد و من چشم هیثان چند
 و انگشتش را تکون داد و گفت:به پسر نگاه کرد  سالانیکردم. دوباره مرد م

 تر! کینزد ایب -

 زد: ادیبعد محکم تو گوشش خوابوند و دوباره فر 

 !شهیگنج حساب م هیما  یخانم برا نی! ا؟یخانم رو بست یهااحمق! چرا دست -

. اون مرد با شهیهام داره بازمهوا چرخوند. حس کردم دست یدستش رو تو سپس
 مچ قهیچند دق هام رو باز کردند.ها دستورده بود. اونآ گهید گاردیخودش دو تا باد

م برا گاردهایدور دستام مونده بود. باد شیهام رو مالش دادم. رد طناب و کبوددست
 یو کم آب رو گرفتم وانیل میها. با دو تا دستندوبه دستم داد ختندیآب ر وانیل یتو

 . دمینوش

 ه سارا جان؟!بهم زد و گفت: حالت خوب یلبخند انسالیم مرد

 تو گلوم و سرفه کردم و گفتم: دیپر آب

 !د؟یدونیشما اسم من رو از کجا م -

 .یخبر ندار یچیآه دخترم! انگار تو از ه -

نشست.  یصندل یتر اومد و رو کینزد یتعجب نگاهش کردم، بلند شد کم با
 داد و گفت: کلشیدرشت ه گاردیرو دست باد وانیهام رو گرفت و لدست
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 یمتیاهرات قباند بزرگ قاچاق الماس و جو  کیبدم. ما  حیرو برات توض یهمه چبذار  -
. ما بودند گاردیاست. پدر ومادرت عضو گروه ما و باد اهیس ی. اسم من مامبامیهست

و  دادندیرو نجات م گهیدهم کردند،یارزه مها با هم آشنا شدن با هم مبرفته رفته اون
 میکرد فکر م،یجا رو گشتشون همهشدند. دنبال دیناپدسال هر دوشون  کیپس از 

سال . اما پس از دو کردندیکه از ما داشتند ما رو نابود م یهستند. با مدارک سیپل
ها رو از هم جدا کردم. به من اون« ازدواج کردند» ها برگشتند و به من گفتند که:اون

ه برو فرستادم  نمو یسا تخطرناک فرستادم تا از هم جدا باشند. پدر  یهاتیمامور
شدند و پدرت به شدت شکنجه شد و قرار بود بکشنش  ریجنوب اون و افراد من دستگ

ازه دادم به جنوب رفت. افراد من و البته پدرت رو نجات داد! بهشون اج  نایکه مادرت ال
راحت  کردند که اگر نذارم دیو من رو تهد کردندیم یاواخر سرکش نیکنند اما ا یزندگ

 شون رو دادم.و من هم دستور قتل دنید من رو لو مکنن یدگزن

 زد و گفت: یخندشین ستادیشد و در عرض خونه حرکت کرد. رو به سمت من ا بلند

کشته  دیو با ستیبهت ن یازیپس ن ،یما متوجه شدم تو از کار پدرت خبر نداشتا - 
 !یبش

 نه! -

بلند  خبر نداشتم یچیاز ه کهنیمن تعجب کرد و به سمتم اومد. با ترس و با ا ادیفر با
 و باغرور گفتم: ستادمیو نگران بودم! رو بهش ا دیلرزیم میشدم، پاها

 !؟یمن باشه چ شیو اگر مدارک پ -

 اخم کرد و بعد گفت: یکم  مامبا

 !دیکن یهرت راحت زندگپس به من برگردون تا تو و خوا -
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 کهنیو ا دمیه تو نمو من ب یارد ازیها ن! تو به اون؟یکنیبا بچه صحبت م یفکر کرد -
رو به  ! از کجا معلوم من اونیبه من و خواهرم برسون یبیآس یتونیکارم تو نم نیبا ا
 منتشر یو اجتماع یمجاز یبشم اون مدارک تو شبکه ها دیندادم و اگر من ناپد یکس

 نشه؟!

 و گفت: دیخند مامبا

هم  ایسون خواهرت یو اگر قبول نکن یما کار کن یپدرت برا یبه جا دیخب تو با اریبس -
 .یدیاآلن مثل مادر و پدرت از دست م نیهم

ا نم نییپا سرم  نیا دونستمیبود. شکه بودم قدرت تکلم رو از دست داده بودم و واقعا
باره منجمد شده کرده بود؟! در کل دو ریتسخ یروح ایها رو زدم من بودم که اون حرف

اون  با اومدن اسم خواهرم به خودم اومدم و به طرف تکون بخورم. تونستمیبودم و نم
. من هم دندیهام رو گرفتند و من رو عقب کشدست اومدن گاریحمله کردم که دو باد

 رو هم با یکیشد،؛ اون  نیکه پخش زم شونیکیبا آرنج دست چپم محکم زدم به شکم 
م که زدمش؛ دوباره به سمتش هجوم برد نیدستم گرفتم و چرخوندمش وبه زم

من  و تبهش مشت زدم  که دستم رو گرف ستاد؛یجلوم ا یکلیه گاردیاون باد دفعهکی
 یخوابوند. دستم رو محکم باال نگه داشت و پاش رو گذاشت رو نیزم یرو از پشت رو

 یرو حس کردم. اومد جلو اهیسیاون مامبا یهاهام رو بستم. قدمکمرم. از درد چشم
 رو نوازش کرد و گفت:  امییطال یصورتم نشست و موها

! به مکس هم نیزم یب آموزشت داده! تو دوتا رو خوابوندخوبه خوبه! پدرت خو  -
 . هه!یحمله کرد

کردم تقال کنم اما  ی. سعکشمشیدلقک مکس بود، خودم م نی! پس اسم امکس؟
رو  ی. سپس به سمتم اومد و گوشزدیداشت با تلفن حرف م اهیس یبود. مامبا دهیفایب

 گوشم گذاشت و گفت: کنار 
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 احمق ! یگوش کن دختره -

هوا رو بهش دستور آمپول کیخترم. با د نیسر ا یبله قربان من با لباس پزشک باال -
 .کنمیم قیتزر

 بگم بکشنش؟!  ای یکنیم ی: خب با ما همکاراهیس یمامبا

 اه،یس ی! لعنت! با اشاره مامبایزندگ نی. لعنت به اشدیم یجار اریاختیب هاماشک
 دو زانو نشستم و گفتم: یمکس  من رو ول کرد؛ بلند شدم و رو

 .دینزن بیبه خواهرم آس یباشه قبوله! ول -

 پام. یجلو نیزم یورقه افتاد رو کیبود که  نییپا سرم

 امضاش کن! -

 یامبالرزانم خودکار رو گرفتم و بدون خوندن برگه امضاش کردم، اما م یهابا دست 
 گفت: اهیس

 داره دختر جوان! یسخت طیصبر کن شرانه  -

 پر از تنفر و اشک بهش نگاه کردم و گفت: ییهاچشم با

 !ترسمینم یچیاز ه گهیگل رفتم د یمن تا خرخره تو -

 زل زدم. نیبرگه امضا شده رو براش انداختم و به زم 

خواهرت  ؛یکن انتیمثل پدرو مادرت بهم خ ی: گوش کن دختر! اگر بخوااهیس یمامبا
 !؟یدیفهم ذارم،یو زنده نمر 

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 !دمیآره فهم -

 ...یاهیاش زد به صورتم و دوباره سبه مکس کرد و مکس با پشت کلت یاشاره ا 
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 .دی: خانم! خانم! سوپ سرد شد، بخورنیج

سخته! بلند  یبه خودم اومدم و مشغول خوردن شدم. آخ که چقدر زندگ نیج یصدا با
مت سکنارش  شم،یآرا زیدر م یباال رفتم. در رو باز کردم؛ رو به رو یبقهشدم و به ط

 هام، سمت راست تختم.چپ کمد لباس

نگاه  امییالطکوتاه کوتاه پسرانه  یآوردم و به موها رونیرو از سرم ب یاقهوه سیگکاله 
ه ره نگابه پنج کردم. نیآوردم و پخش زم رونیهام رو بکردم. بلند شدم و از کمد، لباس

ت وشلوارم رفتم. ککه من انتخاب کرده بودم؟! به سمت کت یبود زندگ نی. اکردمیم
. روش کت سبزو کروات قرمز دمشیپوش ،یمشک رهنیبا پ یمشکو شلوار  یشمیسبز 

به  رو تو ساق پام جاساز کردم. یبیبراق هم بستم. اسلحه روتو جاش گذاشتم و چاقوج
و  سرد رهیدستگ یه پشتم برگشتم. دستم رو گذاشتم رونگاه کردم و ب نهیآ یصورتم تو

 .دمحرکت کر  چیمارپ یهاو در رو باز کردم، به سمت پله دیسف

 بود. به یدر حال آشپز نیبرداشتم و به طرف آشپزخانه رفتم. ج زیرو از آو چیسوئ
 و گفتم: ستادمیچهارچوب در ا

 .رمیمن دارم م -

 من برگشت و گفت: یبا صدا نیج 

 !د؟یگردیبرم یم کخان -

اه نده! ر رو تو خونه  کسچیطول بکشه! گوش کن ه یلیدفعه ممکنه خ نیا دونمینم -
من  راه نده! درها رو قفل کن و به وجهچیاومد گفت که من فرستادمش، به ه یهرک
غذا  شتریکن بهش ب یباش!  سع ای. مراقب سونبرمیرو م میزنگ بزن. گوش عیسر
 .شهیداره الغر م ،یبد



 
 
 

 
 32 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاشبنم هاشمی باغی ــــــ هیوال  

 چراغ زد. ساعت ده اطیته ح یرو زدم و بنز مشک چیرفتم سوئ اطیبه سمت ح برگشتم
باغچه  هیها پله ی. رو به رورفتیم نییدر خانه سه تا پله به طرف پا یشب بود از ورود

بود. به سمت راست حرکت کردم و به طرف ته  کرد،یرو دوقسمت م اطیبزرگ که ح
 رونیعروسک دلقک زد ب کی هویداشبورد  ی. از تومسترفتم. در رو باز کردم و نش اطیح
ساله بود. بود و البته هفده ردستمیز نی! کوکشمتیم نی. کودیهاهاها خند ویو 

رو  من دنیترس خواستیعضو باند ما، مثل برادر کوچکترم بود. مطمئنا م نیترکوچک
 :نگاه کردم و گفتم نیضبط شده به دورب نیماش اهیجبعه س ی. تونهیبب

 !دمیهاهاها ترس-

ق باز بشه. رعد و بر  نگیرو روشن کردم. منتظر شدم در پارک نیاستارت زدم و ماش 
 نیکه ج رفتمی. داشتم دنده عقب مدیکشیآسمان را به توبره م وید کیمانند نعره 

 صدا زد:

 !دیخانم! خانم! صبر کن -

شال گردن سبز  نییپا دمیسمت شاگرد رو کش شهیش ک،یبرگشتم به سمتش اومد نزد 
دور گردنم تشکر کردم و دنده عقب گرفتم. تو  دمیچیرو داد دستم من هم پ یشمی

فرو  هشی. باران مانند آبشار به شستادمی. پشت چراغ قرمز اکردمیم یراه رو ط ابونیخ
بز سبا  ستادهیاتوبوس ا ستگاهیا یتو یاهوهسگ ق کی دمی. منتظر بودم که دختیریم

 و خلوت رو گذروندم. یگذاشتم رو گاز و با سرعت جاده خالشدن چراغ پام رو 

متعلق به  دونستیهم مثل من سرگردون بود و نم سرپرستیاون سگ ب دیشا دونمینم
کر بود ف نیبه ا دیشا کرد،یو جاده نگاه م ابانیاز کجا اومده! سرگردون به خ ایکجاست 

 نیممکن بود به ا یحت ایبوده؟!  یچه کس اشیقبل یاست و زندگ یکه اصال چه کس
گذرد و ب غیاست خودش را به جاده بزنه و از دم ت سرپرستیب ایدن نیتو ا یفکر کنه وقت

 !دانمیخودش را در آغوش خدا رها کند، نم
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ر دبزرگ که  ینبود. باغ یمنتظر بودم تا در رو باز کنند اما خبر دمیباغ که رس به
ند چبوق بعد از  ی. دستم رو گذاشتم روپوشانده بود یبزرگ یهارو شاخه برگ یورود

با  هاگاردیباغ باز شد و من داخل شدم. تمام نگهبانان و باد دیدر بزرگ و سف قهیدق
 .ستادندیخط ا کیمن  نیماش دنید

رو پارک کردم عروسک دلقک و  نی! ماشدندیترسیم یلیاز من خ هیاز اون قض بعد
به شدم. با شدت در رو بستم و ادهیپ نیچوب ترکه رو از داشبورد برداشتم و از ماش

کرد. داشتم به  میمن خودش رو قا دنیبود با د ستادهیرفتم. وسط ا نیسمت کو
 تم:. الکس کراواتش کج بود با ترکه زدم تو سرش و گفکردمینگاه م شونفرمیونی

 درستش کن! -

 پر از گِل بود! زدم تو سرش و گفتم:  امیلیو یهاجلوتر رفتم. کفش 

 کن! زشیچه وضعشِ؟ تم نیا آخه -

 چشم قربان! -

 رو خورد. اشازهی. چپ چپ نگاهش کردم که خمدیکش ازهیخم یسال

 و عروسک رو کوبوندم تو سرش و گفتم: دمیرس نیبه کو بالخره

 حاال؟! یمن رو بترسون یخوایهاها! م -

 اش رو خاروند و گفت:شده سیبه من من افتاد. سر خ نیکو 

 بود. یط شوخقر...قربان! فق -

 !یکرد یبله بله شوخ -

 :مدیرا پشت سرم رو شن شانیهاتکون دادم و به طرف خانه حرکت کردم. زمزمه یسر 

 ! لینه و والستی! واقعا هوالیه -
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 !یگفتیم دیالکس  خفه شو! زودتر با-

 ! یگل نیبه ا ی! خانموالست؟یآخه ه سیرئ ی: کجانیکو

 رو برگردوندم و گفتم: شون سرمو به طرف ستادمیجام ا سر

مثل  افشیق یکیاون  کشهیم ازهیخم یکیچه وعضشه؟!  نیا دیهست گاردیمثال باد -
 ری! از زدی، مرخصخب یلیباشند! خ یطورنیا دیمن نبا یهاهاست! بچهکتک خورده

 .دیبارون به بالکن بر

و به زدم  یشخندیباعث شد بهم برخورد کنند. ن یفرار کردند حت یبدون معطل همه
اه ر به خانه وجود داشت.  کیراه بار کیبود و  یراهم ادامه دادم. سمت چپ باغ بزرگ

گار دربان ان دم،یمورد عالقم نبود به در رس یلیخشک و نمناک خ یهابرگ یرفتن رو
 در و گفت: یجلو دیپر هوکیبود  دهیروح د

 !د؟یاومد یقربان ک -

 دست پسش زدم و زمزمه کردم: با

 اآلن اومدم. نیمبرو کنار ه -

به ذهنم  یاکلمه یمشت... اه! حت کیها احمق نی! هر کدوم از انیهم از ا نیا 
 ...یهاجلبک نیواسه ا رسهینم

و همون موقع بود که اسمم رو  دندیترسیاز شکست دادن مکس همه از من م بعد
 بود که پدر و مادرم رو کشت. یبله! مکس همون نامرد «والیه»گذاشتند 

بار وارد باند شده بودم.  نی! اولرهینم ادمیکه شکستش دادم رو  یاون روز قتو چیه
دختر  کیبود. من هم فقط  گاردیسه تا زن باد ایمرد بودن. فقط دو  گاردهایباد یهمه

جا تنها ! چقدر ترسناک بود! اوننیسن اآلن کوهم دیجوان و نادان! شا یسالهستیب
رو که  ییپدرم بهم آموزش داده بود اما فقط مراحل ابتدا یکمکی کهنیوارد شدم. با ا
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وارد  یداشتم. وقت شتریبه آموزش ب ازیفقط از خودم دفاع کنم رو بلد بودم؛ اما بازهم ن
از  نیبا زانو افتادم زم یهام بسته بود؛ بعد با شدت به داخل پرت شدم. وقتشدم چشم

و  انهیوباره مکس با اون لبخند موزو د مهام رو باز کرد. چشمامدیشدت درد صدام درن
 اش!مسخره

ند از مبل بل اهیس یمامبا ستادمیبا خشم بهش نگاه کردم، بلند شدم و رو به روش ا 
 شد و به طرفم اومد و گفت:

 !یفرسا همراه بشسخت و طاقت یهانیبا تمر دیبا جانی! ا یخب خوش اومد -

 اهیس یبقه سوم اتاق مخصوص مامبابود. ط یبزرگ، سه طبقه وسلطنت یاخانه جااون
طبقه  وبهتره بگم حرمسرا  ای شیهابود. اتاق جلسات و استراحتش، طبقه دوم اتاق زن

بزرگ بود، فکر کنم هزار متر به چند بخش  یلیمحوطه خ کیاول که من توش بودم 
بود، بخش  ییو حمام و دستشو هاگاه: بخش سمت راست استراحت شدیم میتقس

 خانه یبود، قسمت انتها ونیزیتلو یجشن ها و تماشا یبزرگ برا یاطهسمت چپ محو 
ا هفت متر کی ،یآموزش رزم یبرا یاتاق هفتاد متر کی ر آشپزخانه و د یاتاق حدودا

 اشت.بزرگ در باغ قرار د یهایمهمان کهنیا یبزرگ بود برا قیباغ خانه چند آالچ

 وته بودم و در کنار درس خوندن گرف ادیماه گذشت من بوکس و کاراته رو  کی حدود
 دو و...و تکفان نجایمثل ن رفتمیمتفرقه م یرزم یدانشگاه رفتن، خارج از باند کالس ها

ا یروز وارد اتاق آموزش شدم. دق کی  مکس  یهمون روز بود! همون روز شوم برا قا
نگاه   دلقک! عزم رو جزم کردم بهش از دور نگاه کردم داشت به مبارزه الکس و جاناتان

 بود... نهیو دست به س کردیم

رد و کبه الکس زد و بلندش  ییپا ریز کیهمون موقع جاناتان  ستادمیجلو کنارش ا رفتم
تان و بعد دستش رو آورد باال و دست زد. به طرف جانا دی. حس کردم خندنیکوبوند زم

 رفت و بلندش کرد و گفت: 
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 .رسهیو نمپسر! الکس بدبخت زورش به ت ینیتو بهتر نهیهم -

کس که دستش رو گرفته بودم که بلند بشه رو به م یدر حال ستادمیکنار الکس ا رفتم
 زدم و گفتم: یشخندین

 !هایشد یاز خود راض یلیمکس خ -

 زد: ادیشده، برگشت به سمتم و فر یعصب آمدیکه به نظر م مکس

 ! معلومه پسر آموزش دادم. ؟یچ -

 !اندی! همه ازت شاکهینه به بق یدیش مالبته! تو فقط به جاناتان آموز -

 رو گرفت و گفت:  امقهیسمتم هجوم اومد  به

 وقت تو؟! هاها!اون ادیها صداشون درنم! بچهاریدوباره به زبون ب یجرات دار -

همراه  رو صاف کردم و امقهیرو گرفتم پام رو آوردم باال محکم هلش دادم بعد  دستش
 فتم:گ زیتمسخرآم شخندیبا همون ن

 !؟یبا من مبارزه کن یخوایمن جرئت کردم! م -

 و گفت:  ستادیبه سمتم هجوم آورد که الکس جلو روم ا دوباره

 جلو ای! حاال بگمیم اهیس یبه مامبا یبرسون یبیاگر بهش آس -

. مکس کنهیبرسونه از گروه اخراجش م بیمامبا به مکس گفته بود اگر بهم آس بله
 اش گفت:غرور مسخره و با ستادیعقب رفت و ا

. یریر عهده بگام! البته اگه خودت عواقبش رو بمن آماده میمبارزه کن ایپس ب ایخب ب -
 اوم! دوست ندارم از گروه خودم اخراج بشم.

و  دیجوشیدورمون جمع شده بودند و منتظر جواب من بودند انتقام تو وجودم م همه
 تم:زدم و گف ی. لبخند محکمکردیم تریمن رو قو
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 دارم. یشرط کیباشه قبوله! اما من هم  -

 تو هم رفت و منتظر به من نگاه کرد. ادامه دادم: اخمش

 !؟یا. متوجهشمیتو م نیمن جانش یاگر شکست خورد -

. سرش رو آورد باال دندیون بودند، خندها هم که طرف ااز بچه یسر داد. تعداد یاقهقه
 با همان لبخند گفت:

 !یشیمن م نیجانش یداد باشه اگر شکستم -

 !؟یبزن ادیفر شهی! منِ یذره گوشم سنگ کیمن  دیببخش -

 زد: ادیمتوجه منظورم شد و فر مکس

. شهین مم نیجانش یحرفچیدختر من رو شکست داد بدون ه نی! اگر ادیگوش کن -
 اطالع دادم. اهیس یروبه مامبا نیمن ا

 نبود. رفتم یحرف چیه یود، پس جارو ضبط کرده ب نیدفتر مامبا ا یها نیدورب بله
 :ستادهیبوکس رو دستم کردم. الکس رو حس کردم کنارم ا یسمت دستکش ها

 الکس؟! یبگ یخوایم یزیچ -

م ازش اگر ! من ناراحت نشد؟یخودت رو به کشتن بد یخوایدختر! م الیخیسارا ب -
 شو! الیخیبه خاطره منه، ب

 سمتش برگشتم و لبخند زدم: به

 !یِ میانتقام و نفرت قد کی نینه ا -

 پس زدمش و به طرف وسط سالن رفتم.  

 بود؟! یانتقام منظورش چ ی: چالکس
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م و زد. من هم مهلت ندادم، مشتم رو باال آورد شخندیسمتش رفتم. نگاهم کرد و ن به
دونه زدم به صورتش و با لگد به عقب پرتش کردم. تا به خودش اومد به سمتم  کی

. با پا بهش حمله کردمیم یهاش رو خنثپا عقب رفتم و مشتصحمله کرد؛ با رق
اعث بپا به صورتش زدم که  یکیو اون  دمیپرکردم. پام رو تو هوا گرفت، من هم محکم 

و  دیمون جمع شده بودند تا اومدم بلند شم روم پر. همه اطرافمیوفتیمون بشدم جفت
م م رو تکون دادم و از پشت زدبه صورتم زد. پا یدر پ یچند تا مشت پ یبدون معطل

ره . دوباستادمیو ا دمیبه سرش که عقب رفت؛ دستام رو کنار گوشم گذاشتم و بلند پر
که  یهر مشت شده! یو عصب جیگ آمدی. به نظر مدمیچرخیپا رفتم؛ دورش مرقص

که تلو  نی! همگاهشجیبا پام زدم به گ دمی. اومد سمتم بلند پردادمیم یجاخال زدیم
 به نگیلگد از پشت زدم که باعث شد از ر کی میپشت یو با پا دمیپر خورد،یم تلو

به  تیشکمش نشستم و با شدت و عصبان یو رو دمیپر رونیپرت بشه. من هم ب رونیب
 ادیشده بود فر ریهام سرازصورتش پر خون شده بود. اشک زدم،یصورتش مشت م

 : زدمیم

 !یام را کشتده! خانوایریبم دی! تو باینامرد! عوض -

ه زانوهام افتاد یرو دم،یکشیم غیو ج ستادمیآخر رو زدم و بلند شدم. عقب ا مشت
 بودم.

 شدم و به طرف جمع و گفتم: بلند

. همه ساکت ذارمشیبا من مخالفت کنه، زنده نم یاون هستم. هرک نیحاال من جانش -
 کیشل یم که صداهام نگاهش کرد. با چشمدیدویبودند. حس کردم مکس به طرفم م

کرد  کیمکس به طرفم شل دمیگلوله فضا رو در خفقان فرو برد. به طرف صدا برگشتم د
. به طرف مکس دیچیپیبه خودش م ریگلوله رو گرفته بود و با درد ت یو الکس جلو
هام رو خون گرفته بود. به طرفش حمله کردم و با پا زدم به چشم یبرگشتم جلو
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گردنش و گردنش رو شکوندم و باالخره انتقام  یرو دمیردستش و اسلحه پرت شد. پ
 بله! کشتمش! کرد،یم کیبه الکس شل دیرو به آخر رسوندم . نبا

خورده بود! دستم  ریقلبش ت کیهام رو درآوردم. نزدو دستکش دمیطرف الکس پر به
 زدم: ادیزخم و فشار دادم و فر یجا یرو گذاشتم رو

 !دیزود باش دیورایمن رو ب فی! اون کهایعوض -

 رو گذاشت کنارم، بهش گفتم: فیاومد ک امیلیو 

 دستت رو بذار و فشار بده! -

 ریت وعمق زخم چقدر است  نمیبب گشتمیکار رو کرد. داشتم دنبال چاقو م نیاون هم ا 
 که الکس دستم رو گرفت و گفت: نه! من... من... ارمیرا در ب

 !یتسارا دکتر هستش، لعن یریخفه! تو نم -

الکس گذاشتم.  یهادندان نیب یازخم رو باز کردم پارچه  لیزدم و با کمک و یلبخند
 رو با پنس گرفتم و گفتم: ریت

 تحمل کن. گهید یکمکیخب  -

 یندبا کیکردم و  یزدم و بعد ضدعفون هیآوردم بعد زخم رو بخ رونیرو با دقت ب ریت 
سرم بهش وصل  کی. میشد نیپخش زم لیسر دادم و من و و یبهش چسباندم. آه

ها پرس و جو از بچه دیوضع ما رو د یاومده بود و وقت اهیس یکردم و ولو شدم مامبا
 به طرفم اومد و گفت: اکرد مامب فیرو تعر یهمه چ  یلیکرد. ام

 تو اتاقم ایسارا ب -

 بلند شدم و دنبالش حرکت کردم. یخون یدست ها با

  والیه -
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 اومدم: رونیطرات گذشته بالکس برگشتم از خا یصدا با

 الکس؟! هیچ -

 . نهیما رو بب خوادیم سیرئ -

 ما رو؟ -

 دفترش.  می! گفته برنیو کو امیلیآره من، شما، و -

 باال.  میبر اریها رو بباشه برو بچه -

 .باال در زدم میبا بچه ها اومد رفت قهیتکون داد و رفت بعد از چند دق یسر الکس

 !ه؟یک - 

 هاو بچه والیه قربان منم -

 داخل نیایب -

 قدم گذاشتم جلو و گفتم: کی میبود ستادهیرو به روش با دست پشت قفل ا یهمگ

 !ه؟یقربان دستور چ -

 و گفت: یصندل یگرفت بعد نشست رو گاریپُک از س کی

عد ب شیمن چند سال پ یاز همسرها یکیکه من چند تا زن دارم.  دیدونیخب م -
 داشیسال پ آورد، همراه با بچه فرار کرده. اآلن بعد پانزده ایدنبچه اش رو به  کهنیا

 یجا باهاش طرح دوستاون دیبر ره،یم نگزیک رستانیدخترم به دب یعنیشده. دخترش 
 من! شیپ دشیاریب دینک یسع د،یبش کیو بهش نزد دیزیبر

 جلو اومد و گفت: نیپشت کو از

 !؟یچ هیاما بق خورهیم هایرستانیاما قربان من سنم به دب -
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 ! دینگران نباش -

 آورد و گفت: رونیاز کشو چند تا مدرک ب بعد

 . دیرویشما سه تا م یمونیتو م نیکو -

 نداشتم! من..  یقربان من منظور -

 بهش رفتم و گفتم: یاغره چشم

 گوش کن! سیبه حرف رئ ستیعقب با -

 رفت و ساکت ماند مامبا ادامه داد: عقب

ون شهر تو ممکنه چ ،یپانزده ساله بش یدخترها هیکه شب یشیم میسارا تو گر -
 و دی. خب مدارک رو بردارشهیم میگر لیدل نیبشناسند تو را به هم هایلیهستش خ

 .دیفردا آماده بش یبرا

 :میگفت زمانهم

 بله قربان! -

 اخلد م،یاز راه پله همسران مامبا رد بش میچون اجازه نداشت م؛یطرف آسانسور رفت به
 منتظر در سکوت گفتم: میشد

 .تیمامور نیا یبرا یجوان یادیز یایخواستم! تو نم سیمن از رئ نیکو -

جا بود تا من اون  یرفتم هر می. به اتاق گرمیدر آسانسور باز شد و داخل محوطه شد 
 جا خورد و گفت: دیرو د

 !ه؟یامرتون چ والیجناب ه -

 م:و گفت یرو دادم دستش و نشستم رو صندل عکس

 برم بخوابم. خوامیام، م. زود باش! خستهیکن یشکل نیمامبا دستور داده من رو ا -
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 اطاعت قربان!  -

» ردم:ک. لبخند زدم و با خودم فکر کردمیبه خودم نگاه م نهیرو شروع کرد. تو آ کارش
هام رو مچش« از اون دوران گذرهیسال م وهفتستیمدرسه. اوف! ب کیقراره فردا برم 

فته بودم ر گروه فرو  نیا یتو قدرنیا شیروز دانشگاه دوسال پ نیاومد آخر ادمیو  بستم
که  رفتمیامتحان بود داشتم تو محوطه راه م نیشناختم. آخریخودم هم نم گهیکه د

شون رفتم. ده تا به سمت برن،یهلن رو چند تا از پسرها گرفتن و به زور دارن م دمید
حرف  نینکنه ..... با ا یچ یاما برا بردندیشون مدختر رو به زور باخود کیپسر 

سوار شدن  یو همگ نو  کی یدنبالشون با سرعت حرکت کردم به زور انداختش تو
رو روشن کردند و به سمت پشت بزرگراه حرکت کردند منم با بنز خودم  نیماش

 . موتور دنبالمه اما توجه نکردم به فکر هلن بودم کی دمید نهیدنبالشون از تو آ

ه بله درست حدس زد نیزم یکردند و بردند انداختند رو ادهیبزرگراه اون رو پ پشت
  کویرو با سرعت بردم سمتشون و ترمز زدم نانچ نیکنن ماش تشیاذ خواستندیبودم م

 ؟؟.دیکنیم دیدار یچه غلط یرو از داشبورد در آوردم به طرفشون رفتم داد زدم : هو

 به یله کردند سه نفر رو از ده نفر زدم که همگشون به طرفم برگشتند بهم حم همه
اومد  از اونا یکیسمتم هجوم آوردند نتونستم مقابله کنم و من رو به زور نگه داشتند 

سارا  نجاستیا یک دینیشد گفت : اوه بب کینزد یسمتم صورتش رو پشونده بود وقت
 مشکوک دانشگاه

نداشت صورتش رو باز  دهیفارو کج کردم صداش چقدر آشنا بود تقال کردن هم  سرم
 مشت زد تو صورتم که باعث کیکثافت  کشمتیدختر باز م هیاون عوض ویمت دمیکرد د

ها ها  کنمیم کاریبا دوستت چ نیعقب رفت و گفت : حاال بب ادیشد گوشه لبم خون ب
 ها!
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قط دو تا از اونا هلن رو محکم گرفتند و هلن ف دیکشیم غیو ج رفتیعقب عقب م هلن
نو که م ییگلوله همه جا سکوت شد محکم اونا یبا صدا کردمیو من تقال م دیکشیم غیج

زدم به صورتش و پخش  یهجوم بردم مشت ویگرفته بودند رو پس زدم و به طرف مت
 به وی، مت کردیم هیبغلم هق هق کنان گر یشد و رفتم هلن رو بغل کردم ، تو نیزم

 ایب یبه روش گرفتم و گفتم : جرات دارو رو  رونیب دمیطرف هجوم آورد اسلحه رو کش
 جلو تا تمام دوستات کشته بشنوند اونور رو نگاه کن.

ون نش یاون عوض یپشتش با شک نگاه کرد پنج تا  از افراد من با مسلسل به دوستا به
 برو..... نجایزدم و گفتم : خب حاال دوستات رو بردار از ا یگرفته بودند لبخند

 تموم شد قربان -

 تم: و گف دمیبه صورتم کش یکردم. دست کینزد نهیرو باز کردم خودم رو به آ امهچشم

 ام! خوبه!  -

 و گفتم:  دمیکش یبه شونه هر یشدم دست بلند

 درسته پسر!  شهیکارت هم -

 یزعسلیم کیدر بود. کنارش  یطرف اتاقم رفتم در رو باز کردم تختم روبه رو به
تخت  یاتاق به سمت راست. خودم رو رو یپنجره بزرگ انتها کیرنگ و  یاقهوه

 .مدیآوردم. ساعت رو گذاشتم رو پنج و گرفتم خواب رونیرو از کشو ب یانداختم. گوش

هام شدم، خاموشش کردم. بلند شدم لباس داریساعت ب ی! با صدانگید نگید نگید
 کی ،یمشک یشلوار ل هیپررنگ،  یساده آب شرتیت کیساده!  پیت کی. دمیرو پوش

تق  هیرفتم،  گاردهایرنگ! آروم به سمت اتاق باد یاکوله قهوه کیو  یزرشک شرتییسو
هاشون رو برداشتند و شدن و کوله داریب لهها بالفاصو الکس زدم اون امیلیبه تخت و
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بود. عکس دخترش رو داد دستم و  ستادهیا رونیاومدند. مامبا ب رونیهمراه من ب
 گفت:

امروز وارد مدرسه  د،ینام شدمهمه! شما از قبل ثبت تیمامور کی نیگوش کن سارا! ا -
است   ایتون باشه اسمش کاملحواس جده،یو الکس ه لیتو شانزده سالته و و دیشیم

 و... حرفش رو قطع کردم وگفتم:

ام! اجازه ان متوجه! بله قربم؟یزیبر یباهاش طرح دوست دیشانزده سالشه و با -
 د؟یدیم یمرخص

 .دیبر د،یونتیخب م اریبس -

 سوار بشم، الکس گفت: خواستمیرو گرفتم دستم تا م چیسوئ

 . میترکنم؟ آخه ما مثال بزرگ یمن رانندگ ستیسارا! بهتر ن گمیم -

 زدند. یپوزخند شونجفت

 به اون صورت بکشم؟! یدست کی دینه انگار دوست دار -

 انگار برق گرفته بودش گفت: هوکی 

 ... آم!زهینه منظورم چ -

 رو بستم و گفتم: هامچشم

 . دینیعقب بش دیاحمق! بر میما راننده دار -

و رفتم پشت سوار شدم. پشت سرم اون دوتا خل از دو   مزیرو دادم دست ج چیسوئ
رو روشن کرد و دنده عقب رفت و با  نیماش مزیدر سوار شدند و ساکت ماندند. ج

 خنده گفت:

 !میمدرسه حال کن میخب کوچولوها بر -
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 �� میبود نطوریسه نفر ا هر

ه بو  میشد ادهی! تازه از دستش راحت شده بودم. پییمدرسه کذا کی. میدیرس باالخره
و تا دمدرسه هستند. برگشتم سمت اون  یها. بازهم مطمئنا قلدرمیدیراهرو مدرسه رس

 و گفتم: وونهید

با شما!  مدونیگرنه من ممدرسه دعواتون نشه وا یتون باشه با قلدرها! حواسیه -
 !د؟یشد رفهمیش کنم،یبا شما صحبت م والیدارم با نام ه

 بله قربان! -

 .دیسته دیآموزان جدبه به! پس شما دانش -

رو پشت گوشم  یبلند و تقلب یمشک یمدرسه به پشتم برگشتم و موها ریمد یصدا با
 دادم و گفتم:

 بله من هستم.  -

 ! د؟یستیآهان! پس شما ها با هم ن -

 ه به پشتم کردم و بعد گفتم:نگا کی

 .شناسمیها رو نمنه من اون -

 دم. رو بهتون ب تونیهر سه تون برنامه کالس دیاینداره! با من ب یبیخب ع یلیخ -

 یصندل یبود. رو ریسمت چپ ته راهرو دفتر مد میبه ته راهرو حرکت کرد باهاش
 س گفت: که الک کردمی. برنامه رو دستمون داد. داشتم نگاه ممینشست

 م؟یکالس کی یتو م،یمن و برادرم با هم هست -

 د؟یشما هم سن هست -

 بله! -
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 هستش! یکیشما  یهاخب بله کالس اریبس -

قد بلند داخل شد و  یآقا کی یپنجره بغل دستش زد و بعد از مدت شهیبه ش ریمد
 گفت:

 بله خانم پن ؟ -

 سمتش اشاره کرد و گفت: به

و  «یس» یهارو به کالس هانیلطفا ا نیکاب یناب آقامعاون من هستند، ج شونیا -
 . دیکن ییراهنما« آ»

 بله خانم!  -

 سمت ما اومد و گفت: به

 .دیایهمراه من ب -

« آ»هاشون رفته بودند. به کالس زنگ خورده بود و همه به کالس آمدیخب به نظر م 
 و رو به من کرد و گفت: میدیرس

 .دیتسیبا جانیخب شما چند لحظه ا -

 بهم گفت: میاومد و همراه من به راه افتاد رونیب قهیرفت داخل پس از پنج دق 

 د؟یایخب از کجا م -

 . امیم ویمن از اوها -

دوره نسبت به  یلیاومدند، خ  گانیشیها هم از م. اوندیاومد یاو! پس چه راه طوالن -
 دارن؟ ی. خانواده چه شغلایفرنیکال

 رو آوردم باال و گفتم: سرم

 هستش؟ «یس»کالس  نجایا دیببخش -
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 بفرما داخل!  م،یدیآه! بله چه زود رس -

آورد و  شونه من رو گرفت و داخل کالس دفعهکی. میتق در رو زد و وارد کالس شد تق
 گفت:

 .میدار دیخانم معلم! دانش آموز جد دیببخش -

 من رو گذاشت و رفت.  

 ؟یکنیم یخودت رو معرف زمیخب عز -

 و بعد آوردم باال و گفتم: نییاختم پارو اند سرم

 سالم اسم من اسکارلت بل  هستش. -

 و گفت: دیخند ایهمون دختر کامل هوکی

 ! یسالم خوشگله! خوش اومد -

 . دندیبعد کل کالس همراهش خند 

 !زمیعز ینیبش یبر یتونیم ایکامل گهیبسه د -

قط س و مدرسه نداشتم و فبه در  یو کنار پنجره نشستم. من کار ایو کنار کامل رفتم
 یزیچ کیخورد و همه رفتن تو بوفه. رفتم  حیبود. زنگ تفر ایبا کامل یفکرو ذکرم دوست

الکس  شیحرکت کردم. همه پر بودند، پس مجبور شدم برم پ زهایگرفتم و به طرف م
 رفتم وگفتم:

 نم؟یبش شهیم -

 زد و گفت: یالکس پوزخند 

 .نیالبته بش -

 لب گفتم: ریو ز زیرو گذاشتم رو مغذا  ینیو س نشستم
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 ما رو! یدیکوفت! کمتر بخند آخر سر لو م -

 .یزنیام! سارا خانم! چقدرغرم -

 اسمم. نجاستیتو سرت! اسکارلت ا زنمی! میه -

 ها! کارمون دراومده بچه -

 به پشت برگشتم و گفتم:  امیلیو یصدا با

 وقت چرا؟! اون -

 ها دوتان.اون -

 و گفت: نیگذاشت زم قاشق رو الکس

 دوتان؟! هیمنظورت چ -

 و گفت:  زیم یرو کوبوند رو ینیبه سمت راست من اومد و س امیلیو

 . ستندین یکیها دو قلواند، اون نهیمنظورم ا -

 ؟یچ -

 . زنندیواردها با هم نشستند، دارن حرف مکه تازه دینیبه به! بب -

ا بسمت چپم برگشتم و  یعنیمت صدا رو با حرص باز و بسته کردم و به س هامچشم
 بلند شدم، دستم رو بردم جلو و گفتم:  یالبخند مسخره

 درسته؟! دیباش ایکامل دیآ! سالم  شما با -

 و گفت: دینگاه به دستم کرد و بعد دستم رو گرفت و به طرف خودش کش کی

 تلیتحو یکمکیو  ینش عیضا کهنیبه خاطر ا یول رمیگیرو نم یمن دست کس -
 دست دادم باهات. رن،یبگ
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 و رفتند، من همچنان خشکم زده بود. دندیبعد من رو به عقب هل داد و با هم خند 

 

 اسکارلت خشکش زد؟ یعنیچرا سارا؟! آم!  امیلیالکس: و 

 گرفتم نشستم و گفتم: 

 باند هستند. کیخودشون  یبرا هانیمونده بود. ا نیهم -

 ه؟یحرف چ نی: منظورت از االکس

 دستاش رو با سرش گرفت و گفت: امیلیو

 آره! اما برادرش گروه نداره. -

 ! اون تنها بود.هایگیا! راست م -

 الکس چپ چپ نگاه کردم و گفتم: به

 دونمیمام من م! واگرنه موقع اتتیمامور نیباش سر ا یخدا جد یالکس محض رضا -
 با تو! 

 گفت: یدستپاچگ و با نییکه متوجه منظورم شد سرش رو انداخت پا الکس

 چـ... چشم قربان! -

 ایعضو گروه کامل دیاند، من بامدرسه نیا یقلدرها هانیا میکن گهیفکر د کی دیبا -
 گفته بود که! گهید زیچ کی سیبود واقعا؟ من شک دارم رئ نیاسمش ا نمیبشم، بب

 صبر کن! -

 نگاه کرد و گفت: کیدرآورد و  فشیرو از ک شیگوش امیلیو

 سارا یول ناستیال آره اسمش -
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 گفت:  فشیتو ک ذاشتیرو م شیکه گوش یحال در

 .رهیگیم یپسره داره انتقال -

 آخه چرا؟! یگفت یچ یچ -

ست و رد شدهپسره ت نهیتو مدرسه نداره، من اشتباه کردم. مشکل ا یگروه چیپسره ه -
 ؟یبکن یخوایم کاریچ شه؛یم تیاذ هاشیاش به دست همکالسهمه

 گفتم: دیبه ذهنم رس یفکر عال کیبعد از فکر کردن  نییداختم پارو ان سرم

 کیدم رو نزدتو گروه دختره برم. بعد به پسره خو  کنمیم ی! من سعدمیآهان فهم -
 !دیانجام بد دیشما با زیچ کی. فقط کنمیم

 داد و گفت: هیتک یبه صندل نهیدست به س الکس

 !؟یخب چه دستور -

 م:هر دو نگاه کردم و گفت به

 . دیاز پسره محافظ کن دیشما با -

 گفت: امیلیتکون داد و و یسر الکس

 اون چرا؟  م،یمحافظت کن دیمامبا با ایما از تو  والیه -

 زدم تو سرش و ادامه دادم: محکم

. دیود اگر بهش حمله کردند، محافظت کنب نیخر! بگذار حرفم تموم بشه. منظورم ا -
 ته؟!رف ادتی اههیس یخوبه! پسر مامبا

 گفتند: زمانهم

 چشم!  -
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دارند  نشستند و نایاون دخترها همراه با ال دمیروز بعد صبح که به مدرسه اومدم، د سه
 بود و داشتم زیم یرفتم سرجام نشستم. سرم رو اعتنایمن هم ب کنند؛یخوش و بش م

 :دادمیها گوش ماون یهابه حرف

عضو گروه ما بشه.  تونهی! فکر کرده مگمیرو م  یبت ی! گوش کن دختره عوضنایآره ال -
 هه!

 ست.کارها فرار کنه. مسخره ریاز ز تونهیم شیقو اتیاضیآره دختره فکر کرده با ر -

شون کردم. ام! برم خودم رو تو چونم گذاشتم و نگاه ریرو آوردم باال دستم رو ز سرم
 گفتم: و ستادمیا نهیشون رفتم، دست به سم و به سمتشون جا کنم. بلند شدگروه

 من هم عضو گروهتون بشم؟! شهیم نمیبب -

هه! مثل باباشه  ز،یذاشت رو مپاش رو گ نایها چپ چپ بهم نگاه کرد. الاز اون یکی
 بعد گفت:

 ؟یلدب! یرو بلد باش یرزم یاز هنرها یکی دیاما با شه،یخب معلومه م -

 بعد آوردم باال و گفتم: نییرو انداختم پا سرم

 تکفاندو بلدم. یکمکیخب  -

 زد و گفت: یشونم و لبخند سرد یشد دستش رو گذاشت رو بلند

 ! ییباشه تو عضو گروه ما -

 زمان گفتند:هاش همنوچه اون

 !ایکامل -

 رو به نشانه ساکت جلو دهنش گرفت اشاره کرد: دستش

 بشنوم. یچیه خوامی! نمسیه -
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 بعد به سمت من اومد و گفت: 

 .دمیاجازه رو بهت م نیداره، اما چون من ازت خوشم اومد ا نیعضو گروه شدن قوان 

 و تشکر کردم. دمیمثل بچه ها خند یحالخوش از

 «الکس»

هاش گوش ! به حرفزنهیخدا! معلمِ چقدر حرف م یکالس نشسته بودم. وا یتو
 یپسرها . حواسم به پسره بود ازکردیم یبا دقت داشت نکته بردار امیلیاما و کردمینم

ذره هم  کیتو مدرسه  نی! اما برخالف دختره اهیبودم که درسش عال دهیکالس شن
 طرفدار نداره.

 !دیخب خسته نباش -

 یکیبالخره معلمِ رفت. بلند شدم به سمت پسره حرکت کردم که بازوم رو  شیآخ 
من رو گرفته بود و با  یدست بازو کیبا  لیکه و یگرفت، برگشتم سمتش و درحال

 بود، گفتم: یحال نت برداردر  گشیدست د

 !لیولم کن و -

 خب، تمومه! سمیرو بنو نی! صبر کن ا؟یبر یخوایکجا م -

 و گفتم: رونیب دمیرو از دستش کش بازوم

 بشم.  کیبه پسره نزد دیبا -

 . کنهیگفت خودش همه کارها رو م والیه-

 آوردم و نشونش دادم:  رونیرو ب میگوش

 سرش با دختره شلوغه.خودش اس ام اس داده،  نیبب -

 خب برو بابا! -
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 یم نگاهباال آورد به پاها خردهکیسرش رو  ستادم،یا نهیدست به س زشیکنار م رفتم
 و گفتم:  زشیم یزدم رو یکیکرد و دوباره مشغول نوشتن شد. 

 خونه؟! ستین یتق تق کس -

و بود به دو متر فکر کنم صدوهشتادود کینزد یبا قد یرفت بگم؛ من پسر ادمی آه
 کی ره،یت یاقهوه -یاخامه ی!  مدل موکیش یساده ول پیت کیبا  دمیبار که د نیآخر

 . یمشک یبا شلوار ل یبلوز آب

 بود گفت: نییکه سرش پا نطوریهم

 کار دارم من.  دی! برام دردسر درست نکندیببخش -

 باهات آشنا بشم. خواستمیشد! م فیح -

 ادوارد با آقا درست صحبت کن!  یه -

 مسخره گفتم: یرو کنار بدنم انداختم و با لحن هامدست

 !د؟یباش یشما ک -

 بود اومد دستش رو گذاشت رو شونم و گفت: ستادهیکه روبه روم ا یاز سه پسر یکی

دوست  خوریتوسر کیبا  یخوایتو گروه ما! م ایب ؟یکنیم یام! داداش چرا بدخلق -
 !؟یبش

ولش  زد. دستش رو از شونم گرفتم و یرد و پوزخندبه ادوارد  ک یرو گفت و نگاه نیا 
 کردم و گفتم: 

 طورنیاداره  یبه خودم بستگ نیدوست بشم، ا یبا ک رمیگیم می! اما من تصمیمرس -
 !ست؟ین

 زد و گفت: یپوزخند
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 هابچه میداره! بر یبه خود آدم بستگ یبا هر خر و گاو یآره معلومه دوست -

 تکون دادم و گفتم:  یسر

 س اسم تو ادوارده؟!پ -

 دستم رو بردم جلو و گفتم: 

 !دنتیخب اسم من الکسِ! خوشبختم از د -

 به دستم کرد و با استرس باهام دست داد و گفت: ینگاه هی

 !طورنیممنون! من هم هم -

 یبرا امیلیکردم و با و یشد باهاش دوست شدم. ساعت آخر ازش خداحافظ نیخب ا 
ه از جرع کی امیلی. ومیخوردیم یو کاف میکردیم یروهادیپ ابونیبه خ یخوردن کاف

 و گفت:  دینوش وانیل

 کوش؟ والیپس ه -

 سیبه رئ دیبا» ماست و گفت: یجا که خونه فعلاون زودتر رفت خونه امن همون -
 «گزارش بدهم

 ام! باشه!  -

 ی! ساعت هشت شب بود و رگباریکه بارون گرفت، چه بارون میزدیحرف م میداشت
 هیکه  میبرس دهیسر پوش یکه به جا میدیدویرو م ادهیتو پ می. داشتدیباریران مبا
 یها روکه آب چاله یما ترمز زد؛ طور یبا سرعت اومد و جلو یاسرمه یوندایه

 زدم: ادیپرت کردم و فر ور  یکاف وانیل تیبا عصبان دیمون پاشلباس

 !؟ینیب یما رو نم ی! عوضیهو -
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 یکی شدن و با چوب به ما حمله کردند. ادهیپ نیچهارنفر از ماشمکث،  قهیچند دق بعد
سرد و  نیزم یبلند افتادم رو یو من با آخ ها چوب رو از پشت زد به کمرماز اون

ه ک دمیتار د یهاشدم. با چشم نیبه پشتم خورد و پخش زم یتر. ضربه محکمسیخ
م به سمت و گرفت و محکدستش ر  امیلیکه و نهبز  گهیضربه د کیها اومد از اون یکی
ونش مهلت ندادند و با چوب و چماق به ج امیلیاون سه نفر به و ن؛یکبوندتش زم گهید

 .میشد نیافتادند و هر دومون پخش زم

ما  با چراغ روشن به سمت نیماش کی دمیکه د ارمیباال ب تونستمیدرد سرم رو نم از
 و بستم.هام ر من ترمز زد. از شدت نور چشم یپا کیاومد و نزد

 «سارا»

دنبال  یگوش یو تو کردمیگوش م یطوفان یباران و هوا یخونه نشستم و به صدا تو
 زنگ خورد:  میکه گوش گشتمیو ادوارد م نایمحل خونه ال

 بله؟! -

 سارا... ما...-

 ونگران شدم و به سمت لب تاپم رفتم بازش کردم  یکمکیرو گفت و قطع شد.  نیا
 دیپس به ذهنم رس کنه،یو حرکت نم ستادهیا یمحل یتو بایکه رد یِ که مدت دمید
نار کخونه رفتم و  یشده. بلند شدم کلتم رو از کشو برداشتم و به سمت در ورود یزیچ

 برداشتم راننده که مشغول یرو از جاکفش چیرو برداشتم و سوئ ریزبادگیدر از آو
 یمبل رو به رو یرو من برگشت و با هول و عجله از یبود با صدا ونیزیتلو یتماشا

 بلند شد و گفت: ونیزیتلو

 !د؟یریقربان کجا م -

 شدم و گفتم: یعصبان
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 .میبر ییجا دی! باوفتیزود باش راه ب -

 بله قربان! -

 دنبالم که گفت: مزیسمت در حرکت کردم و ج به

 به من. دیرو بد چیقربان سوئ -

 ساکت شو! عجله دارم! -

 کیچشمم به جاده بود و  کیدنده عقب گرفتم، سوار شدم و با سرعت  تیعصبان با
 یخال ابونیبه خ دمیرس قهیدق ستیبعد از ب ابیرد یتو دستم برا لیچشمم به موبا

 اشاره کرد و گفت: ابانیخ گهیبه سمت د مزی. جیوباران

 جا!قربان اون -

تک چهار پنج نفر در حال ک دمیرفتم. د ابانیفرمان رو چرخوندم و به سمت مخالف خ 
رداشتم برو از داشبورد  کویهستند. باز هم مثل دوران دانشگاه نانچ امیلیدن الکس و وز 

محکم زدم تو  یکیها حرکت کردم و از اون یکیاز باران به طرف  یو تو مه ناش نیاز ماش
ها به سمتش برگشتند؛ هر سه تا به سمتم و سه تا از اون دسر دا یکمرش و آخ بلند

 نیتم زمرو انداخ کویبلد هستند که مبارزه کنند. خب خوبه! نانچحمله کردند، نه! انگار 
 و گارد گرفتم.

زدم و از درد پخش  شیکیمشت به صورت  کی ومد،یبه سمتم م یدر پ یپ یها مشت
لگد  کیزدم و پرتش کردم عقب و   یکاکتوگر کیشد؛ رقص پا رفتم و از پشت  نیزم

مشت به پشت  کیو  نیزم دمشیو کوب دمیچرخ فیگردن حر یرو دمیزدم و پر
رو هم از پا درآوردم.  یگریو د یدر پ یکردم. چند تا لگد پ هوششیگردنش زدم و ب

زاگ حرکت کردم و  گیکرد من هم به صورت ز کیو به سمتم شل دیاسلحه کش یسوم
مشت بهم بزنه که دستش رو گرفتم  کیخودم رو بهش رسوندم؛ دستش رو آورد باال تا 
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آوردم و به پشت دستش زدم، کلت از  رونیچاقو رو از مچ پام ب عیحرکت سر کیو با 
زانو زد. به  نیبه زم یزیرچشمش که از درد و خون کیرو زدم نزد ودستش افتاد. چاق

 دمیداشت بهش کمک کنه به الکس نگاه کردم د یسع مزینگاه کردم که ج امیلیو
 فت:گردن الکس گذاشت و گ ریگروه چاقو رو ز نینفر از ا نیآخر

 !کشمشیم یایاگر جلو ب -

 آوردم و رونیسرخ شده بودم، دستم رو بردم پشت کمرم کلت رو ب تیاز عصبان گهید 
ند کردم، درست به مغزش برخورد کرد و خون مان کیهمراه با رعد و برق گلوله رو شل

 شد. یفواره جار

 مزیجانداختمش،  نیگرفتمش و کشان کشان داخل ماش قهیسمت الکس رفتم از  به
م با سرعت به خونه امن حرکت کرد شیاز پ شیب تیکمک کرد. با عصبان امیلیهم به و

ودند و ب ستادهیمن ا یو سرشار از درد رو به رو یو الکس با نگران لیوارد خونه شدم. و
 .ودب ستادهیدست به پشت کنار در ا مزیج

 تم:و گف ستادمیآخر سر ا کردمیبه سمت چپ و راست حرکت م تیعصبان با

 چیلعنت بهتون! ه دیتهس گاردیبا خودتون؟! شما مثال باد دیفکر کرد یها! چاحمق -
 خاک تو سرتون! ک،یدفاع کوچ کی ی! حتدینکرد یغلط چی! هدینداشت یعرضه ا

 زدم: ادیو فر امیلیلگد به شکم و کیمشت به صورت الکس زدم و  کی

 ها!احمق دیخودتون رو درمان کن دیو بر دیچشمام گمش یاز جلو -

 .دمیسمت اتاقم رفتم و در رو کوب به

 «الکس»

ا ه یچقدر عصبان سی! رئیاوه اوه! لعنت   شده بود آخ آخ فکم! والیبود، واقعا

 ام!خسته یخفه شو الکس! به اندازه کاف -
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رو  والیخدا! ه یوا رو کشت! یکیبود که  یعصبان قدرنیا سیبودند رئ یها کاصال اون -
 .کردندیم سیوضع رو خودشون رو خ نیا دندیدیها مبودم. بچه دهیند یطورنیا

صورتش رو پاک  یداشت زخم و خون ها یحرف چیکردم بدون ه امیلینگاه به و کی
 یکمکی و قد بلند هم قد من با یانسکافه یمعمول یپسر با مدل مو کی امیلی. وکردیم
 صورتش برگشتم بهش گفتم: یرو شیر

 گفتم؟ یچ یدیشن یهو -

 کنار تخت و گفت: زیرو پرت کرد رو م پنبه

 ها رو فرستاده بود.اون یک دونمی! مدمیآره بابا اَه شن -

 تخت نشستم و خودم رو لوس کردم و گفتم: یسمتش رو به

 ها؟!بودن اون یجونم! ک یلیو -

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت:  امیلیو

ار و دسته اون پسرها بودن، ها د! اونادیمچته؟ مثل دخترها لوس نشو اصال بهت ن -
 یکه من ک کنمیم شیشون کنند، حالما رو عضو گروه خواستندیکه م ییهاهمون

 من رو بزنند. هه! فرستهی! حاال آدم میعوض یهستم. پسره

لند باال انداختم و آروم ب یاشونه هیچش بود به سمت حمام حرکت کرد و من هم  وا
 ونی. آروم آروم به سمت تلوزییرایپذ یه برم توکوچولو باز کردم ک هیشدم در رو 

 حرکت کردم که...

 !؟یریکجا م-

 «سارا»
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 یهام رو بسته بودم که صدانشسته بودم و چشم یاگهواره یصندل یرو ییرایپذ تو
من وسط  یبا صدا رهیخودش داره پنجه گربه راه م الیبه خ دمیالکس رو شن یهاقدم
 و گفتم: ستادمیانداخت. بلند شدم رفتم رو به روش ا نییهاش رو پا. چشمستادیراه ا

 !؟یاومد یها چجوربعد از اون کتک -

 سارا! -

از ادوارد هم مراقبت  یخوایوقت مبکن! اون یدوست دار یکوفت سارا! اصال هر غلط -
 ! اوف! ؟یکن

 قربان من...-

 رو گرفتم جلو صورتم و گفتم: دستم

 .کنهیاستراحت کنم، سرم درد م مر یبرو خوش باش! من هم م هیکاف -

 برداشتم و گفتم: خورهیداره زنگ م میگوش دمیبه طرف اتاقم حرکت کردم که د 

 الو -

 گفت:  

 تیدادند زودتر مامور ییهاگزارش هانیخبرچ وفته،یداره م یاتفاقات هیسارا گوش کن  -
 یو تور  اتی. جزئدیشو همسر خائن منو بک دیو با دو تا فرزندانم فرار کن دیرو تموم کن

 فرستادم. لیمیا

 اطاعت مامبا!-

 کی به طرف لب تاپم رفتم و بازش کردم. بله! میتلفن رو قطع کرد مستق بیب بیب بیب
 از مامبا داشتم بازش کردم: لیمیا
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بشه  رید کهنیاند قبل امن تو اون مدرسه یهابچه دهیفهم ینفوذ کی والیگوش کن ه -
 یرو هم بکش! اون نفوذ من یاون همسر عوض طورنیو هم جانیا اریها رو بردار باون

صورت رو بپوشون و  یریم رونیباشه از اآلن به بعد ب ادتیمون باشه ممکنه تو گروه
 .اریبهونه ب

دم و به آور  رونیتخت پهباد  رو ب ری! زود از ز؟یچ میام اگر... اگر تحت نظر باش مامبا
م تو حمو  امیلیبود و و ونیزیتلو یعمول الکس پااومدم. طبق م رونیسرعت از اتاق ب

 ینتهمگفتم و به راه پله کنار اتاقم رفتم که  «یالیخیب»هم البد تو آشپزخونه  مزیج
رستادم. با باال رفتم و پهباد رو روشن کرد و به آسمون ف هالهبه پشت بام؛ از پ شدیم

ود که ب یبردم. بله! همون هانیو ماش ادهیپ یعابرها کیکنترل جا به جا کردم و نزد
 !یعوض یهاسیپل های. لعنتمیتحت نظر بود کردم،یفکرش رو م

 گفتم: دمیدویحرکت کردم و همچنان که به اتاقم م نییطرف پا به

 خونه تحت نظره. م،یحرکت کن دیزود باش الکس! با -

که  یلرحااز در اتاق من وارد شد د یاشتباه امیلیبعد به اتاقم رفتم در همون موقع و 
روم  عیگرد شده به اندامش نگاه کردم بعد سر یشرت تنش بود؛ با چشم ها کیفقط 

 رو برگردوندم و گفتم:

 چه وضعشه هان؟! نیآخه ا -

 ! د؟یکنیم کاریقر...قربان شما تو اتاق من چ -

. دیچیدور خودش پ یهولکهم هول رو از تخت برداشتم و سمتش پرت کردم. اون مالفه
 تش و گفتم:برگشتم سم

 ایش برو لباسات رو بپوش بزود با یدر اومد نی! از ا؟یکرد یمن عجله دارم تو قاط -
 .میخارج بش جانیاز ا ترعیهر چه سر دی! باجانیا
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 قربان؟! یچ یبرا -

و فردا  میفرار کن دیمشب بااخونه تحت نظره،  نیو همچن میدار یمامبا گفته که نفوذ -
 !؟یمتوجه شد م،یمبامبا رو بدزد یبچه ها

 .امیو م پوشمیلباس م رمیب...بله قربان! الساعه م -

 چمدان گذاشتم و یها رو توها و خرت و پرترو جمع کردم لباس لیسرعت همه وسا به

هم آماده باش داخل  مایلیام، متوجه شدم که وکوله یرو تو یضرور لیتاپ و وسا لپ
 فت:گ امیلیکه و رونیب رفتمیاتاق شد. داشتم م

 جانیا دیایلحظه ب کیقربان  -

 اشاره کردم. امیلیبا دست به و دیلرزیالکس اومد اما م یصدا

 منتظر باش! جانیا -

 ند.مو  یکیآورد و کنار در داخل اتاق تو تار رونیاون هم از پشتش کلت و چاقو رو ب 

ه چاقو ک یالدر ح مزیبه ج تیرفتم و با عصبان ییرایآروم در رو باز کردم و به داخل پذ 
که  آوردمیم رونیالکس گذاشته بود، نگاه کردم. داشتم کلت رو ب یگلو ریرو ز

 زد و گفت: یشخندین

 دیخوایم کهنیا ایرو! ام!  یاون لعنت رونیب اریآقا پسر رو بکشم ب نیا یخوایاگر م -
 هان؟! جانیا زندیبر هاسیکل پل

 سرخ شده بودم و گفتم: تیعصبان از

 !یلعنت ؟یبود ین نفوذپس تو او  -

نشناسند، اما تا چند  تا افراد من تو رو یاون نقاب رو زد کهنیشد؛ با ا فیح والیآم! ه -
 .دییگویمحل استقرار مامبا رو هم م یو به زود دیشیم ریهمتون دستگ گهیلحظه د
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 و گفتم: ستادمیا نهیبه س دست

 ! مزیمن شک دارم ج -

 !؟یچ -

 زدم: ادیفر بلند

 حاال -

 مزیپرتاب کرد. ج مزیج یو به طرف بازو دیدستش بود رو کش ریکه ز ییچاقو امیلیو
 یاستفاده کرد و دستش رو گرفت و محکم از سمت تیسر داد و الکس از موقع یآه
خائن رو  مزیج یهاام در آوردم و رفتم دست. دستبند رو از کولهدیکوب نیبه زم گرید

محکم  خنده،یالکس داره م دمیو آوردم باال دکردم. سرم ر  شیبستم و کنار مبل رها
زده به من و بهت ستادهیا امیلیشد. و یو صورتش خون نیزدم تو سرش که پرت شد زم

 بود. نیینگاه کرد سر الکس پا

 :دمیداد کش سرش

 با تو! دونمیمن م ،یایب تیبا من به مامور یحق ندار گهی! دیاحمق عوض -

از پشت من رو گرفت و به عقب برد هلش دادم و  لیلگد بهش بزنم که و هیاومدم  
 زدم: ادیفر

جاسوس  نیامشب با ا نیهم د،یرو جمع کن تونلیوسا دیتون گمشولم کن هر جفت -
 !هایلعنت میریم یاز در پشت

آوردم. حدود  رونیرو ب یساعت یهاتخت بمب ریاتاقم و از ز یرفتم تو تیعصبان با
چسبوندم و  وارهایها و دبود. همه رو به ستونمتوسط  یول یتا بمب ساعت ستیب

 داد،یشب رو نشون م مهیگذاشتم. به ساعت بزرگ نگاه کردم که ن بمیکنترلش رو تو ج
. پهباد رو به باال فرستادم که میشد نیماش وارجاسوس س کیو البته  امیلیبا الکس و و
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م دستم و از رو گرفت کروفونیزدم و م یوارد خانه شدند، لبخند هاسیپل دمید
 که تو خونه کار گذاشته بودم گفتم:  ییبلندگوها

 آخر خط است. نجای! ازیعز یهامهمان دیخب خوش اومد -

 بود: نیا دمیکه شن ییرو گذاشتم رو دکمه و خونه منفجر شد، تنها صدا دستم

 بمب... جانیا رونیب دیبر -

 زمیج دمیدور شدم. د جاشدم و با سرعت از اون نیرو پرت کردم، سوار ماش کنترل
 زدم: ادیکه بلند فر کنهیداره تقال م

 اش کن الکس! خفه -

هتل البته  هی کینزد یکیشد. تو تار هوشیهم محکم زد تو صورتش و اون ب الکس
رفت و سرگرم صحبت باهاش  شنیسراغ رزو امیلی. ومیستادیمتل بود ا هیشب شتریب

پول  و میاتاق سه طبقه دو رو گرفت دی. کلرو به باال برد مزیج انهیشد. الکس هم مخف
 :دیالکس پرس هباال ک میو رفت میهفته اتاق رو داد کی

 قربان! کجا بذارمش؟ -

 کنار تخت و گفتم: یعسل زیم یاتاق رو انداختم رو دیکل

 .ادیکم ببند که صداش درنببندتش به تخت، دهنش هم مح -

 کمک! ایب لیاطاعت قربان! و -

 نیا و خسته از یعصبان قدرنی. رفتم خودم رو ول کردم رو تخت ادو تخته بود اتاق
 بودم که خوابم برد. تیمامور

  «الکس»
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 نیزم یگره زدن تموم شد با پارچه دهنش رو بستم و رو یمحکم گرهش بزن. وقت خوبه
 و گفت:  ستادیاومد رو به روم ا امیلینشستم. و

 !؟ینکرد ! چرا از خودت دفاع؟یبزرگ ش یخوایم یالکس ک -

 . کشهیبشه من رو م داریاگر ب ده؟یخواب ینیبیآروم تر! نم شیه -

 و با انگشتانم ور رفتم و گفتم: نییرو انداختم پا سرم

 !خودیب تیمامور نیخسته شدم از ا کارکنم؟یخب چ -

لکن با ی. من هم بلند شدم و رفتم تودیدراز کش والیتکون داد و کنار تخت ه یسر لیو
 نیآسمون زل زدم. کاش دوباره برگردم خونه مامبا خسته شدم از ا یهاو به ستاره

کنم؛  دایز ناتیکار برم تمر نیبعد از اتمام ا دیبا کنه؟یمنو درک م یاه! ک ت،یمامور
 کنم. دیناام دمرو از خو  والیدوست ندارم ه

 و کوچک ونیزیشکل با دو تا تخت وسطش و تلو لیاتاق مستط هیکال ده متر بود  اتاق
 بالکن.

 یباال وارید یبدم، به ساعت رو کیانگار نوبت من بود کش زدمیدرعرض اتاق قدم م 
سر  یبلند ی ازهیمخو  دمیهام رو به اطراف کشتخت نگاه کردم ساعت دو بود. دست

اومد  گوشه لبم یگل کرد لبخند میطونیخواب خواب بود. باز ش ل،یدادم. رفتم باال سر و
 شد، سکته بزنه. داریک صورتش بردم که اگه بیتم رو نزدو آروم رفتم جلو صور 

خورد.  یدادم و به صورتش باد خنک رونینفسم رو ب یگذشت که اشتباه قهیدق چند
 رونیاز پاش ب یکیکوچ یبلند شد و چاقو یباش ختهیکه روش آب ر یامثل گربه هوکی

 گلوم گذاشت. ریو چاقو رو ز دیمن پر یآورد و رو

 .گهیو دش! بلند یلعنت یدار یآروم باش! چه خواب سبک لیاوه! منم منم وخدا! اوه  ای -

 نسبتا بلند گفت: یرفت و چاقو رو غالف کرد  و بلند شد با صدا یاغره چشم
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 گرفته؟! تیشوخ تیموقع نیا یتو -

 داریب والیه کهنیمراقب باش خب! قبل ا خوابم،یساعت م کی ادیبابا! خوابم ب یا -
 من رو! ذارهیزنده نم دمیخواب نهین؛ ببک دارمیبشه، ب

 خب بابا بخواب! -

روم صدا آشدم،  داریب امیلیو یها. با تکوندمیو خواب دمیدراز کش نیزم یرو جاهمون
 زد:

 !یشو دِ لعنت داریالکس ساعت چهاره ب -

 گفتم: نشیدر ب دمیکش ازهیبلند شدم و خم 

 بابا؟! هیچ -

 دهنم رو گرفتم و گفتم: یت. جلوخورده باال رف هیموقع صدام  همون

 بلند بود. یلیاوه! خ -

 تکون داد و گفت: یسر لیو

 بله بود.  -

 شدم و گفتم: بلند

 نشد؟! داریجاسوس ب مزیاون ج -

 جاسوس! نه هنوز  مزیروش ج یگذاشت یخوب اسم -

ش و رفتم باالسر  کرد،یو صدا م کردیشد. از شدت درد بازوش تقال م داریحرفم ب بعد
 !یکنیم داریرو ب والی! اِ هسیه -تم: گف

 شدم.  داریب گهید -
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حرکت کردم و دستم رو به پشت گرفتم  لیسارا به پشتم برگشتم و به سمت و یصدا با
 جلو رفت و گفت: لیو ساکت ماندم. و

 !د؟یدیقربان! خوب خواب ریصبح بخ -

 قلنج گردنش رو شکوند و گفت: والیه

 بدک نبود! -

 یلیخ دمیترسیم والیواقعا از ه گهیحرکت کرد. از اآلن د مزیف جشد و به طر  بلند
 کنار تخت یعسل زیم یو دهنش رو باز کرد و رو ستادیا مزیشده! باال سر ج یعصبان

 نشست و گفت:

د ما به درمور  ییزایکه چه چ نیبا گفتن ا یتونی! میریمیبه هر حال که تو م مزیج -
 ...ای یریراحت تر بم یگفت سیپل

 و سپس ادامه داد: دیانداخت و خند نییرو پا شسر 

 !ه؟ی! هوم نظرت چیریبعد بم یرو بگ یو همه چ یعذاب بکش ای -

خطرناک شده  یلیدفعه حس کردم سارا خ نیتف کرد و ا هیبه طرف سارا  مزیج هوی
 گفت: تیصورتش و از عصبان یرو دیدستش رو کش

 ! هان؟!یخب پس راه حل دوم رو انتخاب کرد -

 ! یعوض گمیبهت نم یچی! من هریرو بمب -

 زمیو به طرف ج رونیب دیاومد چاقو رو از کمربند کش لیبه طرف و والیه یعنی سارا
و گفت:  ستادیخودش رو بهش رسوند و جلوش ا عیبه سارا نگاه کرد و سر لیرفت. و

 د؟یکن دیخوایم کاریقربان چ

 ازش حرف بکشم. دیگمشو کنار با -
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 !د؟یکن شکنجش نیخوایم -

 آره گمشو کنار  -

تخت نشست و  یحرکت کرد و رو مزیرو پس زد. به طرف ج لیرو بلند گفت و و نیا
 گفت:

 !کنمیم تیحال ؟یکنی! پس سکوت میریمیاز درد م ای یزنیحرف م ای -

من  کردیمقاومت م مزی. اول ججوندیفرو کرد و پ مزیزخم ج یرو برداشت و تو چاقو
 والیه شتریشار بسرش رو برگردونده بود، اما با ف امیلیه بود و وهام گرد شدهم چشم

 زد: ادیبلند شد و فر مزیج یصدا

 آ! نه بس کن!  -

 :زدیم ادیبلند فر والیگر بودم، هحرف زدن نداشتم و فقط نظاره جرات

 بگو!  یبهشون لعنت یگفت یبگو چ -

 صحبت کنه: والیجلو رفت تا با ه امیلیو

 قربان!  ادیم یکیساختمون رو گرفته! اآلن  قربان صداش کل -

لند و ب دتشیکوب واریگلوش و به د ریبرگشت و چاقو رو گذاشت ز امیلیبه طرف و والیه
 داد زد:

مان طالعات ما رو داشته باشند، همها ای مییها بدونن ما کجا! اگر اونامیلیخفه شو و -
 رو؟  نیا یفهمی! ممیریمیم

 یجا یتر کرد توبار چاقو رو محکم نیدوباره رفت ا مزیرف جرو رها کرد و به ط لیو
 زد: ادیبار بلند فر نیزخمش ا

 ! مزیحرف بزن ج -
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  فشار نده کنمیخواهش م گمیم گمیباشه م -

ا اون بو همراه  دیکش رونیب مزیج ی! سارا چاقو رو محکم از بازوگهیخدا تموم شد د یوا
 گلوش گذاشت و گفت: ریزفواره کرد. چاقو رو  یخون اون لعنت

 منتظرم! -

 لرزون گفت: یصدا با

 گاردهایباد سیو رئ یکه قدرتمند یسته یشخص هیمن فقط درباره تو بهش گفتم. تو  -
اون... اون نگذاشت و  ی. اول خواستم با َسم  بکشمت ولیشد نشیو جانش یرو کشت
 .نمشیخودم بب دیگفت با

 اسم بگو!  هیاون ک -

ه هر دفعه با کدر ارتباط هستم  لیمیا قی! فقط از طردونمیه خدا نم! بدونمیمن نم -
 من رو ن... کنمی. خواهش مدادیم امیبهم پ لیمیا کی

د . بلندیصورتش پاش یرو پاره کرد و خون رو مزیبا چاقو شاهرگ ج والیلحظه ه همون
ند رفت و بل ییشد و به طرف من اومد، چاقو رو گذاشت تو دستم و به طرف دستشو

 گفت:   

 مدرسه! میریم دیحاضر ش -

 .دیرو کوب ییدستشو در

 «سارا»

نگاه کردم، خون  نهی. سرم رو آوردم باال و به آدندیلرزیم تیهام از شدت عصباندست 
کردم  یمالبود. صابون رو برداشتم و صورتم رو کف ختهیصورتم ر یاون پست فطرت رو

 یآوردم و رو رونیرو ب یمدل مصر یمشک سیکاله گ فمیک یو بعد با آب شستم. از تو
 ،یآب یسبزم رو گذاشتم. شلوار ل یرو زدم و لنز ها غیج یسرم گذاشتمش. رژ صورت



 
 
 

 
 69 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاشبنم هاشمی باغی ــــــ هیوال  

نگاه  نهیبار خودم رو تو آ نیآخر ی. برادمیپوش یکت مشک کیو روش  دیبلوز سف کی
ف اومدم. هر دوشون حاضر بودند به طر  رونیب ییرو برداشتم و از دستشو فیکردم و ک

با  ستادهیا در یجلو سیپل کی دمیدر حرکت کردم و در رو باز کردم تا در باز شد، د
لگد  کیآورد. من هم  رونیرو ب میسینگاه کرد و با هول ب مزیگرد به جنازه ج یهاچشم

 زدم و پرت شد به عقب در رو محکم بستم و قفل کردم و گفتم:

 .دیزود باش دی! از پنجره بپریلعنت -

جا دور پشت فرمون نشست و با حداکثر سرعت از اون امیلیو میدیپر نرو یسه ب هر
 نگاه کرد و گفت: نهیبهم از تو آ لی. ومیشد

 ! م؟یقربان کجا بر -

 برو مدرسه -

 ؟یجا اگر لو رفته باشه، چاما اون -

 زدن، زود باش!  نجایردش رو تا ا هانی! انرفته

 هشت بود گفتم: کیزدرو نگاه کردم ن نیساعت ماش میدیمدرسه رس به

 ده. کیتا نزد میمونیمنتظر م یکم -

 ایسون یعنی کردمیودم داشتم فکر مهام رو بستم با خنشستم و چشم نهیدست به س 
 !کنه؟یم کاریچ ییاآلن تنها

 شون خورده. دهِ! فکر کنم زنگ کهیقربان ساعت نزد -

دن ز رو دستش در حال قدم و دا نای. طبق معمول المیو به طرف مدرسه رفت میشد ادهیپ
 تو مدرسه بودن. دستم رو بردم باال و به نشانه تکون دادم:

 . ایالکس تو هم با من ب ار،یتو برو پسره رو ب لیو -
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 بله قربان! -

طرفش رفتم و از پشت دستش رو گرفتم اون هم دستم رو چرخوند و من هم  به
 شش گفتم:گو  چسبوندم و در واریچنان اون رو چرخوندم و به دهم

 ! یایب ییبا من جا دیبا نایال -

ف در حال نرمش دستش بود و به طر  نایرها شد. ال نایاز دخترها هلم داد و ال یکی
 دوستاش رفت و گفت:

 !؟یستیتو اسکارلت ن نمی! صبر کن بب؟یهست یتو کدوم خر -

 !یداد رییرو تغ افتیچه ق اوهو

 .یایب ییبا من جا دیبا یجا خورد هیچ -

  ارتشیرو چرخوندم و رو به الکس گفتم : ب گردنم

 اطاعت!  -

 رو گرفت و گفت: نایال یبازو الکس

 !وفتیراه ب -

 زد: ادیفر نایال 

 من رو؟ یببر یخوایولم کن کجا م -

 و گفت: دیخند 

 !ی! از مادرت سرتق تریلعنت وفتیراه ب -

تاد از پنجره دنبالم راه افبلند تر بود؛ ناچار به  نایزور دنبال من کشاندش، قدش از ال به
 .ستادندیا نیو ادوارد کنار ماش لیو دمیها داز کالس یکی
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 یکلیه گاردیکه همسر مامبا با چهار پنج تا باد شدمیاز در بزرگ مدرسه خارج م داشتم
 و به عقب قدم برداشتم اون سرش رو برگرداند و با تعجب گفت: دمید

 !د؟یبریدختر من رو کجا م -

 گفتم: میسیب یتو میرفتیمن و الکس عقب م آمد،یم من یجلو به

 .مینقشه دوم رو اجرا کن دیبا -

و ر و قفلش کرد. الکس هم دختره  نیماش یکرد و انداخت تو هوشیادوارد رو ب ل،یو 
 به طرف مادرش رفت و گفت: نایول کرد. ال

 .بردندیها من رو داشتند به زور ماون یدیمادر به موقع رس -

 !د؟یهست یشما ک نطوریپس ا -

به سمت ما اومدند به عقب حرکت  یلعنت یها گاردیدستش اشاره کرد و اون باد با
 دست الکس به شونم خورد و گفت: هوکی ومدندیها هم به سمت ما مو اون میکردیم

 حرف بزنم؟! تونمیقربان م -

 بنال -

 طرفم هست.  نیا -

 ما زرنگ شدند. یهم برا نایته الدار و دس یپشت برگشتم. بله! اون دخترها به

 به الکس گفتم: 

 ها با تو!اون ؟یایها که بر ماز پس اون -

 چشم قربان! -

ترن. از مکس گنده هانیهام رو باال آوردم و گارد گرفتم. به سمتم اومد. اوف! ا مشت
 کهنیا یلگد به شکمش زدم؛ به جا کیمشت زد پس زدمش و  م،یکرد یریعجب گ
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بلند کرد و محکم به  نیب من پرت شدم عقب؛ به سمتم اومد و من رو از زماون بره عق
پام  دمیبلند شدم و دو عیبار سر نی! ایلعنت مرمطرف کمد دانش آموزان پرتم کرد. آخ ک

به گردن و  دمیگردنش، چند بار پشت سرهم کوب یرو دمیزدم و محکم پر واریرو به د
و اون سقوط کرد.  نیزم دمیرد من هم پرغول تلو تلو خو  هیآخر سر مثل  گاهشجیگ

محکم  پاشزد و با  یهوا چرخ یو رو دیکه الکس دو کردیاز پشت بهم حمله م یدوم
 . الکس اومد به پشت من و گفت:نیشد زم دهیسر اون وکوب یتو دیکوب

 !ن؟یخوایقربان کمک نم -

  یبه موقع اومد -

موش  هیومثل  آوردم رونیپام ب ریز. چاقو رو از میکردیها حمله مهر دو به اون خب
 گشیسمت د رهیداشت من رو بگ یپاش تا پشتش تا سع ری. از زکردمیحرکت م عیسر

ده بود. سرخ ش تیو اون از عصبان زدمیهاش مچاقو رو به پا و دست یدر پ یبودم. پ
گردنش بود  یکه رو یدادم و اون با دست عبوروچاقو رو از شاهرگش  دمیآخر سر پر

ز ارو  یکیبه سر و شکمش اون  یدر پ یپ ید. به پشت برگشتم الکس هم با لگد هاافتا
 درآورد. یپا

 یس -ستیب یکه به دختر ها افهیق هیزن حدود سن چهل سال بود، با  کیمامبا  همسر
 به سمت ما اومد و دست زد و آخر سر گفت: خوردیم شتریب

 هنرها هم داره! نیاز ا سیخوبه! خوبه! پل -

 زدم و گفتم: یدپوزخن

 ! من از طرف مامبا اومدم زیآ! آ! نه خانم عز سم؟یمن پل ی! فکر کردس؟یپل -

 برو. جانیاز ا نایال ی! لعنت؟یچ -

 هستن؟! یک هانیا شدهیمادر چ -
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 فقط برو -

ها بود از کالس یکی که پشت در یرو از دو متر لیجا در رفت. واز اون یبا بدخلق نایال
 رو به الکس کردم و گفتم: رشیم برو بگاشاره کرد دمید

 برو دنبال دختره  -

 بله قربان! -

 دستم رو کشاندم و گفتم: یها قولنج

 ؟یمبارزه کن یتو هم بلد نمیخب بب -

 زد و گفت: یپوزخند دوباره

 د تا محافظ داره من هم چهار تا اونم قدرتمند و البته خودم. صمامبا  -

 زدم و ادامه دادم:  یشخندین

 شدند.  نیها هم که پخش زماون -

 پشت چهار تا پسر هم قد الکس اومدند سرم رو چرخوندم و گفتم: از

 ها هم دانش آموز نبودند؟ هوم؟!ام! پس اون -

ها مداخله اون خوردمیم بعد اگر من داشتم شکست م،یکنیآره من و تو مبارزه م -
 قبوله؟ کنند،یم

 و گفتم:زدم  یشخندین نییرو انداختم پا سرم

 !کشمیباشه بعدش من تو رو م -

سرم عبور  یبلندش از باال ی. لگدهارفتیپا مو رقص زدیسمتم اومد، مشت م به
زد من و  یو چرخ دیاون هم پر زدمیگردنش و به سرش ضربه م یرو دمیپر کرد؛یم

تق دستم  یدستم گذاشت و فشار داد از صدا یپاهاش رو رو ن؛یزم دیخودش رو کوب
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چاقو رو از  دمیچرخ دم،یکشینمبود که نفس  یدستم شکست. دردش در حد دمیفهم
پهلوش و  یافتاده بودم، چاقو رو زدم تو ریپاهاش گ نیطور که بدر آوردم و همان بمیج

هلش دادم و با دست شکسته به عقب رفتم؛ با دست راستم  گهیبا پاهام به طرف د
چاقو رو  د،یچیپ یون از درد به خودش مدست چپم رو گرفته بودم و عقب رفتم ا یبازو

از  یکیکه  دمیکشیم قیقلبش فرو کرده بودم، داشتم نفس عم کینزد ییدر جا رستد
بهم زد و به جلو پرت شدم. به پشت برگشتم چهار تا پسر بهم حمله  یاون پسرها لگد

گد به ل کیو  دیها پراز اون یکی. زدندیم یدر پ یپ یهاور شده بودند و لگد و مشت
درد  قدرنیو به عقب پرت شدم. گلوله ا بودمدست شکستم زد و از درد کبود شده 

ها به طرفم اومد و بلندم کرد و از اون یکیآخ دستم!  یداشت لعنت ینداره که شکستگ
هام رو بسته بودم و چاقو رو باال آورد تا به شکمم بزنه زد، از درد چشم واریمحکم به د

به اون پسر  امیلیدم ویهام رو باز کردم و د. چشمدمیگلوله شن یکه از سمت چپم صدا
 افتاد. نیکرده و اون زم کیشل

نشستم. حس کردم بلند شدم و دارم  نیزم یدرد من هم جمع شدم تو خودم و رو از
رو  کردمیت مکه روش حرک نیباز کردم و زم یهام رو به آرام. چشمکنمیحرکت م

ام توجهمنارم نگاه کردم بازوم دور گردن الکس بود. الکس سرم رو آوردم باال به ک دمید
 شد و گفت:

 حالتون خوبه قربان؟! -

 شد؟  یچ نایام! آره ال -

 هستش. نیماش یتو هوشیب -

و ادوارد نشست.  نایرو جلو گذاشت و در رو بست. خودش هم رفت پشت کنار ال من
 گفتم: کردمیبه جلو نگاه م طور کههمان م،یرو روشن کرد و حرکت کرد نیماش امیلیو

 مامبا! شیپ میگردیبرم -
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 به سمتم برگشت و گفتم: امیلیو

 ! مارستانیب میبر دیقربان شما دستتون شکسته با -

 داد زدم:  هوکی

 مامبا با من هم بحث نکن. شیگمشو پ -

 :زدیم غیبه هوش اومده بود و ج نای. المیراه ادامه داد نیساعت به هم مین حدود

 !د؟یبرین رو کجا مم -

 پشت برگشتم و گفتم: به

 شده. داریب نایبه به! ال -

 زد و گفت: یشخندیبا حرفم الکس ن 

 ! ؟یدیخوب خواب -

 آزادم کن! ؟یهست یبرم! تو کدوم خر دیبذار -

 شدم و گفتم: رهیجلو خ به

 !رفت به جهنم مادر احمقت هم ینزن. آ! راست قدرغرنیپدرت، ا شیپ میریم میدار -

 

 «الکس»

هم ب والی. اَه! گوشم پاره شد. هزدیم غیدختره فقط ج والیاز تموم شدن حرف ه بعد
 که باعث شد گوشه لبش زخم بشه و به نایاشاره کرد، من هم محکم زدم تو صورت ال

 ید که ادعابو  یهمون دختر نیست! اکرد. هه! مسخره هیگر صدایهق افتاد و بهق
 ست!مسخره تو مدرسه؟ کردیم یپادشاه
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 کرد؛یم یداشت پشت رو برس کنه،ینگاه م نهیداره به آ یکردم سارا ه احساس
 گفتم: والیبرگشتم به پشت نگاه کردم بعد به ه

 افتاده؟! یاتفاق د؟یکنیشده چرا به پشت نگاه م یزیقربان چ -

 نگاه کرد بعد گفت: نهیبه آ دوباره

 . کنهیم نمو بیداره تعق یکی کنمیاحساس م دونمینم -

 نجات ما اومدن.  یجون! براآخ -

 رفتم و گفتم: یاغره چشم

 !یخفه دختره عوض -

 رو صاف کرد و گفت: نهیآ  لیو

 مونه. دنبال یمشک یاوندیه هی کنم،یدارم نگاه م هیساعت کی هی دیگیقربان راست م -

ا هم یلیخ -  یهاابونیآخر برو تو خ شهیکن، معلوم م یرانندگ یطورنیخب! فعال
 .یفرع

 

 «الکس»

ود. بهنوز دنبال ما  یحرکت کرد. ول یمتعدد یها ابانیخ یفرمون رو چرخوند و تو لیو
علوم مبه پشت نگاه کردم،  د،یچیپ هایاز فرع یکیکرد و به داخل  شتریسرعت رو ب لیو

نگذشته بود که از  قهیقدادم. هنوز چند د هیو تک دمیکش یمون کرده نفس راحتبود گم
حرکت کرد، به پشت برگشتم و گفتم: عجب سمج  مونکوچه داخل شد و دنبال هی

 !ه؟یکدوم خر گهید نیهستش! ا
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ما هنوز ابره، سرعت گرفت  ترعیاشاره کرد که سر امیلیسارا به پشت نگاه کرد و به و 
ما زد. آخ گردنم!  نیرو به ماش نشیکامل حرفش تموم نشده بود از پشت محکم ماش

 د:ز  ادیفر لیو

 !ه؟یکدوم خر گهید نی! ایلعنت -

 گفتم.  شیساعت پ کیرو  نیمن ا -

 الکس! -

 یصندل ریرو از ز M4بودم که  یعصبان یرو بهمون چسبوند در حد نشیپشت ماش از
 سارا بهم گفت: دمیآوردم و گلنگدن رو کش رونیب

 کن!  کیشل هاشهیزود باش به چرخ و ش -

کردم،  کیدم، دستم رو گذاشتم رو ماشه و شلو تا کمر خم ش نییرو دادم پا شهیش
 . کردیرو کنترل م نیو ماش نییپا گرفتیسرش رو م

 «سارا»

. الکس هم روندیرو م نیماش یبرگشتم با نگران لیرو به و ه؟یک ستیمعلوم ن یلعنت 
فتم و رو باز کردم و با دست سالمم در رو گر  نیرو به رگبار بسته بود. در ماش نیماش

دست من رو  کیبا  لیمن رو گرفته به پشت برگشتم، و یکی. حس کردم بلند شدم
 بود گفتم: ینندگدر حال را گهیگرفته بود و با دست د

 ؟یکنیم کاریچ -

 !د؟یکنیقربان شما چه م -

 رو از هم جدا کنم، ولم کن!  هانیماش رمیدارم م -

 اما با دست شکسته؟! -



 
 
 

 
 78 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاشبنم هاشمی باغی ــــــ هیوال  

 و گفتم: دمیرو از دستش کش لباسم

 ولم کن! گمیم دِ  -

رفتم. درد دستم داشت  یسقف بنز  مشک یو رو نییپا شهیش یپام رو گذاشتم رو 
در راننده باز شد و اون  دمیحرکت کردم، د نی! به سمت عقب ماشکردیم وانمید

 یکیشاگرد  یصندل یتو دمیاومد و به سمتم حرکت کرد. برگشتم د رونیشخص ب
ومد اکه لگئش سمتم  رفتمیم ور ریداشتم با گلگنشسته بود و اآلن فرمان دستش بود، 

داشت و  خیچشمم رد شد. کفشاش م یزد که از جلو گهیلگد د کیو به عقب رفتم. 
 ،یعصبان یلیزرنگ بود و خهام از پشت ماسک سببود. چشم ینوردمخصوص کوه

 کیباال  ارمیافتادم تا اومدم سرم رو ب نیسقف ماش یلگدش بهم برخورد کرد و رو
که ازم دور  نی! چند غلت زدم و به ماشنییپرت شدم پا نیماشزد و از  یکتوگرکا
 نگاه کردم. شد،یم

 «الکس»

 رو نگه دار.  نیماش لیافتاد! و والینه ه -

 ! شهینم یعنی تونمینم -

. دمیشن نیسقف ماش یرو رو یکی یها! خشاب رو عوض کردم که قدمی! لعنتیلعنت
 نفر از قسمت شاگرد وارد شد، داد زدم: کیبود؟!  وفتادهیمگه سارا ن

 ؟یهست یتو کدوم خر -

من هم  شد. زیآورد و باال برد و با اون مرد گالو رونیکلتش رو ب لیحمله کرد و لیو به
M4 ت نتوانس لیخورد. و ریکردم و اون راننده ت کیشل یپشت نیرو پر کردم و به ماش
 شد. اهیجا سخت و همهدر  هی یتو میرفت میرو کنترل کنه و مستق نیماش

 «سارا»
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روش بعد  دمیشده؛ دستم رو کش سیو منگ بلند شدم، حس کردم صورتم خ جیگ
اد سرم رو شکونده بود. تلوتلوخوران به امتد یاون عوض ومدیبهش نگاه کردم، خون م

. بود ابونیدو طرف خ یادیز یهابا عرض کم بود و درخت یابانیحرکت کردم، خ ابانیخ
بنز  دمیچشمم عادت کرد. د کم هیخوردم  یکت کردم و به درختبه سمت چپ حر 

 ازش بلند شده بود. اهیس یبه درخت خورده و دود نمینازن یمشک

 وافتاد  رونیدر سمت شاگرد باز شد و اون مرد ب رفتمیکه به سمتش م طورهمان
 اریوشهرفتم حاال کامال  یعقب نیشد. به سمت ماش دیتلوتلو خوران تو مه از جاده ناپد

ا کردم و با تمام زور به جد ریرو از گلگ نی. ماشآمدیچنان از سرم خون مبودم اما هم
بود با  هوشیب لیزده بود، اما و رونیب  ربگی. ارفتم لیعقب هل دادم و به سمت و

 :کردیناله الکس به پشت برگشتم، زمزمه م یصدا

 !یآخ گردنم لعنت -

 بهم افتاد و گفت: چشمش

 !د؟یا زنده اقربان شم -

 رفتم و گفتم: یاغره چشم

و  میاررو عقب بذ لیشو و کمک کن و ادهیکه! زودباش پ ستین والیکه اسمم ه یالک -
 کن. یتو رانندگ

و ادوارد  نایال شیعقب پ نیماش یرو کول کرد و رو لیشد، و ادهیبا غر و درد پ 
 زنده بودند.گذاشت. رفتم در عقب رو باز کردم و نبض هر دو رو گرفتم، خب 

 .میروشن شد و دنده عقب اومد نی. الکس دو سه بار استارت زد  در آخر ماشمینشست
ا حالم خوب نبود، خ  یرو دمیمشتم رو کوب تیبودم از عصبان یهم عصب یلیمن اصال

 زدم: ادیداشبورد و فر
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 میکنم اما قبلش زنگ بزن بگو ما دار قیتحق طرفنیدرمورد ا دیبرو به سمت مامبا! با -
 کیتار شده بود که هوا یراه طوالن قدرنیا شه،یش ی. سرم رو گذاشتم رومیگردیبرم

 بود. کم کم چشمانم گرم شد و خوابم برد.

و ر و به سمت الکس نگاه کردم که گردنش  دمیچاله از خواب پر یتو نیافتادن ماش با
 و گفت: خاروندیم

 !دمیند یکیتو تار دیببخش -

رو برداشتم و تو  سیسرم خشک شده بود. کاله گ ین روخو  دمیبه سرم دست مال 
گاه به خاطر ن یبودند ول داریب نایپرت کردم و به پشت برگشتم. ادوارد و ال ابانیخ

 رو بهش کردم و گفتم: زدندینم یحرف لیو یعصب

 !ل؟یحالت خوبه و -

 ها گرفت و گفت:ز اونام شد نگاهش رو امتوجه ومدیبه نظر م 

 .دیدید بیبه! اما شما آسبله حالم خو  -

 .ستندین یزیمن چ یبرا هانینه ا -

 . به الکس گفتم:میبود کیبه جاده برگشتم نزد رو

 نگه دار! -

 چرا قربان؟! -

 گذاشتند. ابیرد دیشا م،یو بعد بر مینابود کن دیرو با نیماش -

 !یهست نیماش نیاما سارا تو عاشق ا -

 .رندیگیرد ما رو م نیماش نیلو رفته ا ه؟ی! اما چاره چامیلیو دونمیآره م -
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ه طرف خواهر و برادر رو با طناب بسته بود و به زور ب لی. ومیشد ادهیپ زمانهم
 رفت به سمت صندوق لیرو برداشت و به طرف و لی. الکس وساکشاندیها مدرخت

 یرو یکمکیاز ته ظرف رو پُرکرده بود را برداشتم.  یعقب رفتم و نفت رو که مقدار
 قهیو عقب رفتم بعد از چند دق نداختمرو ا تیکبر ختمیدرها ر یو رو نیباک ماش

. دمیپشت خودم کش رحمانهیرو گرفتم و ب نایمنفجر شد. دبه رو پرت کردم  و طناب ال
خط  کی. همه طبق معمول میدر باز شد و وارد شد میدیبه خانه رس قهیبعد ده دق

 .ستادندیصدا ا یهمه محکم و ب دندیمن رو د یبودند تا صورت خون ستادهیا

 من دست زد و گفت: دنیبود با د ستادهیتراس مامبا ا یرو

 ا چرا...رو بکنه ام کارنیا توانستیجز تو نم یکچیخوبه خوبه! ه -

 رو قطع کردم و گفتم: حرفش

 به ما حمله کرد. یکی -

ها وناحافظ به زور و ادوارد رو به جلو هل دادم. با حرکت دست مامبا دو م نایبعد ال 
 شون رفت.رو برد داخل و خودش هم دنبال

 سرم. الکس اومد جلو و گفت: یرو گذاشتم رو دستم

 .کنهیتون مهم کمک لیپزشک و و شیپ دیبهتره بر والیه -

 .رمیخودم م ستیالزم ن -

 زدند: ادیرفت و افتادم. همه فر یاهیهام سرفت و چشم جیقدم گذاشتم سرم گ کی تا

 ربان!ق -

 دستم رو گرفتم باال و گفتم:  

 خوبم خوبم! -
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ها هجوم بردند سراغ که بچه دمیرو گرفت و به داخل برد از پشت شن ربغلمیز لیو
 :دمیها رو شنالکس و پچ پچ

 دستش شکسته؟! والیه -

 ها...بود. اوه! بچه ی! بدجورسرش خونیلعنت -

 شد.  کیجا تارافتادم و همه نیمز  یرو هوشیو ب دمینشن ییوارد خونه شدم صدا یوقت

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 هفته بعد کی
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 یشدم. چه گرما داریدست مادرم بود از خواب ب یکه مثل گرما دینور خورش یداغ از
بال گچ و یدست شکستم تو دمیجا به جا شدم. د هاهیبود بعد از اون قض یآرام بخش

 یت راستش در ورودتخت اتاقم نشستم. تختم سم یگردنم هستش. بلند شدم رو
 اتاقم. یاتاقم بود و سمت چپ پنجره

 رونیه بدر رو گرفتم و باز کردم و ب رهیبه سمت در رفتم، دستگ جهیبلند شدم و با سرگ 
 و گفت: دیرفتم. جک به سمتم چرخ

 !د؟یشد داریقربان ب -

 آره!-

 داخل جک محافظ اتاق من بود به طرفم اومد و خواست کمکم کنه که اجازه ندادم و 
د و بودن نیرفت و آمد و تمر یعده تو هی زدند،یعده داشتند حرف م هیشدم.  ییرایپذ

 عده... هی

سرتکون  امیلیبود و و تیکردن مامور فیبه سمت الکس رفتم طبق معمول درحال تعر 
که دستش رو به  یداد رفتم پشت سرش و محکم زدم پشت گردنش، در حال یم

 بلند شد و گفت: تیگردنش گرفته بود با عصبان

 زد... یکدوم خر -

 چپ نگاهش کردم و گفتم: چپ

 !ه؟یمن بودم حرف -

 گفت:  یهولکانگار که به خودش اومده بود هول 

 !خوامیقر...قربان من...من عذر م -

و متفرّق شدند. به سمت  دندیهام فرار کرد. همه ترسچشم یرو گفت و از جلو نیا 
 احترام گذاشت و گفت:  نیرو باز کردم و مارت حرکت کردم، در هانیاتاق دورب
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 قربان! دیخوش اومد -

 یصندل یدر بود حرکت کردم و رو یکه رو به رو تورهایدر رو بستم و به سمت مان 
 نشستم و گفتم:

 چند روز چه خبر بود؟ نیگزارش بده ا نیخب مارت -

 ی. آ! راستکردندیمرو  هاتشوننیها تمردر امن و امان بود! بچه یبله قربان همه چ -
 !میدار دیمحافظ جد هیقربان 

 زدم: ادیتعجب بهش نگاه کردم و فر با

 !؟یآوردتش؟ با اجازه ک یک ؟یچ -

 ادامه بدم؟! دیدی! مامبا آوردتش، اجازه مدونمیقربان من نم -

 نگاه کردم و گفتم: شگریرو برگردوندم و به صفحه نما سرم

 خب ادامه بده.  -

 نابود شد.  سیوه عنکبوت هم به دست پلبله قربان گر  -

 باال انداختم و بلند شدم و به سمت در رفتم و گفتم: ابرو

 تو کدوم قسمت؟ دیاون محافظ جد -

 قسمت همسران مامبا، حرمسرا!-

د و به سمتم اوم امیلی. وکنندیهمه دارن بهم نگاه م دمیو برگشتم د دمیرو کوب در
 گفت:

 رفت. اطیتا ح حالت خوبه؟! صداتون والیه -

 بهش رفتم و گفتم: یاغره چشم
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 . نیاتاق تمر ارتشیالکس کجاست؟ برو ب -

 اطاعت! -

الکس  یتشک. صدا یهام رو عوض کردم و رفتم روخونه رفتم لباس یسمت انتها به
 :کردیصحبت م امیلیکه داشت با و دمیرو شن

 بذار برم. کنمی! خواهش مذارهیبابا من رو زنده نم هی! عصبانالیخیب لیو -

 گمشو داخل. کنه،یم خیمن رو توب یالکس اگه نر -

 زدم: ادیوارد شد فر یرو هل داد و با نگران الکس

 هات رو بپوش! لباس یزود باش لعنت -

ا از دستش به خاطر ب  چه ها و ب ستادیبودم. اومد رو به روم ا یاش عصبان یعقل یواقعا
 گفت: یدور ما جمع شدند با دستپاچگ

 نداشتم. یجسمان یآمادگ یدونیسارا من... من م -

 داد زدم و گفتم: 

. دمیدستم شکسته من بهت آموزش نم یوردبه من نگو سارا احمق! امروز شانس آ -
 . جانیا ایب یتونیم

 بله قربان!  -

 فرار کنه. کار رینذار از ز ،یدیسخت با الکس انجام م ناتیاز امروز تمر -

 اطاعت قربان! -

رم بمامبا  شیپ خواستمیو با چشم غره از اونجا دور شدم و م نیزم دمیرو کوب تکشدس
 شونم و گفت: یاومد، دستش رو گذاشت رو نییپا نایکه خودش با دختر احمقش ال

 !وال؟یحالت چطوره ه -
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 قربان باهاتون حرف دارم. -

 خب بگو.   -

 اخم به سمتش رفتم و گفتم: با

 د؟یمحافظ آوردخب! چرا بدون اجازه من  -

 و گفت: دیبهم توپ تیحرفم با عصبان نیبا ا 

 !جامنیا سیداره؟ من رئ یبه تو چه ربط -

 زدم: ادیفر 

. دیاریام بجازهاشخص بدون  کی دی! حق ندارجامنیا یگاردهایباد سیو من هم رئ -
 داشتند. سیپل ینابود شد، نفوذ یطورنیگروه عنکبوت هم هم

 کردم و گفتم: کیخودم رو به گوشش نزد 

 !؟یدیفهم سمیمن رئ با من متحد هستند و گاردهایمامبا از اآلن نصف باد -

اهام رو نشسته بودم و پ یصندل یرفتم و رو تورهایعقب رفتم بعد احترام به اتاق مان به
 زیم یرو از رو میبود. گوش یفکر بودم که اون شخص ک یگذاشته بودم تو زیم یرو

 سپریام وناز افرادمون بود به  یکیخبرنگار. خبرنگار اسم مستعار برداشتم و زنگ زدم به 
د. بعد نوع جاسوس بو  هی دیشا دونمی. ام! نمکردیم دایپ مون، خبرها و افراد رو برا

 سرحال گفت: شهیبوق جواب داد مثل هم نیاول

 ! س؟یرئ یجونم! چطور والیپشت خطه! ه یک نیبه به بب -

 دارم.  تیمامور هیرات خبرنگار حال تو چطوره؟ ب -

 ؟یخب چ -
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برام  یتونینفر بهم حمله کرد، م هی هامتیاز مامور یکیموقع اتمام  شیچند روز پ -
 ؟یکن داشیپ

 مکث گفت: یکم بعد

گو و البته برات برو بهم  ابونیاسم خ یکن دیکه با ی! تنها کاریِ شدن یخب سخته ول -
 .ینکرد هیرو هم تصو یخرج داره! قبل

 ؟یخوایم یکردم، اما اآلن چ لیمیاآلن برات ا نیشد. هم هیتصو یبلام! ق -

 .نمیخواهرت رو بب خوامیم -

 گفتم: ادیفر با

  ؟یچ -

 . خبرنگار ادامه داد:دیبلند من پر یکنارم بود از صدا نیکه مارت یدرحال

 پس...  یدونیسارا خواهرت رو من دوست دارم! خودت م 

 حرفش رو قطع کردم: 

 به روزنامه بسپارم. یکنینم دایپپس اگر  -

خ و شو تیزک  بود. با عصبان شیبود و اسم واقع سپریروزنامه نام مستعار برادر و 
 گفت: اشمهینصفه و ن یطبع

! اسم یدشبودم خشن  دهی! از الکس شن؟یشیم یچرا عصبان والیباشه باشه ه -
 ابون؟یخ

 کیویلوندر  س ابانیخ-

ق اتا یزیکه تلفن روم رونیب رفتمی. داشتم مدمیکوب زیم یرو قطع کردم و رو تلفن
 زنگ زد. برداشتم وگفتم:
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 بله؟ -

 باال مامبا باهات کار داره. ایب والیه -

 :ستادمیرفتم باال رو به روش ا 

 بله قربان؟! -

تو  انیا همسراشون مبمن  یجشن تمام رقبا کیسه شنبه  گهیگوش کن سارا هفته د -
ا زنان یافراد و همسران من رو کامل داشته باشحفاظت تمام اون  دیبا ! مخصوصا

 خودم!

 نازک کردم و گفتم: یپشت چشم 

 بله قربان! -

. جلوشون با ستادندیو همه ا ها رو به خط کردمساعت سه ظهر بود. بچه نییپا رفتم
 و گفتم:  ستادمیدست شکسته ا

 هستند؟! یخب همگ -

 :صداکی

 بله قربان!  -

 یهمه چ دیبا شهیبرگذار م جانیجشن ا کی گهیه شنبه هفته دس دیخوب گوش کن -
 .میرو آماده کن

 از محافظان از پشت گفت: یکی 

 اما قربان کو تا سه شنبه؟! -

 بود داد زد: ستادهیکه کنار من ا الکس

 . گهیچهار روز د شهیآخه کله پوک! امروز شنبه است؛ پس سه شنبه م -
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 رفتم و گفتم: یاغره چشم

 ها مراسم رو پوشش بدهند، خب قسمتتمام نگهبان دی. باگفتمیداشتم، مخب  -
و ر پشت خانه  دیبا یگروه تون د،یمانیمحوطه خانه م یتو یگروه هر کنمیم تانیبند
و گروه الکس همراه من داخل مراسم.  یو در ورود اطیح امیلیبدن، گروه و کیکش

نبود به سمتش  ینفر کس کی جز بهچشم چرخوندم دنبال محافظان همسران گشتم 
 کنار رفتن. رو بهش کردم و گفتم: هیحرکت کردم و بق

 ! گروه شما پس کجا هستند؟!سونیج -

 بود گفت:  نییکه سرش پا طورنیهم

 قربان! -

 زود باش بگو -

 سهیرئ والیهر چقدر گفتم ه «نجامیا سیمن رئ»گفت که  دیمحافظ جد نیقربان ا -
 ان!بگم قرب تونمیگفت... نم

 و گفتم: دمیکش قیعم نفس

 بگو  -

 .گهید هیکدوم خر والیخب قربان گفت که ه -

 زدم و گفتم: یحرف همه عقب رفتن لبخند عصبان نیا با

دم که بهش ب یدرس هی کنم،یجشن مالقاتش م ینداره تو یبی! خب عطورنیپس ا -
 باشه که سر مکس اومد. یهمون درس

 فتم و پچ پچ شروع شد.بعد همه رو پس زدم و به اتاقم ر  

 «الکس»
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 .کردندیها پچ پچ مبود و بچه ستادهیا امیلیکنار و 

 شده، نه؟! یبدجورعصب تیمامور هیبعد اون قض والی! هلیو گمیم -

 !ترسمیش ممن هم از  گهیترسناک شده! د قدرنیچرا ا دونمیاوم! آره نم -

 دستش رو گذاشت رو شونم و گفت: لیو

 و پرت نگو!  چرت گهیخب برو د -

که  یرو برداشتم و اس ام اس زدم اون هم به کس یسمت اتاقم رفتم و گوش به
 ! دوست دختر خوشگلم! گفتم:فریعاشقشم! جن

 حالت خوبه؟!  فریسالم جن -

 الکس؟! یآره خوبم تو چطور -

 هم رو؟ مینیمن هم خوبم! فردا بب -

 جون! آره کجا؟آخ -

 عت ده صبح خوبه؟!سا یآب یکافه ارغوان ها یخب تو -

 !نمتیبیباشه باشه فردا م -

رو پرت  ی! گوشنمشیدوست داشتم بب ایقضا نیدلم براش تنگ شده بود! بعد ا یآخ
قصد  خدا! سارا پشت در بود و ایکردم رو تخت و به طرف در رفتم و در رو باز کردم. 

 داشت در بزنه، بلند گفتم:

 خدا قربان سکته زدم! یوا -

 م رفت و گفت:به یغره ا چشم

 ایباهام ب -
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 بل... بله قربان! -

 :زدیداشت حرف م دم،یکردم و دنبالش دو میقا عیرو سر یرفت گوش یوقت

و پول داده  ستیمامبا ل میجشن رو بخر لیوسا میبر دیبا اریرو ب یو هر لیخب برو و -
 زود باش. ایب

 ی: چراغ هامیها گرفتزهمغا نیرو از بهتر دهایو خر میرو صدا زدم سوار شد یو هر لیو 
ه طبقه و انواع س کیک -دیقرمز و سف  ،یمشک یومیهل یبادکنک ها -یرنگ  ید یال ا

ا مسخره  کیفردا   یعنیروز جشن جلوتر افتاده بود  میست! به خانه برگشتژله واقعا
 شنبه شب.

 یرو لیو م،یکرد زانیرو از لوستر آو ید یال ا یکمک کردم چراغ ها یو هر لیو به
 زیر زیگذاشت، نردبان رو تکون دادم و ر یلوستر م یرو رو سهینردبان بود و داشت ر

 زد: ادیفر لیو دمیخند

 !وفتمینکن احمق م -

 باشه باشه نزن! -

 . میدیخند یبا هر زیر زیبعد ر 

ا روشن تر ت مینصب کرد زهایو دور م هاقیپُرنورتر رو به آالچ یها سهیر میرفت اطیح به
تر بود که مخصوص کوچک قیدو آالچ نیب اطیبزرگتر وسط ح یلیخ قیچآال هیباشه. 

رو حس کردم؛  نینگاه سنگ هی کردمیرو نصب م هاسهیاش بود. داشتم رمامبا و زنان
رو  همسران مامبا من یها گاردیباد یعنیطبقه دوم  یاه گاردیباد سیرئ دمیبرگشتم د

 دور شد.جا و بعد بدون توجه به من از اون کنهینگاه م

 رو کج کردم و با خودم زمزمه کردم: سرم

 بود؟ یطورنیوا! چرا ا -
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 پشتم ظاهر شد و گفت: هویبرگشتم که برم به سارا خبر بدم  

 ؟یکارها رو تموم کرد ؟یزنیحرف م یدرباره ک -

 با پته پته گفتم: دیام ترکخدا زهره یوا

 .کردیداشت ما رو نگاه م هدیبگم اون محافظ جد خواستمیبله قربان! تموم شد وم -

 گفت: کرد،یو ساختمان نگاه م هاقیکه به آالچ یحال در

فاظت رو فردا حداخل مقدمات  میبر ای. بنمشیبیم کی. فردا از نزددمشیام! آره د -
 .میدیصبح انجام م

 نمیرو بب فریجن تونمیافتاد که فردا نم ادمیوارد اتاقم شدم  یدنبالش راه افتادم، وقت 
 رو بردارم خودش زنگ زد. از قفل بودن در مطمئن شدم و جواب میس تا اومدم گوشپ

 دادم:

 الو سالم مهربونم! حالت خوبه؟ -

 !؟یسالم الکس خوبم تو چ -

 منم خوبم! چه خبرها؟ -

ام. کامل دختر خاله یم جشن عروسبر  دیبا ام،یفردا ب تونمیالکس زنگ زدم بگم که نم -
 رفته بود. ادمی

 پس خداحافظ تا سه شنبه! امیب تونستمی! من هم نمزمینداره عز بیع -

 ! خدافظبوسمتیباشه م -

. صبح شده بود درست ساعت ده دمیرو جاساز کردم وخواب میخوب شد. گوش یآخ
هم برفتم، سارا  رونیکلت رو پشتم گذاشتم و از اتاق ب دمیرو پوش یرسم یهالباس

 م گفت:به ستادمیاشاره کرد و رفتم کنارش ا
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 تا بعد از ظهر. میرو نصب کن هانیدورب میتمومه بر یخب همه چ -

 زد: ادیبلند فر 

  جانیا ایب نیمارت -

 بله قربان! -

 اریرو ب هانیاون دورب -

وردم باال . سرم رو آمینصب کرد وارهایو د هاقیو گوشه گوشه آالچ میرفت اطیهم به ح با
. اول فکر چشمم به پنجره اتاق مامبا افتاد یاتفاق رو پاک کنم به طور امیشونیکه عرق پ

رو  داره اتاق گهینفر د هیو  ستیمامبا ن دمید شتریشدم اما با دقت ب یاالتیکردم خ
 و گفتم: دمیچرخ سارا. به سمت گردهیم

 تو اتاق مامبا؟ هیام! قربان اون ک -

 !؟یگیرو م یک ه؟یچ -

 «سارا»

. گشتیداشت اتاقش رو م یکی گفت؛یست ماتاق مامبا نگاه کردم. الکس را به
لکس از اراه پله بودم که  کی. نزددمیانبردست رو انداختم و به سرعت به اتاق مامبا دو

 گفت: میسیب

 شد.  دیقربان اون ناپد -

 باشه! -

اتاق رو  نفر داشت هیبود. انگار  ختهیطرف اتاق رفتم و در رو باز کردم همه جا بهم ر به
 اومد و گفت: یهر پشت سرم گشتیم

 چه خبره؟! نجایمن ا یخدا یوا -
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 زودباش برو مامبا رو خبر کن. -

 بله قربان! -

 که باالخره مامبا اومد و با بهت گفت: رفتمیم نییرو باال پا اتاق

 چه خبره؟! جانیا -

ا بگرد م،یدار ینفوذ هیقربان! فکر کنم  دونمینم -  نه! ایشده  گم یزیچ دینیبب دیلطفا

 رفتم و گفتم: کشیدنز  

 .دیبا من حرف بزن دیبا دیآوردن محافظ جد یهستش که برا یلیاز دال یکی نیا -

 گفتم: یرو به هر 

 .کنهیهر سرم درد مظبرم بخوابم تا بعد از  خوامیرو فراهم کن. من م تیمقدمات امن -

د نفر نچ. با الکس و دندیها رسمهمان یکی یکیاز ظهر حدود ساعت پنج بود که  بعد
 میسیب از تو امیلی. ومیبود ستادهیا قیآالچ یهمراه با اون گروه محافظ مرموز تو گهید

 گفت:

 قربان گروه اول اومدند. -

 رو فشار دادم و گفتم: یدکمه گوش 

 گزارش نده! گهیباشه د -

جوان با چند  سیرئ کیاومدند،  دیصدف سف یعنی قهیعت انیگروه، قاچاقچ نیاول
اسلحه گروه عقاب  انیگروه قاچاقچ نیدوم ومد،یاحمق بدم م نیا معشوقه! چقدر از

بزرگتر از  یلیگروه خ کی! یبریببر س یعنیقدرتمند مامبا  بتیگروه رق نیو آخر ییطال
 یلیبود، ازش خ  نگزیس محافظان ولف هنگیداشت و رئ یادیما بودند و محافظان ز
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 دیترسیباند م سیسگ از رئبود اما خب مثل  یو قدرتمند یکلی! مرد هومدیخوشم م
 سن مامبا بود. هم هم  یمیج یول

 رو تکون دادم که الکس گفت: سرم

 شده قربان؟! یچ -

 ارن. د یبیعج یها چقدر اسم هاگروه نیبابا ا یچیهان؟! ه -

 زد و گفت: یشخندیسرش رو انداخت و ن الکس

 .یگیبله راست م -

 گفتم: یبه هر میسینشسته بودند از تو ب همه

علف سبز  پام ریز شانیا ییفرما فیهمه اومدند، منتظر تشر ادی! به مامبا بگو بیهر -
 شد. 

 بعد گفت: دمیرو شن یخنده هر یصدا

 . دیفکر کنم صدات رو شن یقربان اومدش ول -

 ازش؟!  ترسمیبابا! بشنوه مگه م الشیخیب -

 اهم! -

 یکی یکیول همسران مامبا الکس صداش رو صاف کرد و به من اشاره کرد که اومد. ا 
 شد و به من چشم غره رفت و قیکارن داخل آالچ یعنیمامبا  یسوگول نیاومدند اول
 نند،یدوست داشت همسرهاش کنارش بش شهیمامبا نشست، اون هم یکنار صندل

که با مامبا از  یدر حال رشهمس نیهم داخل شد و نشست، آخر  تایهمسرر نیدوم
  انایه صورت لشد و محکم ب ی. مامبا عصباننیخورد و افتاد زم زیباال پاش ل ومدیها مپله

 و به سمت تختش رفت و نشست.  وفتهیدوباره ب انایزد که باعث شد ل
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هق ها نشسته بود و هقپله نییکه پا یرفتم در حال انایتکون دادم و به سمت ل یسر
ها ز پلهرو گرفتم و ادستش  ییکامال پسرانه طال یو موها یابا کت شلوار سرمه کرد،یم

 آوردمش باال بهش آروم گفتم: 

 !؟یخوب -

 کنار مامبا نشوندمش لبخند زدم و گفتم: خوب باش!  بعد

 بهش ستادمیعقب رفتم و ا ره،یبگ یتشکر کرد و نشست. خب لبخند زدم تا انرژ آروم
سالش بود،  وپنجستیهمسر مامبا بود فکر کنم ب نیترکوچک انای. لکردمینگاه م

 صورتش از بس کتک خورده بود کبود شده بود.

 بهم تنه زد و با اشاره گفت: الکس

 بهتون زل زده. هدی! همون محافظ جددیقربان اون پسره رو نگاه کن -

ا یمرد تقر کینگاه کردم  میپهلو به  دیدیشن آشنا! بله درست بهیغر هیبود  لیهم قد و با
 بود؟! یآشنا بود! اما ک یلیاون شخص برام خ

 فصل اول انیاپ

 

 

 دوم فصل

 آدم آشنا اون

جمع و جور بود و منم کل روز داشتم به اون مرد فکر  یروز جشن بود همه چ یفردا
 رونیاز افکارم ب یلیزنگ موبا یآشنا بود اون... با صدا یلیبود خ یاون ک کردمیم



 
 
 

 
 97 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاشبنم هاشمی باغی ــــــ هیوال  

د به نبو  یطور نیالکس ا لیزنگ موبا یاما صدا ومد؛یشدم صدا از اتاق الکس م دهیکش
 .اومدیبله درست بود صدا از اون طرف در م رسمت در رفتم گوشم رو گذاشتم رو د

 شده قربان؟! یگفت: چ شدیکه داشت رد م یهر

 الکس کجاست؟  -

فته که مامبا داده ر  یکار یگفت: قربان برا ومدیکه از آشپزخانه به سمتم م امیلیو
 شده؟! یچ رونیب

 لکس منظورم اتاق ا ؟یدر رو دار دیکل-

 نه چطور؟ -

. عقب عقب رفتم و محکم ادیرو کرده که اصال ازش خوشم نم یکه الکس کار دمیفهم
 کردند،یکه همه محافظان به سمتم برگشتند و نگاهم م یبار دو بار طور کیبه در زدم 

 باالخره در باز شد و به تو پرت شدم.

 . ادیتخت م ریزگفت: قربان صدا از  یهم دنبالم داخل شدند هر امیلیو و یهر

ه بمشتم رو  تیتخت رو نگاه کردم اما نبود در همون موقع صدا قطع شد از عصبان ریز
اق بعد تشک تخت رو برداشتم و پرت کردم به سمت پنجره، داشتم از ات دمیکوب وارید
 گفت: قربان اون... اونجاست! امیلیکه و رفتمیم رونیب

تخت چسبانده برداشتم و نگاهش کردم آهن  یرو رو یگوش دمیبرگشتم د تیعصبان با
 یجواب دادم و گذاشتم رو فریجن یگوش یاسم اومد رو هیدر همون موقع زنگ خورد 

 بلندگو

 : قربان...امیلیو

 !شیدست اشاره کردم و آروم گفتم: ه با
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ساعت سه  یصحبت کن یتونیباشه اگر نم یاز پشت خط: الو الو الکس پشت خط 
 خونمون فعال بوس بوس کینزد مینیبب قیرا پارک شقا گریهمد

به  نییسرش رو انداخت پا دونستیم یزیهم انگار چ امیلیکه ساکت بود و یهر
 آره؟! یدونستیسمتش برگشتم و گفتم: تو م

 بعد واریرو کوبوندم تو د یخونم به جوش اومد گوش گهینزد و تو سکوت ماند د حرف
 آره؟! یدونستیزدم: تو م ادیفر

 م.. ه یربان من بهش گفته بودم از شرش خالص شه هم گوشقــ... ق... ق-

ب نتونستم خودم رو کنترل کنم محکم زدم تو صورتش بعد با لگد هولش دادم عق گهید
اومد من رو گرفت و گفت: قربان خواهش  یبه سمتش رفتم با لگد و مشت زدمش هر

 . دیقربان ولش کن کنمیم

 نشد صداش قهیدو دق رونیاز اتاق رفت ب دمیشن نیدستم پسش زدم اونم افتاد زم با
 .کشدیرا م لیاآلن و سیرئ نیای: بچه ها بگفتیکه م دمیرو شن

ولم  زدم: ادیبردند فر رونیتا از بچه ها داخل شدند و من رو به زور گرفتند و ب چند
 .دیها ولم کن یعوض دیپا گذاشت ریقانون رو ز دیکن

ربان اومد زانو زد و گفت: ق رونیب یدست خونبا سر و  لیهمه را به کنار پس زدم. و 
 !کنمیخواهش م دیمن رو ببخش

 نیبه ا نیقوان دیهمتون خوب گوش کن امیلیخب و لیبعد گفتم: خ دمیکش قیعم نفس
داشته باشه دوست دختر  یهر کدوم از شما گوش یوقت میافتین ریهست که گ لیدل

خبر  سیز کار ما بو ببره و به پلو ممکنه اون شخص ا شهیما دردسر م یداشته باشه برا
و  فتهیب سیگروه تو دام پل نیو چه ا نچه شما چه م خوامیمن نم دیبده متوجه ا

 بشه. ریدستگ
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و ترس تو چشماش  کنهیمامبا داره من رو نگاه م دیالکس با خرت و پرت خر دمید
 برو رفتم دستش رو گرفتم و گفتم لینگاه کرد و عقب رفت به سمت و لیبه و لرزهیم

 درمان شو  یبهدار

 .اطیبعد با تنه زدن از کنار الکس رد شدم رفتم ح 

 :الکس

 شیرفتم پ یمیها رو دادم دست ج دیشده بود خر یچ یآب دهنم رو قورت دادم چ 
 شده  یپسر چ یه یه لیو

رو شکوند هم من رو کتک زد  تیهم گوش دیفهم تیدرمورد گوش سیاحمق رئ یچیه-
 خالص شو؟! چند بار گفتم از دستش

 پرستار و... شیبرو پ رهیپسر ازت داره خون م شه،یم یاآلن چ یوا یوا-

 کارت داره  سیالکس رئ یه-

ه بدوشم انداختم و  یجو برگشتم کارم در اومد به سمت در رفتم کتم را رو یصدا به
ود کت بود پشتش به من ب ستادهیمامبا ا قینگاه به اطراف کردم تو آالچ هیرفتم  اطیح
 صاف کردم به سمتش حرکت کردم. رو

  ستم؟یگفتم: اهم قربان مزاحم ن ینگران با

  نیطور که پشتش به من بود گفت: بش همون

بود با  ختهیتو صورتش ر اهشیلخت کوتاه س ینشستم به سمتم برگشت موها ینگران با
هم  یکمیبه بارون  شییطال یداشت بر خالف موها یخاص یسبزش همخون یچشم ها

و به  قیآالچ گهی. اومد به سمت دکردیبود و نگاهم م ستادهیرو به روم ا بود سیخ
الکس شما ها شما محافظان مثل  یدونیو گفت: م کردیکناره در نگاه م یها گاردیباد



 
 
 

 
 100 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاشبنم هاشمی باغی ــــــ هیوال  

ا همسن هم شتونیپ یسالگ ستیاز ب دیخانواده من شد از  یکی یاما وقت میبودم. اکثرا
 کنه. دایرو بدم تا اون نجات پدوست دارم جونم  فتهیدردسر م یشما تو

 ...یمن نم سیرئ دیگفتم: من رو ببخش یبا شرمسار نییرو انداخته بودم پا سرم

اش ب! آروم ؟یگفت یچ ؟یداد زد: چ یسرم رو باال آوردم با نگران شیزنگ گوش یصدا با
 . ریجا پناه بگ کیخب  یلیخ ن،یکو ییآروم فقط بگو کجا

تو محاصره  نیکو اریرو ب یتون ،یهر ام،یلیبرو وسمتم برگشت و گفت: زودباش  به
  سهیپل

 ؟یو گفتم: چ ستادمیا ینگران با

  گهیدِ برو د-

 :سارا

از ساسلحه و چاقو داشتم جا  یبه سمت اتاقم رفتم هر چ امیتا حد مرگ عصبان یلعنت
 !؟یریم یمامبا برگشتم: کجا دار یکردم به سمت در رفتم که با صدا

 از افراد یکینجات  یگشتم و گفتم: براسمتش با خشم بر  به

 نجایا سمیرفته من رئ ادتی یبر یتو حق ندار-

 از افرادم هست یکیاونم  گاردمیاما منم باد ادمهینه -

 دهیکصورت چرو  یخاکستر یموها افهیبا اون ق ستادیرو به روم ا نییپله ها اومد پا از
 سیکه در محاصره پل یمحافظ رهیو گفت: بگذار بم ستادیگندش روبه روم ا یشده و بو

بهت  شیآورد یمخصوصا اون بچه ازش متنفر بودم وقت خوره؟یباشه چه به درد م
  شیسال پ پنجرفته  ادتی کنهیگفتم دردسر درست م
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 هیبه خاطر  ادمهیبود  ایسون یتو خاطراتم غرق شدم دوست بچگ ارمیم ادیبه  درسته
ا یمامبا کردمش دق میمشکل وارد ت رده ک انتیاز افراد مامبا که بهش خ یکیه ک یروز قا

 یرو تو نیو کو ایسون یاز محافظ ها وارد خونم شده بود و دست و پا یکی یعنیبود 
 بسته بود. یصندل هیبه  ییرایپذ

 هوشیشد و ب اهیکه همه جا س رفتمیداخل خونه شدم داشتم به سمتشون م یوقت
م هکنارم نگاه کردم دست هام به  یبه هوش اومدم و به صندل قهیشدم بعد از چند دق

 .مطلق بود یکیدستبند بسته شده بود و کنار مبل افتاده بودم، خونه در تار هیبا 

هتر بود ببرم؛ اما  سیپل شیبه مامبا پ انتیفکر بودم بعد از خ نیبه ا والیه یدونیم-
بعد  داره یو هفت ساله چه قدرت ستیدختر ب هی یفکر کرد هیچ رمیاول از تو انتقام بگ
  مزیبودم و ج یآره هه نه دختر بعد مکس من قو یشد سیاز کشتن مکس رئ

 !یتدست هام رو باز کن تا نشونت بدم لعن یتو؟ آدام جرات دار-

 نیلگد به شکمم زد و جلوم نشست و گفت: نه نه نشد ا هیسمتم بلند شد و  به
 ...یطور

صورتش و گردنش رو  یوبسته شدم رو جلو آوردم و نشستم ر  یشدم دست ها بلند
 بدنش ولش یحرکت یگرفتم فشار دادم فشار فقط فشار به سرفه افتاده بود آخر با ب

 سارا سارا! یهم فشار دادم: ه یدادم. چشم هام رو رو هیکردم و به مبل تک

 چشم هام رو باز کردم. نیکو یبا صدا 

 حالت خوبه؟! یخوب-

 کنم. زدم و گفت : آره بذار بازتون  یکمرنگ لبخند

 شدم با سنجاق سر دستبند رو باز کردم.  بلند



 
 
 

 
 102 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاشبنم هاشمی باغی ــــــ هیوال  

مه رو ه اینبود  یخبر کهنیمثل ا میو به محل رفت میسوار شد نیبچه ها دو تا ماش با
از  دیرسیهمه کشته شدند هزار جور فکر به ذهنم م ایکرده بودند رفتند و  ریدستگ

ه بو از پشت سوله  میشد ادهیپ نیاز ماش ادیگفتم باهام ب یشدم به هر دایپ نیماش
 .زدیحرف م لیداشت با موبا هنفر ک هیکس نبود جز  چیداخل ه

د اون نق زد اما خودم رفتم داخل خشکم ز  یبمون. کم نجایاشاره کردم و گفتم ا یهر به
 یخند شین ستادیرو قطع کرد و روبه روم ا  یاون اسلحه از دستم سر خورد، گوش

 !وال؟یجناب ه دیارا؟ اوه نه ببخشس یتعجب کرد هیزد و گفت: چ یطانیش

 و یدیمامبا لو نم شیتو من رو پ مینقشه دار هیسمتم اومد و آروم تر گفت: خب  به
 قبول؟!  کنم،یمنم دوستات رو آزاد م

 یبه سمتش هجوم رفتم و گلوش رو گرفتم که بنگ صدا کردمیخشم نگاهش م با
ا جدستم  یتو ریت هینگاه کردم گلوله همه جا رو گرفت و من عقب عقب رفتم به دستم 

 .کردمیانقدر تو خودم بودم که دردش رو حس نم سوختیم یخوش کرده بود و کم

گاه به اطرافم ن نیو افتادم زم دندیچرخیدورم م یرنگ یو هاله ها هیمثل سا اطراف
 ی. هرشدیمحو و محو تر م یو اون محافظ قالب کردیم کیبه سمتشون شل یکردم هر
 میرب دی: بلند شو سارا باگفتیم ومدیم یاز تهه چاه ییند کرد و انگار صدامن رو بل

 سارا 

که گروگان  ییو بچه ها نیکشان خارج شدم با هاله ها محو متوجه شدم کو کشان
عقب  یصندل یمن رو انداخت رو یعقب سوار شدند. هر نیگرفته شده بودند تو ماش

رف حاونجا چه خبر بود دِ  ی: هرکردمیمبه دعوا هاشون گوش  رفتمیکم کم از حال م
 !یبزن لعنت

 یخود سارا رانندگ یالیار شو تا محل امن، نه خونه مامبا محل امن واآلن نه الکس سو -
 کن.
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 یوتما شد و من رو  نیسوار ماش نیمامبا اما کو شیعقب اشاره کرد که برگردند پ به
 بغلش گرفت. 

 ادیرف نیبود کو یکلیاما ه کتریو از منم کوچکه بچه بود  نیبا ا نیسوار شدند کو همه
 زد: خون سارا سارا...

 زدیشب برق م یکه تو نیکو یآب یبه چشما بردیکم چشمام گرم شد انگار خوابم م کم
 نگاه کردم و آخر از حال رفتم.

نار ک لیو دمینگاه کردم خونه بودم اما چطور د یکیشدم به اطراف تو تار داریب یوقت
که  یریشده و ت یچیتخت نشستم به دست باند پ یده بلند شدم و روتختم خوابش بر 

 رفتمیا مهاز پله  یرفتم وقت رونیبلند شدم و از اتاق ب صدایبود نگاه کردم. ب الهیپ یتو
بار  نیاول یبرا دهیرخت خوابش خواب یتو نیبغل کو توکه  دمیرو د ایسون نییپا

 .دمیآرامشش رو د

 خوابش برده بود و به سمت یکیتو تار ونیتلوز یجلو الکس نییپله ها رفتم پا از
اسلحه رو پشتم حس کردم  یچراغ رو روشن کنم گرما کهنیآشپزخونه رفتم قبل ا

 !؟یهست یگفت: ک لیو یآشنا یصدا

 شده؟ ی؟ چ هیو گفت: ک دیکاناپه بلند شد و دور خودش چرخ یبا هول از رو الکس

 گفت: قربان! دیشد الکس تا من رو د چراغ رفت و همه جا روشن دیکل یرو دستم

ز ا یکه هر یو گفتم: انقدر بلند گفت دمیبعد خند دمیافتادن از طبقه باال شن یصدا
 کنار؟ یکشی! حاال اسلحه رو مچارهیافتاد ب یصندل یرو

 ! دیخجالت گفت: اوه ببخش با

 شد؟ ی؟ اونجا چ کنهیدرد نم د؟یدو به سمتم هجوم آوردند: قربان خوب هر

 کردم و گفتم: بذار یا ندهخ
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 .میقار و قور شکم الکس به سمتش برگشت یبا صدا 

 هیو گفتم: صبر کن  دمیکش قیخنده و الکس از خجالت سرخ شد نفس عم ریز زدم
 .گمیبهت م میدرست کنم بخور یزیچ

 شده؟ یچ ه؟یو گفت: ک نییپا دیپر یتاالپ تلوپ پله ها اومد و هر یاز طبقه باال صدا 

 کیتعجب کرد بعد شرمسار منم سر تکون دادم به آشپزخونه رفتم با  دنمیداز  اول
. عقب عقب سوختیکه دستم داشت م کردمیرو درست م یدست داشتم ماکارون

الکس پشتمه من رو گرفت، قابلمه رو هم با دستش گرفت رفت  دمیرفتم بعد د
 رو دم کرد. یماکارون

 .نیگفت: لطفا بش یبه من با حالت خودمون رو

ت و کردم. اومد رو به روم نشس یباز لمینشستم و با موبا یناهار خور زیم یمنم رو 
  گهیبهم نم یشد؟ هر یاونجا چ یبگ شهیگفت: م

  یچیه-

 !؟یخورد ریت یطور نیو هم یچیابرو باال انداخت و گفت: ه الکس

 من نجاینداره ا یربط چیو گفت: به تو ه دمیکوب زیم یبلند شدم و رو تیعصبان با
 تو؟!  ای سمیرئ

 باز؟! شدهیگفت: چ یبه آشپزخونه اومدند و هر امیلیو و یصدام هر از

محبوب  یغذا دیو گفتم: اون غذا رو نسوزون رونیرفتم ب یتنه زدن از کنار هر با
 خواهرمه 

 :نیکو
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بازوم رو محکم  ایشدم تا اومدم از تخت بلند شدم، سون داریب نییسر و صدا از پا با
  نجایا کهیتار ترسمیم ییت: نه نرو من تنهاگرفت و گف

نبود  یسکانداختم  یباز به اتاق سارا نگاه مهیاز در ن رونیکردم و از اتاق رفتم ب بغلش
 یتونیهم م یکیحاال تو تار نمیمحکم به بازوم زد و گفت: بب ایباز دعواشون شده، سون

 ؟ییمگه پشمالو ،ینیبب

 کردم و گفتم: پشمالو ینگاه بهش

 . نندیبیم یکیرو تکون داد و گفت: آره گربه ام، گربه ها تو تار شسر 

 ها!  یشیشاد م ینیبیمنو م طونیش یو گفتم: ا دمیخند

 !  یاوهوم چون تو عشقم-

ر رو د نییبه طرف پله ها رفتم و اومدم پا دمیقلقلکش دادم و جفتمون خند یدست هی
 !یداد زد: خواهر ایسون هوی میرو سارا در اومد

 بغلم.  ایجونم ب یمن قربونت بشم من خوب یآبج ایسون یگفت: وا راسا

ز و و هر دو هم رو بغل کردند سارا رو بهم کرد چشماش رو با نیرو گذاشتم زم ایسون
 بسته کرد و آروم گفت: ممنونم.

  ادیم ییچه بو یگفتم : وا یحالسرم رو تکون دادم و با خوش منم

 .یعالقه ام رو درست کرد مورد یداد زد: آخ جون غذا ایسون

 مهربونم!  یآره به خاطر آبج-

 که برق داره! نجایرو بغل کردم به سمت آشپزخونه رفتم. ا ایسون

 چه خبره؟ نجایا یه یه یه-
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 نیو الکس ساکت شدند. الکس با تعجب گفت: ا یکلت رو پشتش گرفت و هر لیو
 !ه؟یخانم ک

 !د؟یداخل اومد یرو چک کنکه خونه  نی! احمق بدون اه؟یک یدونینم یعنی-

و مشغول  میجمع شد زهمهیکنار م یصندل یرو گذاشتم رو ایو بعد سون دمیخند
 راحت غذا بخوره. تونستیخورده بود و نم ری. سارا دست راستش تمیخوردن غذا شد

 شده؟ یگفت: سارا دستت چ ایسون

 ...یکه الکس گفت: خب معلومه ت میبه هم نگاه کرد همه

افتادم و دستم  کردمیم نیداشتم تمر یچیرو گرفتم. سارا گفت: ه موقع جلوش به
 شکست.

روع شسارا، دوباره  یهر سه به هم نگاه کردند و با چشم غره عصبان لیو و یهر الکس،
 به خوردن کردند.

 جونم مراقب خودت باش. یاوم... آبج-

 خواهر؟! یگفت: چ یچشماش گرد شد و هر الکس

 هر سه تون! د؟یخفه ش شهیو گفت: م زیرو م دیدستش رو کوب سارا

 زدم؟ یزدم و سارا به سمتم برگشت و گفت: حرف خنده دار یپوزخند

 بودم! دهیطور ند نیزد و گفت: تا به حال تورو ا یقهقه بلند ایسون کهوی

 هوم؟ ؟یشاد شد یدیبعد از مدت ها عشقت رو د نکهیاوه! نه مثل ا-

 ؟یآروم باش شهیون مرو خفه کردم و بعد گفتم: سارا ج خندم



 
 
 

 
 107 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاشبنم هاشمی باغی ــــــ هیوال  

. احمق ها میو صحبت کرد میدیبود تا خود صبح خند یچه شب میدیخند یهمگ بعد
 هی دونستیم یاز شغل سارا خبر نداشت ول ایخواهر داره. البته سون سیرئ دونستندینم

 هست. سیجا رئ

 *سارا* 

 ن.باش نجایاایسون شیپ نیو کو یهر دیبرگردم به گروه اما با دمیچیبرنامه م داشتم

 با خواهرم خوامیم ادین گهیجاش امن نباشه. به خدمتکار زنگ زدم و گفتم د ممکنه
 شیپ لیچند وقت هم براش فرستادم. سه روز بعد با الکس و و نیسفر برم. پول ا

عد نگه. گرچه ب یزیچ نیکلمه هم به کو کیگفتم:  ی. قبل رفتنم به هرمیمامبا برگشت
 .دونستیمرو  یهمه چ نیکه کو دمیها فهم

صال امنه.البتها نیکو یبحث کرد اما بهش گفتم جا یلیاز برگشت، مامبا باهام خ بعد
 رو به رو شدم. نیبا مارت ومدمیم نییبراش مهم نبود.داشتم از پله ها که پا

 !درسته؟! ینگفت چکسی. به هیبهش نگفت یزیکرد و گفت: عاقالنه بود چ یا خنده

م دست یکینگفتم اما دو تا طلب من!  یزیچ یبه کسسمتش رفتم و آروم گفتم: آره  به
 راز تو. گهید یکیو 

 !یسیپل کیتر گفتم:که تو  آروم

ا از هم زود باند مامب ای ریبود. د ینفوذ سیپل یرفتم. بله! اون عوض نییپله ها پا از
ه ب یمامبا، از دست ها ی. از کشت و کشتار هاشمیراحت م ایقضا نیو من از ا پاشهیم

مه هاما  رمیگیکه متنفر بودم، انتقامم رو م ییده شدم و در آخر از همه کساخون آلو 
 نرفت. شیاونطور که انتظارش رو داشتم پ یچ

 یمثل گروه ها یهمه چ نکهیبود. قبل ا یعاد یو طبق معمول همه چ گذشتیم روزها
 یامامبا، آدم ه یاما نه از اون آدم ها زدمیحرف م نیبا خبر چ دیخراب شه، با گهید
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و آخر طرف  التیبه ا التیفرد به فرد، ا یمیقد یخودم. پس دست بکار شدم. از راه ها
 .نمشیبب خوامیکردم و بهش گفتم م دایرو پ

ه ! لونییکرد. دست به کار شدم و به محل رفتم. چه جا یمحل قرار رو معرف پنجشنبه
 کمیبود.  یعاد و البته مردم سیپل یروهاین یراندازیت نیمحل تمر نجایزنبور! آخه ا

اجه از باجه ها رفتم  پول ب یکیخسته شدم به سمت  ریت ی. قدم زدم. از صداستادمیا
 کردم. کیو شل ستادمیا ستگاهیا یرو دادم با چهارده تا فشنگ تو

 یعوض سی. تصور کردم که اون پلادیخوشم م یزیچ هیکردن به  کیبنگ! از شل بنگ
نفر  کی کدفعهیبه هدف  خوردیم تیعصبان کردم بهش بزنم از یرو به روم هستش سع

 کن. یاز پشت گفت: خوبه! خشونتت رو خال

 !ادهیو جاسوس ز نیخبرچ نجایاومدم برگردم گفت: نه برنگرد! ا تا

 درسته؟ یجاسوس هیاما خودت هم -

 آره اما من جاسوس تو ام. -

ه ت دمید به اطراف کردم و یعیدقت به کنار برگشتم خشاب رو عوض کردم. نگاه سر با
رف که با من ح یو اون مرد زنندی. با هم حرف مستادنیراهرو دو نفر به نظر مشکوک ا

 سرش هست. یرو یکاله کابو هیپشتم نشسته و  یصندل یرو نهیدست به س زدیم

 رهذایم یدوران کاله کابو نیا یتو یبرگشتم و نشونه گرفتم. آخه ک ستگاهیسمت ا به
 ؟یهست ی. ادامه دادم: خب تو کیس یتن دواشنگ یتو نجایسرش؟! اون هم ا

 . اهل تگزاسم.تیاسم من کارلوسه،کارلوس پ-

 اهل تگزاسه! پیخوشت ی! پس کابواوم



 
 
 

 
 109 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاشبنم هاشمی باغی ــــــ هیوال  

هست که محافظ مامباست.  یدختر هیکه  میسیب یبودم از جاسوس ها تو دهیشن من
اون دختر  خواستمی. خب من مگردهیم یکار یجاسوس برا هیدنبال  گفتنیم یسر هی

 .نمیرو بب

 درست... ینیمنو بب نیهم-

ن اون اومد: آم... سالم قربان م یهر یصدا میسیکامل تموم نشده بود که از تو ب حرفم
 پسره کارلوس رو فرستادم.

 تو... یهر-

 ایازمان سسمنه. عضو سابق  یمیقد یلیادامه بدم.کارلوس دوست خ دیقربان بذار-
ارج خهستند و بهتره از اونجا  ایور سدو تا مام سادنیکه اونجا وا ییهستش اما اونا

عضو سازمان  نیو دو سالشه جوون تر ستیب بایو در ضمن اون پسر جوونه. تقر دیبش
 .رمیگیتماس م ن. دوباره باهاتو دی. فقط اونم ببرایس

 !یریبهتره تماس بگ-

ران کردم. همه جا رو با کیآتش شل یکردم اسلحه رو باال گرفتم و به آب پاش ها قطع
شمردم و  متی. فرصت رو غندندیدویو م دندیکشیم غیفرا گرفت. دخترها ج یعمصنو 

 رفتم. ی. دستش رو گرفتم و به سمت خروجدمیبه طرف کارلوس دو

 یتو چییسو یسمت اون ون خاکستر دیارتباط برقرار کردم: قربان بر یبا هر دوباره
 .رهیآفتاب گ

 و گفتم:  دمیرو پشت سرم کش بود. دست کارلوس یشده بود و هوا مرطوب و باران شب
 !یسوار شو لعنت

رو  نیدستم افتاد. ماش یدتویو کل نییرو آوردم پا ریهم سوار شدم. آفتاب گ خودم
بود  کی. جاده تارزدینم یحرف چیراه ه ی. تومیاز اونجا دور شد ییال هیروشن کردم و با 
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ه بود فقط به مسخر  کمی. شدیم دهیصورتش د ی مهین یها، گهگاه ربرقیفقط بانورت
 کنم. قیتحق دیدنبالم اومده. با به خواستمیمن جاسوس م نکهیخاطر ا

! که به زور بچهیو گفتم: تو دمینگه داشتم به سمتش چرخ ابونیسکوت کنار خ یتو
! مسخره یجاسوس هست کیو  ایعضو سابق سازمان س شه،یو سه سالت م ستیب

 ست!

 قربان...-

 کنه؟ نهتو یم کاریالف بچه چ هی نیام، آخه ا یشاک شتریحرف نزن که از تو ب یکیتو -

 برات انجام بدم؟ یخوایم کاریبم گفت: چ یبود با صدا نییکه سرش پا همونطور

 !یمن باش یو حرفه ا یمامور مخف دیسمتش برگشتم و گفتم: تو با به

ر شه نیرو هم قطع کردم و رو بهش گفتم: تو ا یرو خاموش کردم و تماس با هر ابیرد
 ؟یدار یا خونه

 .وفتیور رفت و گفت: خب راه ب نیماش ابیریبا مس کمی

 دست هیاون پسر خواب بود. با  میرو روشن کردم. حدود دو ساعت تو راه بود نیماش
 بچه بود! هیکاله از رو سرش افتاد. هه! نه واقعا  کیانداز کوچ

 کیو پوست جوان و نازک، مثل  چیکوچکتر. لب ها و صورت کو یحت نیکو همسن
 ...یرستانینوجوان دب

 !؟یکن ینگاه م یبه چ-

 !یچیاهم... هان؟... ه-
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 یفقط هر شناسمینم ادیسرش گذاشت و گفت: من تو رو ز یرو صاف کرد رو کالهش
حرفه  یلیهست خ یکیگفت  ی. منیآنال یچت باز یکرد. اون هم تو یتو رو بهم معرف

 بود. ییوالیخودش ه یبود،برا میاگر تو گ ه،یا

 میگ هنیشیها توجه کنه م نیبه دورب نکهیا یپسر به جا نی! ایآ یب زمزمه کردم:آل ریز
 !زنه؟یم

تباط باهات در ار  شتریب خواستمیو م میینجایداد: منم کنجکاو شدم و خب حاال ا ادامه
 ! درسته؟یتو ازم بزرگتر باش ادیباشم. البته به نظر م

 دست به کار شم. دی. باادیکه به نظر مسخره ب ییجا نجامی. حاال من ادرسته

و شهر زدم کنار به سمتش برگشتم و کاله مسخرش رو زدم باال. با هول کال ر  کینزد
 ؟یکنیم کاری! چیبه دست گفت: ه یگرفت و دوباره گوش

 یه بندازکار منو را یتونی. اگر مستمین میو گ یبچه من وقت ندارم. من اهل باز نیبب-
 . اگر نه، برو!چیکه ه

من  دنبالیآ یبرگردم. اف ب تونمینم گهیبود، گفت: من د نییسرش پا که همونطور
 بکشنم. دنی. دستور دارن تا منو دگردهیم

 چرا؟-

 قتل منو دارن. و اونا االن دستور دمیدزد یچون من از اونا اطالعات-

رو روشن کردم و فرمون رو چرخوندم و به سمت خونه  نیرو تکون دادم. ماش سرم
ادم که دنبالمونه. پس گاز د ادیبا فاصله ز نیماش هی دمید نهیاز آ مامبا حرکت کردم.

 آروم! چه خبرته؟ یه -کارلوس گفت: 

 خفه شو و کمربندت رو ببند!-

 سمت راست! چیگفت: بپ میسیاز ب یدادم و هر گاز
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 نیان انگاه به آسمون انداختم. پهبادش رو فرستاده بود. بعد ادامه داد: قرب هی حاال
 تا من اونا رو سرگرم کنم. دیایب دیگذاشتم سوار ش نیماش هیبسته. بن  ابونیخ

 مدیروش کش یخوشگلم دوباره برگشته بود! دست نی. ماشمیشد ادهیرفتم. پ ابونیخ ته
 !هیو گفت: عجب بنز خوشگل دیو در رو باز کردم کارلوس دورش چرخ

 تکون دادم بعد گفتم: زود باش سوار شو! یسر

 کنهیم یانداز ریت نیداره به سمت اون ماش یکه پهباد هر دمید میدیرس ابونیسر خ به
 یقت.و میگاز و از اونجا رفت یبعد به سمتش رفت و بوم! منفجر شد. منم پا گذاشتم رو

 گروه یرو به کارلوس کردم و گفتم: گوش کن بچه! من تو رو تو میشد نگیداخل پارک
فقط ساکت باش خب؟  میبر اون شیاول پ دی. باتس گهید یکیمن  سیآوردم اما رئ

 .ادینکن که اصال خوشش نم یزبون نیریش

 بود. ستادهیخانه تو نور ا یکه تو ورود یافتاد به هر چشمم

 شو! ادهی. پیهر نمیگفتم: خب ا بهش

 :کارلوس

خودش رو  یلیخ نیمسخرست و همچن یلیدختر انقدر خشک! خ هیبود  بیعج برام
 هدید  میگ یتو یلیها خ نی! از اگهیرهاست ددخت هی! مثل بقه؟ی. مگه کدونهیخاص م

 یهر شدم ادهیپ نیها نوب هستند! از ماش نیبودم ادعا داشتند اما سقوط کردند. هه! ا
 احترام گذاشت. والیهبود و به اون دختر  ستادهیسفت و محکم ا

 یلیخ ؟یکرد کارشیکارلوس! چ یشد و گفت: ه کمینزد یداخل هر میبا هم رفت و
 !ه؟یعصبان

 .یچیه-

 و گفت: بله قربان! کشیصداش کرد. اون هم رفت نزد والی!هیهر
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نگاه به من انداخت و بعد ادامه  هی. شنمیبب خوامیبرو به مامبا بگو من برگشتم و م-
 ببرم. دیداد: اونم با

 اطاعت قربان!-

 نگاه بهم انداخت بعد داد زد: الکس! هیسمتم  اومد

مثل چوب خشکشون زد. بعد  کردند،یم یپسر که اون سمت داشتند شوخ یسر هی
 نشسته بود بلند شد به سمتمون اومد و با آرامش و لرزش صدا نیزم یکه  رو یاون

 گفت: بله قربان؟

 بچه کن و برش گردون. نیلباس تن ا هی-

 ! من که خوبم.یه -

 بچه! گنینم ییکابو ی افهیکاله و ق نیخم شد و گفت: خوب؟ خوب، به ا سمتم

 م و گفتم: باشه االن خوبه؟رو برداشت کاله

 زد و گفت: حاال شد! یشخندین

 قربان.-

 تیدستاش رو از شدت عصبان دمیدر که شد د کیباال. نزد میرفت یهر یاشاره  با
 خودم نگه شیتو رو پ خوامیکارلوس من م نیمشت کرده بعد رو به من کرد و گفت: بب

 باشه؟ یحرف الل باش نیپشت ا یکن دیکه با یدارم. الزمت دارم فقط تنها کار

بزرگ داشت و ماه از پشتش  یکه پنجره ا یرو تکون دادم و داخل اتاق بزرگ سرم
هم عقب تر از  یو من و هر ستادیجلو ا والیه می. داخل که شدمیمعلوم بود، شد

 .میستادیموازات هم ا یاون،تو
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 نییپانگاه به من انداخت. منم سرم رو  هیگنده و چاق به سمتمون برگشت.  یمرد
 ه؟یزد و گفت: اون ک گارشیبه س یگرفتم بعد پک

 .دمهیاز افراد جد یکیبه من کرد و گفت:  ینگاه مین والیه

 خورد. والیرو به سمتش پرت کرد. محکم به سر ه یگاریجاس ارویاون  کهوی

 گفت: قربان! یآروم یسرش رو باال آورد و چشماش گرد شد و با صدا یهر

 .ستهیکه با یمعن نیگرفت به ا یباز کرد و سمت هرمشت دست راستش رو  والیه

 !یاریرو ب یبعد کس یبهم بگ دیمامبا گفت: مگه نگفتم با بعد

ما شدفتر مامبا نگاه کرد و گفت:  یچشم هاش رو بست. بعد باز کرد. به گوشه  والیه
 ه!از افراد من یکی نمیبه اون در! ا نی. خب ادیمن اون رو آورد یهم بدون اجازه 

 و... ی. تو هنوز بچه ایکن یمن قلدر یبرا نجایا اوردمیش کن دختر! من تو رو نگو -

 عال...فشما احترام قائلم اما  یحرف مامبا رو نصفه گذاشت و گفت: قربان من برا والیه

 ؟یگفت یچ-

 یبلق یرفته گروه ها ادتونیحرفم رو ادامه بدم.  دیبه سمتش رفت و گفت: بذار والیه
 داشتند و... سیپل یند. همشون نفوذرفت نیاز ب یچطور

ت: شد و گف کترینگاه آروم به اون مرد گوشه اتاق انداخت و ساکت شد. مامبا نزد کی
 ! افرادت رو هم ببر!رونی. حاال گمشو بیکنیم یسارا به وقتش توهم نقشت رو باز

 زا. پشتش رو کرد به مامبا و شهیقرمز م تیداره از عصبان والیه یکردم چشم ها حس
تبلتش  رو دست من داد و به  ی. هرمیهم دنبالش رفت یرفت. من و هر رونیاتاق ب

 یشونیکه خون پ یآورد و درحال رونیب یدیدستمال سف بشیرفت. از ج والیسمت ه
 وبه؟کرد، گفت: قربان حالتون خ یسارا رو پاک م
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 . دستمال رو دردیرو گرفت و دستمال رو ازش قاپ یاون ساکت بود. دست هر اما
 شیرو پ نیخودت بخوابه. کو شیپسر برو. پ نیدستانش فشرد و گفت: من خوبم با ا

 من بفرست.

 رفتم. یرفت. من هم همراه هر نییو از پله ها پا نییسرش رو انداخت پا بعد

 :سارا

 من! یو گفت: خدا دیمن به سمتم دو یسر خون دنیالکس با د نییپله ها رفتم پا از
 ! حالتون خوبه؟سیرئ

ون که متوجه من شدند، سرش ییرفتم که نه تنها اون بلکه تمام کسا یشم غره اچ بهش
م به افتادم، محکم خورد ی. داشتم مرفتیم جیگرفتند.به اتاقم رفتم. سرم گ نییرو پا

 یسک چیمامبا رو بکشم. ه تونستمیحاال م نیبودم که هم یکمد کنار تختم. انقدرعصبان
 تهخیصورتم ر یرو میشونینگاه کردم خون از پ نهیآ به. رهیجلوم رو بگ تونستیهم نم

 .نیزم ختمیرو ر زیم یرو لیزدم که شکست. وسا نهیبه آ یمشت ادیبود. از خشم ز

 .دادمیو فحش م زدمیم ادیفر تیعصبان با

 اومده بود داشت با الکس صبحت رونیاز ب امیلی. ودمیشن رونیالکس رو از ب یصدا
 قش! تو رو خدا!برو تو اتا لی.الکس گفت: وکردیم

 خب بهم بگو! شده؟یچ گمیدِ م-

 برو! کنمیخواهش م-

ُ داخل اومد. در رو پشت سرش بست وبه اتاقم نگاه کرد  امیلیاتاق باز شد و و در پ ک
 یام خون یشونیکرده بود. به سمت من که کنار تخت نشسته بودم و دست و پ

 شده؟ یزانو نشست و گفت: سارا چ یبود،اومد و کنارم رو



 
 
 

 
 116 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاشبنم هاشمی باغی ــــــ هیوال  

کلمه از من الزم بود که  کیرو با دستام گرفتم و فقط نگاهش کردم انگار فقط  مسر 
 کردم. هیشد و شروع به گر ریبغضم بشکنه. اومدم بگم منکه اشک هام سراز

و  دیآغوشش کش ینگفت فقط منو تو یچیمن تعجب کرده بود اما ه ی هیاز گر امیلیو
کن  هی. گریبوده که مقاوم بود یوالنکن! مدت ط هیکن! گر هیآروم زمزمه کرد: سارا گر

 من کنارت هستم!

 تیمامور یتو نات،یتمر یکنارم بود. تو شهیهم امیلیکه من اومده بودم، و یموقع از
گ بود که از راز من خبر داشت، راز مر  یهام. اون تنها کس یتو غم و شاد یها، حت

 بود که بهش اعتماد داشتم. یخانواده ام و تنها کس

 هیدهداشتم رو بهم  ازیکه ن یکه ماه کامل بود تمام آرامش یاون شب، وقتلحظه،  اون
 بودم. والیکه ه یوقت یبود حت ایدن یکرد. اون لحظه آغوشش تنها مکان امن تو

نه! بمو  میکل زندگ یکه قرار بود تو یداشتم. همون ازیبود که بهش ن یاون همون مرد 
 من بود. یزندگ کیهمون شر

نشسته خوابم  نییمنم پا دهیتختم خواب یمثل بچه ها رو دمیدشدم،  دارکهیب صبح
ودند. ب رونیاز بچه ها ب یتعداد کیرفتم فقط  رونیو بلند شدم از اتاق ب دمیبرده. خند

ر نبود د یرفتم نگهبان اطی. به سمت حکردمیبه سرم زده بود. احساس خطر م یفکر کی
بل بردم و در رو بستم. ق اطیح رونیام شدم. ب یشکرو باز کردم و سوار بنز م اطیح
 هی. دیریم دیدار دمیبود: قربان د نیا امیداد. متن پ امیکپی یحرکت کنم هر نکهیا

 کیکه  دمیساعت دو د شبیکه مامبا آورده رو د یبهتون بگم. اون پسر دیبا یزیچ
 وصل کرد. نیاگزوز به ماش کینزد یزیچ

و خم شدم.  دمیکش رونیاز مچ پام ب . چاقو رودمیدر رو کوب تیشدم و با عصبان ادهیپ
. شدیکردم، متوجه م یاگر نابودش م یآوردمش ول رونی! بابیرد کیبله! درست بود 
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 نمیمامبا نصبش کردم و سوارماش نیماش ریدرست ز اطیبرگشتم. با احت اطیپس به ح
 شدم. 

رو  شهیخنک لذت بخش بود. ش میسمت خونه خودم حرکت کردم صبح همراه با نس به
آرامش داشتم اما  قهیفقط چند دق قهی. چند دقدمیکش یقیدادم و نفس عم نییاپ

نگران  یلیداشتم که ممکن بود همه رو به خطر بندازه. خ ندهیآ یبرا ییها میتصم
 نیا ، ولف. اون پسر با دیببرسف روهگ گاردیباد یبودم که دوستشون داشتم. حت یکسان

 یراه بود. م یکه تو یطوفان نیبودم ا که جزو گروه مخالف ما بود نگران اون هم
 شدم. یآماده م دیرو با خودش نابود کنه. با یتونست همه چ

سکوت بود.  یرو پارک کردم و داخل شدم. خونه کامال تو نیخونه بودم ماش کینزد
 کجاست؟  نیکه برگشته بودند، پس کو لینگران بودم الکس و و

 !من یآروم برداشتم. خدا یتم و قدم هادستم گرف یآوردم و تو رونیرو ب یکمر  کلت

نازه جو مبل ها بود چند  وارید یو پاش بود رد گلوله رو ختیبود! خونه ر ینکرد باور
 افتاده بود. نیزم یرو

 یم اتفاقبود دواری. خدا! امدمیراه پله رفتم. رد خون رو د کیقبل نگران تر شدم. نزد از
فتاده بود با اجنازه رو به اتاقش  کی ایاتاق سون کی. از پله ها باال رفتم. نزدفتادهباشهین

 یشتریب اتاقم خون کینگاه کردم نزد نیبود به زم یبه در زدم اما اتاق خال یپام ضربه ا
 در رو هل دادم و...  ودب ختهیر

ه بغلش افتاد یتو نیکو دمیکرد. د کیبه سمتم شل یو با اسلحه خال دیکش غیج ایسون
 . بهم گفت: سارا کمک کن !کردیم هیگر ایوغرق در خونه و سون

نبض. هنوز زنده بود خدا رو  یگردنش جا یسمتش رفتم دستم رو گذاشتم رو به
به اورژانس  یرو بهم گفت: آبج ایافتاده بود. سون گهیسمت د کی ایسون لچریشکر!و

 زنگ بزن!
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 !دمیم حیبعدا برات توض شهیگفتم: نه! نم ادیفر با

 ؟یزنیم داد مزد و گفت: چرا سر  هیگر ریز

ز ا رمیم ریبمون! اسلحه منو بگ نجایا یآبج دیو گفتم: ببخش دمیاش رو بوس یشانیپ
 . فقط آروم باش! باشه؟ارمیب رونیرو ب ریت دیبا ارمیرو ب لمیوسا نییپا

 باشه.-

ار که . انگدمیچرخ یدور خودم م ییرایپذ ی. تودمیدو نییها رو با عجله به سمت پا پله
لحظه به خودم  کیدستم بود.  یرو نیدستام نگاه کردم. خون کو شده بودم به جیگ

جعبه  نتیاومدم دستام رو مشت کردم و فشار دادم. به سمت آشپزخونه رفتم از کاب
 به اتاقم رفتم .  ورو آوردم  لمیو وسا هیاول یکمک ها

 رو در آوردم. لیتختم گذاشتم. وسا یرو بلند کردم و رو ایسون

رو  ریرو پاره کردم و تا اومدم ت نینس رو گرفتم دستم. لباس کو. پدیلرز یدستام م 
و  ایونآوردم نوشته بود الکس. دادم به س رونیب بمیزنگ خورد از ج میگوش ارمیب رونیب

 گفتم: جواب بده و بذار رو بلندگو.

 د؟ییالو قربان کجا-

 مشک... نجایخونم ا ایب عیگوش کن الکس سر-

 بود؟ یچ یصدا یآبج-

ا گ رهیبه پشتم خ یغرق در نگران یهاچشم  با  شده بودم. جیشدم واقعا

 اومد. دوباره اومده بودند. یم نییآدم از پا یسر کی یصدا

 یرو گذاشتم پشتش به سمت تخت رفتم و گوش یشدم در اتاق رو بستم و صندل بلند
با الکس حرف زدم و  دیلرز یبودم و دستام م رهیخ نیجان کو مهیبرداشتم. به بدن ن
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هستم.  یخطرناک یلی. االن در وضع خگمیم یچ نیگفتم: الکس خوب گوش کن بب
. نجایا ایب لیکه مورد اعتماد هستند با و یی. اونااریاز بچه ها رو بردار ب یسر کی عیسر
 ...خوانیمن رو م یچند نفر هستند که مرده  نجایو من تنهام. ا مهیوضعش وخ نیکو

 قربان!-

درمان  و نیکنم تا کو یدارم. قطع م نچستریو کی نجایقط ا. من فوفتیتر راه ب عیسر-
 .نیایکنم زود ب

 ؟یرو کجا دار یکه گفت یاون اسلحه ا یگفت: آبج ایکه قطع کردم سون نیهم

 آروم باش! شیرو گذاشتم رو صورتم وگفتم: ه دستم

م اشتآوردم گذ رونیرو ب نچستریتختم رفتم. تخته کف اتاقم رو کندم و و نییسمت پا به
 و دمیکش یقیگذاشتم نفس عم نیکو یدندون ها نیرو پاره کردم و ب یکنارم. پارچه ا

. منو محکم گرفت یبهوش اومد و بازو دمیکش یکه م رونیبا پنس گلوله رو گرفتم. ب
 کیزدم و  هیآوردم، بخ رونی.گلوله رو بشهیم تموماالن  شیسر تکون دادم و گفتم:ه

 ل کردم. که داشتم رو بهش وص یُسرُم کوچک

! در رو نجاستی! رد خون تا انجای: ادمیشن نکهی. تا ااومدیراه پله م یقدم زدن تو یصدا
 باز کن!

 انگارکه... شهیقربان باز نم-

 ریو زدند ز دندیاسلحه ام رو شن یصدا دمیرو گرفتم دستم و ضامن رو کش نچستریو
 هیجوجه با  هیکنم در و گفت: آم، فکر  کیبود اومد نزد سیکه انگار رئ یکیخنده. 

 خروس اونجا باشن! هاها ها!

 ! پناهدیریخرشون گفت: پناه بگ سیاومد و رئ یگلوله ا کیشل یبودم که صدا آماده
 !دیریبگ
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دم و ز  نچستریکه وارد شد با و ینفر نیتا گلوله زد به قفل در و قفل درشکست. اول دو
 نم...ک کیبود اومد داخل تا اومد شکل سینفر رئ نیپرت شد. دوم

 :امیلیو

ها  و بچه لیوسا ،یا گهیهر خر د ایکه الکس ماجرا رو گفت، بدون اجازه مامبا  یوقت
پرجسد و همه جا پرخون  دمید می. داخل خونه که شدمیرو برداشتم و حرکت کرد

شد و گفت:  کیهستش اومدم به بچه ها بگم برن همه جا رو بگردند که الکس نزد
 ! اون باال!شیه

ورد به مغزش برخ یکردم وقت کیآوردم و شل رونی نگاه کردم. کلتم رو بطبقه باال به
 قهید دقمن نبود. تا چن یاز سارا یخبر یول میکرد یم یراندازیکرد،همه پناه گرفتند. ت

 یابر  ی! راهدیکن میزدم: خودتون رو تسل ادیبعد سکوت همه جارو فرا گرفت. بلند فر
 ...ستیخروج ن

. نچستریو یبعد صدا دم،یگلوله شن کیدو تا شل یشه صدا حرفم تموم نکهیاز ا قبل
 و در آخر سکوت. دمیشن یگرید یسپس گلوله  غیج یبعد صدا هیچند ثان

 ی شهیغرق در خون هستش و ش دمید دم،ی. به اتاق سارا که رسمیباال رفت باسرعت
اتاق شکسته. الکس چشم هاش گرد شده بود. به سمت سارا رفت و دستش رو محکم 

بهوش  دی: قربان! قربان! باگفتیداد و با ترس م یپهلوش گذاشت و فشارم یرو
 ! قربان!دیبمون

 ؟یهست یمن زد و گفت: منتظر چ یلگد به پا کیاومد و  رونیاز پشت در ب نیکو
 کمکش کن!

تامل نکردم  دم،یپنجره رو د یشکسته  شهیکه از سارا رفته بود و ش یخون یوقت اما
دنبال اون آدم رفتن بود. پس منم به سمت پنجره  دیم رسکه به ذهن یزیچ نیاول
 گفت: نه! نرو... یم یحالینگاه به پشتم کردم که سارا با ب کی دمیدو
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دم و اوم نیی. پادمیپر نییمشتم رو فشار دادم و از پنجره و ساختمون دو طبقه پا اما
ا ببلند شدم  .دیدویکه داره با سرعت هرچه تمام م دمشیدو پا نشستم. از دور د یرو

رو  . به سمت پارک رفت. پامدمیاز باد دو شتریب یوجودم بود، با سرعت یکه تو یخشم
که  یچرخ زدم و به صورتش لگد زدم. همون راه کیگذاشتم و  یبزرگ یسکو یرو

مام قدرتم به اش رو گرفتم و با ت قهیرفتم و  نییپرت شد. از پله ها پا نییاومده بود رو پا
 که صورتش پر خون شد. یطورصورتش مشت زدم 

داشت التماس کنه که ولش کنم اما خشم  یدست هاش رو باال آورده بود. سع دمید
و ر پاش رفته بود  یتو یا شهیش کهیبود. به پاش نگاه کردم ت شتریب یزیمن از هر چ

 .و تا اومدم به گلوش بزنم که  دو نفر دستم رو گرفتن وعقبم بردنم دمیکش رونیب

 !یاون رو بکش دی! احمق! نبالیزد: آروم باش و دایفر یهوهری

وپرتشون کردم. دوباره سراغش رفتم تا اومدم بزنمش  چوندمیبچه ها رو پ دست
مرش تر بود.به عقب هولم داد و از ک یکلیبه سراغم اومد. اون از من ه یهر ندفعهیا

 یخوایکن! م بلندتر داد زد: گفتم ولش نباریگلوم و ا ریآورد و گرفت ز رونیکلت رو ب
 . به کمکش برو!مشیببر میتونیهم نم مارستانی. برهیمیخالصت کنم؟ سارا داره م

را بودند روم تازه به خودم اومدم، به سمت خونه سا ختهیر خیسطل آب  کیکه  انگار
 !مشیببر دیبا ییبازجو یبرا دیگفت: بلندش کن یکه هر دمیبرگشتم. شن

 مامبا؟ یقربان خونه -

 ...نمیونجا اا امی.خودم منشیبه اون اعتماد ندارم.خونه ببر گهینه احمق!من د-

 ش؟یبریدوشش گرفته گفتم: کجا م ی. الکس، سارا رو رودمید دمیسمت خونه دو به

 .دونمینم-
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 نمیاحمق! بب نیبه الکس گفتم: خب بذارش زم کنهیرو زمزمه م یزیچ کیسارا  دمید
 .گهیم یچ

 ! اون پزشکه.ایدیروم گفت:لساختمون نشوندش و سارا آ یسکو کنار

 ا؟یدیل یگفت ؟یک-

 لمیموبا ینداده باشه تو گوش رییگر تغبود. شمارش رو ا میآره... اون پزشکه... همکالس-
 ک... داشیدارم... پ

 سارا! سارا!-

 روبه من بده!  ی! از حال رفت اون گوشی: لعنتگفتم

 ایدیرو گشتم، ل نیاطبمخ یپر خون بود. با دستم پاکش کردم. تو لیموبا یگوش یرو
م نازک تماس رو جواب داد: سال یبا صدا یاسمش زدم و تماس گرفتم. دختر یمتز  رو
 ا؟یدیخانم ل

 .دییبله بفرما-

 ...رهیمیه وگرنه مدار  ازیسارا، به کمک شما ن تونیمیاما دوست قد دیشناسیشما منو نم-

 !دیخشکش گفت: آدرس بد یصدا با

قتلش رو انجام  خوادیقاتل هستش و فقط م کیر که کردم رنگش عوض شد. انگا حس
 .میمکث آدرس خونه خودم رو دادم و با بچه ها اون رو خونه ام رسوند یبده. با کم

 مورد اعتماد رو آورده بودم. همه رو گذاشته بودم مراقب که یتا از بچه ها هشت
 در بود. یومن جل یکلیبه ه یزنگ به صدا در اومد. در رو که باز کردم، مرد یصدا

 ! سیندگفت: برو کنار  یکی کهویکه  رمیدستم رو آروم پشتم بردم تا کلتم رو آماده بگ
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 سی.دندمیهم قد سارا رو د یکنار رفت و بعد دختر سیبه نام دن یکلیمرد ه اون
 ست؟یخطرناک ن یکمی. دیرو نگاه کن نجایگفت: خانم ا

 ستند.زد و گفت: نه محافظ هاش ه یزیشخندتمسخرآمیر ایدیل

م. رو صدا کرد امیزدم و ل یبزنم داخل شدند. در رو بستم.وشکن یمن حرف نکهیا بدون
 نه.  ایکرده  بیتعق یکس نهیبهش گفتم بره اطراف رو بگرده تا بب

. مستادیا یاون ها، تا داخل خونه رفتم. در اتاق رو نشون دادم و کنار ورود دنبال
د شد. وار  ایدی. لدادنیم یوالکس نگهبان یهر ن،یبود، کو دهیکه سارا خواب یداخل اتاق

به  وآورد  رونیالکس بلند شد و کلتش رو ب دمیمنم داخل برم، از دور د نکهیقبل از ا
! ؟یکنیم کاری! چی! هیبه سمتش رفت و گفت: ه یهرگرفت.  سیو دن ایدیسمت ل

 !دمیکمک به سارا اومدن. خودم د یبرا

 اعتماد ندارم. چکسیبهه گهیمن د-

 !نییپا اریاسلحه رو ب گمیزد:م ادیفر یهر

 چه خبره؟ نجایرو پس زدم و رفتم داخل اتاق و بلند گفتم: ا سیدن

 ؟یاعتماد دار نای! به الیو-

 تا کمک کنه. رونیب دیای! بنهیهم م،یکه دار یتنها انتخاب تیموقع نیا یالکس االن تو-

 یدم. کنار پنجره رواتاق نگاه کر  یکردم. به گوشه  رونیرو ب یالکس و هر بزور
وب چارچ یبه سمت من که تو ایدیهم کنارش بود. ل نیبود و کو دهیخواب ایسون ،یصندل

 هستند؟ یبودم، برگشت و گفت:اون دو نفر ک ستادهیدر ا

 کهیوچک اخواهریاشاره کرد بهش گفتم: اون پسر از افرادمه و اون دختر، سون نیبه کو و
 ساراست.
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! اوه! ایدیگفت: ل یاز خوشحال دیرو د ایدیل یشد و وقت داریب ایما سون یسر و صدا با
 من! یخدا

و ر  گریشد و به سمت من اومد، اون ها همد داریب نهمیرفت. کو ایبه سمت سون ایدیل
 .نجامیآروم باش! من ا شیکرد: ه هیگر ایبغل کردند و سون

 یکمیکه  نیبود. کو ستادهیدر کنار ما ا رونیهم ب سیرفتم و در رو بستم.دن رونیب
 ن؟یمبل نشست و بعد گفت: اونا ک یحالش بد بود،رو

ون دختر دوست دوران دانشگاه ساراست. پزشک جراح هستش. نگران نباش! برو ا-
 .میاستراحت کن! من و بچه ها هست

روم آ یلیخ ایدیاومد. ساعت سه صبح بود. ل رونیاز اتاق ب ایدیدو ساعت بعد، ل حدود
د. مرده بو  دیاز دست داده بود تا حاال با یادیتره. خون ز. گفت: حالش بهزدیحرف م

 زنده نگهش داشته! یچ دونمینم

 ازتون ممنونم.-

نگذشت که متوجه  قهیزد و بعد به سمت مبل رفت و نشست. چند دق ینیریش لبخند
م و دشدم خوابش برده. آروم به طرف اتاق سارا رفتم و در رو باز کردم. خواب بود و 

 نیزم یرو ایسون یرفتم که کنار صندل نیکو کیبهش وصل بود. نزد یادیدستگاه ز
من  رو به اتاق ای! سوننیبهش گفتم: کو روشد  داریبود.آروم تکونش دادم .ب دهیخواب

 سارا هستم. شیپ نجایتخت راحت بخوابه. منم ا یببر. بذارش رو

شت پرد. در رو ک تیهدا رونیرو به ب ایچرخ دار سون یکار رو کرد. صندل نیهم هم اون
صورتش  یرو ژنیکنار تخت سارا نشستم. ماسک اکس یصندل یسرش بستم و رفتم رو

ود. دستم نگه داشتم. بدنش گرم ب ی. دست هاش رو تواومدیبه نظر م دهیبود و رنگ پر
 موندم. رشو کنا دمیکش یاز سر آسودگ یقینفس عم
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و نفس  دیپر کهویسارا زد،  یبلند یپنج صبح بود که رعد برق همراه با صدا کینزد
 !ستین یزینفس زد. دستاش رو گرفتم و گفتم: آروم باش چ

ر بلند ت یکمیاجازه ندادم  یماسک رو برداره ول خواستیم دمیزمزمه کرد. نشن آروم
 کجاست؟ ایگفت: سون

کان م نجای. ادهیزدم و گفتم: نگران نباش! حالش خوبه و خواب یکننده ا یدلگرم لبخند
 .هیامن

 .خورهی. گفت: حالم داره بهم مخورهیداره تکون م دمید کهوی

از کرد و در اتاق رو ب عیسر ایدیما، ل یاز حموم آوردم و باال آورد. با صدا یظرف عیسر
 اره؟یوارد شد رو بهش کردم و گفتم: چرا داره باال م

 به سمت سارا اومد و نبضش رو گرفت بعد عیشده بود. سر واریمثل گچ د ایدیل رنگ
د کرد.سارا کم کم خوابش برد بعد از چن قیسرم تزر یدر آورد و تو فشیاز ک یسرنگ

دستش رو محکم  رهیکرد تا اومد نبضش رو دوباره بگ قیتزر گهید یدارو کی قهیدق
 گرفتم.

 ولم کن! ؟یکنیم کاریبهم کرد و گفت: چ رو

 حرف بزن! ؟یکنیم یچه غلط یدار-

به سمتم هجوم آورد که  سیشدند.دن پشت سرش الکسداخل سویما دن یسر و صدا با
 گفت: ولم کن تا بگم. ایدی. لدشیکوب واریناگهان الکس به د

کرد.  سی. رو به دندیکش یقینبضش رو گرفت و نفس عم عیولش کردم و سر آروم
 !رونینباش! برو ب یزیتکون داد و گفت: نگران چ یسر

 ؟یگفتینگاه کردم و گفتم: خب م بهش
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آرام بخش  کیبود اول بهش  نییپا یلیو ضعف، فشارش خ دایز یزیبه خاطر خونر-
 وبعد آمپول فشار خون زدم. حل شد؟

. . دور مچ الغرش کبود شده بود. به دست هام نگاه کردمدهیدستش رو ماساژ م دمید
داشت از  یاون رو بشکنه. وقت یمن کم مونده بود دست ها یگنده و قو یدست ها

 .خوامیر مبهش گفتم: عذ رفت،یم رونیاتاق ب

 .ستیزد و گفت: مهم ن یسرد لبخند

. به سمتش ختیر نیزم یرو لشیکرد و وسا ریگ رهیبه دستگ فشیدر بود که ک کینزد
رو  دیلرزیدستم بود و م یکه تو ی. نشاندمید یباورنکردن زیچ کیرفتم که کمکش کنم. 

اون... من شد و با ترس گفت: آم.  یمتوجه  ایدینگاه کردم و چشم هام گرد شد. ل
 من! یخدا

. ازم دیلرزیکردم. مردمک چشم هاش م یهام رو باال آوردم و بهش نگاه تند چشم
 بود. دهیترس یلیخ

 !نجایا دیای! سم ! بامی! الکس! لیزدم: هر ادیفر عیسر

بر دختر رو همراه با اون محافظشب نیداخل شدند. رو به الکس کردم و گفتم: ا یهمگ
 و حبسشون کن.  نیرزمیز

 نیرزمیرو گرفت و به سمت ز ایدیل یرو گرفتند. الکس بازو سیو سم محکم دن مایل 
 رفتند.

 وبه سمتم اومد  یاومدم. هر رونیدستم فشار دادم و از اتاق سارا ب یرو تو نشان
 کردن؟ کاری! مگه اونا چل؟یو شدهیگفت: چ

 دستم بود رو بهش نشون دادم.ترس کل وجودش رو گرفت و بعد یرو که تو نشان
 سن؟یاون دختر و محافظش مامور پل یعنی...یعنیگفت: 
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 و سیدن ا،یدیبود که دوست داشتم هر سه اون ها رو بکشم. بله! ل یبه حد تمیعصبان
چشمهاش رو به هر طرف  یاز نگران ایدیسارا رو بکشه.ل خواستیکه م یاون کس

 .چرخوندیم

ز ا دیاد رو جمع کن! باو افر  لیوسا عیدادم و گفتم: سر رونیب تیاز سر عصبان ینفس
 یشنود ای ابیکه رد دیاون دو نفر روهم بگرد یو لباس ها لی. وسامیهم بر نجایا

 نداشته باشند.

 بود، گفت: چ... چشم قربان. دهیکه کپ کرده بود و از خشم من ترس یهر

 ؟یی! کجالی! ولیو-

حالش  ومده بودسارا به خودم اومدم در رو باز کردم و وارد اتاق شدم. بهوش ا یصدا با
 خوب بود. لبخند زدم. در رو پشتم بستم به سمتش رفتم و گفتم: جانم؟

 رون؟یچه خبره اون ب شده؟یناله گفت: چ با

 بخواب! ری. بگیچیه-

 !یزد: دِ بنال لعنت ادیحالش بد بود، فر نکهیکردم رنگ چشماش عوض شد با ا احساس

فتم: و دستام رو پشتم بردم و گ مستادیمون برگشته بود! صاف ا یمیقد ی والیه واقعا
 .هینفوذ سیمامور پل هیآم... قربان اون دوستتون 

جا کداد و گفت: االن  هی. به پشت تخت تکدونستیم ییجورا هینخورده بود. انگار  جا
 هستن؟

اشون رو هم هبردمشون که بچه ها لباس هاشون رو بگردند چشم  نیرزمیقربان به ز-
 بستم.

 یبهش بگم نه که چشم غره ا خواستمی. مادیب رونیب خواستیو متخت تکون خورد  یتو
 بهم رفت و گفت: فقط کمکم کن!
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ا ب دمیرو د نیاومد. در رو باز کردم که روبه روم کو نییکمک کردم. از تخت پا بهش
 زد: قربان؟ ادیو فر دیسارا رو د کهویدر.  یدست خشک شده رو

 ر.همانطور خشک گفت: از سر راهم برو کنا سارا

 اطاعت.-

ا پچ مو بعد رفتن  ستادیا یدار م د،خبریدیرو م والیه ی. هر کمیسمت در حرکت کرد به
 میرفتیم. سم در رو برامون باز کرد. از پله ها که میدیرس نیرزمی. به در زکردندیپچ م

 که محکم گرفتمش. بهم نگاه کرد. هولم داد و گفت: خوردیم زیسارا داشت ل نییپا
 خوبم. ولم کن!

هش که کنار پهلوش گذاشته بود، جلوتر از من حرکت کرد و من از دور نگا یبا دست و
کرد  احمق و کور، به سارا برخورد امیبلند پشتش حرکت کردم که ل یکردم و با قدم ها

من!  ی! خدایبه پشتش برگشت و گفت: وا امیسر داد. ل یو اون افتاد و آخ بلند
 قربان!

 وبه؟نشست و گفت: حالتون خ کنارش

 پات رو نگاه کن! یآخ! احمق جلو-

 قربان. خوامیعذرم-

همزمان که  میبلندش کرد امیمن و ل دم،یبهش رفت. منم بهش رس یغره ا چشم
 رو باز کن! نیرزمیچپ چپ نگاه کردم و گفتم: برو در ز امینگهش داشته بودم به ل

 الکس کجاست؟

 .کنهیم ییبازجو سیداره همونجا از دن-

 ؟ دیآورد نجایشده رو هم ا ریاون قاتل اج-

 گفت. یآم... آره هر-
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 سی. به مشت آخر الکس که به صورت دنمیرفت نییو به سمت پا میرو باز کرد در
ارا خورد، نگاه کردم. بعد دستش رو آورد باال تکون داد و دوباره خواست بزنه که س

 !گهید هیگفت: کاف

 حالتون خوبه؟ سیبه پشتش برگشت و گفت: رئ الکس

 به من بده. یصندل هی-

 اطاعت... اطاعت!-

و پشت سرش همراه با الکس دست به پشت و  سنشستیدن یرو به رو یصندل یرو
سارا تف کرد و  یدهنش بود رو به سمت پا یکه تو یخون سی.دنمیستادیا یرسم

 د؟یکنیاستقبال م نطوریکه... جونتون رو نجات دادن...ا یگفت: اه!از کسان

: کرد و گفت یزیتمسخر آم یرد و خواست جلو بره که سارا خنده به خون نگاه ک الکس
 .میریکنند، سخت کلنجار م انتیکه به من خ ییاما با اونا میکنیرو نم نکارینه، ما ا

 کجاست؟ ایدیرو به کنار چرخوند و گفت: ل سرش

 نشون دادم و گفتم: اونجا قربان. سیدن یرو به پشت صندل دستم

 ور. نیا نشیاریب-

شم چسارا  یبا اشاره  سویرو بلند کرد و گذاشت کنار دن ایدیهمراه با ل یصندل الکس
شد  شتریسارا ب یسارا سرش رو چرخوند. لبخند عصبان دنیبا د ایدیهاش رو باز کرد. ل

 رم؟یمیم یکرد قیکه تزر یزیبا اون چ یفکر کرد هیو گفت: چ

 !؟یچ-

 !دیجفتتون ساکت باش-



 
 
 

 
 130 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاشبنم هاشمی باغی ــــــ هیوال  

! من ایدی. سارا ادامه داد: بله خانم لمیبه اون ها نگاه کرد و میانداخت نییرو پا سرهامون
 تو. ای! بیکشوندم. هر نجایخبر داشتم که تو رو ا یاز همه چ

امه داد: من به اونا کرد. سارا اد یو نگاه ناومدییاز پله ها پا یسمت در نگاه کردم هر به
گفتم  یه. به هرکرد دایمنو پ یشک کرده بودم که اون مرد همراه با افرادش چطور

 بود دور و بر یهفته ا کی س،یمرد دن نیچک کنه، ا شهیرو هم یتیامن یها نیدورب
م هو  نجایاحمقم؟! تمام خونه ها رو، هم ا نقدریمن ا یمامبا بود. فکر کرد یخونه 
داشته  ابیردیکردم که هرکس یتله گذار ،یهر دیجد ی لهیخودم رو با وس یخونه 

 نه؟ ؟یدونستیشه نم رفعالیبه خونه غباشه به محض وارد شدن 

 تو...-

 سینشان پل دونمیرو هم بنداز دور چون م یگوش کن! اون نشان الک ایدی!لشیه -
 یک یکه تو برا نهیرفت( ا ایدی)سارا بلند شد و به طرف ل دونمیکه نم یزیاما چ ستین

 ...یت مندس یتو دونهیم نکهیبا ا کنهیدست رو من بلند نم چوقتیه ؟پدرتیکنیکار م

 !یصفت وید کیگرفت و گفت: تو  نییو سرش رو پا دیپر ایدیرنگ ل دمید

. به سمت دیکش یبلند غیج ایدیزد.ل ایدیزد و محکم به گوش ل یبلند یقهقه  سارا
 هستم! والی. من هستمین ویخم شد و گفت: نه من د ایدیصورت ل

 گفت: دست از سرش بردار! کرد،یکه تقال م سیدن

تش با پنجه بوکس به صور  شدینگاه کرد. باورم نم سیغضبناک به دن یهابا چشم  سارا
 اون یخدا! اون ک یزد و اون خون باال آورد. الکس هم مثل من تعجب کرده بود. وا

 رو برداشته بود؟! لهیوس

 !یهست یخفه شو! محافظ احمق یکیتو -

 رو بده! تیسمت من برگشت و گفت: گوش به
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 بله.  -

 ؟یو بعد گفت: الو! عقرب بنفش، خودتشماره رو گرفت  هی

از  ییاگر مو والیبلندگو و از پشت تلفن، سزار جواب داد: ه یرو گذاشت رو یگوش بعد
 خودته! یسردخترم کم شه خونت پا

 نیتا هم کشهیداره واسه من خط و نشون م یک نیکرد و گفت: اوهو! بب یخنده ا سارا
 .یمامبا بود یپادو شیچند وقت پ

 حرف بزم. بذارباهاش-

 !ایدیآم... البته. حرف بزن ل-

 لو رفت. یچه خبره؟! همه چ نجایتقال کرد و گفت: پدر ا ایدیل

 سالمه؟ یدیخب... د-

 سارا اون رو به من برگردون!-

 فکر کرد و گفت: آم... نه! کمی  سارا

 برش گردون! گمیزد: بهت م ادیفر سزار

 و... سمیاالن من رئ نجایگوش کن سزار ا-

سر . مخصوصا اون پیبا مامبا مشکل دار یلیخ دمی. شنیستیخودت هم ن سیئتو ر -
 !دهیجد

که همه جا جاسوس  ستیسارا گشاد و تنگ شد. گفت: اون به تو مربوط ن یها چشم
هتل  یکه تو یسیکنم، مثل اون پل دایاما بدون اگر اون جاسوس تو رو پ یدار

 ه؟ینظرت چ. خب؟ فرستمیم هیو برات هد کنمیم شیکشتمش، سالخ

 ؟یخوایم یمکث رو حس کردم و بعد گفت: چ یکم



 
 
 

 
 132 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاشبنم هاشمی باغی ــــــ هیوال  

 .فرستمیعرضه اش رو برات م یهمراه با محافظ ب ایدی. لخوامینم یزیفعال چ-

 ...کی. اون... اونکه بهت حمله کرد از طرف من نبود یگوش کن سارا اون مرد-

ا یجد سبود؛یپل هی. اون دونمیخودم م- ه افرادش رو ک کنهیم یداره ولخرج یلیخ سیپل دا
 ایمن! فردا ساعت پنج صبح ب ی. اون هم جاسوس براکنهیم یداره نفوذ یکی یکی

که  ییکه کجا؟ جا یدونیکن. م دایرودخونه پ کینزد  نیپل پل ریدخترت رو از ز
 جونم رو فداش کنم. خواستمیم

 انداخته نییپا یبرگشت و اون سرش رو از شرمسار ایدیرو قطع کرد. به طرف ل تلفن
 و امیتوهمل ی. هردیایب قیبه آالچ نید. به من نگاه کرد و گفت: تو، الکس و کوبو 
 . خودت هم برو اتاقت.نجایا اریرو ب سونیج

 اطاعت.-

 ادهستیروبه روش ا نی. من، الکس و کودیکشینشسته بود و انگار که درد م قیآالچ یتو
ماساژ داد و پاهاش رو  یکمیحالتش هست،  نیتر یعصبان ی. معلوم بود تومیبود

 .ممنون اما.. تونیجون من انقدر مهمه؟ به خاطروفادار د؟یانقدر احمق یعنیگفت: 

 !وفتهیاز شما ب چکدومیه یبرا یو بلند شد: دوست ندارم اتفاق دیکش یقیعم نفس

 رفت و به سمت خونه برگشت. رونیب قیانداخت و از آالچ نییرو پا سرش

 و شرمسار! الکس گفت: میفکر بود هی یتو . انگارمیبود ستادهیا یهمونطور هممون
 زود خوب شه... نقدریا سی! توقع نداشتم رئمیآه... گل کاشت

 .دهینشون م یخوب نشده الکس!خودش رو قو-

 .دی! هر جففتون برگهید هیهم گذاشتم و بعد گفتم: کاف یهام رو رو چشم

 اطاعت!-
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 اطاعت.-

رم هاش انداختم و س وارهید یو رونشستم و دست هام ر  قیآالچ یاونا رفتن، تو یوقت
و  دمیکش یقیمن... آسمون پر ستاره بود. نفس عم یرو به سمت آسمون گرفتم. خدا

 به سمت خونه راه رفتم.

 رونید بپنج صبح بود که از اتاقم اوم کیصبح قدم زدم، چند بار به سارا سر زدم نزد تا
کنه  شهو یو گفت که اونا رو ب بردن اون دو تا رو بهش سپرد تیرو صدا زد و مامور امیل

 نگاه انداخت و به اتاقش برگشت. کیموقع حرف زدن به من 

به  که یاعتماد ایکرده بود. چرا؟ انگار... انگار من دشمنش شده بودم  رییتغ نگاهش
 رفته بود. نیمن داشت، از ب

 :سارا

 دونمیمخسته شدم! اعتمادم رو نسبت به همه از دست دادم. ن یزندگ نیخدا از ا یا
 ره.رابطه دا سیبا پل کردمی... احساس مکردمیداشتم. احساس م امیلیبه و یحس هیاما 

د. نبو  سیمن رو بکشه، پل خواستیکه م یاون مرد یول گهیراز هام رو به اونا م دیشا
 یوو ت کردمی. به سقف نگاه مرمیکه بم خواستنیها من رو الزم داشتند. نم سیاون پل
. دیباریبرف م رونیدم. به پهلو برگشتم و به پنجره نگاه کردم. بجور وا جور بو  یفکرها

 رو نگاه کردم. رونیتخت نشستم و از پنجره ب ی! چقدرقشنگه! بلند شدم و رویوا

 گرفت؟یاز کجا نشأت م یاعتماد یحس ب نیا

ما بود  نیهم ب گهیجاسوس د هی ی... ولینجاتم اومده بودند ول یو بچه ها که برا لیو
.بهش اعتماد کامل داشتم. بلند ستین یبدم. مطمئنم که هر صیتشخ نستمتو یکه نم

سرم  یلعنت ه؟یکه جاسوسه، ک یاون شخص ه؟یک ه؟یعرض اتاق راه رفتم. ک یشدم و تو
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افتادم و آخ دوباره سرم درد گرفت! خائن  ایدیل کار ادی...یاز اون سردرد ها کنهیدرد م
 شدند و من... ادیها دورمن ز

رفتم و آب رو باز کردم. به رنگ  ییبه دستشو عیبهم دست داد. سرتهوع  احساس
 یشتبودم که حالم بد شده بود. م یعصبان ینگاه کردم. در حد نهیآ یصورتم تو دهیپر

ر زدم و به عالم و آدم فحش دادم. دستم رو به سرم گرفتم و کنا ییدستشو نکیبه س
تمرکز کنم.  تونستمیصال نمتونستم... اینشستم. نم نیزم یسر خوردم. رو ییروشو
 د؟ییوارد شده بود و گفت: قربان! کجا یدر اتاق اومد. هر یصدا

 ام. ییدستشو ی! تونجایا ایب-

 قربان! حالتون خوبه؟ پزشک خبر کنم؟-

 شده؟یرو از سرم برداشتم و گفتم: نه خوبم. چ دستم

 .دیرو نگاه کن نجایقربان ا-

رو بستم. تبلت رو از دستش  نکیآب س رو به سمتم گرفت و منم بلند شدم. تبلت
کرد، اطراف خونه ام  کیکه بهم شل یکه اون مرد دمیتخت نشستم. د یگرفتم و رو

 ؟ینگاه کردم و گفتم: خب که چ یبوده. به هر

تش سوخته، مرد اطراف خونه بود. صور  نیهفته ا کی. به مدت دیقربان دقت کن-
 درسته؟

 خب؟-

که  یهفته ا کیما  دمیفهم یزیچ کیظر داشت اما ن ریخونه رو ز نیمرد ا نیخب ا-
نفر  کیزد و  بشیمرد غ نیبود اما درست روز حمله ا نجایمرد ا نیا م،یشما بود یخونه 

 اومد و به شما... گهید

 ست؟یکرد، ن کیکه به من شل یمرد اون نیا نم،یصبر کن بب-
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 بط نداشتند.من، اصال به هم ر  ی دهیدادن. به عق ریینه قربان جاشون رو تغ-

 ؟یگفتم: سابقش رو در آورد کهویکه  کردمیفکر م داشتم

 .ستیخوب ن ادیآم... بله قربان اما ز-

 ه؟یبگو ک-

 سانحه صورتش کیسال در زندان بوده و بر اثر  کی بای. تقرسهیپل کیشخص  نیا-
 هست. نیسوخته و آم... اسمش... توماس ک

 ؟یچ-

 یدستش رو جلو یمن بوده؟! چرا؟ چرا؟ هرمن! توماس... اون... دنبال  ی! خداآه
 د؟یشناسیاون شخص رو م د؟یصورتم تکون داد و گفت: قربان خوب

 .یبر یتونیم-

 اما قربان...-

 !رونیگفتم برو ب-

 یم وونمیرفت. پچ پچ ها د رونیاز اتاق ب عیخشکش زد و سر یمن، هر ادیفر یصدا با
 !دیزدم: همتون خفه ش دایشده.فر یچ دندیپرسیم یاز هر لیکرد. الکس و و

 چه خبره؟ نجایمخلوط شد. ا یجیهمراه با گ تمیسرم و عصبان یرو گذاشتم رو دستم

ا  که  دیتخت نشستم و فکر کردم و به ذهنم رس یرو یکمیچه خبره! خسته شدم! واقعا
و  لیرفتم. الکس، و رونی. بلند شدم و بنهیرزمیز یکرده االن تو کیکه بهم شل یاون
 و متوجه من نشدند. زدندین داشتند حرف مگوشه سال یهر
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بودند و  ستادهیا نیرزمیز کینزد اطیح یتو  لزیسم و ما ام،یرفتم. ل اطیسمت ح به
بگن، گفتم: اون  یزیجا خوردند و تا اومدن چ دنمی. به سمتشون رفتم. از دزدندیحرف م

 مرد هنوزهمونجاست؟

 بله قربان!-

ده کر  رشیدستگ امیلیکرده بود رو و کیمن شل که به یرفتم. اون مرد نیرزمیسمت ز به
 یصندل یمن آورد و من هم رو یبسته  بود،جلو یبود. سم اون مرد رو که به صندل

ه باومدند  هیرفت و بهش گفتم:همونجا بمون و در رو ببند. اگر بق رونینشستم. سم ب
 تو! انیوجه، اجازه نده ب چیه

 اطاعت قربان.-

کرد  به اطرافش نگاه یکمیاون مرد رو باز کرد. اول  یهاچشم  لزیمن، ما یاشاره  با
 ؟یجیهنوز گ ه؟یچ ؟ینیبی! منو منجای! ایزدم و گفتم: ه یبعد من به سمتش وشکن

 دم؟یمن چهرت رو د یترسیتقال کرد و گفت: نم یصندل یرو یکم

 . یرینم رونیب نجایم زنده از ا: تمام افرادت مردن. دو: تو هکی! لیآم... نه! به دو دل-

 ها... اسم؟ سیمثل شما پل نهیسوالم ا نیاول

 ه؟یباز نیا یکنیزد و گفت: فکرم شخندیر

ب خ! گرمی. من خودم بازبرهینم چکسیه ؟یدیکردن منو د ی! تو تابحال باز؟یباز-
 .پرسمیحاال اسم؟ دو بار فقط م

 .یبگ یخوایرو خم کرد و بعد گفتم: خب پس نم سرش

و گفتم: من  دمیو نداشتم. دستم رو به سرم کشر  یچیه ی. حوصله دمیکش یفوت
 !یخستم! نذار با تو سرگرم شم. سکوت... سکوت... سکوت... خستم کرد
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دستم رو گرفت به سمتش  امیبلند شدم به سمتش رفتم تا اومدم مشت بزنم، ل 
 برگشتم و گفتم: ولم کن.

 .میما ازش حرف بکش دیقربان اجازه بد-

 .ستمیایخب، من عقب م اریبس-

به  چند بار امیرو نگه داشت و ل یصندل لزیدادم. ما هیتک واریعقب رفتم و به د یکم
اال صورتش پر خون بود و خون ب نکهیبا ا قهیصورت اون مرد مشت زد و بعد از چند دق

و ت لزی! دستم درد گرفت. چقدر سفته! مایدستش رو تکون داد و گفت: آ امیآورد ل یم
 امتحان کن.

 صبر کن!-

 ن؟قربا-

 عقب. ایب-

ره؟ شما بود؟ آ یکه کشتم از اعضا یسیبرداشتم و گفتم: اون پل نیزم یاز رو یا لهیم
 بازوش یتو یچاقو رو جور رهینم ادمی چوقتیبود. آخه ه مزیآم... فکر کنم اسمش ج
 . هه!کردیم هیفرو کردم که داشت گر

 !ییوالیه کیتو -

 هستم! والیه کیالبته! من -

ر هولش دادم و چند با یردم و محکم به بدنش زدم. بعد با صندلرو بلند ک لهیو م 
نشستم و  نیزم یرو پرت کردم و رو لهیمکث کردم. م یزدمش. خودم خسته شدم ول

ه و شکنج یهمه آدم کش نیاوقات از ا یخوب داشتم. گاه یزندگ هیمن  ،یدونیگفتم: م
 ؟یاومد یف کو از طر  هیبگو اسمت چ کنمی. حاال...ازت خواهش مشمیخسته م
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بلندش  لزیو ما امیبود و بعد زمزمه کرد. ل یهوشیب نیو ب کردیپشت سرهم م یها سرفه
 نشوندنش بلند شدم و گفتم: بلندتر بگو! یصندل یکردند و رو

 .مونهی... اسمم سامونیسا-

 ؟یکنیکار م یخب واسه ک-

 ...ستمین سیمن پل-

 ؟یهست یک-

 .کنمیمامبا کار م یمن... برا-

و  مکردیعقب رفتند و با تعجب به من نگاه کردند. من ساکت بهش نگاه م لزیماو  امیل
 ؟یداشت یبعد گفتم: چه دستور

 قربان؟!-

 !دیخفه ش-

 ؟یداشت یگفتم چه دستور-

.. طرف تو از دستت خالص شه... بهم گفته بود... تمام محافظ ها دارن. خوادیاون م-
 . اه...ی... هستدشونیجد سیو... انگار تو رئ شنیم

 قربان!-

کم  یبود ول کیتار نیرزمیآورد. ز یهم خون باال م مونیسکوت نشسته بودم و سا یتو
نگاه  د،یتابیبه داخل م نیرزمیز پنجرهیکه از گوشه  یباال اومد. به آفتاب دیکم خورش

رفتم. از  رونیب یول خوردمیم زیکردم. بلند شدم به سمت در رفتم. از پله اول داشتم ل
 یزامب کیاغما فرو رفته باشم، مثل  یانگار که تو یول زدیمصدام  امیکه ل دمیپشت شن

صدا به سمت نور حرکت  یبهم انداخت و من ب یقدم برداشتم. سم نگاه رونیبه ب
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که کنار در  لزیما شیاونم پس زدم. پ ی. به سمتم اومد ولدید قیمنو از آالچ لیکردم. و
 شده؟ ی! چیبود رفت و گفت: ه ستادهیا

 م... خب...آ-

: و گفتم دمیکش ینگاه کردم. آه دیو دور شدم.به نور خورش دمیصداشون رو نشن گهید
 مقاوم باشم من... دیمنه. با یزندگ نمیخب ا

 والی: من هگفتمیو بلند م دمیکوبیام م نهیکم به هق هق افتادم با مشت به س کم
 یندگز  نیهستم... ا والی...آه خدا! من...هوالیمقاوم باشم... من...ه دیهستم! من با

 منه...من!

ون . ادمیشنیرو از خود مامبا م قتیحق دیبمونم. با شدی. نمگشتمیبهاونجا برم دیبا
ه بود رو ب ستادهیا یرسم لیبرگشتم. و امی. به سمت لمونهیدشمن من بود و م شهیهم

 گفتم: اون مرد رو آزاد کن. امیل

 قربان؟ اما اون... یتعجب گفت: چ با

 و اطاعت کن.دستور ر -

 چشم قربان.-

 خونه، کارتون دارم. یحاال همه جمع شن تو-

رف حکنار تختش نشسته و دارن  نیکو دمیرفتم در رو باز کردم. د ایسمت اتاق سون به
  ایورجج یخاله ام. تو شیپ یببر دیرو با ایسون ن،یزدم و گفتم: کو ی. لبخند تلخزنندیم

 .دیگفتم برنگرد یگرفته تا وقت طیبل ی. هردی. چند وقت بمونکنهیم یزندگ

 ؟یچ یاما سارا برا-

 .شهیدرست م یچخواهر گلم لطفا به حرفم گوش کن. همه -
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 یم ریخورده بودم، ت ریکه ت ییجا یبودند. کم ستادهیسمت سالن رفتم. همه صاف ا به
ا . خبردار شدم که اون مرد از طرف مامبدی. به سمتشون رفتم و گفتم: گوش کندیکش
 تا داستان رو بفهمم. یبرگردم قصر اون لعنت خوامیحذف من اومده. م یبرا

 محضه... یخودکش نیاز پشت گفت: اما قربان ا امیل

 اجرا رو بفهمم.م دیو بعد ادامه دادم(اما با نییاما... )سرم رو انداختم پا دونمیبله م-

ه جلونشست امیل کرد،یم یرانندگ لیآماده شدند. سوار بنزم شدم و عقب نشستم و همه
رو  اینانداختم. سو  نیکو نینگاه به ماش هیهاشون نشسته بودند.  نیماش یتو هیبود وبق

جلو گذاشت و کمربندش رو بست و موقع سوار شدن، من رو  یصندل یبغل کرد. رو
 . از دور آروم بهش گفتم: مراقبش باش!دید

زما ا نیسر جاده، کو. از میاومد رونیهم سر تکون داد و سوار شد. همه از خونه ب اون
رو  فمیتکل دی. بامیمامبا رفت یجدا شد و به سمت فرودگاه رفت. ما هم به سمت خونه 

 .کردمیروشن م

  از محافظ ها عوض شدند. اسکات  و بن یسر کی دمید م،یدیمامبا که رس یخونه  به
 ؟ساکته نقدریا نجایبچه ها نبودند. الکس کنارم اومد و گفت: قربان چرا ا هیو بق

 به بچه ها بگو آماده باشن.-

 یطبقه  یراه پله  یتو یا هیسا هیلحظه  کیسمت داخل خونه حرکت کردم که  به
 اونجا بود. یزیچ هیگفت:  لی. وستادمی.سر جام ادمیدوم د

 لز،ی. مادیایبا من ب امیلیالکس و و ام،ی! لدیپشت برگشتم و گفتم: بچه ها جدا ش به
. لوکاس و آشر هم قسمت محل دین رو پوشش بدو لئو پشت ساختمو  کوبی،جیهر
 !دی. زود باشنیتمر



 
 
 

 
 141 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاشبنم هاشمی باغی ــــــ هیوال  

ا ب هیو بق امیو بچه ها به پشت ساختمون و ل یهر ،یلوکاس از در پشت میجدا شد همه
ز ا چکدومینبود. ه یخبر چیارواح بود. ه ی. انگار که خونه میمن وارد ساختمون شد

ال. رو به با میالکس اشاره کردم و رفتبه  دمیباال شن یپا از طبقه  یبچه ها نبودند. صدا
ن پامو  ریز یپارکت ها ریج ریج ینبود. ساکت...فقط صدا یراتاق مامبا بودم خب یرو
و الکس هم  امیل ل،یدر گذاشتم و داخل رفتم. و رهیدستگ یاومد. دستم رو رو یم

 گاریپنجره بزرگ داشت س یرو به رو ف،یهمراهم وارد شدند.اون آدم پست و کث
 !یدخوش اوم ؟ی. به سمتم برگشت و گفت: خب... پس جاسوسم رو گرفتدیکشیم

 ه؟ینقشت چ-

جامش ان دیساده هستش و تو با یلیخ گمیسر اصل مطلب. خب، بهت م یاوه! رفت-
 دایمن پ هیمدارک مسخره عل یسر کی. نجایا رسهیم گهیساعت د کیتا  سی! پلیبد

چه بشون پشت ساختمونه و اون دو تا کردن... آه... البته زن هام رو هم کشتم. جناز 
 اونم به پرونده اضافه کن. گنید یجا کی

 نشست و ادامه داد: نقشه یصندل یگذاشت. رو زیم یو رو دیبرگ کش گاریاز س یپُک
 زهایچ نجوریگرچه دادگاه با ا یو تو مامبا باش یبش ریمن دستگ یبه جا دی! تو بانهیا

ا هم خب اون یبشن ول چیچند تا کاراگاه پا پ دیو تمام! شا دهینداره. حکم رو م یکار
 ه؟یچ ظرت.خب نشنیم الیخیرفته رفته ب

 ؟یاگر من قبول نکنم چ ی! ولیفیکث یلیخ-

 !نجایا ایچرا؟ جورج ب یدونی! میکنیقبول م-

اون شده بود. تبلت رو ازش گرفت و  یپادو ،یاون جاسوس و اون عوض س،یپل اون
 که محافظ طبقه دوم یجورج هستند. همون شونیم، اکن یرفت معرف ادمیگفت: آم... 

لبته جبه داده و با من متحد شده و ا رییاما تغ سهیپل ینفوذ کی یبود. تو راست گفت
 .نیرو بب نیرو گردن تو بندازم. آها! ا یکمکم کرد که همه چ
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رو به سمتم گرفت. چشم هام گرد شد و مشت هام رو محکم فشار دادم و گفت:  تبلت
 یلیخ نیکار کو نیا یگرفتمش. برا نیفرودگاه با کو یکه؟ خواهرته! تو یشناخت

 بدم سرش رو برات بفرستن؟ ای یکنیمقاومت کرد. خب حاال قبول م

د سمتش هجوم بردم و تا اومدم بزنمش از چهار طرف چهار طناب به سمتم پرتاب ش به
 شد و به زانو دهیو دست هام و پاهام به طناب بسته شد و به چهار جهت مختلف کش

 نهوششو یب یمامبا با شک برق یبه سمتم اومدند اما محافظا امیلیافتادم. الکس و و
 نیزد زم ورو هم بلند کرد  یکیو اون افتاد، اون  دمحافظه ز  یلگد به پا کی امیکردند. ل

نگاه  زدنش. اون هم به من نیو به زم ختندیتا اومد به من برسه، چهار نفر سرش ر یول
 ا تمام زورش گفت:قربان!کرد و ب

ومد و رو برداشت و به سمتم ا گارشینداشت. مامبا بلند شد س یریاما تاث کردمیم تقال
 زندان و یریسالها م یشدند و تو برا ریگفت: خب، تمومه؟ نه؟ همه سربازهات دستگ

 .شهیمن تموم م یهات برا یتمام قلدر

 کنم آشغال! تیدست هام رو باز کن تا حال-

 گردنم گذاشت و فشار داد. چشم هام رو فشار دادم. یه دستش بود رو روک یگاریس

 .مینیرو بب گریباز هم همد دیساعت گذشت. شا میبرم. ن دی: بسه! من باگفت

م. افتاد ریرو بستند و من هم همونطور که دست هام به طناب بود، گ امیل یو پا دست
 گرفتم و گفتم: من نییو پامحکم بسته شده بودند. سرم ر  نیطناب ها به سقف و زم

 تموم شد. یباختم همه چ

 دیاشقربان شما...پ دی! بلند شمیبر دی! بادینش میتقال کرد و گفت: قربان تسل امیل
 !یلعنت
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و  دمیقلبم بود رو د کیلباسم نزد یرو یکه رد قرمز رنگ یگرفتم درحال نییرو پا سرم
فکر بودم، بلند  یکه تو ورنطینشونه گرفته. هم سیپل راندازیمتوجه شدم که تک ت
 ترسن؟یانقدر ازمن م یعنیزمزمه کردم و گفتم: 

! نترسی! احمقا ازم می. لعنتدمیخندیو م دمیخندیم نطوریسر دادم. هم یبلند ی قهقه
اومده  نجایانتقام ا یفقط برا یلعنت گاردیباد هیآدم  هیام  یام مگه ک یانقدر بزرگ و قو

د به من مرد وارد ش هیاب ها باز کردند و دستبند زدند. داخل شدند منو از طن سایبود.پل
ا؟یدق هیک نیچه آشناست! ا نی! ایهنگاه کرد و گفت:   پروندش رو بده! قا

 ؟یشناسیقربان نم -

 ه؟ینه ک-

اسم  اما والستیاسلحه ست. لقبش ه یباند خالفکار و قاچاقچ سیرئ نیقربان ا-
 ساراست. سارا جانسون! شیاصل

 ؟یچ-

 و من... یزدیم دیرو د یک یتوماس؟! پس خونه  یتعجب کرد هیگفتم: چو  دمیخند

 !نجایا دیایقربان!قربان ب-

رو  امیلیو و ام،یتوماس رو با خودش برد. من، الکس، ل یاز سربازها اومد و با نگران یکی
زد و  ادیتوماس فر کهوینگه داشتند که  اطیح یبردند و تو نییدست بسته و با تقال به پا

 کیاومد و به سمت من حرکت کرد. با تمام قدرتش  رونیب نیرزمیاز ز تیبانبا عص
و بچه ها  لیافتادم و نیزم یسربازها ول شدم. رو دستمشت به من زد و من از 

نداشت. توماس به سمتم اومد. بلندم کرد و گفت:  یریتقال تاث یشدند ول یعصبان
 !یستین شناختمیکه من م ییتو... تو اون سارا

  ؟یشناختیصال منو متو ا-
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 ؟یچ-

 مرده بود؟ یچطور یدید-

 یلیکشتمش. خ یچجور ینیبب یکردم و گفتم: آم... نه! نه نبود یا یعصب ی خنده
د کر  یتقال م یلیرفت آخرش خ ادمیآم...   یکرد ول یلذت بخش بود. اون فقط نگاه م

 تو مغزش. بوم! کیشل کیاما من امان ندادم و تق  کردیو بهم التماس م

ا ه منو  !نشی! ببرییوالیرها کرد. عقب عقب رفت و گفت: تو واقعا

ن زدم: آره! به دست من مرد. م ادیبردند و من بلند فر یبچه ها رو داشتند م منو
 که اون سال مرد. ییتوماس! همون سارا والمیه

 کردند. پشت سرش بچه ها رو سوار کردند. همه ساکت بودند. یرو سوار ون بزرگ من
 امیکه ل کردمیدستبند بودند، نگاه م یگرفتم و به دست هام که تو نییاسرم رو پ

 د؟یآشنا بود سی: قربان! شما با اون پلدیپرس

م اون افتاد م،یآورد یمامبا رو م یبچه ها میداشت یما وقت نیکه به ماش  یاونروز ادی
 توماس هیشب یلیباران مشخص نبود اما خ یکه بهم حمله کرد، چهره اش تو یسیپل

ند چسر دادم.  یرو بلند گفتم و بعد قهقه ا نی! همیهمه مدت؟ لعنت نی! ایبود. لعنت
 و دمیخند ی. هم مکردمیم هیه کردم. بلند بلند گری.گرشدیوباورم نم دمیخند قهیدق

اشتم. نبود که د یا یآزاد نی. اخواستمینبود که من م یا یزندگ نیکردم. ا یم هیهم گر
 ه بودم.نبود که طلب کرد یعشق نیا

 یقیانداختند.نفس عم نییمن، بچه ها ساکت شدند و سرشون رو پا ی هیگر دنید از
کردند و به اداره  ادهی. همه رو پمیدیساعت به زندان موقت رس کیبعد از  دمیکش

 رهنینشسته بود پ یصندل یکه رو دمیرو د ایدیکه وارد شدم، ل نیبردند هم سیپل
 یمشک یدست فیک کیو  رهیت یرتبلند صو  تنش بود و کفش پاشنه یبلند یصورت

عقب رفت و کفشش  یمن کم دنیدستش بود با وارد شدن توماس و ما بلند شد و با د
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که توماس از پشت گرفتتش و بلندش کرد و  وفتهیب کیکرد و نزد ریگ یصندل هیبه پا
 !دهیرنگت پر ا؟یدیگفت: حالت خوبه ل

 کنه؟یم کاریچ نجایاون... اون ادستش رو به سمت من دراز کرد و گفت:  ایدیل

 ماست. یمن نگاه کرد و گفت: آره باورش سخته اون سارا به

 اون...اون منو گروگان گرفته بود.-

 من! ی... اه! خداوالیکه ه ی؟! اما تو گفت یچ-

 ا؟یدیمثل جوکر زدم و گفتم: حالت خوبه ل یمن رو جلو بردند. لبخند ترسناک یکم

دستبند فشار  یبغلش رفت. دست هام رو تو یو تو دیبه سمت توماس چرخ ایدیل
. توماس میدادم و چپ چپ نگاهش کردم با زور سرباز، به سمت زندان حرکت کرد

 .دیگفت: صبر کن

 !یانفراد دیدختر رو بنداز نینگاه به من کرد و بعد گفت: ا کیسمت ما اومد  به

 اطاعت.-

 داشتم. ازین ییهاتن نیزدم و گفتم: ازت ممنونم به ا یا گهید لبخند

 تشکر نکن. ازت متنفر شدم!-

م و نشست یسرد یسکو یکردند. رو یرو به زور به زندان بردند و جدا از همه زندان من
ندان نگاه نگاه کردم. بلند شدم و به سقف ز  زد،یم رونیب ریگ درزیکه از لوال یبه نور کم

حاال  و دیمن قول داده بود به بایز یزندگ کیزدم: پدر! مادر! شما  ادیکردم و بلند فر
 ازمرداب! تر!  گنداب ه؟یچ نیا

ا حس نم کی . گذشتیم عیکجام. زمان سر کردمیماه در حال گذشتن بود. واقعا
که از  یزندان،دادگاه، زندان، دادگاه و باالخره حکم زندان به مدت ده سال! اون روز
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کرد و حس  یت مداشت با توماس صحب ایدی. لادمهیرو خوب  رونیدادگاه اومدم ب
 آرامش داشت.

همراه اون  تیزندان ده سال جوون یریسمتم اومد و گفت: حاال راحت شدم. تو م به
 .رمیگیو من آرامش م رهیافرادت از دست م

ل من با قت ی! جوون؟یهم گذاشتم و باز و بسته کردم و گفتم: جوون یهام رو رو چشم
 من موندن پونزده سال ید. جوونسانحه بود تموم ش کیپدر و مادرم که فقط گفتند 

 باند مامبا تموم شد. تو نگران خودت باش. یتو

ا ک نیرفتم و گفتم: نگران ا کینزد یکم  !!؟یهست یباش که توماس نفهمه واقعا

گفت؟  یتوماس به کنارش اومد بغلش کرد و گفت: چ دیپر ایدیبردند و رنگ ل منو
 حالت خوبه؟

 ؟یمنو بغل کن شهیآ...آره م-

 بغلم. ایب زمیعزآره -

ادم. دزدم و به راهم ادامه  یکرد و منم لبخند یبغل توماس از پشت به من نگاه م یتو
 نجایا ومدیبودند خوشم م یکه مرد و زن ها در آن زندان میدیرس یبزرگ یلیبه زندان خ

 ها، قاتل ستیمثل ترور یافراد یزندان خاص برا نجایخب ا ینبود ول یتیجنس ضیتبع
 بود . یخالفکار یاهاو گروه ه

و  یانقدر عصبان یهمراهم بودند ول امیلیالکس و و ام،یهفته گذشت. بچه ها ل کی
است.  بهیکلمه چقدر برام غر نی! ادیشدم. ناام یمتوجه نم یچیبودم که ه دیناام
 یراهم! از خواهرم خبر انیکنم پا یاحساس م گهید دمیمن به کجا رس نیمن بب یخدا

 م.هست یو چه زمان ایکدوم دن یتو دونمینه؟ نم ایکنارش هست  نیکو دونمیندارم. نم
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مثل الکس برخورد کردم و افتادم.  یکلیبلند و ه یکه به مرد کردمیحرکت م داشتم
ا رو ینیس داشتم مثل  یکیکوچ کلیشد. من چون ه یلباس اون مرد خال یغذا کامال

 و الغر بودم. فیضع یدخترها

 قهیشده بود، نگاه کرد و بعد به من.  فیبود و کث هختیمرد به لباسش که سوپ ر اون
 زدمیا مپهوا معلق مونده بود. دست و  یبلند کرد و پاهام رو نیام رو گرفت و منو از زم

نگار که که بزنمش اما... اما انگار قدرتم رو از دست داده بودم، به نفس نفس افتادم ا
 شدم. یداشتم خفه م

م . کم کانیکنم که حداقل به کمکم ب دایه ها رو پچرخوندم که بچ یاطراف چشم م به
گذاشت و به  ییظرف شو یغذا رو تو ینیالکس س دمیکه د ومدینفسم داشت کم م

خودمو از دستش  یکمیکنند.  یم یسمت من برگشت متوجه شد همه دارن شلوغ کار
 اوردم و با تمام زورم گفتم: الکس! رونیب

 یو لگد دیپر زیم یو به سمتم اومد. از رو من شد، چشم هاش گرد شد یمتوجه  یوقت
. اون مرد هم عقب نیبه صورت اون مرد زد و من از دستش پرت شدم محکم خوردم زم

 خورد. نیعقب رفت و به زم

 ؟ییاحمق کجا امیزد: ل ادیمنو بلند کرد و گفت: قربان حالتون خوبه؟ بعد فر الکس

د و شما  یمتوجه  دیخند یها م یدانکه گوشه بوفه نشسته بود و با چند تا از زن امیل
 هوی نیزم یخورد رو زیمن ل کیو نزد دیها پر زیم یو از رو دیبه سمت ما دو عیسر

 گفت: ق... قربان حالتون خوبه؟

نشوندن.  یصندل یچپ چپ نگاهش کرد و با کمک اون منو بلند کردند و رو الکس
 یجلو دوباره حمله کنه الکس ماساژ دادم تا اون مرد اومد یکمیگردنم درد گرفته بود.

 من دور شو! سیاز رئ ؟یدعوا کن یخوایم ه؟یو گفت: چ ستادیروش ا
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ته. . فکر کنم راسدمیشن نجایا یزیچ هی! سته؟یوگفت: اون بچه سوسول رئ دیخند بلند
 ها بود و گاردیگروه مامبا سرپرست باد یکه تو ی! درسته! همونوالستیاون دختر ه

 !نجایاشت و اونو انداخت امامبا سرش رو کاله گذ

 ؟یچ-

ارم بشقاب، کن یکه تو یو تمام قدرتم برگرده. چنگال تیبود تا عصبان یحرف کاف نیهم
زدم و  ارویلگد به شکم لش و گنده اون  کی دمیرفتم و بلند پر زیم یبود رو برداشتم رو

 نرو یچشمش فرو کردم و ب یشکمش و چنگال رو تو یرو دمی.پرنیاون محکم خورد زم
 یرو جلو یبلند شدم رفتم سمت الکس چنگال خون دو عقب رفتن دندیآوردم همه ترس

کرد،  یم هیو گر دیچیپ ینشستم اون مرد به خودش م یصندل یانداختم و رو شیپا
 گارد زندان اومدند و منو به زور کشان کشان بردند .

مت کور ! چشی! وا کیمن ما یاون مرد رفت و گفت: اوه خدا شیارشد به پ افسر
 شده!

 !ی! کمکم کن لعنتیآ-

ا  افسرارشد ! ییوالیه کیبلند شد و به سمت من اومد و بهم نگاه کرد و گفت: تو واقعا
 !نشیببر

که  بارش هستش نیشده بود نگاه کردم. انگار که اول خکوبیمنو بردند به الکس که م و
بودم  سه روز اونجا دمیتخت دراز کش یبردند رو ی. منو به انفرادنهیب یم ینطوریمنو ا

ا به واقع گهیکرد، د ینم یمن فرق یکردم تازه سه سال گذشته اما برا یبه سقف نگاه م ا
ا ب گهیکردم. د ینمکس فکر  چیو ه زیچ چیه  حس شده بودم. یواقعا

 !برگشتم! نه؟ یقبل یوالیباالخره به اون ه یرو پشت گردم بردم و گفتم: ول دستم
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 ی. با نگاه نگران و با ترس به من نگاه مدمیاون بود رو داز  یمادرم که فقط تجسم روح
 د،یکرد لیتبد نیراستم جا به جا شدم و گفتم: خب شما من رو به ا یکرد. به پهلو

 قدرتمند و ترسناک! ووهو! یوالیه کیشدم، نه؟!  یقشنگ یوالیه

و منصبح بود،  کیاومدم. ساعت  رونیمادرم محو شد و در زندان باز شد و من ب تجسم
ارم کن واریو به د دمیتختم دراز کش یو الکس بردند.رو امیل شیپ یعنیبه سلول خودم 

ترل و کن رقابلیگروه غ کیخواستند  یبرده بودند نم گهید یرو جا امیلی. وکردمینگاه م
 زندان باشند. کی یترسناک تو

 یینهابا تزندان بودم و مام یگذشت. فکر کنم سال چهارم بود که تو یو ماه ها م روزها
 نینفر بعد ا کیگذروندن،  یخوش م رونیب یبا اون دختر و پسرش تو یسالمت یو تو

 سالها مالقات من اومد.

تم تلفن رو برداش ی. به سمتش رفتم و گوشامیلیکه و دمیمالقاتش رفتم د یبرا یوقت
 ؟ی! تو آزاد شدلیگفتم: و کهوی

 !دیکه شما منو شناخت شهیقربان باورم نم شیه -

 ه؟یظورت چمن-

فتاد و اآشپزخانه  یانفجار گاز تو ی کسانحهیزندان  یتو شیچند ماه پ دیگوش کن-
 اونجا کشته شد و... امیلیو

گرفتم و ناراحت شدم که  نییرو متوجه شدم. سرم رو پا ینگفتم همه چ یزیچ گهید
 د،یامن هستند. نگران نباش یجا کیحالشون خوبه و  ایو سون نیگفت: قربان کو لیو

ون کمک بهت دوارمیانتقال بدهند ام نجایمرد رو ا کی. قراره فردا دیایب رونیفقط زود ب
 کنه. خدا نگه دار.
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متش س یداره هر ک یگفتند که داستان دراز یانتقال دادند م نجایمرد رو ا کیبعد  روز
بوفه  یخطرناک تر از منم هست تو یکی یعنیممکن بود بکشتش.  ای زدیرفت رو م یم

هم کنارم ساکت نشسته بودند، من  امیو ل نیخوردم. کو یودم و غذا منشسته ب
 نیشکم گنده هم داخل بوفه شد اسمش ا کیاآدم تازه وارد بودم که م یمشغول تماشا

چشم بسته وارد شد  کیمن کورش کرده بودم قشنگ تر هم شده بود با  یبود و وقت
 یصندل یهمون کنار در رو ،دیمنو د ینگاه کردم وقت کیبهم طعنه زد و به ما امیل

بود. دوباره مشغول خوردن شدم رو به الکس  دهیترس یلینشست. معلوم بود ازم خ
از  یزیچ نیبارته همچ نیبهت اون روز مونده بود، کردم و گفتم: مگه اول یکه تو دمکر 

 !؟ینیبیمن م

 سرش رو آورد و گفت: نه قربان اما... الکس

 آوردم؟ یچ سهیسر اون پل ستین ادتی گهیاما د-

 چرا قربان خوشحالم.-

بود  یزیچ نیتر بیعج نیا ؟یو گفت: اهم اهم! خوشحال دیآب تو گلوش پر امیل هوی
 .دمیکه از تو شن

 یوالیرفت و گفت: بله خوشحالم چون دوباره همون ه امیبه ل یچشم غره ا الکس
 .دیشد یمیقد

ا یخبر تقر کیجلو  نیایخم شدم و گفتم: ب زیم یرو یکمی  یتو امیلیخوب دارم، و با
 آشپزخانه مرده ... یسانحه تو کیبود بر اثر  یکه زندان یا گهیزندان د

 خبر خوبه؟! نیقربان ا-

 حرفم تموم شه؟ یذاریبشقاب و گفتم: م ینون که تو دستم بود رو گذاشتم تو تکه

 .دیببخش-
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 ه ست!فرار کرده واالن زند لیبوده و و یگفتم و همه اش صحنه ساز یداشتم م -

 !هیعال نیا ؟یچ-

ومد. گفت امروز نفر بهمالقاتم ا کیبه مالقاتم اومده بود. بعد از چند سال  روزیآره.د-
 نفر اون مرد که اونجا نشسته هستش. کیو اون  نجایا دنینفر رو انتقال م کی

الکس به سمت من خم شد و  م؟یکن کاریکنار سلف اشاره کردم خب چ زیبه گوشه م و
 به ما کمک کنه. تونهیبود که اون مرد م نینظورش ام یعنیگفت: 

ا یتقر-  نینگانتقام س کیپشت اون مرد هست. دنبال  یداستان دراز دمیمن شن یول با
 یاناون داست ای دونهیدربارش م یزیچ یکس دینی. ببمیکن قیدربارش تحق دیمثل منه با

فکر نکنم  دیکن ها پرس و جو یهستش. از همه زندان یکه به خاطرش افتاد زندان چ
 کنه. یضولف یکس ک،یبعد از اتفاق کور شدن ما

 اطاعت!-

م خود دیدونستند. با یدرباره اون مرد م یتعداد کم دیکردم شا یم قیتحق دیبا منم
 یها فتیکردم که ش یم یشدم. سع کی. پس کم کم بهش نزدهیک دمیپرس یازش م

وقات ا یزد. گاه یاصال حرف نم اما اون وفتمیرو با اون ب ییشستن دستشو ایآشپزخانه 
داره؟!  ازیبه اون ن یگفتم ولش کن! ک یاوقات م یکردم و گاه یم عیخودم رو ضا

افتادم،  یم امیلیو یو حرف ها ایسون ادی یکنم! اما وقت یم دایپ یآزاد یبرا هراهیخودم 
 کنم. دایکردم که راهم رو پ یعزمم رو جزم م

ور تر اون زیم کیاشاره کردم که  امیم به الکس و لغذا رو گرفت ینیروز موقع شام س کی
به من انداخت و بعد  ینگاه مین کیاون مرد نشستم  ی. من هم رو به رونندیبنش

زندان هم انقدر با من بد  یدونستم افسرها یاسمش رو نم یسرگرم غذا شد، من حت
 گفتند. ینم یزیشده بودند که چ
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نگاه به الکس  هیعمل نشون نداد و من عکس ال کی یغذا خوردن شدم اما حت مشغول
کنم  تشیفکر کردم و بعد گفتم بذاراذ یکمینشون ندادند.  یکردم اون ها واکنش امیو ل

آدم  نیخونسرد تر یحت شهیکار باعث م نیغذا خوردم. خرش خرش صدا دادم. ا یکمی
 بشن. یها هم عصب

شد. محکم قاشق و هممن لحظه بود که منفجر  دمیجرعه نوش کینگفت  یزیچ دمید
 !؟یآدم غذا بخور نیع یتونیزد: م ادیو فر زیم یرو دیرو کوب

 من؟ ؟یزدم و گفتم: ک تیرو به خر خودم

 من نشسته! یکه رو به رو یخانم نیبله! هم-

 !یخوب نیآم... به ا-

و الکس بلند شدند و همه  امیو ل دمیکه من پر زیم یرو دیشد با مشت کوب بلند
نگاه به اطراف کردم و همه  کیاز سربازها.  یبعض یود. حتنگاهشون به سمت ما ب

ن مها از  یلیخ نجایسرگرم غذا شدند. بلند شدم و رو به روش گفتم: آروم باش مرد ا
 ترسن. یم

 دختر کوچولو؟! مسخرست! هیاز  ؟یباال انداخت و گفت: که چ ابرو

 یم صورت و موهام . غذا ازدیصورتم کوب یغذا رو تو ینیهستم س یاومدم بگم من ک تا
 به الکس زد و یلیس هیرو گرفت. اون هم  قشیو اومد  دیکوب زیم ی. الکس رودیچک

باال  سایکه دستم رو به نشانه وا ومدیداشت به سراغش م امیمن افتاد. ل یاون کنار پا
 ت.نگاه به اون مرد کرد و بعد کمک الکس رف هی بعدنگاه به من و  هی امیگرفتم. ل

: . به من نگاه کرد و گفتستادمیرتم رو با دستم پاک کردم و جلوش اشدم. صو  بلند
 غذا بخور! وونیحاال مثل ح
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 رهیشد باز هم همه به سمت ما خ لیکردم کم کم خنده ام به قهقه تبد یبلند خنده
ردم کغذا رو از صورتم پاک  هیهم تعجب کردند. با دستمال بق امیالکس و ل یشدند. حت

اونا  نکن! من مثل نیتوه واناتیجان، به ح زیو بعد گفتم: نه عز و الکس رو بلند کردم
 ؟ی! متوجه شدخورمیغذا م والیه کیخورم. من مثل  یغذا نم

 به سمت بوفه نگاه کردم همه خودشون رو گم کردند بلند شدم و به سمت حمام یوقت
حرکت کردم اون مرد، اونجا خشکش زد و تعجب کرد. بعد دست هاش رو شست و 

 سر من حرکت کرد. پشت 

مام آب رو باز کردم. بخار، ح ریکه لباس هام تنم بود، ش یحموم شدم و در حال داخل
 آوردم آب صورتم رو آب زدم. سرم رو باال نکیو از س ستادمیا نهیآ یرو گرفته بود. جلو

 نهیآ یاون مرد رو تو یرو که بخار گرفته بود رو پاک کردم که ناگهان چهره  نهیو آ
و  برد یدهنم رو گرفت. من رو به گوشه ا یاون مرد جلو ماا دمیکش یبلند نیه. دمید

 پشت من ترک برداشت. واریکه فکر کنم د واریبه د دیمحکم کوب

 شما بود؟ حالتون خوبه؟ قربان! غیج یوارد حموم شد و گفت: قربان صدا امیل

فت ر  رونیب امیل یدهنم رو. وقت یکردم اما هم دست هام رو گرفته بود و هم جلو تقال
. چشم نمیب یتو نم یچشم ها یتو ییوالیمن نگاه کرد و گفت: من ه یبه چشم ها

 هوم؟ ؟یینجایکه ا یکرد کاریبه آهو هستش. تو چ هیشب شتریتو ب یها

فر ن کی کدفعهیاثر نداشت  یجا به جا کردم ول یرو که به پشت گرفته بود رو کم دستم
 ؟یدونست یا هستش؟! نمباند خالفکار مامب سیگفت: اون رئ

 ؟یچ-

 ای: بشد. اون مرد گفت ینم دهید یزیبخار چ یافتادم. تو نیزم یرها کرد و من رو منو
 !؟یهست یک نمیجلوتر بب
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ا ی!جدنیآه راب-  !یاحمق شد یلیخ دا

 !نیمارت-

 بله درسته! حالت چطوره؟!-

 !کشمتیم-

 هنیرو گرفت و به آ نیمارت ی قهی نیبود!راب نیبه سمتش هجوم برد. پس اسمش راب و
 دهیچسب قشیرو که به  نیداشت دست راب یسع نیترک برداشت. مارت نهیو آ دیکوب

خترمامبا د. البته اون میکن میخوا یبود، رو جدا کنه و با حرص گفت: آ... آروم! دعوا نم
 افتاد. نجایا تواون سرش کاله رفت و مثل  ستین

ن مکرد و بعد به  زیچشم هاش رو ر یکمیرو ول کرد و عقب رفت  نیمارت ی قهی نیراب
 !ه؟ینگاه کرد و گفت: منظورت چ

 نگاه بهم کیکردم نشست  یاومد کنار من که گلوم رو گرفته بودم و سرفه م نیمارت
 دختر به نیزد و بلند شد و گفت: ا یکرد. منم چپ چپ نگاهش کردم. اون هم پوزخند

 !معروفه. محافظ بزرگ و معروف گروه مامبا والیه

 دختر بچه؟ نی! ا؟یچ-

 چشمش کور بود؟ کی کهیدیرو د کلیبچه گونه ست اما اون مرده،ما افشیآم... آره ق -

 خب؟-

 دختر اون رو کور کرده. نیا-

 !؟یچ-

دفعه ممکنه  کیکه  ینکن شیگردنش رو ماساژ داد و گفت: حواست باشه عصب نیمارت
 !والی. هگهید نهیاز پشت خنجر بزنه اسمش هم
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 دید وبا عجله داخل شد  امیشد. ل امیشد، رو در رو با ل یشت از حمام خارج مدا یوقت
التون و من رو بلند کرد و گفت: قر...قربان! ح دیبه سمتم دو دمیچسب واریکه من به د

 خوبه؟

 سرفه کردم و گفتم: آره خوبم. یکمی

ا ه نیراب  ؟یهست والیبه سمت من برگشت و گفت: تو واقعا

با آب سر و صورتم رو  یکمیآب رو بستم و  ریکردن گذشتم. شحموم  ریاز خ گهید
 یتونمرویگفت که م لیهستم. و والیشستم و به سمتش برگشتم و گفتم: بله من ه

 !میبر ام،یل ایکمک تو حساب کنم اما انگار اشتباه کرده بود، ب

 صبر کن!-

 !ه؟یسمتش برگشتم و گفتم: چ به

 ام! ینم. من فقط عصببرسو  بیبهت آس خواستمیمن متاسفم! نم-

کنه  یهستند من سرم درد م نیها هم یلیخ نجایا ستیزدم و گفتم: مهم ن یلبخند
 .دیبرم. ببخش دیبا

 بهت کمک کنم. تونمیم-

 اون زندان بود. یبا من تو لیو به سمتش برگشتم. ادامه داد: و ستادمیجام ا سر
ادم ته؟! من به ناحق افتگف یمن به تو چ یدرباره  دونمیاما نم شناسمشیدرسته من م

 یاز کس یخوایکه زنده باشند. اگر تو م دوارمیهستند و ام رونیزندان اما تمام دوستام ب
 !میریو انتقامبگ میبا هم متحد ش ای. برمیبگ خوامیمنم م یریانتقام بگ

از اول تا حاال به  میکه به سمتم دراز شده بود، نگاه کردم. تمام اتفاقات زندگ یدست به
در وجودم روشن  یبه انتقام گرفتم. شعله ا میاومد عزم رو جزم کردم و تصم ذهنم

برگشته بود. من  زدیجا نم چوقتیکه ه یواقع یبرگشته بود. سارا یشده بود، من واقع
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دستش رو گرفتم و باهاش  د،یترس یمامبا هم ازش م یحتهستم که  یواقع یوالیاون ه
حاال که با هم متحد  یدار یو تو هم داستاندارم  یمتحد شدم و بهش گفتم: من داستان

 ،یرو بهم بگ یریانتقام بگ یخوا یکه پشت تو هست و م یداستان دیتو هم با میشد
دارم  ازیبه متحد ن یستم ولیدارم البته از سالمت اونا با خبر ن رونیاون ب ییمن هم آدما

 قبوله؟ م،یبا هم رو راست باش دیاما با

 کن و بعد من  فیکنم اول تو تعر یم فیات تعرخب داستانم رو بر  اریبس-

بود  بیعج یلیکنم اما خ فیداستان رو تعر خواستمیبوفه نشسته بودم و م یتو
بودم  هیکردم و دنبال بق ی. به اطراف نگاه مهیتو بوفه نبود نه آشپزها، نه بق چکسیه

 شده؟ یچ ؟ییکجا یچشمم دستش رو تکان داد و گفت: ه یجلو نیکه راب

 کجان؟ هیبق-

 .رونیرفتن ب دی...شادیشا دونمیها؟ نم-

 .هییخبرا نجاینه! ا-

 د؟یی! کجاامیصدا زدم: الکس! ل بلند

 ...دی! آروم باش! شایه-

 احتماال اونا... هیآه کاف-

رو  نیدفعه آخ بلند راب کینه که  ایهست  یکس نمیسمت بوفه غذا رفتم که بب به
 نیو اون ب نیسر راب یزد تو بیو عج یلکیآدم ه کی دمیو به پشت برگشتم د دمیشن

که  یمکس بود. اون عوض هیافتاد، به سمتش رفتم و به سر تا پاش نگاه کردم شب زهایم
عقب  یمامبا بود. کم یها گاردیباد رستکه سرپ یکشتمش همون آدم شیچند سال پ

ا؟ ؟یرفتم و اون هم به سمتم اومد و بعد گفت: سارا نشناخت  واقعا

 اره! ..مکس! اما...اما من...تو؟ امکان ند-
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تو با چاقو  ه،یر اون قضساما مامبا به من کمک کرد. البته  یمنو کشت یبله تو فکر کرد-
 .یدینصف صورت منو بر

 ییچشمش تا گونه اش اثر اون چاقو کیکه دور صورتش بود را باز کرد و از نزد یشال
وشگل و بعد گفتم: هاهاها خ دمیتر شده بود. خند قیبود که بهش زده بودم و انگار عم

 !یشد

 ...ستین ایدن یتو ییوالیه گهیو د یریمیم نجایتو امشب ا-

 که تو رو بترسونه؟ ستین ییوالیرو نصفه گذاشتم و گفتم: ه حرفش

 سارا! کشمتیم-

تا  بود رو برداشتم زیم یکه کنارم رو یرفتم بشقاب یسمتم هجوم آورد عقب عقب م به
ونم ادستم اومدم بزنم که  یکیهوا گرفت با اون  یتم را رواومدم به سرش بزنم مچ دس
 یسع هوا مونده بود جمعشون کردم و ینگاه کردم که رو میگرفت منو بلند کرد به پاها

من!  یآه خدا ،ید و گفت: اوه قدرتت رو از دست دادیکردم به شکمش بزنم اما خند
 کجاست؟ یمیقد یوالیه

د. اون طرف تر پرتم کر  یمچ دستم رو شکست و کمزدم اما اون من رو بلند کرد.  زور
 درد دیبرخورد کردم. به خودم اومدم. مچ دستم شد زهایسر خوردم و به م نیزم یرو
گرگ  کی. به رو به روم نگاه کردم. مثل ستادمیپاهام نشسته و بعد ا ی. روکردیم

 اومد. یداشت به سمت طعمه اش م

وردم خ نیو به زم دیو "نه!" محکم به من کوبرو بلند کرد  یاومدم جم بخورم، صندل تا
و کنار من  دیشکست.بهش نگاه کردم.بعد خند یمن رو زد که صندل یانقدر با صندل

 !یزات شمجا یهمه سال زرنگ نیا یبرا دی! تو بارهیمیداره م والیزانو زد و گفت: اوه! ه
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 ایو گفت: بآورد  رونیبا موهاش ور رفت بعد اسلحه رو ب یکمیسمت پشت برگشت  به
 .یریم یو تو م ستندیآخر خط افرادت ن

به  ونگاهشون کردم، الکس به من اشاره کرد  یحال یداخل بوفه شدن با ب امیو ل الکس
 گفت: اونجا! امیل

 .میینجایمکس! ما ا یزد: ه ادیفر الکس

 رو به سمتش هل دادم یکیپالست زیکه داشتم م یسمت اونا برگشت با تمام قدرت به
د بعد لگد به شکم من ز  کیورد کرد اما نه با قدرت. به کنار پاش نگاه کرد و بهش برخ

 تمومه! گهیبهم گفت: د

 زدم:نه! ادیفر

ا جکتفم  یقلبم رو کیکه نزد یکرد و به من برخورد کرد. به گلوله ا کیرو شل گلوله
. چرا شدیشدم. کم کم همه جا داشت تار م نیخوش کرده بود، نگاه کردم و پخش زم

 از نیکه الکس به سمت مکس اومد راب دمیفتاد؟دیمن م یهمه اتفاقات برا نیا دیبا
و مکس عقب رفت. اسلحه از دستش  دیصورت اون کوب یرو تو یصندل گهیسمت د

 افتاد.

ز امن دارم  دی. ددیبه اسلحه رس یسر خورد وقت نیزم یبه سمت اسلحه رفت و رو امیل
که  یو طور چاندیو برداشت دور سرش پشال مکس ر  تیالکس با عصبان رم،یحال م
داشت از دست الکس خالص شه. پاهاش رو دور گردن  یو سع د،ید یرو نم ییاون جا

ن به سمت مکس حمله کرد و با لگد او  نیمکس گرفت و چند بار به سرش ضربه زد، راب
اون رو گرفت و  ینشست. محکم گلو نیزم یانداخت و الکس هم رو نیزم یرو رو

 ! اون اسلحه رو بده به من! امی! لیریمیدفعه م نیگفت: ا

سرم،  یبود باال امیل دمیکه د یزیچ نیبه سمت من اومد. آخر امیرو گرفت و ل اسلحه
 گلوله و از حال رفتم. یصدا
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 یر مبودم به نظ دیاتاق سرد و سف یهفته بعد بهوش اومدم تو ایچند روز بود  دونمینم
 یدستم تو یکیه تخت دست بند زده بودند و اون زندان بود. دستم ب مارستانیاومد ب

 یکه الکس کنار تختم رو دمیتکونش دادم. به اطراف نگاه کردم و د یگچ بود کم
 .هسرشه و خوابش برد یدستش رو ،یصندل

با  امیجا به جا شدم و صداش کردم اما انگار خواب خواب بود. در اتاق باز شد و ل یکم
به سمت تخت اومد و گفت:  عین بهوش اومدم سرم دیآب داخل شد که د وانیل کی

 قربان!

ت: و گف دیکش یاز سر آسودگ یشد و به من نگاه کرد. نفس داریالکس ب ام،یل یصدا با
 آه! خدا رو شکر حالت خوبه سارا!

 ! کنهیسرم درد م کمی-

ون ا ؟یحالش خوبه؟ مکس چ نیراب نم،یاون روز افتادم و گفتم: صبر کن بب ادی کدفعهی
 شد و... آخ دستم! یچ

 خوبه و مکس هم مرده. نیسارا آروم باش! راب-

 ؟یچ-

 کردم و صد در صد مرده. کیاون روز من به سرش شل-

 هوشم؟یهام رو بستم و باز کردم و گفتم: خدا رو شکر. چند روزه ب چشم

 هفته! کینگاه کرد و گفت:  امیبه ل الکس

 !؟یچ-

ا یردقیو ت دیایبهوش نم میما فکر کرد- بند  به دست ینگاه قلبتون خورده بود. کینزد قا
 دست بند؟! نیفکر کردن با ا یها چ یکرد و گفت: عوض
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 !؟یریکجا م-

 از کنه.دست بند رو ب ادیرو خبر کنم ب یکی رمیم والیسارا...اهم...ه-

متم من تعجب کرد و به س دنیپشت در بود. با د نیدر رو باز کرد، راب امیکه ل نیهم
 . خدا رو شکر!یبهوش اومد اومد و گفت: تو

 م؟یحرف بزن شهیجا به جا شدم و گفتم: م یکمی

نارم ک نی. رابستادیبلند شد و کنار در داخل اتاق ا یالکس اشاره کردم از رو صندل به
 بود؟ ینشست و گفت: اون مرد ک

 فیآدم کث هیاون مرد پدر مادر من رو کشت. البته به دستور مامبا! اون  یدونیم-
دم آ یلیکه منم قاتل هستم! درستهمن خ یبا خودت بگ ای یفکر کن دیاتل. شاق کیبود.

و ر  نکاریشکل ممکن اما...اما من به خاطر خواهرم ا نیتر عیبگم به فج تونمیکشتم م
هم  نبود. بهم حمله یعاد دیتهد کیکرد، دیبارها من رو تهد یعوض یکردم. اون مامبا

ن دادم. اون م یون مار هفت خط رو انجام ما یها تیمامور نیکرده بود. به خاطر هم
ه خانواد یاوقات برا یآدم گاه یدونیکرد. م لیآدم کش تبد یوالیه کیبه  لیرو تبد

 .کنهیاش همه کار م

 .ستیداستان من اونقدر ها هم  جالب ن یدونیسکوت بود بعد گفت: م یتو نیراب

. میکن یاست با هم همکارتخت نشستم و گفتم: باالخره من و تو قرار  یشدم و رو بلند
 !؟یدیرس نجایشد که به ا یرو بشنوم و چ تیدوست دارم داستان زندگ

 ایکه من با تان هشیشروع م ییعاشقانه ست. داستان از اونجا شتریخب داستان من ب-
ز داستان رو ا نیو مهربان ا رکیبا،باهوش،زیز یآشنا شدم و بهش عالقمند شدم.دختر

 برات شیکنم. داستان اون رو از کودک یم فیتون تعر یبراخاطراتمون و عالقه مون 
 :کنمیم فیتعر
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ن داشت یخوب یبا هم زندگ ایاز دن یو جک در گوشه ا یلیام یبا نام ها یو شوهر زن
ه نباردار شد.  یلیام 2012سال  سمسیدر کر شدنامایاما سه سال بود که بچه دار نم

دوازده  . تا سنااومدیشاد به دن یا چهره او ب بایز یماه بعد در سوم ماه نوامبر، کودک
به   ایروز تان هیکرد و شاد بود اما  یم حیشد. تفر بزرگ گرانیدر مدرسه،مثلد یسالگ

بقه بزرگ دو ط ییالیو یخانه  هیتا زنگ را بزند. آنها  دیدر رس کیخانه برگشت. نزد
 بود. شده دهیسه متر بود و با چمن پوش ابونیتا خ یداشتن که از در ورود

ع بود. موق یا شهیدر که به آشپزخانه راه داشت و ش هیو  یدر اصل هیدو در داشت. 
از  زنگ رو بزنه، نکهی. بدون ادیبحث پدر و مادرش رو شن یرفتن به داخل خونه، صدا

 کی وبود. دو اتاق خواب  Lآنها بزرگ و به شکل حرف  یدر آشپز خونه وارد شد. خونه 
 داشت. قرارباال  یطبقه  دریبهداشت سیسرو

 قرار داشت. نییپا یدر طبقه  گههمید یبهداشت سیسرو هیو  ییرایپذ آشپزخونه،

س در مطالعش در کنارش و دو کمد لبا زیدر بود و م یتختش رو به رو ایاتاق تان داخل
 یو چوب دیسف یتخت دو نفره  هیتخت قرار داشت. داخل اتاق پدر و مادرش هم  نییپا

 دهیکمد لباس، کنار تخت چسب هیبا چراغ خواب، ساعت و  یزعسلیوجود داشت. دو م
 یمانند بود و در سمت مخالف آندر انتهاL مت. آشپزخونه درست در قسواربودیبه د

 ونیزیو تلو یدست مبل راحت هیبزرگ با  ییرایپذ کیبود و  کیکوچ ییهدستشویخونه،
روز  یتو یداشت که حتقرار  یاما خونه در قسمت یناهارخور زیدست م هیو  یوارید

 اومد. یفقط از آشپزخونه به داخل خانه م یبود و نور کم کیروشن هم تار

 بحث رو بشنوه. یآشپزخونه پنهان شد که صدا وارید پشت

م . باور کن! خودادیاونجا خوب بار م ایتان خورمیقسم م یلیگفت: گوش کن ام پدرش
 برسه. بیبهش آس ذارمیکنارش هستم و نم
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 یش! توهست یکاف یکه تو وارد شد نیاز دستش بدم. هم خوامینه! نمنه! گفتم -
 نیا کنمی. خواهش میکشته ش ای ریدستگ ایقضا نیا یهر لحظه نگرانم نکنه تو میزندگ

 حواسش بهت باشه . خوامیاز خدا م یریم تیکار رو نکن! هر موقع تو به مامور

ا من فکر نمیلیام-  . متاسفم!مهسیدستور رئ نیا شهینم امایتو نگرانم کردمی! آم... واقعا

 یشغل پدرش رو نم یحت ای.تانکننیصحبت م یزیاونها درباره چه چ دونستینم ایتان
 تختش یاتاق رو یبا آرامش و آهسته آهسته از پله ها باال رفت و تو ایدونست.تان

 یشد.پس به طبقه  ایاومدن تان یشد. جک  متوجه  لشیبا موبا ینشست و سرگرم باز
 تو؟ امیرفت. در اتاق رو زد و گفت: اجازه هست ب باال

 تو پدر. نیایب-

 ؟یدیبحث من و مادرت رو شن یتو صدا زمیرفت و کنارش نشست و گفت:عز جک

 ه؟یبله پدر. داستان چ-

و من بود از ت سیاون رئ میمهمون مهم داشت کی شیچند شب پ ادتهی زمیعز نیبب-
 از افرادش کنم. مطمئن باش ازت مراقبت یکیخوشش اومده و خواسته تو رو ببرم و 

 .باشه؟کنمیم

ه شبانه مدرس یمنو ببر یخوای! مدونمیشغل شما رو نم یپدر اما من حت خوامیعذر م-
 ؟یروز

شرکت  کی شگاهیآزما یوکنم. من ت فیبذار برات تعر هیچه حرف نیآه... نه دخترم! ا-
ود. اومده ب نجایون شب به اکه ا یدارند. اون مرد یادی. اونجا محافظان زکنمیکار م

ما خب ا یریگیم ادیها  زیچ یلیازمن خواسته تو رو به عنوان محافظ ببرم و تو اونجا خ
 داره. یطیشرا

 ه؟یچ طشیشرا یو راست نم؟یمامان رو بب یهر از گاه تونمیگفت: باشه بابا اما م ایتان
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ا تعر-  . رمیگیم سمی. باشه اجازش رو از رئکنمیم فیبرات بعدا

 و گفت: قربون دختر گلم برم.  دیرو بوس اینتا

 پله ها نییپا یلیبست، ام یکه جک در اتاق رو م یبعد از اتاق خارج شد.در حال و
و حمام  یبهداشت سیسرو  ایراه پله بود و کنار اتاق تان کینزد ایبود. اتاق تان ستادهیا

 !؟یرو کرد بهش گفت: آخر کار خودت یلیقرار داشت. جک از اتاق خارج شد و ام

 من...من دستور داشتم. درک کن! یلیام-

 مسخره ات شده! سیفقط دستورات اون رئ تیآره. کل زندگ-

 .پسزدوبهاتاقشرفتیبهکنار جکرویلیام

 یکلیه وازافراد اون باند با چند نفر قد بلند  یکی ش،یسالگ زدهیروز بعد، تولد س صبح
و مادرش  ایبه گوش تان ییدادر ص یدر خونه رو به صدا در آوردن.جک اومد جلو

 .دی: بله.بله. درسته! درست آمدشدیم دهیشن

 .یبر دی! آماده شو باایصدا زد:تان بلند

 ادیفر انیرگ ییبا چشم ها ایبودن. تان ستادهینگران ا یبا حالت ییرایو مادرش در پذ ایتان
 برم. خوامیبرم. روز تولدم نم خوامیزد: نه! اآلن نه. من امروز نم

 .دیاتاقش رفت و در رو محکم کوب یو تو دیز بغل مادرش به طبقه باال دوا عیسر

 بره! دیگفت: کجا رفت؟ با یلیاومد به ام جک

! خودت یرحم یخودخواه و ب یلیپر از اشک شد و با بغض گفت: خ یلیام چشمان
اون هم به اتاقش  انیزد و با چشمان گر یآمادش کن. ناگهان به صورت جک ضربه ا

 رفت.
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! اصال به روش خودم همه کار ها رو یلیام یتو بخوا یزد: باشه هر چ ادیلند فرب جک
 !دمیانجام م

کمد  یاز باال یچمدان عیرو باز کرد. سر ایباال رفت و در اتاق تان یسرعت به طبقه  به
 دیبا فتیرو جمع کرد و گفت: راه ب ایتان یشخص لیآورد. تمام لباس ها و وسا نییپا
 .میبر

 !امی! من نمامی: نه! من نمگفتیکرد و م یم هیگر ایتان

نست و نتو  زدیم غیج ایبرد و تان نییرا گرفت و کشان کشان به طبقه پا ایدست تان جک
کرد و اون رو  سشیرئ نیرو سوار ماش ایکنه. پدرش تان یاز مادرش خداحافظ یحت

 فرستاد.

!نه! ایانزد: نه ت غیو جافتاد  یدر ورود یکیاومد و نزد نییبا سرعت از پله ها پا یلیام
 نه!

 یکه رو به رو ییرایبرگشت و اون رو بلند کرد و به طرف مبل پذ یلیبه طرف ام جک
 .شهیم یکنن و اون قو یبود، برد و نشوندش و گفت: اونجا بهش کمک م ونیزیتلو

 !ینه ولم کن. تو اون رو به کشتن داد-

ه بود. کوتا یلیخ دارشونیره اما دب ایاجازه داشت به مالقات تان یلیهفته گذشت. ام کی
ا سخت بو  نی. چون قوانشدیناراحت م دیدیرو م ایتان یلیهر موقع ام د و فشار اونجا واقعا

ر شده بود زرد و الغ ایمالقات، تان ی. روز هاکردندیوارد م ایبه تان ناتیتمر یبرا یادیز
ر بازش  یکار گهیکه د یلیو ام کردیم فیمادرش تعر یرو برا ناتیتمر اقیاما با اشت

 .زدیاومد، فقط  لبخند م ینم

که ممکن چند سال  ناتیبعد از تمر دونستیم یلیشش سال در اونجا موند. ام ایتان
ساعت دوازده ظهر  یلیام یبه خونه برگره مثل پدرش. روز تونستیم ایطول بکشه،تان
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ازه ندادن. اون شد اما به اون اج ایبا تان داریرفت و خواستار د یشگیبه محل مالقات هم
 یلیتماس گرفت و گفت: خانم ام یلیروز بعد با ام داد،یآموزش م ایکه به تان یمحافظ

ارشد من با شما صحبت  سیمحل. رئ نیبه ا دیایبعد از ظهر ساعت چهار با همسرتون ب
 کنن. یم

 ه؟شد یزیاما... چ امیبا تعجب سرش رو کج کرد و گفت: باشه من بعد از ظهر م یلیام

 .دیشیمتوجه م دیایما بعد از ظهر بنه ش-

 لیروز تعط یبود. تو بیرفتن. عج یشاپ خلوت یو جک ساعت چهار به کاف یلیام
ارشد همراه با جان، همون محافظ آموزش، به سمت  سیشاپ هم خلوت بود. رئ یکاف

مرد خشک و مغرور بود. دستش رو با  کیمحافظان،  سیو جان رفتن. رئ یلیام زیم
 زد و گفت: یکرد. لبخند پهن یلیبه ام یانداخت. نگاه زیم یرد و رودستمال خشک ک

ر ها کشته شده! اون احمق بدون د تیاز مامور یکی یتو یبه خاطر سهل انگار ایتان
ونجا رو روشن کرد و بعد بوم! منفجر شد! باحاله نه؟ کاش ا نینظر گرفتن خطرات، ماش

 !دمیدیبودم م

 گرفته؟ تیشوخ-

اش. خشکش . مراقب همسرت بادیاتفاقات خوشم م نیفقط از ا ام یمن کامال جد-
 زده!

 بلند شد و جان رو پس زد و از اونجا خارج شد. یکامال عاد بعد

 غیبا بهت به اطراف چشم دوخته بود و ناگهان چشم هاش پرازاشک شد و ج یلیام
. دروغ آره... آره گهینداره! اون دروغ م تیواقع نی... انینه! نه! ا ؟ی: چدیکش یبلند

 !گهیم
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دن. رو انجام دا ایتان یکردن. روز بعد خاکسپار هیرو بغل کرد و هر دو گر یلیام جک
وند و م یهفته ها در خانه م یلی.امشدیم شتریسر و صدا بود وگرنه دردسرها ب یکامال ب

به  یحرف چیبدون ه یلیام برد،یبراش م یی. جک هر موقع غداشدیم رهیجا خ هیبه 
کنارش نشست و  یوضع خسته شده بود. روز نیاوخته بود. جک از چشم  د وارید

... یمنم سخت بود. حت یابرایدست دادن تان ؟ازیشد ینطوریتو چرا ا یلیگفت: ام
 ؟یبودم اما تو هنوز فراموشش نکرد یخودم به فکر بازنشستگ یحت

 یقچاچاباند ق هیاز  یو گفت: هه! بازنشستگ دیخند یمقدمه ا چیبدون ه یلیام ناگهان
ا! چ  یبرم رو یبرقصم؟ اصال دوست دار ای رمیجشن بگ یخوایم ه؟یخنده داره واقعا

 ؟یتو چ ششامایتا برم پ کشتمیقبرش برقصم؟اگه دست خودم بود، خودم رو هم م
 ! از من دور شو!ن؟یهه! هم ؟یبازنشستگ

م رو ذره آ هی یلیام نکهیا دیبلند شد و به حمام رفت و در رو بست.جک به ام یلیام
ا کنه. رو سر پ یلیتا ام ارهیب یمقو ییبه آشپزخونه رفت تا مواد غذا یشده، با خوشحال

ا برات تآوردم در رو باز کن  وهیمقدار م هی زمیدر حمام و در زد و گفت: عز کیرفت نزد
 .ارمیب

 که دید نهیدر رو باز کرد. از آ یهمه جا رو گرفته بود. جک با تعجب مقدار سکوت
 ینه اوان نشسته بود. در رو باز کرد داخل برود که ناگهان با صح یله توبا حو  یلیام

 یلیبود! ام ی. باور نکردنفتهیاز دستش ب وهیدلخراش مواجه شد و باعث شد ظرف م
 رگ دستش رو در وان حمام زده بود. یلیکرده بود. ام یخود کش

سرعت به طرف کرد و به  نیو سوار ماش چوندیپتو پ کی یرو تو یلیبه سرعت ام جک
تاق تخت گذاشتنکه به طرف ا یرو بر رو یلیام عیحرکت کرد. پرستار ها سر مارستانیب

 ه؟ی: اسمش چدیعمل ببرند. پرستار از جک پرس

 .یلیام-
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 !یلیخانم ام د؟یشنویمن رو م یصدا ؟یلیخانم ام ؟یلیگفت: ام پرستار

: خل گرفتن. جک گفتورود جک را به دا یوارد اتاق عمل شدن و پرستار ها جلو عیسر
 .دینجاتش بد کنمیخواهش م

 .میکنیتالشمون رو م تیما نها-

 .دیسرش کش ینشست و دستش رو رو نیزم یرو یبا ناراحت جک

 رو ندارم. یا گهی!مراقبش باش! من جز اون کس دایآه خدا-

ساعت،پزشک از اتاق عمل خارج شد. جک بالفاصله بلند شد و گفت: دکتر  کیاز  پس
 شه؟یحالش خوب مشد؟!  یچ

 د؟یشما همسر اون خانم هست-

 بله-

 با شما حرف بزنم. دی. بادییایبا من به اتاقم ب-

 زشیتکون داد و به دنبال دکتر حرکت کرد. دکتر پشت م دییسرش رو به نشانه تا جک
ا بنش ینشست و دستش رو به صورت نشانه به طرف صندل  .دینیگرفت و گفت: لطفا

 شده؟ یزیدکتر چ-

 ه؟یگفت: اسمتون چ دکتر

 شده؟ یزی. دکتر چیلیگفت: اسم من جک جونز و اسم همسرم ام جک

 باهات راحت صحبت کنم؟ تونمیخب جک... م-

 .دییبله بفرما-

ا خرابه! اخ شیخوب شده اما حال روح شیجکهمسرت حال جسمان-  یاتفاق رایواقعا
 براش افتاده؟
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 ریتقص ی! همه چی. لعنتمیست دادگفت: بله ما تازه دخترمون رو از د یبا ناراحت جک
 منه!

 چطور؟-

 نحه کشته شد.سا کیمن اون رو به محل کارم بردم و سر  -

جک  کیروش نوشت و نزد یزیبرداشت و چ یاز تعجب خشکش زده بود. کاغذ پزشک
روان پزشک خوبه. بعد از مرخص شدن  کیآدرس  نی. اریبگ نوینشست و گفت: ا

 .کنهی! بهتون کمک مهیخوب اری. پزشک بسششیپ دیهمسرت، هر دو نفرتون بر

ک روان پزش شیکاغذ رو از دکتر گرفت و تشکر کرد و به خونه رفت. دو روز بعد پ جک
 هیجک تو به همسرت ضربه روح نیرفت و داستان رو گفت. پزشک در پاسخ گفت: بب

شب موقع خواب  یکیخودت نوشتم.  ی. من چند تا قرص برایرو وارد کرد یدیشد
من  شیکه همسرت مرخص شد،پ یهم صبح بعد از صبحانه بخور. زمان یکیو بخور 

 بشه. ی. فکر کنم الزم باشه بسترارشیب

 ممنون با اجازه من برم.خدا نگهدار.-

 رو مرخص کرد و یلیرفت و ام مارستانیهفته بعد، بهب کیبه خونه رفت و حدود  جک
 منتظر باش! رونی: بروانپزشک رفتن. پزشک به جک گفت شیپ میاز اونجا مستق

اومد و  رونیساعت بعد، پزشک ب مینشست. حدود ن یصندل یاومد و رو رونیب جک
مرخص  یک ای شهیخوب م یک دونمیبشه. نم یبستر دیگفت: جکخب... همسرت با

 ببرنش. انیدرمانش کنم. زنگ زدم آمبوالنس ب کنمیم یاما من سع شهیم

 د؟یوالنس خبر کردکه آمب مهیعشوخانقدر وض یعنی کشه؟یدکتر! چند وقت طول م-

خرابه و ممکنه  یلیدرسته وضع ام یدارهول یلیبه خود ام ی. بستگدونمیزمانش رو نم-
 بزنه. یدوباره دست به خودکش
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 یلیرو سوار کردن. پزشک رفت که همراه ام یلیو ام دیساعت بعد آمبوالنس رس مین
 که حالش بهتر شه.  دیایمدت به مالقاتش ن نیا یبرهو به جک گفت: بهتره تو

 آمبوالنس شد و رفت. سوار

و اطالعات  شیو پروفسور بخش آزما افتیسال گذشت و جک در محل کارش ارتقا  دو
از  یقاچاق رو به سادگ یکه بتونن محموله ها کردیکار م یمواد یمرکز شد. جک رو

 نشه. دهید سیپل لیو وسا کسیا یکشور حمل کنن تا با اشعه ها

 بود؟! اهیاز گروه ببر س یحقه ا ایکشته شده بود  اینواقعا تا اما

سخت در  یزنده بود و سرگرم آموزش ها ایداشت.تان یا گهیماجرا شکل د قتیحق
ا  یخونه ا  امن بود.انقدر از جنگ و اتفاقات جور واجور خوشش اومده بود که کامال

و سال مرده،د اینخانوادش رو فراموش کرده بود. از اون ماجرا که به همه گفته بودن تا
 بود. دهیبود و به مقام معاون من در باند رس دهساله ش کیو  ستیب ایگذشته بود و تان

 هیاشتن با د ایداد. تان یها رو انجام م بیو کشتن آدم ها و رق یسر یها تیمامور ایتان
اوقات من از اون  یگاه ینداشت و قدرتمند بود. حت بیرق رانداز،یتک ت یاسلحه 

 کرد.  یم یفضول یبه هر کار دیعشق من نبا ی. خنده داره نه؟ ولدمیترسیم

 رو بکشه: یبود تا کس دهیدراز کش یخونه ا یروبه رو یتپه ا یرو ایتان

 :ایتان

! اَه«لشیموبا یگوش یصدا» نگیدر نگیو در رمیسرش نشونه بگ یحاال اون رو رو خب
بله « وشش گذاشت.گ یرو رو یبلوتوث ارتباط تلفن»صبر کن صبر کن  ه؟یچ نیا

 ا؟ی: خانم تاندییبفرما

 خود خودشم!-

 دارم. تیمامور هیخب من... حاال بماند براتون -
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 .ی. چند لحظه صبر کن. گوشتمیمامور یهست؟ من االن هم تو یخب چ تیمامور-

 رمپیبلند شدم و اسنا عیهمه جا رو گرفت. سر بیمه ییو صدا دمیرو کش پریاسنا ماشه
 قیشدم و از طر میشخص کوپتریو از اونجا دور شدم و سوار هل گذاشتم فمیک یروتو

 .دیگفتیم دیبا آن مرد به صحبت پرداختم: خب داشت میسیب

 .دیهست یتو کارتون حرفه ا نکهیآم... خب مثل ا-

 هست؟ یزدم و گفتم: خب البته که هستم! حاال کارتون چ حیمل یلبخند

 سیده و با پلکر  انتی. اون به من خدیرو نابود کن یجاسوس حرفه ا کی دیخب شما با-
 هست. یحرفه ا یلیخ کنمیم دیکرده. فقط تاک یکیدست به 

 .خداحافظ.دیمن بفرست لیمیخب شما آدرس اون رو به ا اریبس-

 انو یسقف خانه ام فرود آمدم و به سرعت به آشپزخانه رفتم و ل یساعت بعد بر رو کی
و کنار  زیکنار م یصندل یاتاقم رفتم و بر رو به میقهوه را از قهوه ساز برداشتم و مستق

 بود:  ریبه شرح ز لیمیاومد، ا میبرا لیمیا کی قهیلب تاپم نشستم بعد چند دق

که باهاتون  یالماس هستم. همون کس یباند قاچاقچ کی یمن فرمانده  ایتان خانم
 کیزبردست و ماهر استو اون رو به  ستیترور کیاز افرادم  یکیتماس گرفتم. 

جبه داده و اآلن  رییکه اون تغ دمیفهم قاتیتحق کیفرستاده بودم اما طبق  تیمامور
به  یافرادم صحبت کردم که زمان زا یکیبه عنوان جاسوس در گروه من هست. با 

بردارند. چند محافظ  انیدستور بدم اون فرد رو ازم تیفرستم تو مامور یم تیمامور
تو رو به من  شه،یباند شما م سیوستم که رئماهر فرستادم اما همشون کشته شدند. د

 یلیاون خ کنمیم دیهستشاما تاک یباز کیتو کشتن مثل  یکرد و گفت برا یمعرف
مکان  نی.او در ادی. مراقب باششهیمتوجه م زندیبال م یپرنده ا ی. وقتستماهره

من رو بکشد قبل  یاز جاسوسها یکی خواهدیحضور دارد: در ازبکستان قرار دارد. م
 .دیو تمومش کن دیکارو بکند، بر نیا نکهیا



 
 
 

 
 171 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاشبنم هاشمی باغی ــــــ هیوال  

عت زنگ زد: بله.چشم.اطا لمیساعت بعد موبا می. نکردمیتعجب به لپ تاپم نگاه م با
 .شهقربانیم

رو انجام بدهم و منم اطاعت  تیبود به من گفت حتما اون مامور سمیخط، رئ پشت
د به اون فر  افتنی یروز بعد به ازبکستان حرکت کردم و برا میشخص یمایکردم. با هواپ

 نیراب لیهتل ماندم روز چهارم به موبا کیهمه جا سر زدم سه روز در ازبکستان در 
 زنگ زدم: بله؟

 حالت چطوره؟! نیسالم راب-

 شما؟-

 ...ایآه قربان منم تان-

 کجاست؟ یشماره  نیا ای: تاندیتعجب ازم پرس با

کردن آدم ها ماهر  دایدم. تو پگر  یازبکستان م یتو یفرد کیقربان حاال بماند. دنبال -
 .دیکن داشیبرام پ دیتون یم ستمین

 ه؟یاون آدم ک ؟خبیخب پس تو به ازبکستان رفت-

 .میدام تاسمش هم آدامه. آ ستهیترور کیدادم! آم... قربان اون  یاوپس! سوت-

 .دمیزنگ بزن. بهت خبر م گهیربع د کی ایجوابم گفت: تان در

 ممنونم قربان.-

عجب ت یلیرو باز کردم،خ لمیمیا یکرد. وقت لیمیکردم. آدرسش رو برام ا رو قطع تلفن
 بود. ییاتاق روبه رو یهمون طبقه و تو یتو ستیکردم. چون اون ترور

تر  یکنم تا در زمان مناسب بکشمشاما اون از تصورات من قو بشیگرفتم تعق میتصم
 رونیب ادیموندم ب ساعت منتظر کی. رفتییخشکشو کی یتو دمیبود. دنبالش کردم. د
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صورتم  یرو یپشت مغازه عوض کردم و ماسک ییدستشو ی. لباسهام رو توومدیاما ن
بلند بود با  یقهوه ا یپالتو کیهم  اسمگرد هم گذاشتم. لب یدود نکیع کیگذاشتم و 

شال گردن مخمل قرمز دور گردنم. به  کیو چکمه پاشنه دار و  یساپورت مشک کی
از  یکی یروبه رو نهیاون مرد دست به س دمیشدم د ییخشکشوسوال وارد  کی یبهانه 

از اونجا خارج شدم و به  عیها نشسته و چشم هاش بسته ست. سر ییلباسشو نیماش
و اسلحه تک  دمیسقف دراز کش یرفتم و رو ییخشکشو یساختمون روبه رو بامپشت 

 بشیغ ستیور.تر شدی. باورم نمدمید بیعج زیچ هیکردمکه  کیرو آماده شل راندازیت
 زده بود!

نگاه کردم. سر جاش  ییخشک شو یپشت بام به اون مرد تو یبار قبل رفتن رو چند
برم  . قصد بلند شدن داشتم کهشدیاسلحه نگاه کردم. باورم نم نینشسته بود. به دورب

نفر گفت:  کیسرم حس کردم و  یاسلحه رو رو یزده که ناگهان گرم بشیکجا غ نمیبب
 کنم.  کینکن که  شل یکار

ا یکنیم کیکه پشتم بهش بود، گفتم: تو که باالخره شل نطوریهم  !. چه حاال چه بعدا

 اال ساکت شو! بلند شو و به سمت من برگرد. آروم بدون حرکت اضافه.حخوبه -

 یستیماهر ن ادیزد و گفت: ز یشخندیاز جام بلند شدم. برگشتم به سمتش بهم ن آروم
 کنه.نبه مرگ  دیمنو تهد یاع از خود ماهر نبودم تا کسخانم کوچولو! منم انقدر در دف

 .یمنو بکش یخوایگفتم: م بهش

 فرستاده؟ یتو رو ک-

 داره؟! یمنو؟ خب حاال چه فرق-

 درسته؟ یفرستادن منو بکش-
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رو  تینفر از پشت به آدام حمله کرد منم موقع هی دمیفکر فرار بودم که ناگهان د یتو
ا یخوب دونستم و سر م لگد زد به دست آدا هی. اون فرد دمیاون فرد رس کیبه نزد عا

 آدام گارد گرفت.منم گارد یپشت بام و رو به رو یاون پرت شد رو لبه  یواسلحه 
 د؟یهست یبه اون مرد گفتم: شما ک ستادمیگرفتم. رو به روش ا

 !نیکرد و گفت: دخترک فضول. منم راب یا خنده

 د؟یکنیم کاریچ نجایاوپس قربان شما ا-

 .یندازیدونستم خودت رو به دردسر م یومدم دنبالت چون ما-

ا حرفه ا ستهیترور نیا گفتیاون مرد راست م اما ر از گاز اشک آو  کیبود! چون  یواقعا
ا ماسک بشیج  به صورتش زد.من از شدت یدر آورد و به طرف ما انداخت و خودش فورا

 .مقاوم تر بود اما.. نیاما راب دمیمال یافتادم و چشم هام رو م یسوزش، گوشه ا

 : نیراب

ش محکم زد و با بازو  نیمن رو به زم ییپا ریز کیباز هم قدرت من کم بود. اون با  اما
 کردم، از هوش رفتم. ینگاه م ایکه به تان ی. در حالدیبه سرم کوب

 

 

 :ایتان

ّ  یشدت درد، گوشه ا از  نیراب دونستمینم ینشسته بودم و چشمم رو گرفته بودم. حت
 سرم حس کردم. آدام گفت: یاسلحه رو رو کی یبعد دوباره گرما یا قهیده. دقش یچ
 !انیلشکرهم بفرستن از پس من بر نم هی

کرده بودم رو در آوردم و  یکه در مچ پام مخف یکیکوچ یو چاقو دمیمن پا پس نکش اما
 به عقب برداشت. یبه ساق پاش ضربه زدم. اسلحه از دستش افتاد و چند قدم
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 !ی! خوبه خوشم اومد. زرنگینتآخ! لع-

 !مینیما ا-

 گارد گرفت تا با من بجنگه منم بهش حمله کردم. آدام

و  دمیپام رو محکم باال کش »یسرش حرکت  کاکتوگر ی. بعد محکم رودمیجنگ باهاش
نم، ک کیافتاد. منم کلتم رو در آوردم. تا اومدم شل نیزدم و اون بهزم« به َسرش زدم

لبه پشت بام افتادم.  کیسلحه پرت شد. عقب عقب رفتم و نزدبه پام زد و ا یلگد
 بود. زدهاسلحه رو رو به روم گرفت و من خشکم 

 رو به ینارنجک قالب عیبرخورد کرد. سر پرمیرو به اطراف چرخوندم. به اسنا دستم
ا تک ت  رو برداشتم و به سمتش گرفت و با عجله  راندازیسمتش پرتاپ کردم و فورا

سقف  یو رو دمیکش یپشت بام پرت شد، نفس راحت یگهیاز سمتد یقتکردم. و  کیشل
 .دمیدراز کش

م و رو جمع کرد پریو اسنا لیوسا عی. سردمیرو شن سیپل ریآژ یصدا قهیاز چند دق بعد
م. رو بلند کرد نیبا تمام قدرتم راب ومدیم سیپل ریآژ یگذاشتم. چون صدا فیک یتو

کنار  پارک شده نیماش هیگذاشتم و  واریو کنار در  نیرفتم. راب نییاز پله ها پا عیسر
 ی! بعد سوارش کردم و اسلحم رو تودمشیبگم دزد هرو روشن کردم. بهتر  ابونیخ

شدم و از  کوپتریکردم.سوار هل یبه خارج شهر رانندگ عیعقب گذاشتم و سر یصندل
 اونجا دور شدم.

 :نیراب

ودم خ. بلند شدم تا دمینه امن دخو  یاتاق تو یهام رو که باز کردم، خودم رو تو چشم
ر به د نکهی. تا اشدمیکه داشتم، چپ و راست م یا جهیرو به در برسونم اما با سرگ

 ذاشتن.گاحترام  دن،یبودن تا من رو د ستادهیا رونیو در رو باز کردم. سربازام ب دمیرس
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با  تیرمامو  یخانم آورد. گفتش که شما تو کیاز افرادم بهم گفت: قربان شما رو  یکی
 تموم شد. تیو گفت به شما بگم مامور دیدیاون صدمه د

 

 :ایتان

ه کزدم و گفتم  لیمیرو بهم داده بود، ا تیکه مامور یخونه اومدم و به اون مرد به
من رو احضار  سیهفته بعد رئ کیرسوندم. حدود  انیبه پا تیرو با موفق تیمامور

فر که ن هینفر رو ترور کنم.  هی دیبا رفتم، بهم گفت شونیا دنیکه من به د یکرد. زمان
ما ساخته ا لهیوس هیرو از حدش فرا تر گذاشته و  اشکرده و پ یچیبه از دستورش سرپ

چرا  بودم، زمزمه کردم: ستادهیاتاقش ا یکرده. همونطور که تو یمخف ییجا کیاون رو 
ا یجد  !کنن؟یم انتیهمه خ دا

به  دنویبه هدفشون رس گهید منکهفهیو بعد گفت: چون م دیصدام رو شن نکهیا مثل
 .کننیآدم ها رو ترک م لیدل نیهم

 قربان. خوامیگرفتم و گفتم: عذر م نییرو پا سرم

بود.  یلشما یکایآمر یاون مرد تو یکار رو قبول کردم. چند روز بعد رفتم اونجا. خونه  
. ومدمخونه، فرود ا یتپه روبه رو هی ی. رودمیبه اونجا رس میشخص کوپتریشب با هل

م رو و چشم دمیخونه دراز کش یدر آوردم و روبه رو فمیانداز رو از ک ریتک ت یاسلحه 
 .رمینظر بگ ریتا خونه رو ز ماسلحه گذاشت نیدورب یرو

 بود. اون شهیبزرگ بود. قسمت خونه که طرف من بود تمام پنجره هاش از ش یا خونه
 سقف، یباال کیاز پنجره کوچ. کردیمرد با همسرش در اتاق طبقه باال داشت صحبت م

 کردم کیصدا رو شکل کروفنیم هیکه صدا خفه کن روش نصب کرده بودم،  پرمیبا اسنا
 بود:  نیگوشم گذاشتم. صدا ها ا یرو رو ونهدف عیو سر گنیم یچ نمیبه سقف تا بب
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 خوا... ی. نمارمیخوام دوباره بچه ب یآه... جک! بس کن! من نم -

 ...شهیبهتر م یزندگ یطور نی! ایلیکنم ام یخواهش م-

 من دوباره حالم بد بشه. هان؟ یخوا یخوام. تو که نم ینه نم-

 :ایتان

ا دور متوجه ام بشه،از اونج یکس نکهیبلند شدم و بدون ا  عیمن! آه! نه! سر یخدا آه
 یریدستم رو گرفت و گفت: کجا م نیاتاقم رفتم. راب یخونه تو دمیرس یشدم. وقت

 دختر خانم؟

 داد زدم و بلند گفتم: ولم کن! سرش

 و قفل کردم.  دمیاتاقم رفتم و در رو محکم کوب یتو عیسر

 :نیراب

 هیرگ ی.پشت در رفتم تا در بزنم که صداهیچرا عصبان ایتعجب کرده بودم که تان یلیخ
 کیکه  ادیب رونیدادم تا ب هیتک واریبگم. کنار د ی. مونده بودم چدمیکردنش رو شن

 شده؟ یرفت. رفتم دستش رو گرفتم. گفتم: چ یراه م عیاومد. سر رونیساعت بعد ب

 ن.قربا دیبرم! ولم کن دیپر از اشک گفت: ولم کن با یبا چشمان دمیبرگشت طرفم. د 

 :ایتان

شلوغ  یلیذهنمه؟ ذهنم خ یتو یچ دونستمیرفتم. نم سیسرعت به سمت اتاق رئ به
ب ه طبق معمول مشغول بود، متعجک سیبود. بدون اجازه محافظان وارد اتاق شدم. رئ

 شد و گفت: چتهدختر؟  

 دربارش بدونم. دیبا د؟یبکشم بهم بد دیکه با یدرمورد اون فرد یاطالعات شهیقربان م -

 بدم.  حیبه دفترم تا بهت توض ای: همراه من بگفت



 
 
 

 
 177 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاشبنم هاشمی باغی ــــــ هیوال  

 مپر یناسنانبودن، خواست نیکه از افراد راب سیرئ یها گاردیباد م،یدیکه به دفتر رس یوقت
الفاصله از اون ها گذاشتم. ب یکیسر  یکلتم رو در آوردم و رو عی. منم سررنیرو ازم بگ

! دیگفت: واو!دست نگه دار اهیببر س کدفعهیهمشون اسلحه هاشون رو در آوردن که 
 .ایتو دختر. ب ای. بزنهیمن صدمه نم دبهی! نترسحساسهدختر به اسلحه اش  نیا

 د؟یبد حیدربارش توض شهیقربان م-

عد از قاچاق ما ساخته بود ب یمحموله ها یمحفوظ ساز یبرا لهیوس کیخب اون -
کنه اما من  یما خداحافظ میاز ت شهیساخت از من خواست تا به اون اجازه بدم هم

د و بو  یخال میشد. همراه با همسرش، شبانه که خونش رفت دیاجازه ندادم اون هم ناپد
ما، اونا رو  یجاسوس دو جانبه  همون یجهنم ش،ینبود. حدود چند ماه پ چکسیه
 نیهم اعتماد داشتم. به لهیکردن اون وس دایکشتن اون و پ یکرد و من به تو برا دایپ

 رو بهت دادم. تیمامور نیا لیدل

 .شمی. بعد دست به کار مکردمیم قیاون مرد تحق یاول درباره  دیخب من با-

 .یبر یتونیباشه م-

شه؟ اون اون فرد رو بک دیاجازه نداد یقربان چرا به جهنمو گفتم: اما  ستادمیجام ا سر
 که ازمن ماهر تره

 !رونیبه من مربوطه حاال برو ب گهید نیا-

 اومدم و به طرف خانه حرکت کردم. رونیاحترام گذاشتم،ب نکهیا بعد

 

 

 :سیرئ
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اومد و گفت: اگه اون  رونیاز پشت پرده ب شگاهیآزما سی! ناگهان رئنیاز ا نمیا خب
 کنه؟یکار رو م نیپدر خودش رو بکشه به نظرت ا دیهمه که بابف

 .دونهیرو م زیاومده بود. اون همه چ نجایا لیدل نیخب به هم-

که اگر خواست  یقبت بفرستمرا یرو برا یپس بهتره جاسوس ماهر همون جهنم-
ما  هیما خطرناکه و ممکنه عل یبرا ایرو بکشه. چون تان ایتان یپدرش رو نکشه، جهنم

 تره. یاون از تمام جاسوسان ما قو یدونیرو که م نیبشه ا

 فرستم. یاش ممراقبت از دور بر  یرو برا یباشه. نگران نباش. جهنم-

 آشغال هاست. نیسر مامبا سر دسته همه ا ریها ز نیهمه ا دونستمیموقع م اون

 :ایتان

اون  از قیتحق یرو جمع کردم و برا لمیتمام وسا عیخونه، سر دمیرس کوپتریبا هل یوقت
شته ک شیسال پ کیاون ها خانواده ام هستن. اونا  شدمیمطمئن م دیمرد راه افتادم. با

 برخورد کردم. نیدر با راب کیشده بودند چطور امکان داره؟ که نزد

 شده؟  یچ یبگ یخوایخانم نم ایکجا تان-

رد ه اون فهفت کیرفتم. حدود  رونیکردم. بعد زود از خونه ب فیرو براش تعر داستان
اونا  شدیکردم. باورم نم دایسوابق اون زن و شوهر رو پ نترنتیا ینظر گرفتم. تو ریرو ز

 یوتهتل خارج شهر بودند. منم  کی یمن! پدر و مادرم تو یپدر مادرم بودند. آه خدا
 .ودماتاق گرفته ب کیاون هتل 

 :نیراب

گرفته بودم  میبکشه. تصم قرار بود پدر خودش رو ایبودم که تان دهیمنم فهم متاسفانه
 کی ا،یجبه دادن تان رییترس از تغ یبرا اهیکنم چون مطمئن بودم ببر س بیرو تعق ایتان

 ایکشتن تان یرو برا یدمجهنمیکه کردم فهم قی. تحقکنهیکشتنش استخدام م یقاتل برا
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ا عاشق تان و  میبودشده بودم البته با هم نامزد هم کرده  ایاستخدام کرده. اون موقع واقعا
 اتفاقات بد در راهه. میخبر نداشت یکه حت میشد یآماده م یعروس یبرا

 :ایتان

. هتل لوکس بود. منم اونجا اتاق گرفتم کیکه پدر و مادرم اقامت داشتن  ییاونجا
شده بود.  شیساعت بعد هوا گرگ و م کیاتاق پدر مادرم  یگرفتم برم تو میتصم

 یشمچپدرم اومد از  گاردیو در زدم. باد نییپا حدود ساعت پنج و شش بود. رفتم طبقه
 یتگذاشته بودم ماسکم رو زدم  و وق یچشم یپشته دره اما من دستم رو رو یک نهیبب

م: اگر هلش دادم و داخلرفتم. کلتم رو گرفتم طرفشون و گفت یکه در رو باز کرد به طرف
شده جک؟  یفت: چ.مادرم نگران به طرف پدرم اومد و گکنمیم کیشل ادیصداتون در ب

 چه خبره ؟! نجایا

 کشتن من اومده  یبرا ستیترور کی یچیه-

 گاردیبعد ماسکم رو برداشتم و پرت کردم. باد ستمین ستیترور کیگفتم من  بهش
به من  هیبود که با گر دهیترس یکردم. مادرم در حد هوششیپدرم رو زدم و بعد ب

 .کردیالتماس م

 :نیراب

 یهتل رو کینزد یجهنم دمی. از دور ددمیه اون هتل رسکردم و ب بیرو تعق ایتان
 رو نشونه گرفته. ایو تان دهیدراز کش پرشیآپارتمان با اسنا کیسقف 

 :ایتان

 ؟یهست یگفت: تو ک قهیدقت بعد چند دق یبا بغض گفتم: برو اونور. پدرم با کم بلند
 !یبرام آشنا هست یلیخ
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ا اواقع ؟یشناسیمنو نم یعنیبهش گفتم:  هیباگر  یمنو فراموش م یوقت ؟ینامرد نقدریا
 !ینامرد یلی...خینامرد یلی! خشهیم نیهم یکن

 !ینامرد یلیکردم و بلند داد زدم: خ هیشروع به گر 

 ؟یهست ی! تو ک؟یهست یبا بغض گفت: تو ک جک

 دختر کوچکت! ا،یگفتم: منم پدر! تان بلند

 :نیراب

که پدر  یقم منتظر آسانسور بمونم. به اتاطاقت نداشت گهی. درفتمیپله ها رو باال م عیسر
 ی. کمدمیبا پدرش رود ایبود، رفتم و در رو باز کردم و داخل شدم. بحث تان ایتان

 تعجب کردم.

 :ایتان

صورتش گذاشت. بغض  یو دستش رو رو دیکش یغیحرف من، ج دنیاز شن مادرم
ا  یهمراه با اشک آماده  ینیسنگ کردن  انقدر فراموششکستن بود. به پدرم گفتم: واقعا

 شما آسون بود؟! یمن برا

 یردک کاریبه پدرم گفتم: چ قهیکردم. بعد چند دق هیدهانم گذاشتم و گر یرو رو دستم
 تو رو بکشه؟ خوادیم سیکه رئ

 دیکرد کاریمن چ یبا زندگ دیفهمیکشتن شما فرستاده!م ی: اون من رو برادمیکش داد
 هی دیبر...دیکشور بر نی.از ادیبر نجایو از ا  دیرو جمع کن لتونیاآلن وسا نیپدر؟! هم

 نکنه. دایشما رو پ یکس چیدور که ه یجا

 :نیراب

 ؟یردک یرو از من مخف ای: چرا زنده بودن تانگهیداره به پدرش م ایکه مادر تان دمید 
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ا به من گفته بودنمرده. یمن مخف-  نکرده بودم واقعا

! ایکردم و پشت سر هم صداش کردم: تاننگاه  ایبه تان عیبلند شده بود. سر بحثشون
 !ایتان

 کرد و حواسش به من نبود یداشت با خانوادش بحث م ایتان اما

 همه جا را به سکوت کشوند. با ترس بزرگم رو به رو شدم. ریت یناگهان صدا که

ا یدق ریخورده. ت ریت ایتان دمید و  دیکش غیج هیبا گر ایاز قلبش رد شده بود. مادر تان قا
نم خشکش زده بود. م ایافتاد و زانو زد. پدر تان دنیچشمانش مثل چشمه به جوشاشک 

افتاد.  دو زانوش یبه قلبش نگاه کرد.بعد کلت از دستش افتاد و  رو ای. تانشدیباورم نم
از  یبغلم در حال مردن بود و من کار یرسوندم و اون تو هشخودم رو ب عیمن سر

. من... مینکما قرار بود با هم ازدواج  نیتش گفت: راببا تمام قدر  ای. تانومدیدستم بر نم
 از خانوادم مرا... قبت کن. کنمیمن عا... عاشقت بودم! خواهش م

مکم من ک ی. خدایریبم ستیتو قرار ن ایگفتم: تان د،یچکیکه از صورتم م ییاشک ها با
 من! یکن. خدا

 !نیدوستت دارم راب-

 ادیفر رفت. بلند ای... از دنایو عشق من تان که دستم رو گرفته بود، افتاد ایتان دست
 ! نه! نه!ای! تانایگفتم: تان یو م زدمیم

ن رو او  یبلند شد و از اونجا دور شد. تا کس روزمندانهیو پ یطانیش یبا لبخند یجهنم
 .نهینب

ود. باون آشغال هم اومده  اه،یببر س یقبرستان خاک کردن. حت یرو روز بعد تو ایتان
رو  شقی.طرفش رفتم و ستادهیرو به روم ا یاون عوض دمیرو آوردم باال د که سرم یزمان

 ! لعنت به تو!یگرفتم و بلند داد زدم: تو اون رو کُشت
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 ای قانون جنگه! نیشدنو اون آرام در گوشم زمزمه کرد: ا یعصبان سیرئ یها گاردیباد
 . یکُشته ش ای یبکُش دیبا

 و ازش گرفته بود.کرده بود و دستگاه ر  یجک رو زندان سیرئ

ساعت نُه بود که اومدم سر  یرو قورت دادم. شب حدودها تمیاومدم و عصبان عقب
مت رو انتقا ایسنگ قبر گذاشتم و آروم گفتم: ))تان یرو رو یداوود ی. گل هاایقبر تان

 !((رمیگیم

 یکنن فقط برا یم شکشی. قدرتمندان ما رو به مرگ پمیقصه هست کی یفقط آدما ما
 شون.بقا خود

 یمعشق  هیبود. رو بهش کردم و گفتم: اما تو فقط به خاطر  یا یباور نکردن داستان
 ؟یریانتقام بگ یخوا

 !یسارا تو هم به خاطرعشق انتقام گرفت-

 ه؟یچ ؟منظورتیچ-

 یم یزندگ نجایا یپدر مادرت، به خاطر عشق به خواهرت دار تو به خاطر عشق به-
ا  ؟یکنیم کاریزندان کتک زده، چ رونیخواهرت رو ب یکی ی. اگر بفهمیکن ر هخب مسلما
 سراغ اون طرف تا اون فرد رو نابود کنه. درسته؟ یفرستیم یشناسیرو م یک

 .یگیدرست م-

درت، به پدر و ما باشه. به همسرت، یعشقت به ک ستیو گوش کن سارا! مهم ن-
 یدیم براش متو جونت ه نهیصدمه بب نایاز ا یکی. اگر تیخونگ وونیح یحت ایخواهرت 
 درسته؟

 .دیآره ببخش-
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 ایدخترحاضر بودم کل دن نیشد و گفت: گوش کن سارامن به خاطر ا کمینزد یکم نیراب
 یواده هاباند ها رو نابود کنم تا خان نیتمام ا نیرو پشت سرم بذارم و رها کنم و همچن

 گم؟یم یچ یمن و تو ازهم نپاشه. متوجه ا گهمثلید

از  خروج یاجازه  یبه سمتم اومد و دستبندم رو باز کرد ول افسر کیاتاق باز شد. در
 موندم تا خوب شم.  یم یچند وقت بستر دیاتاق رو بهم نداد. منم قبول کردم. با

 میتونیزود م یلیخ میدیبه مالقاتمون اومد. با چند تا ترفند فهم لیوک کیروز بعد  چند
دارم  دیبگ ایگذشت  یزود م یلیخ یکه همه چ دیفکر کن دی. شامیاز اونجا خالص ش

مثل باد  یمن و بچه ها همه چ یبگم درسته برا دیبا یول گمیداستان رو خالصه م
 دونمی. نممیخورد یشد و هر دفعه شکست م یم لیگذشت. پشت سر هم دادگاه تشک

دارک مو همه  میگناه یهفتم که باالخره دادگاه قبول کرد که ما ب ایدادگاه پنجم بود 
آغاز شده  ماجرا نبود. تازه  انتقام من انیپا نیا یول می. ما آزاد شده بودجعل شده بود

که چقدر  دیکن کرف د،یخونیداستان من رو م دیکه دار یکسان یهمه  دیبود اما شا
 یزندگ کی یگذشت کنم و بعد از آزاد یحت تونستمیانتقام. من م کیخسته کنندست

 تازه داشته باشم.

و هاش ر  دیکه من آزاد شدم دوباره تهد دیفهم یمامبا م که نی. همستین نجوریا اما
 که دوستشون دارم ضربه بزنه. از همه مهم تر یکرد و ممکن بود به کسان یشروع م

به خودش  نیو کو یزندان بودم به کمک هر یکه من تو ی. اون وقتاستیخواهرم سون
 یسو اگه فقط تر پاهاش درمان شده بود  یحتتونست راه بره.  یبود و کم کم م دهیرس
من  دیرو به کشتن بدم. پس با شیافتاد، ممکن بود باعث و بان یم ایدل سون یتو
 میبگ دیبا دی. شامیاسمش رو انتقام بذار دینبا دیو شا کردمیحرکت رو م نیاول

 باماگر به کشتن ما یکردم. حت یخانوادم محافظت م یاز اعضا دیمحافظت. بله! من با
 شدم. یمحکوم م
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زرگ خونه نسبتا ب کیما اومده بود. اون  یهمه  دنیبه د امیلیآزاد شدم، و که یروز
اون خونه بودند مثل  یکه با من متحد بودند تو ییداشت همه بچه هانه. اونا

 یمورد اعتماد. وقت یچند تا از بچه ها نطوریو هم نیاسکات و کو ام،سم،یلی،ویهر
صال خوشحال نبودم. من فقط . من امداخل شدم همه خوشحال بودن. اما من نبود

 دهیکش رونیموجود تمام لبخند و عشق رو از درونم ب کیوجودم بود.مثل  یتنفر تو
وابه و خکه  دمیرفتم. در رو باز کردم و د ایبود. به همه نگاه کردم و بعد به اتاق سون

بود.  المراحتیو خ دمیکش یقی. نفس عمدهیتخت خواب یهم کنارش سرش رو نیکو
کش و قوس  یکم دن،یکش ازهیشد و درحال خم داریب نیکو گشتمیم بر مداشت یتوق

 زد: سارا!  ادیفر دیمن رو د یداد به بدنش و وقت

اب کرد و گفت: من دارم خو  هیگر د،یمن رو د یشد و وقت داریب نیکو یبا صدا ایسون
 !نم؟یبیم

 شتم!من برگ ،نجامیزدم و بعد گفتم: نه خواهر مهربونم. نه عشقم. من ا یلرزون لبخند

 و. سرم رو کج کردم و به سمتش رفتم خوردیگونه هام سر م یصدا از رو یهام ب اشک
 یصدا اشک م ی. منم بکردیم هیبلند گر ابلندیتخت نشستم و بغلش کردم. سون یرو
 ازش برام سخت بود! آخ که چقدر دلتنگش بودم. ی.آخ که چقدر دورختمیر

گ چهرت تن یمن دلم برا نمیلرزون گفتم: بب یارو از بغلم جدا کردم و با صد ایسون
 من. مهربون من! نینازن نمیشده بود. بذار صورت قشنگت رو بب

 زدیم کرد. با مشت به من هیبلندتر گر ایرفت. سون رونیاز اتاق ب نیشدم که کو متوجه
مان . نه!تو... مثل مای. من رو ترک کردیشد دیناپد کهوینامرد  یگفت: تو! تو یو م
 تو... تـ... رمیمی... من بدون تو میتنهام گذاشت بابا

ندادم. بزن محکم  یهت خبرببودم. تنهات گذاشتم. از خودم  یآره بزن. من خواهر بد-
 تر بزن من...من...
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بود.  . واقعا دلم براش تنگ شدهمیکرد هیمن رو بغل کرد و هر دو بلند بلند گر ایسون
ه کشد  یکرد. نه نم یرگشته بود. باورم نمبودم که از گور ب یمن براش مثل جنازه ا

 باور کنه.

 !ه؟یگفت: خب نقشت چ نی. رابدمیکش یقیاومدم. نفس عم رونیاتاق ب از

 اون باشگاه کجاست؟!-

گاه شدم. از دور ن دای. دم باشگاه پمیررفتیخوش دستم شدم و به اون مس نیماش سوار
 یشتاز در پ دمیهستم! د یمیقد والیکردم. اوه! چقدر محافظ داره اما من هنوز اون ه

 اومد. رونیکه به نظرم آشنا بود، ب یکی

 !؟یشد وونهید ؟یریگفت: صبر کن. کجا م نیکه راب رفتمیبه سمتش م داشتم

 رو کنار!کرد و من زندان افتادم. حاال ب انتیاز افراد من بود. به من خ یکیاون -

ول و سرش رو با دست جد ینشسته رو دمیرفتم. د یزدمش و به سمت در پشت پس
 شده؟! یزیو گفتم: چ ستادمیهاش گرفته. رو به روش ا

 مزاحم نشو برو گمشو!-

 !یکرد رییتغ یلیآم... توماس تو خ-

ال به زدم: حا ادیو فر واریبه د دمشیرو گرفتم و محکم کوب قشیسرش رو باال آورد،  تا
 !؟یندازیمخمصه م یمن رو تو ؟یکنیم انتیمن خ

 یکی. دستم رو مشت کردم که بزنمش که کردی. به چشم هام نگاه نمدیزمن، لر  دنید با
ا مچه بدرد  شیسارا اگر بکش ریزد: آروم بگ ادیاز پشت من رو گرفت و برد عقب و فر

 خوره؟یم
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. به سمت توماس دمشیکوب نیزدم و از پشت محکم زم یرو گرفتم. چرخ نیراب دست
به عقب قدم برداشتم  تیکردم و با عصبانافتاد. تعجب  هیرفتم تا اومدم بزنمش به گر

 !؟یدیترس هیو گفتم: چ

همسر و  خواستنیکرده بودن. اونا م دمیدقربان من متاسفم. اما مامبا و مکس ته-
 دختر کوچولوم رو به قتل برسونن. من...من مجبور بودم.

 بهش زدم و به یرفتم و مشت واریسر دادم. به سمت د یپشت برگشتم و داد بلند به
: توماس رو گرفتم و بلندش کردم و گفتم ی قهیستم نگاه کردم. پر خون شده بود. د

 !دونه؟یدرباره من م یزیمامبا چ

 نداره. یخبر گهیکه مکس روسراغ شما فرستاد، د یاز اون موقع-

 !نی.رابنیرفتم صدا زدم: سوار شو راب نیرو هل دادم و به سمت ماش توماس

 . آخ!ی. انقدر قدرت داریتهس فیدختر نح هی! تو یآخ لعنت-

 بپر باال! ؟یچیپ یبه خودت م یتو هنوز دار-

ع حرکت کردم شرو یشاگرد شد و وقت یچهار دست و پا به سمتم اومد و سوار صندل با
 . به سمتش برگشتم و گفتم: تو حالت خوبه؟!دنیکرد به خند

 !وال؟یاسمت رو گذاشتن ه لیدل نیو گفت: نه! به هم دیخند دوباره

به  هنیآ ی. به اتاقم رفتم. تومیرو گاز دادم و به خونه برگشت نیتکون دادم ماش یسر
ل موهام رو برداشتم. ک یچیمزاحم دوباره بلند شده! ق یموها نیصورتم نگاه کردم. اه! ا

 یور مخفافتادم که مام یاون روز ادیگوشم کوتاه کردم. به خودم نگاه کردم.  ریرو تا ز
 رو کشته بودم. سیپل
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انتقام کار  دیبه چشمهام نگاه کردم. شا نهیآ یتو یکنارم بودن. کم شهیها هم احممز 
مواد  عیرسوند بلکه با توز بینباشه اما...اما مامبا نه تنها به من و خانواده ام آس یدرست

 و نابود کردن. مارینسل ها رو ب ی هیمخدر جوان ها و بق

قبال  که نیرو کنم. البته دوستان رابکار  نیا دیدر کار نباشه، من با یسیپل یحت اگر
و  نیکو دیرو گرفتم. با میبهم کمک کردن. تصم یلیبودنهم خ سیپل یرویاز ن یعضو
 ممکن. یجا نیتا جاشون امن باشه.دورتر فرستادمیم گهیکشور د هیرو به  ایسون

 ،ینیمحافظ چ یسر کیرفتم و گفتم: خوب گوش کن  یهر شیو پ رونیاتاق ب از
 .خوامیم نیچ طیبلپاسپورت و 

 !؟یکن کاریچ یخوایسارا م-

 زیم یرو میبه داخل اتاق رفت کردندیپشتم نگاه کردم. بچه ها داشتن پچ پچ م به
 نیتربفرستم، به یامن یرو جا ایو سون نیکو خوامیم نیها نشستم و گفتم: بب وتریکامپ

دا فر  نیجا همهستش.اونا رو بفرست اون نیممکن و دور از مامبا تو چ یجا نیو دورتر
 برسه. بیآس زامیبه عز خوامیو نم نمرو تموم ک هیقض نیا خوامیشب. م

 .رهیگفت: اما مطمئنا خواهرت نم رفتمیم رونیداشتم از اتاق ب یوقت

 ریجا گ یوقت رنیم نیبه چ لیهمراه با و نیو کو زنمیبره بهش آرام بخش م دینه با-
 دارم. ازیجنگ ن نیا ی. بهش توگردونمیرو برم امیلیخوب شد، و یشدند و همه چ

 .کنمیرو جور م زیخب قربان! از امشب همه چ اریبس-

 ممنون.-

تموم  یبه زود یو به سقف نگاه کردم. همه چ دمیتخت دراز کش یاتاقم رفتم رو به
 و چکسیه گهی. اون موقع دکنمیم یزندگ ایو همراه با سون رمیگیو من آرامش م شهیم
 .ستیبرام مهم ن زیچ چیه
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 یکرد ول هیرفت. البته بهم چند بار زنگ زد و گر نیبه چ ایسه روز گذشت. سون ود
که  ها نبود لمیف ینه. قصه من مثل تو ای نهیبب بیجنگ آس نیا یممکنه تو دونستمینم
 نر یمی. افرادش تک تک مدیفهمیم دیتموم شه. مامبا با زیانتقام ساده همه چ کیبا 
 .بودناما متاسفانه براش مهم  شهیم یچ

 یاهاز اون دوست  نیاز زندان گذشته بود اما راب رونیماه از اومدنم به ب کی حدود
 یاثر یزدم.زمستان شده بود ول رونیشدم و ازخونه ب ی. منم عصبزدینم یحرف شیمخف

 پارک نشستم. به آسمان نگاه یصندل یو رو زدمیجاده ها قدم م یاز برف نبود. تو
 دادم. رونیکردم و نفسم رو با قدرت ب

 روش انداخت و یقیچاقو از کنار صورتم رد شد و خط عم کیکه تو خودم بودم  نیهم
نفر که صورتش رو پوشونده  کیو  دمیچرخ عی. سرنیپرت شدم زم یصندل یمن از رو

 یرد بدبه شکمم زد و با د ینفر لگد کی. اومدم بلند شم که ستادیمن ا یبود، رو به رو
 یرپهلو بلند شدم و گفتم: شما ها کدوم خ دردم و با به خودم اومد عیپرت شدم. سر

 !د؟یهست

اد از زندان آز  والیکه ه قتهیبا زبون چاقو رو لمس کرد و گفت: اوم... پس حق مرد
 !!گفتایراست م چارهیشده!؟ توماس ب

 !؟یسرش آورد ییچه بال یلعنت-

اون به و  میل عام کردچشمش قت یخانوادش رو جلو یآم... نه. خودش نه. همه -
 !ییخاطر تو تنفر گرفت و گفت که کجا

 !هیواقع یوالیکهیمن! به سمتش حمله کردم و گفتم: مامبا  ی! خدا؟یچ

ا! دیمرد خند اون  و گفت: هاهاهاها! واقعا
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داشتم و نه چاقو. با مشت بهشون زدم به سمت  یحمله کردم. نه اسلحه ا بهشون
بار بهش مشت زدم. انقدر زدم که بار نه صد  کیکه چاقو داشت حمله کردم و  یآخر

 و گفت: آره بزن بزن تا... دیصورتش پر خون شد. بعد خند

 شروع یانتقام نکهیسرم حس کردم. اون مرد گفت: قبل ا یاسلحه رو رو یگرم کدفعهی
 .ابدیم انیبشود،پا

و ر گلوله، همه جا رو فرا گرفتو همه جا رو سکوت شد. اون مرد که اسلحه  کیشل برق
عبور  درست از وسط سرش ری. تدمیود، افتاد به پشتم. برگشتم و اون رو مرده دگرفته ب

که کتک زده بودم،  یمرد یگلو یرو یرینفر شمش کیبعد  هیکرده بود. چند ثان
ا  والیگذاشت و بعد گفت: جناب ه  من حواسم هست. دیش بلندلطفا

ا یپسر تقر کینگاه کردم  بهش  و گفت: دیتش دودختر به سم کیجوان بود. از دور  با
 حالت خوبه؟!

 !یجکسون!  خوب خالصش کرد ولیبه جسد کرد و گفت:ا ینگاه کی بعد

ون بود رو برداشتم و به سمتش ا نیزم یکه رو یاسلحه ا عیشدم و عقب رفتم سر بلند
 و عقب رفت و مطمئنم اون تک دیکش یکوتاه غیدار گرفتم. اون دختر ج ریجوان شمش

 سرم گرفته بود. ینشونش رو رو راندازیت

 ؟یهست یپهلوم رو گرفته بودم، گفتم: تو ک نکهیا با

 .میما با شما هست دیمرد نگاهم کرد و گفت: بانو آروم باش اون

 کشمت! یم یناگر حرف نز  ؟یهست ی! تو کم؟یکنیم یزندگ یبانو؟! تو چه عصر-

 .نییپا اری! آروم باشسارا! اسلحه رو بدیبا عجله اومد و گفت: آروم باش نیراب هوی

 ن؟یک نایخشم نگاهش کردم و گفتم: ا با

 !نیمحافظت ازتو اومدن. فقط هم یبرا-



 
 
 

 
 190 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاشبنم هاشمی باغی ــــــ هیوال  

ا.-  آه بله حتما

 !یآروم باش. تو بدون محافظ اومد -

 هستم والیه کیزدم و گفتم: اول من  یزیتمسخر آم یآوردم. خنده  نییرو پا اسلحه
 !؟امیل ستین نطوریتن. او همه جا با من هس شهی. دوم افراد همامیم رونیکه تنها ب

 از گوشه کنار نیسنگ یبچه ها حدود ده نفر با اسلحه ها یرو که گفتم، همه  نیا
دار تعجب کردن و عقب رفتن. اون مرد به  ریو اون مرد شمش نیاومدن. راب رونیب

 کردم. کیاسلحه رو باال آوردم و شل عیخودش اومد و پا به فرار گذاشت. سر

جونش رو تکون دادم. کنارش نشستم و  مهیتش رفتم و بدن نمرد افتاد. به سم اون
 صورتش رو باز کردم و...

 !نجایا ایزدم ، الکس ب ادیفر عیمن!سر یخدا

 من! نه نه! یخدا-

 توماس... تو؟!-

رو از دست دادم.  یگفت:من... من همه چ داد،یکه داشت جون م یدرحال توماس
فرصت  کیمن جون دادن و مامبا بهم  یاونا جلو یفرزندانم و همسرم. همه  ،یزندگ

 داد تا بهش خدمت کنم و تو رو بکشم...من فقط...قربان اون ممکنه از نقشه گهید
 شما...

 من! ی: نه نه نه! توماس خداالکس

پر از خون توماس نگاه کردم و گفتم: من... من  یپخش شدم. به دست ها نیزم یرو
 مامبا! کشمتی... خودم مکشمتیم

بود. در رو باز کردم به سالن  رونیبا اون سه اعضا، ب نیخونه برگشتم. راب شدم به بلند
 اند؟! یک نایرفتم و گفتم: خب ا
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 ...ینکردم ول یمتاسفم که معرف والیه-

 یو کگرفتم و گفتم: نه حوصله داستان دارم و نه وقتش رو دارم. بگ قشیرو به   دستم
 هستند.

: کنمیم ی. معرفکردنیباند اسلحه کار م کی یاسه نفر بر  نیخب ولم کن تا بگم.ا لهیخ-
 .یمبارز حرفه ا ایبرادر مار  ویهکر و بر  ایمار ،یحرفه ا راندازیجکسون تک ت

 !ر؟یشمش کیاونم با -

 آروم باش الکس!-

. به خاطر دهید میعلشرق ت ی. اون توکنهیم یرویپ یخاص یبرادر من از اصول ها-
در مواقع  نیو همچن  کنهیشخص رو مجازات م با توجه به گناه و اعمال، اون نیهم

 .کنهیحساس از اسلحه عقاب صحرا  استفاده م

از حد شده بود. دوستانم کشته شدن، من از خواهرم جدا شدم.  شیخشم من ب گهید
 نیا دیمامبا. من با یخانوادم قتل عام شدن و فقط و فقط به خاطر اون گروه مسخره 

 کشته نشن. ایبه دست مامبا معتاد  هگیقائله رو ختم کنم تا افراد د

 کنم. کاریگرفتم چ میاما ناگهان تصم ومدیبه ذهنم ن ینقشه ا اما

برام  یقو C4  یسر کیرفتم و بهش گفتم  یبهاتاق هر عیصبح بود. سر ساعت،دو
ه که بهش پنا ییمامبا رو بکشم و بعد اونجا یها یاول تمام حام خوامیدرست کنه. م

گاه از اون باش ینه اثر شهیم داریصبح ب یکس یوقت یعنیکنم.  انکسیبرده رو با خاک 
 نابود بشه. یداشته باشن. همه چ ااز مامب یمواد مخدر باشه، نه خاطره ا

 یکه برا ییمامبا، همونا یاز محل دو تا بچه  ایدست به کار شدم. با کمک مار پس
خونه امن  کی ی.اونها توکار رو کرد نیکنه. اون هم هم داینجاتشون تا دم مرگ رفتم، پ
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و اون  امیمن. صبح با ل یبود نه برا یتیاونا امن یشده بودن اما برا یمخف یتیامن یلیخ
 .میکرد تجکسون حرک رانداز،یتک ت

و  کردیمامبا رو جور م یبود. اون اسلحه ها مونیبه نام سا یمرگ، شخص ستیل اول
 منینازن یسلحه بودن با چاقوارازل و اوباش در حال قاچاق ا یسر کیطبق معمول با 

 !مونه؟یاسمش سا نجایا یجلو رفتم و گفتم: خب ک

 ییپاری. زدیاز اونا اومد موهام رو کش یکیخنده زدن و  ریبه سمتم برگشتن بعد ز همه
 !؟یدنبال من یچ یدختر بچه برا یزد و گفت: تو

ه کسون اجاز ج نکهیدستم چرخوندم و قبل ا یو بلند شدم. چاقو رو تو دمیرو کش دستم
د که مغزش رو منفجر کنه، خنجر رو به سمتش پرتاب کردم و به شاهرگش برخور  رهیبگ

ن آوردن و به سمتم گرفتن به سمتشو  رونیاسلحه ها رو ب هیشد. بق نیکرد و نقش زم
 .دشونیبرگشتم و گفتم: بکش

به  گلوله جکسون همه بچه ها که پنهان شده بودن، اونا رو کیشل نیحرفم، با اول با
خودش رو  نیزم یجونش رو نیکه با آخر یکیغرق خون شده بود.  نیگلوله بستن و زم

 !؟یهست یک گهیگفت: تو...تو د دیکشیم

 شکار اومده! یهستم که برا ییوالیکمرش گذاشتم و گفتم: من؟ خب من ه یرو رو پام

 یگفتم به مقصد بعد امیو از جکسون تشکر کردم و به ل میشد نیسوار ماش برگشتم
خونه امن رو داشت.  یبرق یو حصار ها تیکه مقر کنترل امن یکس یعنیحرکت کنه. 

ا یتقر  یبزرگ یبود. اون ها پهباد ها یقو یلیبا خونه فاصله داشت و خ لیما کی با
باد ها سرباز هم اونجا نبود اما تمام په کی ینظر داشت. حت ریداشتن که کل خونه رو ز

 دند.مجهز بو  یقدرتمند یبه اسلحه ها
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از اون  یسر هی یساخته بود، رو ایکه مار یا لهیبا وس م،یدیکه به اون خونه رس یوقت
کار  نی. انداختیم یادیز یها زیآلن  نو یعنیها،  تیامن نیاون خونه، مخ ا یپهباد ها
ا مامبا قطع بشه. رونیو ارتباط آلن با ب فتهیهمه پهباد ها ب شدیباعث م  و خصوصا

 اتاق کوچک معلوم بود. تمام اون هیبود اما  یمعمول یونه خ کی.میخونه شد داخل
ود و کلت در ب یاونجا بود. تا در رو باز کردم اون از ترس رو به رو لیو وسا وترهایکامپ

 کیلو گرنه ش این کیبچه بود! با ترس گفت: نزد هیمن گرفته بود. انگار که  یرو جلو
 !کنمیم

 هام رو باز کردم و گفتم:بزن خب! دست

 داشت، گفت: قربان! رنظریکه از صد متر اونطرف تر من رو ز کسونج

 تو دخالت نکن!-

 !یدِ بزن لعنت-

 کیگذاشتم و گفتم: معلومه  زیم ی. به سمتش رفتم و دستم رو رودمیکرد. خند کیشل
و  اون پهباد ها یکه چطور یگیو تو هم بهم م هی! اون اسلحه خالیستین شتریاحمق ب

 من رو خاموش کنم!ا یاون خونه  تیامن

 یهمه چ ،یبکش زیاون دو شاخه رو از پر یبچه اسلحه رو انداخت و گفت: وقت اون
 !شهیقطع م

مامبا احمق  نقدری. اشدیبه برق وصل م تیکل اون امن یعنیزدم و گفتم:  یشخندین
 بود!

ره اومدم. با دست هام اشا رونیبه صورتش زدم و از خونه ب یلیس کیو دمیرو کش برق
 اون خونه! میبر دیبا دیکه برگرد کردم
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 دمیلحظه د کیبودم.  ستادهیهام بود، ا بیج یکه دستم تو یدرحال یدر ورود یجلو
وجه همه سقوط کردن. بعد مت قهیتمام پهباد ها منو نشونه گرفتن اما بعد از چند دق

 .دهیو ترس دهیشدم از پنجره طبقه دوم، پرده تکون خورد مطمئن بودم دخترش منو د
اال باز عد از سقوط پهباد ها، تمام برق ها قطع شد و دروازه متصل به برق با ولتاژ بب

 شد.

جرنما آ. خنجر رو دستم گرفتم و داخل خونه سه طبقه با ادیدنبالم ب امیندادم ل اجازه
که  ورنطیفر خورده، باال رفتم. هم یرنگ شدم.در خونه رو باز کردم. از راه پله  دیسف

دا ص دم،یبه طبقه دوم که رس زدمیو بلند سوت م دمیکشیم وارید یروچاقو رو  رفتمیم
 ییجاناراحت شده، ک والیه ینبود یاومده ببرتت، دختر خوب والیه ؟ییکجا نایزدم: ال

 تو؟!

 یکه تو یا قهیعت ی. اون گلدون و کاسه هازدمیراهرو قدم م یسوت زدم. تو دوباره
بسته  یا. از ته راهرو صدنداختمیسر راهم م اونجا بود. همه رو دم،یمامبا د یخونه قبل

و گفتم: دختر  ستادمی. پشت در اشهیشکستن ش یشدن در اومد و بعدش صدا
 مامانت. شیببرتت پ خوادیمخاله  ای! بستین یبابا راه فرار یکوچولو

 کن. کیشل کیپنجره  کیگفتم: جاش نزد یگوش یتو

؟ مامان اومده دنبالت یدیفتم:دزدم و گ یشخندی. ندیکش غیج نایجکسون ال کیشل با
 .رونیب ایب

ه داخل در زدم و باز شد. ب یگذاشته بود. پام رو باال بردم و محکم تو یدر، صندل پشت
م تکون خورد. به سمتش رفت هینبود اما... چشمم به تخت خورد. تشک  یکه رفتم خبر

رفتم گموهاش رو  تخت به من نگاه کرد. ریاز ز نایو تشک رو بلند کردم و پرت کردم. ال
 یراهرو پشتش رفتم و موها ی.پرتش کردم تودیکشیم غیو به راهرو کشوندمش. اونم ج

 گلوش گرفتم و گفتم: ادوارد  کجاست!؟ ریو چاقو رو ز دمیبلوندش رو کش
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 وقته ازش خبر ندارم. اون رفته ژاپن از دست پدر فرار کرده! یلیخ-

 ر!دستم چرخوندم و گفتم: هوم. پد یتو راهرو قدم زدم و چاقو رو یکردم و تو رهاش

از  هنکیپدر؟! به خاطر ا یگی! و تو بهش مهیسم اهیمار س هی. اون ستیپدر ن کی مامبا
 قشنگ دارم. یریغافلگ هیمن براش  یول کنهیمحافظت م نجایتو ا

 لمیدختر ف نیو از کشتن ا ستهیروم با یجلو ادیکه پشت سرم بود، گفتمب امیل به
 مامبا؟ یدونیگردنش گرفتم و گفتم: م رینشستم و چاقو رو ز نایر ال. پشت سرهیبگ

خت بشه خوشب دوارمیکرد فرار کرد.در واقع راهش رو از تو جدا کرد. ام یادوارد کار خوب
 .یگذاشتینقطه ضعف من م یدست رو دیبااما انتقام من شروع شده و تو ن

 اون یفیضع غی. با جدمیبربا چاقو گلوش رو  دمیکش یرو م نایکه گردن ال همونطور
 و خون رو پاک کردم. بلند شدم و گفتم: دمیمرد. چاقو رو به لباس هاش مال

شکار، ممکنه اونا شکست بخورن. پس  یبر یبا خودت م یچند تا سگ شکار یوقت
 .یخالص کن ریت کیرو با  یاون شکار لعنت ،یخودت هم شکست بخور نکهیبهتره قبل ا

من هستم. همون  یباشه و اون گرگ زخم یگرگ زخم کیچون ممکنه اون شکار 
 !یوندیپ یجهنم م یتو وادتزود تو هم به خان ای ریو د یکه تو ازم ساخت ییوالیه

هشت  یساعت حدودا میبرگشت یخونه. وقت میامروز بسه. خسته شدم، بر یبرا گهید
مه امشب ه دیمن با یگفتولیم ایو مار ویشب بود. جکسون داشت درمورد من به بر

رفتم که همراه اون شاگرد کوچولوش در حال  ی. به اتاق هرکردمیرو تموم م زیچ
 حرف بزنم؟ یباهات خصوص شهیم یساختن بمب ها بودن. بهش گفتم: هر

 رفت و گفت: قربان! رونیاون پسر ب یاشاره هر با

 !شهیبمب ها امشب حاضر م نیا-

 ه؟یقربان همشون حاضرن. امرتون چ-
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 رو امشب تموم کنم. به اون پسر یهمه چ خوامیم قتشیگفتم: حقسمت در رفتم و  به
ومش . خودم تمامیلیو یو حت امینگو. به الکس، ل چکسی. به هادیبگو همراه من ب ویبر
 .گردمیوبر م کنمیم

 اطاعت قربان!-

 ویبمب ها رو برداشتم و همراه بر فیسه صبح بود که ک یساعت گذشت. حدودها چند
 یتنها و خال یلیبه خونه نگاه کردم، احساس کردم که خ یوقت .میزد رونیاز خونه ب

 ساکت شده. همه دوستش داشتن. ن،یرو فرستادم چ ایکه سون یافتاده. از اون موقع

 ین کسنگاه کرد و گفت: قربا نی. با دوربمیدیبه باشگاه مواد مخدر مامبا رس ویبر با
 !یخدمت کار نهی. نه نگهبانستین

 !ای. همراهم بستیمهم ن-

دند، بو  ستادهیما ا یهمه کنار مامبا با اسلحه رو به رو میکه وارد ساختمون شد نیهم
. میدکردم. با هم سر تکون دا وینگاه به بر کیها افتاد. فیدستام رو بردم باال و ک

کردم و به پشت مبل  کیآوردم و به سمتشون شل رونیعقاب صحرا رو ب یاسلحه 
 هیدر عرض دو ثان د،یرسیم یبه هر ک رشیشا شمزد و ب یپرش کی ویاما بر دمیپر

بود! من خشاب رو عوض کردم و  عیسر یلی. خشد،ی. باورم نمکردیدستشون رو قطع م
 دو، ک،یکرد.  کیزد و به سمت اونا شل یچرخ کیهوا  یرو دمیکنم د کیتا اومدم شل

 ! همه کشته شدند.0سه، تق تق تق

دجور ب یو گفتم: ه دمیرفتم. خند ویسمت بر . بهدیباال دو یبه سمت راه پله ها مامبا
 ها! یماهر هست

رو  گذاشت به مرده ها احترام گذاشت و گفت: اونا انواع گناه نیرو زم رشیشمش ویبر
 م؟یکن کاریمرگ بود.حاال چ اقتشونیکرده بودند و ل
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من  غالفش کرد و به یرو تو رشی. شمشمیکن یتمام بمب ها رو جا ساز دیخب با-
بار  ریت کی دمیاومد و تا سرم رو آوردم باال د نییبرگش پا گاریمامبا با س کمک کرد ،

و هلش  دمیدو ویکرد به سمت بر کیماشه رفت و شل یبزرگ دستشه، و دستش رو
 هیثان 90بمب برخورد کرد و تا  یبه چاشن اه ریاز ت یکی. رونشدیدادم از پنجره پرت ب

فرود  نیزم یبا آرامش رو ویکه بر دمی. به طرف پنجره رفتم و دشدیمنفجر م گهید
قلبم.  کیهم نزد یکیبه پام ، و  یکیبه بازوم،  یکیخورده بودم.  ریاومده بود اما من ت

هم  چشمهام یصورتم و حت یرو نگاه کردم. خون رو کردیکه از بدنم فوران م یخون
 هیه بقو ب تحمل نداشته ی. بله انگار هرانیآشنا م یها نیاز دور ماش دمیبود، د ختهیر

 خبر داده به الکس و بچه ها نگاه کردم و...

 : الکس

 گفت: اونجا! امیل م،یبه سمت ساختمان بدو میو تا اومد میشد ادهیپ نیماش از

ا رو از پنجره م ستادهیسارا غرق در خون بود و ا میبه پنجره طبقه دوم نگاه کرد همه
خ رانفجار بزرگ  کیمون نشد. اما باور  دیباری. اشک و خون از چشمهاش مکردینگاه م

بمب ها  بود. تمام باشیو ز یشگیکه از سارا برامون موند، لبخند هم یادگاریداد و تنها 
 .ختیفرو ر هیغرق شد و پس از چند ثان آتشمنفجر شدن. ساختمان در 

ر رو به زور سوا لیبه خودم اومدم. و س،یپل ریآژ یخشکمون زده بود. با صدا یهمگ
 کیه کروزنامه ها، اخبار همه جا پخش شد  ی. فردا صبح تومینجا دور شدو از او  میکرد

از مواد مخدر بود، در مرکز شهر به علت نشت گ دیتول شگاهیباشگاه که در اصل آزما
 والیبه نام ه ینداشتند. اون ها از وجود قهرمان خبراز اونجا  یمنفجر شد و مردم حت

مبا شوم ما یرحمانه و نقشه ها یو کشتار بکه مردم رو از کشت  یخبر نداشتن. قهرمان
 ییوالیبود. در آخر به ه یاهل وانیح کیداشت.  یآروم یکه زندگ ینجات داد. قهرمان

 شد. لیدرنده و ترسناک تبد
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خاطره  کیهمه به  یترسناک و خطرناک بود. اون برا رونیدل رحم بود اما از ب سارا
 شد. لیتبد

 

 بعد از ظهر 6:12ت در روز جمعه سوم آبان ساع انیپا

 

 :کیفصل  راستاریو

 «یازغند یجعفر الهام»

 فصل دو: راستاریو

 «اسی»
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 گرافیست : کوثر بیات

 www.98iia.com  جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس
 مراجعه کنید. 

 

http://www.98iia.com/

