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 رمان فوررمان هیوال 

 هیوال  نام کتاب:

 نویسنده : شبنم هاشمي باغي کاربر نودهشتیا

 ژانر: اکشن ، ماجراجویي و تراژدي

 به نام حافظ زمین و آسمان

 هیوال

 بعد از ظهر 2ساعت  1396آغاز داستان آذر سال 

اي اکسو گوش کردم به ذهنم رسید. امیدوارم در پیام نویسنده: این داستان را از وقتي آغاز کردم که به آهنگ هیوال از گروه کره

انتها چاپ بشود و در کنارش گروه اکسو بداند من یکي از بزرگترین طرافدارش هستم؛ ولي در طول نوشتن این داستان داشتم 

اید جنایي باشه ممکن هست همه سنین نتوانند بخونند یا بهتره بگم مناسب همه سنین نباشه، در این کردم، اگر یک داستان بفکر مي

هایي که هر کسي میتواند بخواند اما به شرطي که از داستان خسته نشه چون قسمتداستان فقط عشق خانواده در میان است و این

 کنم.از رمان خشونت باالیي دارد و به همه پیشنهاد نمي

شود من این رمان رو در دانشگاه آغاز کردم و امروز سوم آبان نودوهشت تمام شد. من به خدا اعتماد دارم که این کتاب چاپ مي

ام که هر موقع منصرف چون تالش دو سالم را روي این داستان گذاشتم، اول خدا بهم امید داد و همیشه کنارم بود و بعد خانواده

 دادند تا ادامه بدهم.من امید مي آوردم، بهشدم یا کم ميمي

 خدا همیشه و همه جا در کنار ماست.

 

 خالصه:

داشتني، داستان من درمورد دختري است با موهاي طالیي چشماني سبز و با قلبي مهربان در کنار شغل هیجان انگیز و دوست

 اون یک بادیگارد است.

 

کردم این ي که داشتم وسایلم رو از اتاق خوابگاه دانشجویي جمع مياي بود. اوف! درحالکنندهواي خدا! امروز چه روز خسته

ام رو پشتم انداختم. درحال بازرسي اتاق بودم جمله رو زمزمه کردم. یک نگاه به کل اتاق انداختم. چمدان رو دستم گرفتم و کوله

دیوار کنار تخت خورد. تقویمي که از اول ورود  ام یا نه؟ به دنبال تماشا کردن، چشمم به تقویم رويکه ببینم آیا چیزي جا گذاشته

 به دانشگاه به دیوار زده بودم حدود پنج سال پیش...

 به سمت دیوار رفتم و روي تقویم دست کشیدم. 

دفعه یک ورقه از زیر تقویم افتاد. چمدان رو روي زمین گذاشتم، روي تخت خم شدم و کاغذ رو برداشتم با دیدن کاغذ لبخند یک

هایم این گروه رو کالسيهایم اومد. این کاغذ یک پوستر کوچک از مراسمي در دانشگاه بود که با چند تا از همي لبسردي رو

 دونید چرا؟! یاد اون دوران افتادم. سرم را باال آوردم و به پنجره کنارم خیره ماندم.تشکیل داده بودیم. اما لبخندم سرد بود مي

 پنج سال قبل

 شبه، زود باش!بیا سارا بدو ام -

 دونم چرا دیر کردند.     ام هستم. نمينتظر خانوادهآروم لیدیا دارم میام، م -

 لیدیا به سمتم دوید و دستم را گرفت و گفت:

 صورتي رو بپوش تو خواننده اصلي هستي یادت نرفته که؟!زود باش این لباس -

ي شهر  بیان، لباس رو از دست لیدیا گرفتم و ام بودم تا از حاشیهدهکردم و منتظر خانوادرحالي که به اطراف با نگراني نگاه مي

کردم اما نگراني بین به سمت پشت صحنه رفتم. لباس رو جلوي خودم گرفتم و رو به روي آینه ایستادم. داشتم خودم رو نگاه مي

ها! یک دامن بلند و شکي و بقیه مثل پرنسسزد، کامالً اندازه بود یک لباس دکلته مجلسي باال تنه یک روبان مهایم موج ميچشم

 پف پفي صورتي تیره از پشت بلند از جلو کوتاه تا زانو. دستم را روي لباس کشیدم از پشت صداي هلن اومد:

 خوان تو هستیم و تو خواننده اصلي. زود باش رهبر! ما هم -
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 فتم:به سمت هلن که پشت پرده قرمز محل پرو لباس ایستاده بود برگشتم و گ

 باشه باشه! دارم میام برو دیگه. -

دار تا زانو. روبه روي آینه نشستم درحالي که امواج بلند ساقجا رفت لباس رو پوشیدم با یک کفش پاشنهوقتي هلن از اون

بایي بال ام کشیدم و به پشت فرستادم. خط چشم را برداشتم و خطي به زینگراني در چشمانم پرتالطم بود. دستي به موهاي طالیي

یک رژلب  هایم را مانند بال پروانه نقاشي کشیدم؛پرستو کشیدم؛ سایه صورتي تیره رو برداشتم و با قلم مخصوص پلک چشم

 بنفش؛ ریملي کشیدم که مژه هام دوبرابر شد و پنکیک.

و با صداي تق تق کفشم  لند شدمهایم رها کردم. بام را با بابلیس  فر کردم و مانند آبشار روي شونهبعد از آرایش موهاي طالیي

 روي صحنه رفتم. 

 را خواندم. Selena Gomezاز   Wolvesآهنگ  

 ي ماتتو دو تا چشمات، یک آبي تیره

 یکي براي عاشقي مردن و یکي براي گم کردن 

 یک فرق شیرین، یک حقیقت سنگین 

 مجبورم نکن به انتخاب 

 خواد مان را ميهاي تابستانيدلم حس اون شب

 هاي آسمان، آزاد...تنگ یک احساس و تنها با ستارهدل

 وجوي یک شخص آشنا! نشانه اي از خانواده...در حال خواندن بودم و تمام حواسم به جمعیت بود در حال جست

 عالي بود! مدیر دانشگاه میکروفون رو گرفت و روي صحنه آمد، دستش را به پشتم زد و گفت:

 نیست دانشجوها؟!طور بسیار زیبا بود! این -

 همه تشویق کردن.  

 عالي! -

زد؛ رقصیدند. حواسم به لیدیا پرت شد که پشت سرم داشت با یکي از پسرها حرف ميسوت جیغ دست همه شاد و خوشحال مي

اون پسر مدیر برنامه کنسرت بود. در گوش هلن یک چیز گفت و رفتریا؛ هلن هم با نگراني از گوشه اومد در گوشم یک چیز 

گفت. خشکم زده بود. سرم رو باال آوردم و با چشماني پر از اشک و بهت میکروفون رو انداختم و به طرف در دویدم. جلوي 

 ام، کجان؟ کجان؟!مادرم پدرم خانواده -ورودي دانشگاه پلیس با ماشین ایستاده بود با نگراني به طرفش دویدم: 

 ت گفت: داش افسر پلیس درحالي که سعي در آرام کردن من

 آروم باشید! آروم باشید خانوم جانسون، آروم!  -

 کجان؟! -

 بغضم ترکید و جیغي سردادم. هلن و لیدیا به طرفم دویدند.  

شد؛ انگار که توي یک راهرو جا داشت تاریک ميقدرتو شوک بودم که هیچي نشنیدم و حس کردم همهپلیس توضیح داد اما این

کنند، مثل وقتي که بهت شد. احساس کردم پاهایم دیگه هیچي را حس نميها داشت خاموش ميپام که یکي یکي از المطوالني

هایم بسته کم اون راهرو کامال تاریک شد و چشمنفس زدم. کمحس شد. افتادم زمین و نفسدفعه پاهایم بيزنند. یکحسي ميیک بي

هوش روي زمین افتاده بودم. هلن و لیدیا سمتم دویدند؛ صدام بي شنیدم صداي لیدیا و هلن بود.شد. تنها چیزي و صدایي که مي

 هوش شدم.کردند تا وقتي که هیچي نشنیدم و بي

کردم. دید، اطراف رو نگاه ميهایم تار ميکردم به هوش اومدم. درحالي که چشمحدود نیم ساعت بعد در حالي که حس سرما مي 

. تختم کنار حال چکیدن بود. صداي پچ پچ شنیدم سرم رو به پایین تخت چرخوندم نگاه تارم به ِسُرم باالي سرم خورد که در

زدن؛ افتاد. یک آهي کشیدم؛ چقدر پنجره بود و فاصله دو متري تا در داشت. چشمم به سمت هلن و لیدیا که گوشه اتاق حرف مي

 بدم میاد وقتي خوابم یکي باال سرم حرف بزنه. یک کمي تکون خوردم و گفتم:
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 من کجام؟! -

رستار که وارد هلن و لیدیا با دیدن من به طرفم دویدند. دستم رو گذاشتم روي سرم و با سردرد بدي از روي تخت بلند شدم. پ

 اتاق شده بود گفت:

 رید خانم جوان؟! هنوز حالتون خوب نشده! کجا مي -

 ِسُرم رو از دستم بیرون کشیدم و به طرف در رفتم و گفتم:

 ت؟! مامانم کجاس -

آمد؛ مخصوصا که حالم بد بود. با عصبانیت هلن رو پس زدم وبه طرف هلن سرش رو پایین انداخت. اَه! چقدر از این کار بدم مي

 در رفتم. از افسرپلیس که کنار پیشخوان پرستاري ایستاده بود سوال کردم و او نیز پاسخ داد:

یک تصادف شدید باعث شد به دره سقوط کنند اما با وجود چند تا ماشین تون موقع اومدن، خب خانم جانسون! متاسفانه خانواده -

 اطراف خواهرتون نجات پیدا کرد، حالش خوبه و در این بیمارستان بستري است.

هایم جاري شد. به سرعت به سمت اتاق خواهرم رفتم یک راهرو طوالني و سفید؛ به ته راهرو اختیار اشکبا این حرفم بي

ها باالي سر خواهرم هستند و درحال احیا هستند. با این صحنه طاقت نیاوردم و سه، داخل شدم. دیدم پزشکویسترسیدم. اتاق دو

زدم. خواهري من سونیا! تو جون خواهرم رفتم؛ بغلش گرفتم و جیغ ميها رو پس زدم به طرف تن بيفقط جیغ کشیدم. پزشک

 کنم بیدارشو! خواهر!من! خواهش مينباید بمیري، نه! تو نباید تنهایم بذاري خواهري 

هایش گرد شده بود. سکوت کرد و پرستار که پایین تخت ایستاده دستگاه قلب دوباره به صدا اومد و معجزه شد. پزشک که چشم

 بود گفت:

 خداي من معجزه! خداي من! -

هایم گرفتم و زنیم!  سر سونیا رو توي دستهاي پر از اشک به مانیتور نگاه کردم، خواهر ناشد. با چشمواي خداي من باورم نمي

ایش رو گریه کردم. خواهر خوشگلم فقط شانزده سالش بود و من بیست. روي تخت نشستم و بغلش کردم، موهاي بلند و قهوه

نوازش کردم و بارها خدا رو شکر کردم. روي تخت سرد بیمارستان در بغل گرم سونیا، آه که چقدر لذت بخش بود! سونیا 

 مون، واقعا دردناک بود!کردیم به خاطر از دست دادن خانوادههایش رو باز کرد. هر دوبا هم گریه ميچشم

 با آهي که سر دادم خاطرات رو مرور کردم.

 تق تق کسي خونه هستش؟! -

 با صداي در به خودم اومدم و به طرف در برگشتم. لبخندي ملیحي زدم و گفتم: 

 آم! توماس تویي؟! -

 اوهوم! -

 کشید؛ گفت:هایش رو پشتش گرفته بود و ميتوماس درحالي که دست 

 ري؟!ري؟! کجا ميوسایلت رو جمع کردي! داري مي -

خوام با خواهرم چند هفته بریم تعطیالت از شهر و شلوغي خارج بشم. فارق تحصیل که شدیم! خوشحالم که نمیدونم فعالً که مي -

 پزشکي رو تموم کردم! 

 خواي بري بیمارستان کار کني؟!ميببینم مگه ن -

 دوني که خاطره بدي دارم.نه از محیط بیمارستان بدم میاد! مي -

 توماس در حالي که سرش رو پایین انداخته بود گفت:

 ه متاسفم!دونم به خاطر اون حادثآره مي -

 لبخند سردي زدم و گفتم:

 رم.خب دیگه من مي -
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 توماس دوید و جلوم وایساد و گفت: 

 موني؟!هي! هي! هي! جشن امشبه نمي -

 ام! خدافظ. خوام برم، خستهنه توماس! مي -

ها هدار رو گرفتم و پشتم کشیدم و به بیرون خوابگاه حرکت کردم. به سمت ورودي دانشگاه رفتم چمدان رو از پلچمدان چرخ

اي آژیر ماشین خیابان درحال رد شدن بودم که صدپایین آوردم، کنار خیابان ایستادم تا یک تاکسي بگیرم و برگردم خونه. از 

ک ماشین پلیس با پلیس اومد. عقب رفتم و همون کنار جاده ایستادم. سرم رو خم کردم و دیدم که اول یک ماشین هیوندا  و بعد ی

 ت سر رسیدند.هام رو باال انداختم و به اون طرف جاده حرکت کردم که ناگهان دو ماشین پلیس با سرعسرعت رد شدند. شونه

کشیدم و چمدان  من که وسط جاده ایستاده بودم سرم رو آوردم باال و ماشین پلیس با سرعت خیلي باال جلو رویم ترمز کرد. جیغ

 هایم رو بستم.از دستم افتاد و چشم

 توماس گفت:

 هي! سارا! -

ه توي خیابان ایستادم. به سرعت خودش توماس درحالي که توي محوطه دانشگاه در حال صحبت با دوستانش بود من رو دید ک

 چنان خشک زده بودم.رو به خیابان رسوند و من هم

 بست بلند فریاد زد:پلیس از ماشین پیاده شد. درحالي که در ماشین رو محکم مي

 لعنتي! -

هو به افتادم. یک اومد جلوي من و بازوم رو گرفت؛ محکم پرتم کرد. من که هنوز تو بهت بودم با وسایل پخش شده روي زمین

 خودم اومدم و نشسته روي زمین داد کشیدم:

 هي! چه مرگته لعنتي؟! -

 هاي غضبناک و ترسناکش رو به طرفم گرفت و گفت:آمد از من شاکي شده بود، چشمپلیسه که به نظر مي

 ي! عوضمن چه مرگمه؟! تو وسط خیابون مثل زامبي ایستاده بودي. اون هم فرار کرد. گمشو دختره -

هایم دورمعرکه جمع شده بودند. واي! چه بدبختي آخر سالي آبروم رفت. بعد دو دقیقه گرماي کسي را کنارم حس تمام دوست

هایم به شلوار لي آبي رنگ توماس خورد. اومد سمتم، بازوم رو گرفت و بلندم کرد و در حالي کردم. سرم رو چرخوندم و چشم

 هاي لباسم رو پاک کردم و به سمتش برگشتم و گفتم:پاک کنم حالم رو پرسید. خاکهایم رو کرد خاک لباسکه کمکم مي

 آره خوبم مرسي! -

اش روگرفت و یک مشت زیر چشمش ور شد و یقههو حس کردم توماس مثل یک گرگ وحشي به طرف افسر پلیس حملهیک 

سري از دختر زد که باعث شد پلیس محکم به ماشین آبي مشکي برخورد کنه. تمام افسران پلیس و دانشجوها تعجب کردند و یک

 ها هم جیغ کشیدند.

هاي پر از تعجب گذاشتم جلوي دهنم. افسر هم که متعجب شده بود؛ زده بود دستم رو با چشممن که دوباره تابلو بود خشکم 

 برگشت لباسش رو صاف کرد و گفت:

 کني یک افسر پلیس رو بزني؟! ازجونت سیر شدي؟!چطور جرات مي -

 تام نیشخندي زد و گفت:

 .طوري رفتار کنيدانشجو این نه سیر نشدم اما توهم حق نداري با یک -

 وط نیست! مگه تو وکیل وسیع این دختري؟!کنم به تو هم مربکني؟ من هر کاري که بخوام ميي؟! من رو مسخره ميچ -

 نه نیستم اما دوست دخترم هست. -

هو کل جمع دانشجوها پچ پچ کردند. از پشت سر یک ماشین پلیس یک دست مشکي با آژیر اومد. معلوم همین رو کم داشتم. یک

 زده عملیات بود. فریاد زد و دستور داد که تام رو دستگیر کنند. یکي از دخترها از تو جمع داد ميبود فرماند

 برید؟! نه! عشقم رو کجا مي -
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 سربازها رو پس زد و خودش رو به توماس  رسوند.

 کردم.سایلم رو که پخش زمین شده بود رو جمع ميحوصلگي و بیچارگي داشتم وبا بي 

 ک دختر به خودم اومدم. آ! بله اون دختر اشلي !با صداي آشناي ی

 «این پسر دوست پسر منه»گفت:چسبوند و میدختر جذاب دانشگاه بود دختري که خودش رو به توماس مي 

 غلیظ! چیزي که توماس ازش متنفر بود همین آرایشش بود.دختري با قد بلند، پوست برنزه، موهاي خرمایي وهمیشه با آرایش

دونستم. البته به چي ميوقت با توماس دوست نبودم. فقط در حد کالس و رفت و آمد! ولي دربارش همهکه من هیچجالب اینه 

 چي خبر داشت.گم که از همهلطف لیدیا دوست خبرنگارم. هه! خبرنگار به این دلیل مي

 کرد و بي محلي کرد. شد، سرش رو کجتوماس با دیدن اشلي درحالي که دستش با دستبند به در ماشین بسته مي

کردم به طرف جا رفتند. حس ناراحتي ميها از آناي بین همه راه افتاد. با صداي آژیر پلیس همه ماشینکار بازهم همهمهبا این

 دانشگاه برگشتم وچمدانم را به امانات دادم و با تاکسي به مرکز پلیس رفتم.

ستان توماس در داخل سالن نشسته بودند. واي خدا! نه! بازهم این دختر! ازش اش و چند تا از دووقتي داخل شدم اشلي با خانواده

 متنفر بودم. اشلي تا من رو دید، به طرفم حمله کرد و موهام رو گرفت و کشید و فریاد زد:

خواستي اون رو سمت خودت ها شدي. ازهمون اول سعي در گمراه کردن توماس داشتي و ميدختره عوضي! تو باعث این -

 جا.شو ازاینبیاري. عوضي! گم

 دفعه صدایي از پشت سرمون یعني پشت سر اشلي اومد:کردم خودم رو از دست این دختره آزاد کنم که یکتقال مي

 کردي در حالي که من از تو متنفر بودم.خواست با من دوست بشه. تو خودت رو به من نزدیک مينه اتفاقا! سارا نمي -

 ها. اشلي به گریه افتاد و گفت:هاي بسته اومد سمت اونشتند. توماس با دستهمه به طرف توماس برگ

 قدر آرایش کردم...کار رو کردي اینوقت تو ایناین همه خودم رو وقف تو کردم بعد اون -

 حرفش نصفه موند و توماس گفت:

 ون ترم اول بعد لبخندي بهم زد.بله همینه! من از آرایش تو متنفر بودم. اما... اما من عاشق سارا شدم. از هم -

هاشون اومد. حالي لبخند پهني رو لبهمه از قبیل هلن، لیدیا ، جیک ، متیو  و سایمون همه شوکه شدند و هلن و لیدیا از خوش

 سرم رو از خجالت پایین انداختم و به طرف صندلي رفتم و نشستم.

ي به زیبایي دریاي آبي، قدي بلند و همیشه مهربان! تقریبا کل توماس پسري با موهاي قهوه اي روشن، پوستي سفید، چشمان 

 دخترهاي دانشگاه دنبالش بودند.

فرداي اون روز دادگاه توماس بود. همه جمع شده بودند از دانشجوها بگیر تا استادها، مدیر دانشگاه و چند افسر پلیس به عنوان 

هایي بود و اي که با باز شدن در، دو ردیف صندليشاهد که در اون مکان بودند. سالن بزرگ و طوالني با دري بزرگ و قهوه

 وکال و مجرم. در باز شد و تام داخل شد و در جایگاه مجرم قرار داده شد.در آخر محل قرار گیري قاضي و 

 وکیل شروع کرد: 

 کار رو کرد. موکل من براي دفاع از خودش این -

گرد ه جناب قاضي من یکي از شاهدها هستم. سرگرد رودز  به این آقا حمله نکرد، این مرد جوان با گستاخي به صورت سرن -

 مشت زدند.

 قاضي باال رفت و گفت:ابروهاي 

 خب جناب توماس کین از خودتون دفاع کنید.  -

 توماس درحالي که سرش پایین بود گفت:

 بله درسته من از خودم دفاع نکردم من... من... -
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که من تو دادگاه دخترش یا نامزدش دفاع کرده. چونبله درسته توماس مدرکي نداشت که بگه از من یا به گفته خودش از دوست

کردم که چیکار کنم؟! حاال نبودم. در واقع من در همون خوابگاه و اتاق کوچکم در دانشگاه بودم و درحال رژه بودم و فکر مي

ردم. وا! کچیکار کنم؟! برم؟ نرم؟ خب اون پسر خوبیه! دوستش دارم! اما نه به عنوان یک دوست پسر! دهنم رو کج و کوله 

دستم زیر چونم بود  چرخه؟! انگار واقعا از اول دانشگاه با پسري رابطه نداشتم! در حالي کهعجیبه چرا این کلمه تو دهنم بد مي

 زدم:با خودم حرف می

 اي نبودم. اي بابا!خب آره نداشتم دیگه تو رابطه -

 کني؟بسه دیگه داري اتاق رو متر می -

 کردم و گفتم:لش ميتو کیفم. داشتم با نگاهم دنبا ذارهبا صداي هلن  به خودم اومدم و دیدم هلن داره چند تا وسایل رو می

 کني؟!هلن داري چیکار مي -

 اي زد و گفت:هلن لبخند مسخره

 شه! برو ازش دفاع کن تا یک زندان چند ساله بیخ ریشش نبستند.از دست تو دختر! بیا دادگاه دیر می 

 زني؟!منظورت چیه هلن درباره کي حرف مي -

 گرفت و گفت:هلن اومد بازوهام رو 

 طور تو اما باید حس عاشقیت رو تقویت کني. دونم که عاشقته! همینواي تو چقدر خنگي! باید توماس رو نجات بدي، می -

 دستم  رو گرفت و کشید به سمت در ورودي من رو انداخت روي صندلي شاگرد، خودش هم رفت سوار شد و گفت:

 اي؟! خب بریم. آماده -

 فتم:زدم زیر خنده بعد گ

 بریم. -

 آهان این شد یک چیزي! برو که رفتیم، بله. -

شدیم. حس عاشقي بعد از چند سال توي دل من جاده طوالني بود و دانشگاه خارج شهر بود. تا دادگاه باید از خیابان جنگلي رد مي

رود. با سرعت و عشقش مي شد مانند پرنسسي که سوار بر اسب سفید براي نجاتبیدار شده بود. بله خیابان رویایي طي مي

 سرخوش در میان باغي پر از درخت و شکوفه هاي گیالس در امتداد جاده عشق به سمت زندگي رویایي پیش به سوي آن...

دویدم، هلن از ام رو برداشتم و پیاده شدم و درحالي که به سمت دادگاه ميخیلي خب پیدا شد. بعد از بیست دقیقه رسیدیم. کوله

 پشت صدا زد:

 صبر کن سارا! شنل دختر! -

اتاق چهل، دو  -شنیدم و به دادگاه رسیدم. راهرو طوالني رو طي کردم. دادگاه شماره صدوبیست اما انگار من اصال صدایي نمي 

 کردند.مامور جلوي ورودي بودند. بدون اجازه در رو باز کردم و داخل شدم. همه داشتند اعتراض و مشاجره مي

هاي رز فرانسوي! بوي ماس سرش رو باال آورد. انگار که بوي عطرم رو حس کرده بود، بوي خوش گلچند لحظه مکث، تو

هاي وجو مي کرد تا چشمش به دختري با موهاي طالیي به زیبایي اشعهخوش معشوق خودش را! اتاق را با چشمانش جست

 خورشید خورد و مات اون تصویر زیبا شد.

 آقاي کین دفاع کنید. آقاي کین!  -

خواهید؟ ي ميچقاضي متوجه نگاه توماس به ته سالن و به من شد. بعد به طرفم نگاه کرد و گفت: خانم شما کي هستید؟! اینجا 

ه قدر با عجله اومدم کتمام سالن به طرفم برگشتند، حس دلهره عجیبي سرتاسر وجودم رو گرفته بود تازه فهمیده بودم که ان

عتماد به نفس باال قدم ادوستام رو نیاوردم. هلن و لیدیا از پشت رسیدند و جلوي در ایستادند. متوجه اومدن هلن و لیدیا شدم پس با 

 به جلو گذاشتم و با صداي رسا و بلند گفتم:

راه خودم ن آقاي کین هم همع از آقاي کین آمده ام. من تنها شاهد واقعي اون اتفاق هستم. البته همچنین تمام دوستابراي دفا -

 آوردم.
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هاي تام رو معرفي کردم. تمام دوستان تام دم تیميسپس سرم رو به طرف در بزرگ دادگاه برگرداندم و تمام دوستان و هم

 «براي دفاع اومدیم.»ورودي ایستاده بودند و فریاد زدند:

 د سپس گفت:به نشانه سکوت کوبی اي پیش آمد. قاضي چکش قضاوت را چند بارهمهمه

 قیه دانشجوها بشینند. همه درسکوت بودند که قدم برداشتم و به سمت صندلي شاهد رفتم و نشستم قاضي گفت: ب -

 خب منتظریم خانم! -

 با اعتماد به نفس کامل نفس عمیقي کشیدم و گفتم:

آن یک ماشین پلیس، من به عقب  جانسون هستم! دیروز من از خیابان رد میشدم که یک بي ام وه با سرعت رد شد و بعد از -

شدم که ماشین پلیس بدون صداي آژیر به طرف خیابان رد ميپریدم. حدود سه دقیقه بعد که متوجه شدم ماشین نمیاد به سمت اون

که به زمین میخکوب شدم و نتونستم به عقب برگردم. ماشین نزدیک من ترمز زد و راننده پیاده سمتم اومد و من هل شدم طوري

 دفعه آن مرد دستش روي من بلند شد و من روي زمین پرت شدم.د و سر من داد زد من نیز با او بحثم شد که یکش

 توجه ام به نگاه سنگین توماس برگشت و لبخندي زدم و ادامه دادم: 

امور قانون یک پلیس جناب کین به کمکم اومد و با پلیس گالویز شد و بله از من دفاع کرد! آیا این کار درستي است که یک م -

 به یک زن دست بلند کند آیا این قانون ماست؟!

 همهمه بلند شد هلن ایستاد و گفت:

 ست. ها در مالعام دست بلند بشه، خیلي مسخرهده روي خانماگر این قانون اجازه مي -

 پسري از جمع بلند شد و فریاد زد:

 قاضي؟! من اعتراض دارم!پس حقوق زنان چیست؟! باید زیرپا لگد مال بشه آقاي  -

طوري بود، مثل یک دیو قرمز و خشمگین و بعد به تمام شاهدها دونم چرا چشماش اینکرد. نميسرگرد با خشم به من نگاه مي

 نگاه کرد، سپس قاضي چکش را محکم کوبید و گفت:

 توانید برید. کنم، همه ميکافیه! بعد از یک استراحت کوچک حکم را اعالم مي -

زدند. من با موهاي طالیي بافته شده مانند خوشه هاي طالیي گندم به طرف تام که روي زدند و حرف ميدر دادگاه قدم ميهمه 

 نیمکت نشسته بود رفتم و گفتم:

 شه من هم بشینم؟!مي -

 توماس سرش رو باال آورد و گفت: 

 البته البته! بشینید. -

 کم جا به جا شد و بعد من نشستم.یک 

 ام را به شانه تام زدم و گفتم:رمي زدم و نشستم شانهلبخند گ

 خوبي؟!  -

 ها رو آوردي وهمچنین خودت اومدي!بله خوبم! ممنون که بچه -

 نفس عمیقي کشیدم و به جلوم خیره شدم و ادامه دادم:

 و رو دوست دارم!شاند! منم تکرم و حاال پیش تو دوني توماس وقتي حس عاشقي من را به هرجا بکشه همون جا ميمي -

 توماس تا اومد یه چیزي بگه قاضي اومد و همه رو فرا خواند. همه تو دادگاه جمع شدند سپس قاضي گفت:

کنم. درپانزده مي دوهزار و شانزده، توماس کین ام رو صادر مين با توجه به تمام شواهد و مدارک و هیئت منصفه رايم -

شه و سرگرد رودز به دلیل اهانت به یک شه، اما به دلیل اهانت و حمله به مامور پلیس به یک سال حبس محکوم ميتبرئه مي

 شه به سرگرد دوم!خانوم تنزل مقام مي
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 چکش رو کوبید و گفت:

 ختم جلسه! -

فم حال بودیم. رودز در سالن به طرکردیم و خوشدیگه رو توي راهرو بغل ميحال شدند. همتمام دانشجوها جیغ کشیدند و خوش

 اومد و گفت: 

ا این کار تو رو کنم امالفکار از دستم در رفت. تهدید نميام کم شد هم یک خنوم کوچولو! به خاطر تو هم رتبهگوش کن خا -

مونه. پشتش رو به من کرد و رفت. حس یخ و سردي تمام وجودم را گرفت کنم، چهره و نام تو همیشه تو ذهنم ميفراموش نمي

 اما به خاطر خوشحالي توجهي نکردم و به طرف در حرکت کردیم.

 «سه ماه بعد»

آمدم لند و صدا دارطي کردم. پاییز بود وقتي داشتم ميهام رو تند کردم مسیر طوالني و تاریک راهرو رو با قدم هاي بقدم

ابرهاي تاریک و سیاه آسمان رو گرفته بود، برگ هاي رنگارنگ درختان آماده سقوط بودند. منتظر شدم اجازه ورود بدن. یک 

 پالتو خاکستري با ساپورت مشکي، موهاي رنگ شده قهوه اي بسته شده ام همراه با کفش هاي بلند.

 وي در حصار ایستاده بودم تا وقتي که اجازه ورود دادن.رو به ر 

هام رو تند کردم دونم چي بود اما توماس خواستار مالقات با من بود. رازهاي پنهاني در آن نهفته بود! قدمبا برگه وارد شدم. نمي

 گاه کردم نوشته بود:از این فضاي خفه گیر خسته شده بودم. رو به روي اتاقي ایستادم. ته راهرو به برگه دستم ن

 زنداني: توماس کین

 مالقات کننده: سارا جانسون

ام توي فضا پیچید با خوشحالي بلند شد و به طرفم اومد بغلش کردم دلم در را باز کردم انگار باز هم عطر ُرز هاي فرانسوي

 براش تنگ شده بود با این که هیچ حسي نداشتم بغلش کردم و فشردم.

 و به طرف نیمکت برد و گفت:  دستان سردم رو گرفت

 کنم! بیا سارا اینجا بشین باهات حرف دارم! خواهش مي- 

 نشستم و ادامه داد:

دونم چطوري بگم. اما این جا چون بعد سه ماه این اولین اجازه منه که کسي را مالقات کنم. من... من نميبهت گفتم بیاي این -

زندان چند ساله من رو به یک سال تبدیل کردي، ممنون! اما براي تشکر کردن نگفتم زندان رو مدیون توام. اشتباه نشه اما تو 

 کني؟!خواستم ازت خواستگاري کنم! با... با من ازدواج ميبیاي اینجا من... من مي

یاه هاي سردم منجمد شد. به دیوار سرد و سکردم، دستبعد گفتن این حرف سرش رو پایین انداخت. به تمام حرفاش گوش مي

تونم خواهرم رو تنها بذارم! اون اي! اما من نميالعادهتوماس تو فوق -اتاق نگاه کردم، بعد طوري که متوجه بشه زمزمه کردم:   

 تونم! نمیتونم تنهاش بذارم! بهت عالقه دارم! اما عاشق خواهرم هستم من رو ببخش!توي این دنیا فقط من رو داره! نمي

هاي باران طور که قطرهرفتم. چون همانکه کیفم روي زمین افتاد. داشتم به در خروجي ميشدم. طوريبعد این حرفم فورا بلند 

هاي من هم جاري شده بود. عالقه بیشتر بود با اون کارش عاشقش شده بودم! اما کرد. اشکبه شیشه به زمین برخورد مي

 خواهرم...

 صبر کن! -

 و پایین گرفتم بعد یک کمي به عقب بردم و زمزمه کردم:با صداي توماس سر جام متوقف شدم. سرم ر

 من باید برم! -

 زد، اومدنش رو پشتم حس کردم. بعد گفت:لرزش توي صدام موج مي 

 کیفت افتاد. -

هایش اشک هایم رو پاک کرد. ام و سرم رو باال آورد و با انگشتمن رو به سمت خودش چرخاند. دستش رو گذاشت زیر چانه

 دستم داد و گفت:  کیف رو به
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خوام اذیتت کنم! اما درمورد پیشنهادم فکر کن، من خواهرت رو هم پیش خودم میارم. یک زندگي عاشقانه و پادشاهي برات مين -

 سازم! مطمئن باش!مي

اپیدم و هر ستش قدیگه کار از کار گذشته بود بغضم ترکید و بلند گریه کردم اشکام مثل رودخانه طوفاني شده بود. کیف رو از د

 تر از سالن خارج شدم و خودم رو بیرون زیر باران پاییزي دیدم.چه سریع

هایم جاري شد. به طرف خونه راه افتادم و جیغ هق کردم. اشکهایم رو نمیدید. گریه و هقبارید کسي اشکحاال که باران مي 

نند طوفان در هم قاطي شده بود و من فقط و فقط گریه هایم ماشکهاي باران و اکردم. قطرهوار گریه ميکشیدم و دیوانهمي

 کردم.مي

ها پیاده روي خودم رو جلوي خونه دیدم. یه زیر باران خیس شده بودم و از شدت غم و اندوه متوجه نبودم. باالخره بعد از ساعت

ا به در قهوه اي رسیدم، کلید رو اي را باز کردم و از باغ طوالني عبور کردم تخونه بزرگ دو طبقه ویالیي! در ورودي میله

 بیرون آوردم و در رو باز کردم، بلند گفتم:

 من اومدم. -

 جین به طرفم اومد و گفت:

قدر خیس شدید؟ انگار اولین باران پاییزي اومده خیلي خب عیبي نداره برید حمام باال، خوش اومدید خانم! اوا! چرا این -

 کنم.هاتون رو تو سبد بذارید. یک دوش آب گرم بگیرید تا سرما نخوردید. من هم تا بیاید یک سوپ گرم براتون درست ميلباس

ام در تصادف درگذشتند، براي کمک به خودم جین رو آوردم. یک زن میانسال که خانوادهجین خدمتکار خونه بود. از زماني 

ي گرد پلههاي گلي و خیس راهحدوداً چهل ساله با پوست سبزه بود. پالتوخاکستریم رو درآوردم و روي جاکفشي گذاشتم. با کفش

دیدم در اتاق سونیا بازه! سرم رو کج کردم و دیدم تو همون رفتم که پله بود. داشتم ميرو به سمت باال طي کردم. حمام کنارراه

 حال است. سرم رو انداختم پایین و داخل حموم شدم.

هام رو درآوردم و توي وان سفید و سرد بود. به طرفش رفتم شیر آب رو باز کردم و بخار گرم کل حمام را فرا گرفت؛ لباس 

که آب رو تست کنم شیر رو بستم و توي وان نشستم. آخ که چقدر گرم و دون اینسبد بیرون حمام کناردرانداختم. با بدني خیس ب

 خوب بود! به ساعت آویزان رو دیوار کنارم نگاه کردم؛ ساعت پنج بود وهوا غروب کرده بود.

د با خواهر تونم بهش بگم. بایکردم. من عاشق توماسم! اما نميبرد و به اتفاقات امروز فکر ميتوي آب گرم خوابم داشت مي

تونست راه بره و همیشه رو ویلچر  بود، مریضم با هم زندگي کنیم از اون تصادف به بعد نخاع سونیا صدمه دیده بود و دیگه نمي

 توانستم تنهاش بذارم.اش شده بود. نميهمین باعث افسردگي

 تو فکر بودم که صداي تق تق در آمد.

 پ هم براتون آماده کردم! لطفاً بیرون بیاید. سرم رو تکون دادم بعد بلند گفتم:هاتون رو بیرون در گذاشتم. سوخانم لباس -

 اآلن میام. -

 بلند شدم حوله رو دور خودم پیچیدم، آب وان رو خالي کردم و به طرف در رفتم. 

رده سفید مشکي پله پیچ خولباس هاي کنار در که توي سبد بود رو پوشیدم، یک یقه اسکي مشکي و شلوار پشمي. به طرف راه

چنان روبه روي آینه نشسته بود، بدون حتي یک حرکت. به سمتش رفتم حرکت کردم. توي راه ایستادم وبه سونیا نگاه کردم. هم

 خواستم که پنجره رو ببندم که گفت:تق تق در زدم. حتي به سمتم برنگشت. دیدم پنجره اتاقش بازه به سمتش رفتم مي

 رم.خوام هوا بخونه نبند مي -

 سرم رو پایین گرفتم. مالفه پشمي رو برداشتم و روي دوشش انداختم و گفتم:

 شه. کار داشتي زنگ رو بزن. یک کمي هم غذا بخور ضعیف و الغر شدي!نخواهري گلم! سردت  -

 بعد به طرف در حرکت کردم. کنار چهارچوب سفید و سرد در ایستادم و گفتم:  کمي بغلش کردمیک 

 ! در رو ببندم؟ -

 کرد، گفت:سونیا درحالي سرش پایین بود و موهاي مشکي و لختش رو شونه مي

 وت اتاق!خوام تنها باشم! تو سکآره! مي -
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پله رو گلي هاي خیس راهقیژ لوال در اومد و در رو بستم. با حالي پشیمان و ناراحت به سمت پایین حرکت کردم.  دیدم چکمه 

بارید. به هیکل خم شده و استخواني جین نگاهي . کامال فراموش کرده بودم که باران ميکرده و جین در حال تمیز کردن بود

 کردم و با تاسف گفتم:

 هام رو دربیارم.ببخشید یادم رفت کفش -

ي نداره! اآلن جین که متوجه حضور من شده بود. سرش رو باال آورد و ایستاد، بهم نگاه کرد و گفت: آه! خانوم اومدید؟! عیب

 ون سوپ میارم.برات

ها رو طي کردم و به طرف میز ناهار خوري هشت نفره حرکت کردم و یک تند تند دوید به سمت آشپزخانه من هم باقي پله

اي از وسط روبیرون کشیدم؛ روش نشستم در همان موقع جین با سیني سوپ اومد. بشقاب سوپ رو روي میز صندلي قهوه

 ي در حالي که سیني بغلش بود گفت:گذاشت؛ همراه با نمک، فلفل و نوشیدن

 امر دیگه اي ندارید خانم؟!  -

 توني بري.نه مي -

شد، خیره بودم. تنها چیزي که سکوت خونه رو مي سکوت کل خونه رو فرا گرفته بود به بخار داغ که از بشقاب سوپ بلند مي

 و چشمانم بسته بود. هاي شومینه بود و من همچنان در افکارم غرق بودمشکاند، صداي سوختن چوب

 خونه دو طبقه اشرافي طبقه پایین پذیرایي و آشپزخانه و طبقه دوم چهار اتاق خواب قرار داشت.  

 اما این خونه از کجا اومده بود؟! یاد گذشته افتادم و در بخار سوپ محو گذشته شدم...

میارم! شب سردي بود، بعد از تصادف به خونه اومده اي که همون سال که پدرم درگذشت در کشو اتاقش پیدا کردم. به یاد نامه 

پیچید. با بغض و سردي وارد خانه شده بودم. درست در زمستان بود؛ داشتم تو بودم و صداي سوز باد به خانه تاریک و خفه مي

نوري که  کردم. صداي رعد و برق وصدا گریه ميزدم که پاهام سست شد و روي زانوهام فرود اومدم و بيخونه قدم مي

کردم که صداي شکستن از طبقه باال شکوند. در تاریکي نشسته بودم و بي صدا گریه ميزد سکوت و تاریکي رو ميگهگاهي مي

پله گرفته بودم. به راهرو باال رسیدم و متوجه هاي لرزونم را به راهشنیدم! گریه ام قطع شد و به طبقه باال حرکت کردم. دست

هایم به در نزدیک شدم در نیمه باز بود، یکي از دستانم رو روي قلبم و رم بازه! با صداي تق تق کفششدم  دراتاق پدرو ماد

صدا باز شد و وارد اتاق شدم. خداي من اتاق ریخت و پاش بود. کمدها باز دیگري رو گذاشتم روي دستگیره در روهل دادم. بي

درم روي زمین پخش بود، آینه شکسته بود، متکا ها پاره شده بود، شیشه بودند و لباس ها بیرون ریخته شده بود. وسایل آرایش ما

 پنجره شکسته بود و یکمي خوني بود.

به شیشه هاي خورد شده روي زمین نگاه کردم و مات و مبهوت ماندم. حس کردم صدایي از پشتم اومد با لرزش به پشتم برگشتم 

 جا تاریک شد.چیز به صورتم برخورد کرد وهمهو یک

هوش بودم. به اطراف نگاه کردم دیدم هنوز تو خونه هستم و تو تاریکي تقال کردم و متوجه شدم دونم چه مدت بود بينمي 

 هام درد گرفت.هام خیلي محکم به صندلي بسته شده. باز تقال کردم اما دستدست

 زني! تقال نکن به خودت آسیب مي -

 توانستم ببینمش. با صداي لرزان گفتم :ي کردم برگردم، اما نشد! نميآمد. سعسر جام متوقف شدم. صدا از پشتم مي

 تو... تو کي هستي؟! -

دونم اما تو کل وجودم حسش کردم. انگار که یک سطل ترس یا سرما نمي هاش که به طرفم اومد لرزبدي که ناشي ازصداي قدم

ش هاي کتوني از ترس سرم رو پایین گرفته بودم و به کف آب سرد روي بدنم ریختن، کنارم حرکت کرد و اومد جلوي من ایستاد.

تونستم صورتش رو کامل ببینم. رد. نميکام رو گرفت و باال کشید؛ به صورتم نگاه کردم، با دو انگشتش چانهاش نگاه ميمشکي

اش هرهول کرد. چ ناگهان نور رعد و برق داخل خانه رو روشن کرد و صورتش رو دیدم. یک نیشخند زد و صورتم رو با شدت

زدم از همون موقع دلقک ها بود. وحشتي بهم داد که از اون موقع به بعد از دلقک ها متنفر شدم! البته باید حدس ميمثل دلقک

 پنج ساله با هیکلي درشت و چشماني سبز رنگي چندش آور! رفت عقب تر ایستاد و گفت:واون مار سیاه بود. مردي حدودا بیست

 م وسایل پدرت کجاست؟!خب بگو بین -

 شناختي؟چي؟ تو کي هستي؟ تو پدرم رو مي -

 کرد گفت:درحالي که با فندک توي دستش بازي مي
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یدم به ره! خودم ترمز ماشینش را بریدم و پرتش کردم توي دره! اما موقع مرگش وقتي باالي سرش بودم، درمورد مدارک پرسآ -

که خواهرت هم ام، مادر و پدرت رو خالص کردم! غافل از اینمن هم با کلت« گمبمیرم هم بهت نمي»صورتم تف کرد و گفت:

کردند .هوم! عاشقي تو کار ما اش نشده بودم. هردوشون توي باند ما همکار بودند و با ما کار ميتوي ماشین بود و من متوجه

 معنا نداره.

 پدر و مادرم؟! همکار؟! سرم رو باال آوردم و جیغ زدم: شدم یعني چي باند؟!هایش رو متوجه نميسرم پایین بود. معني حرف

 ها چیه تو کي هست...منظورت از این حرف -

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

 اشتي.توني من رو گول بزني؟! تو از همه چي خبر دکني ميخفه شو! فکرمي -

 جیغ زدم و گفتم:

 جا گم شو!دونم از اینمن نمي -

  

 دستش رو آورد باال تا دوباره من رو بزنه که از پشتم صدایي اومد: 

 کافیه! -

وپنج  ساله صندلي رو سعي کردم به پشتم نگاه کنم، اما نشد! مردي با صداي کلفتي بود. به طرفم اومد و اون همون پسربیست

 کرد. سپس فریاد زد:سال نشست و به من نگاه گذاشت و مرد میان

 ها رو روشن کن! کور شدم تو تاریکي.احمق! چراغ -

سال به پسر نگاه هام رو نیمه کردم. کم کم عادت کردم. دوباره مرد میانچند ثانیه بعد نور کل سالن رو روشن کرد و من چشم

 کرد و انگشتش را تکون داد و گفت:

 بیا نزدیک تر! -

 دوباره فریاد زد:بعد محکم تو گوشش خوابوند و  

 شه!هاي خانم رو بستي؟! این خانم براي ما یه گنج حساب مياحمق! چرا دست -

ها شه. اون مرد با خودش دو تا بادیگارد دیگه آورده بود. اونهام داره بازميسپس دستش رو توي هوا چرخوند. حس کردم دست

. رد طناب و کبودیش دور دستام مونده بود. بادیگاردها برام توي هام رو مالش دادمهام رو باز کردند. چند دقیقه مچ دستدست

 هایم لیوان آب رو گرفتم و کمي نوشیدم. لیوان آب ریختند وبه دستم دادند. با دو تا دست

 مرد میانسال لبخندي بهم زد و گفت: حالت خوبه سارا جان؟!

 آب پرید تو گلوم و سرفه کردم و گفتم:

 دونید؟!شما اسم من رو از کجا مي -

 آه دخترم! انگار تو از هیچي خبر نداري. -

ارد هام رو گرفت و لیوان رو دست بادیگبا تعجب نگاهش کردم، بلند شد کمي نزدیک تر اومد و روي صندلي نشست. دست

 درشت هیکلش داد و گفت:

لماس و جواهرات قیمتي هستیم. اسم من مامباي سیاه است. پدر بذار همه چي رو برات توضیح بدم. ما یک باند بزرگ قاچاق ا -

دادند دیگه رو نجات ميکردند، همها با هم آشنا شدن با هم مبارزه ميومادرت عضو گروه ما و بادیگارد ما بودند. رفته رفته اون

ستند. با مدارکي که از ما داشتند ما رو جا رو گشتیم، فکر کردیم پلیس هشون همهو پس از یک سال هر دوشون ناپدید شدند. دنبال

ها رو از هم جدا کردم. به من اون« ازدواج کردند» ها برگشتند و به من گفتند که:کردند. اما پس از دوسال اوننابود مي

پدرت  هاي خطرناک فرستادم تا از هم جدا باشند. پدرت سایمون رو فرستادم به جنوب اون و افراد من دستگیر شدند وماموریت

به شدت شکنجه شد و قرار بود بکشنش که مادرت الینا  به جنوب رفت. افراد من و البته پدرت رو نجات داد! بهشون اجازه دادم 

دن و من هم کردند و من رو تهدید کردند که اگر نذارم راحت زندگي کنند من رو لو ميزندگي کنند اما این اواخر سرکشي مي

 شون رو دادم.دستور قتل
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 خندي زد و گفت:لند شد و در عرض خونه حرکت کرد. رو به سمت من ایستاد نیشب

 ما متوجه شدم تو از کار پدرت خبر نداشتي، پس نیازي بهت نیست و باید کشته بشي!ا - 

 نه! -

و رو نگران بودم! لرزید که از هیچي خبر نداشتم بلند شدم، پاهایم ميبا فریاد من تعجب کرد و به سمتم اومد. با ترس و با این

 بهش ایستادم و باغرور گفتم:

 و اگر مدارک پیش من باشه چي؟! -

 مامبا  کمي اخم کرد و بعد گفت:

 پس به من برگردون تا تو و خواهرت راحت زندگي کنید! -

توني آسیبي به من و که با این کارم تو نميدم و اینها نیاز داري و من به تو نميکني؟! تو به اونفکر کردي با بچه صحبت مي -

خواهرم برسوني! از کجا معلوم من اون رو به کسي ندادم و اگر من ناپدید بشم اون مدارک تو شبکه هاي مجازي و اجتماعي 

 منتشر نشه؟!

 مامبا خندید و گفت:

ر و پدرت از دست بسیار خب تو باید به جاي پدرت براي ما کار کني و اگر قبول نکني خواهرت سونیا هم همین اآلن مثل ماد -

 دي.مي

ها رو زدم یا روحي دونستم این من بودم که اون حرفسرم پایین بود. شکه بودم قدرت تکلم رو از دست داده بودم و واقعاً نمي

تونستم تکون بخورم. با اومدن اسم خواهرم به خودم اومدم و به طرف تسخیر کرده بود؟! در کل دوباره منجمد شده بودم و نمي

هام رو گرفتند و من رو عقب کشیدند. من هم با آرنج دست چپم محکم زدم به شکم مله کردم که دو بادیگار اومدن دستاون ح

شون که پخش زمین شد،؛ اون یکي رو هم با دستم گرفتم و چرخوندمش وبه زمین زدمش؛ دوباره به سمتش هجوم بردم که یکي

مشت زدم  که دستم رو گرفت و من رو از پشت روي زمین خوابوند. دستم رو دفعه اون بادیگارد هیکلي جلوم ایستاد؛ بهش یک

سیاه رو حس کردم. اومد هاي اون مامبايهام رو بستم. قدممحکم باال نگه داشت و پاش رو گذاشت روي کمرم. از درد چشم

 ام رو نوازش کرد و گفت: جلوي صورتم نشست و موهاي طالیي

 ت داده! تو دوتا رو خوابوندي زمین! به مکس هم حمله کردي. هه!خوبه خوبه! پدرت خوب آموزش -

فایده بود. مامباي سیاه داشت با تلفن حرف مکس؟! پس اسم این دلقک مکس بود، خودم میکشمش. سعي کردم تقال کنم اما بي

 زد. سپس به سمتم اومد و گوشي رو کنار گوشم گذاشت و گفت: مي

 ي احمق !گوش کن دختره -

 کنم.هوا رو بهش تزریق ميقربان من با لباس پزشک باالي سر این دخترم. با یک دستور آمپولبله  -

 کني یا بگم بکشنش؟! مامباي سیاه: خب با ما همکاري مي

شد. لعنت به این زندگي! لعنت! با اشاره مامباي سیاه، مکس  من رو ول کرد؛ بلند شدم و روي دو اختیار جاري ميهام بياشک

 نشستم و گفتم:زانو 

 باشه قبوله! ولي به خواهرم آسیب نزنید. -

 سرم پایین بود که یک ورقه افتاد روي زمین جلوي پام.

 امضاش کن! -

 کار رو گرفتم و بدون خوندن برگه امضاش کردم، اما مامباي سیاه گفت:هاي لرزانم خودبا دست 

 نه صبر کن شرایط سختي داره دختر جوان! -

 از تنفر و اشک بهش نگاه کردم و گفت:هایي پر با چشم

 ترسم!من تا خرخره توي گل رفتم دیگه از هیچي نمي -

 برگه امضا شده رو براش انداختم و به زمین زل زدم. 
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 ذارم، فهمیدي؟!مامباي سیاه: گوش کن دختر! اگر بخواي مثل پدرو مادرت بهم خیانت کني؛ خواهرت رو زنده نمي

 سرم رو تکون دادم و گفتم:

 آره فهمیدم! -

 اش زد به صورتم و دوباره سیاهي...اشاره اي به مکس کرد و مکس با پشت کلت 

 جین: خانم! خانم! سوپ سرد شد، بخورید.

کردم؛  ر رو بازدي باال رفتم. با صداي جین به خودم اومدم و مشغول خوردن شدم. آخ که چقدر زندگي سخته! بلند شدم و به طبقه

 هام، سمت راست تختم.رو به روي در میز آرایشم، کنارش سمت چپ کمد لباس

هام رو ام نگاه کردم. بلند شدم و از کمد، لباساي رو از سرم بیرون آوردم و به موهاي کوتاه کوتاه پسرانه طالیيگیس قهوهکاله 

وشلوارم رفتم. ندگي که من انتخاب کرده بودم؟! به سمت کتکردم. این بود زبیرون آوردم و پخش زمین کردم. به پنجره نگاه مي

کت سبز یشمي و شلوار مشکي با پیرهن مشکي، پوشیدمش. روش کت سبزو کروات قرمز براق هم بستم. اسلحه روتو جاش 

شتم روي گذاشتم و چاقوجیبي رو تو ساق پام جاساز کردم. به صورتم توي آینه نگاه کردم و به پشتم برگشتم. دستم رو گذا

 هاي مارپیچ حرکت کردم.دستگیره سرد و سفید و در رو باز کردم، به سمت پله

 سوئیچ رو از آویز برداشتم و به طرف آشپزخانه رفتم. جین در حال آشپزي بود. به چهارچوب در ایستادم و گفتم:

 رم.من دارم مي -

 جین با صداي من برگشت و گفت: 

 گردید؟!خانم کي برمي -

کس رو تو خونه راه نده! هرکي اومد گفت که من فرستادمش، به نم این دفعه ممکنه خیلي طول بکشه! گوش کن هیچدونمي -

برم. مراقب سونیا باش!  سعي کن بهش بیشتر غذا وجه راه نده! درها رو قفل کن و به من سریع زنگ بزن. گوشیم رو ميهیچ

 شه.بدي، داره الغر مي

سوئیچ رو زدم و بنز مشکي ته حیاط چراغ زد. ساعت ده شب بود از ورودي در خانه سه تا پله به برگشتم به سمت حیاط رفتم 

کرد، بود. به سمت راست حرکت کردم و به ها یه باغچه بزرگ که حیاط رو دوقسمت ميرفت. رو به روي پلهطرف پایین مي

عروسک دلقک زد بیرون و یو هاهاها خندید. کوین  طرف ته حیاط رفتم. در رو باز کردم و نشستم. از توي داشبورد یهو یک

خواست ترین عضو باند ما، مثل برادر کوچکترم بود. مطمئنا ميساله بود. کوچککشمت! کوین زیردستم بود و البته هفدهمي

 ترسیدن من رو ببینه. توي جبعه سیاه ماشین ضبط شده به دوربین نگاه کردم و گفتم:

 هاهاها ترسیدم!-

زدم و ماشین رو روشن کردم. منتظر شدم در پارکینگ باز بشه. رعد و برق مانند نعره یک دیو آسمان را به توبره استارت  

 رفتم که جین صدا زد:کشید. داشتم دنده عقب ميمي

 خانم! خانم! صبر کنید! -

دستم من هم پیچیدم دور گردنم برگشتم به سمتش اومد نزدیک، شیشه سمت شاگرد رو کشیدم پایین شال گردن سبز یشمي رو داد  

کردم. پشت چراغ قرمز ایستادم. باران مانند آبشار به شیشه فرو تشکر کردم و دنده عقب گرفتم. تو خیابون راه رو طي مي

اي توي ایستگاه اتوبوس ایستاده با سبز شدن چراغ پام رو گذاشتم رو گاز و با ریخت. منتظر بودم که دیدم یک سگ قهوهمي

 ده خالي و خلوت رو گذروندم.سرعت جا

دونست متعلق به کجاست یا از کجا اومده! سرگردون به سرپرست هم مثل من سرگردون بود و نمينمیدونم شاید اون سگ بي

اش چه کسي بوده؟! یا حتي ممکن بود به کرد، شاید به این فکر بود که اصال چه کسي است و زندگي قبليخیابان و جاده نگاه مي

سرپرست است خودش را به جاده بزنه و از دم تیغ بگذرد و خودش را در آغوش خدا رها کند، کنه وقتي تو این دنیا بي این فکر

 نمیدانم!

هاي بزرگي پوشانده به باغ که رسیدم منتظر بودم تا در رو باز کنند اما خبري نبود. باغي بزرگ که در ورودي رو شاخه برگ

ها با و بادیگارد عد از چند دقیقه در بزرگ و سفید باغ باز شد و من داخل شدم. تمام نگهبانانبود. دستم رو گذاشتم روي بوق ب

 دیدن ماشین من یک خط ایستادند.
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ترسیدند! ماشین رو پارک کردم عروسک دلقک و چوب ترکه رو از داشبورد برداشتم و از بعد از اون قضیه از من خیلي مي

اشتم به دستم وبه سمت کوین رفتم. وسط ایستاده بود با دیدن من خودش رو قایم کرد. ماشین پیاده شدم. با شدت در رو ب

 کردم. الکس کراواتش کج بود با ترکه زدم تو سرش و گفتم:شون نگاه ميیونیفرم

 درستش کن! -

 گفتم:  وهاي ویلیام پر از ِگل بود! زدم تو سرش جلوتر رفتم. کفش 

 آخه این چه وضعِش؟ تمیزش کن! -

 چشم قربان! -

 اش رو خورد.سالي خمیازه کشید. چپ چپ نگاهش کردم که خمیازه

 بالخره به کوین رسیدم و عروسک رو کوبوندم تو سرش و گفتم:

 خواي من رو بترسوني حاال؟!هاها! مي -

 اش رو خاروند و گفت:کوین به من من افتاد. سر خیس شده 

 قر...قربان! فقط شوخي بود. -

 بله بله شوخي کردي! -

 شان را پشت سرم رو شنیدم:هايسري تکون دادم و به طرف خانه حرکت کردم. زمزمه 

 هیوال! واقعا هیوالست نه ویل!  -

 گفتي!الکس  خفه شو! زودتر باید مي-

 کوین: کجاي رئیس آخه هیوالست؟! خانمي به این گلي! 

 م و گفتم:شون سرم رو برگردوندسر جام ایستادم و به طرف

هاي من نباید هاست! بچهکشه اون یکي قیافش مثل کتک خوردهمثال بادیگارد هستید این چه وعضشه؟! یکي خمیازه مي -

 طوري باشند! خیلي خب، مرخصید! از زیر بارون به بالکن برید.این

امه دادم. سمت چپ باغ بزرگي بود و همه بدون معطلي فرار کردند حتي باعث شد بهم برخورد کنند. نیشخندي زدم و به راهم اد

هاي خشک و نمناک خیلي مورد عالقم نبود به در رسیدم، دربان انگار یک راه باریک به خانه وجود داشت. راه رفتن روي برگ

 هو پرید جلوي در و گفت:روح دیده بود یک

 قربان کي اومدید؟! -

 با دست پسش زدم و زمزمه کردم:

 دم.برو کنار همین اآلن اوم -

 هاي...رسه واسه این جلبکاي به ذهنم نميها یک مشت... اه! حتي کلمهاین هم از این! هر کدوم از این احمق 

بله! مکس همون نامردي بود « هیوال»ترسیدند و همون موقع بود که اسمم رو گذاشتند بعد از شکست دادن مکس همه از من مي

 که پدر و مادرم رو کشت.

تا  ي بادیگاردها مرد بودن. فقط دو یا سهره! اولین بار وارد باند شده بودم. همهکه شکستش دادم رو یادم نميوقت اون روزي هیچ

جا تنها وارد سن اآلن کوین! چقدر ترسناک بود! اونجوان و نادان! شاید هم يسالهزن بادیگارد بود. من هم فقط یک دختر بیست

بتدایي رو که فقط از خودم دفاع کنم رو بلد بودم؛ اما بازهم نیاز زش داده بود اما فقط مراحل اکمي پدرم بهم آموکه یکشدم. با این

رد هام بسته بود؛ بعد با شدت به داخل پرت شدم. وقتي با زانو افتادم زمین از شدت دبه آموزش بیشتر داشتم. وقتي وارد شدم چشم

 اش!مسخره واون لبخند موزیانه  هام رو باز کردم و دوباره مکس باصدام درنیامد. چشم

 :با خشم بهش نگاه کردم، بلند شدم و رو به روش ایستادم مامباي سیاه از مبل بلند شد و به طرفم اومد و گفت 

 فرسا همراه بشي!هاي سخت و طاقتجا باید با تمرینخب خوش اومدي ! این -
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م مخصوص مامباي سیاه بود. اتاق جلسات و استراحتش، طبقه دو اي بزرگ، سه طبقه وسلطنتي بود. طبقه سوم اتاقجا خانهاون

خش بهایش یا بهتره بگم حرمسرا و طبقه اول که من توش بودم یک محوطه خیلي بزرگ بود، فکر کنم هزار متر به چند اتاق زن

راي جشن ها و اي بزرگ بي بود، بخش سمت چپ محوطهها و حمام و دستشویشد: بخش سمت راست استراحت گاهتقسیم مي

شپزخانه و در تماشاي تلویزیون بود، قسمت انتهاي خانه یک اتاق هفتاد متري براي آموزش رزمي، یک اتاق حدوداً هفت متري آ

 هاي بزرگ در باغ قرار داشت.که مهمانيباغ خانه چند آالچیق بزرگ بود براي این

د کالس هاي کنار درس خوندن و دانشگاه رفتن، خارج از بان حدود یک ماه گذشت من بوکس و کاراته رو یاد گرفته بودم و در

 رفتم مثل نینجا و تکفاندو و...رزمي متفرقه مي

ز دور یک روز وارد اتاق آموزش شدم. دقیقاً همون روز بود! همون روز شوم براي مکس دلقک! عزم رو جزم کردم بهش ا 

 و دست به سینه بود... کردنگاه کردم داشت به مبارزه الکس و جاناتان  نگاه مي

رفتم جلو کنارش ایستادم همون موقع جاناتان یک زیر پایي به الکس زد و بلندش کرد و کوبوند زمین. حس کردم خندید و بعد 

 دستش رو آورد باال و دست زد. به طرف جاناتان رفت و بلندش کرد و گفت: 

 رسه.همینه تو بهتریني پسر! الکس بدبخت زورش به تو نمي -

 فتم کنار الکس ایستادم در حالي که دستش رو گرفته بودم که بلند بشه رو به مکس نیشخندي زدم و گفتم:ر

 ها!مکس خیلي از خود راضي شدي -

 آمد عصبي شده، برگشت به سمتم و فریاد زد:مکس که به نظر مي

 چي؟! معلومه پسر آموزش دادم.  -

 اند!ه بقیه! همه ازت شاکيدي نه بالبته! تو فقط به جاناتان آموزش می-

 ام رو گرفت و گفت: به سمتم هجوم اومد یقه

 وقت تو؟! هاها!ها صداشون درنمیاد اونجرات داري دوباره به زبون بیار! بچه -

 ام رو صاف کردم و همراه با همون نیشخند تمسخرآمیز گفتم:دستش رو گرفتم پام رو آوردم باال محکم هلش دادم بعد یقه

 خواي با من مبارزه کني؟!من جرئت کردم! مي -

 دوباره به سمتم هجوم آورد که الکس جلو روم ایستاد و گفت: 

 گم! حاال بیا جلواگر بهش آسیبي برسوني به مامباي سیاه مي -

اش مسخره کنه. مکس عقب رفت و ایستاد و با غروربله مامبا به مکس گفته بود اگر بهم آسیب برسونه از گروه اخراجش مي

 گفت:

ام! البته اگه خودت عواقبش رو بر عهده بگیري. اوم! دوست ندارم از گروه خودم اخراج خب بیا پس بیا مبارزه کنیم من آماده -

 بشم.

کرد. لبخند محکمي زدم و تر ميجوشید و من رو قويهمه دورمون جمع شده بودند و منتظر جواب من بودند انتقام تو وجودم مي

 گفتم:

 باشه قبوله! اما من هم یک شرطي دارم. -

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

 اي؟!شم. متوجهاگر شکست خوردي من جانشین تو مي -

 ها هم که طرف اون بودند، خندیدند. سرش رو آورد باال با همان لبخند گفت:اي سر داد. تعدادي از بچهقهقه

 شي!جانشین من مي باشه اگر شکستم دادي -

 شه فریاد بزني؟!ببخشید من یک ذره گوشم سنگیِن! مي -

 مکس متوجه منظورم شد و فریاد زد:
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 ي سیاه اطالع دادم.شه. من این روبه مامباحرفي جانشین من ميوش کنید! اگر این دختر من رو شکست داد بدون هیچگ -

م کردم. س جاي هیچ حرفي نبود. رفتم سمت دستکش هاي بوکس رو دستبله دوربین هاي دفتر مامبا این رو ضبط کرده بود، پ

 الکس رو حس کردم کنارم ایستاده:

 خواي بگي الکس؟!چیزي مي -

 خیال شو!ن بدي؟! من ناراحت نشدم ازش اگر به خاطره منه، بيخواي خودت رو به کشتخیال دختر! ميارا بيس -

 به سمتش برگشتم و لبخند زدم:

 انتقام و نفرت قدیميِ!نه این یک  -

 پس زدمش و به طرف وسط سالن رفتم.  

 الکس: چي انتقام منظورش چي بود؟!

به سمتش رفتم. نگاهم کرد و نیشخند زد. من هم مهلت ندادم، مشتم رو باال آوردم و یک دونه زدم به صورتش و با لگد به عقب 

کردم. با پا بهش حمله کردم. هاش رو خنثي ميعقب رفتم و مشتپا پرتش کردم. تا به خودش اومد به سمتم حمله کرد؛ با رقص

مون جمع مون بیوفتیم. همه اطرافپام رو تو هوا گرفت، من هم محکم پریدم و اون یکي پا به صورتش زدم که باعث شدم جفت

تکون دادم و از پشت زدم به شده بودند تا اومدم بلند شم روم پرید و بدون معطلي چند تا مشت پي در پي به صورتم زد. پام رو 

چرخیدم. به نظر پا رفتم؛ دورش ميسرش که عقب رفت؛ دستام رو کنار گوشم گذاشتم و بلند پریدم و ایستادم. دوباره رقص

گاهش! همین که تلو تلو دادم. اومد سمتم بلند پریدم با پام زدم به گیجزد جاخالي ميآمد گیج و عصبي شده! هر مشتي که ميمي

ورد، پریدم و با پاي پشتیم یک لگد از پشت زدم که باعث شد از رینگ به بیرون پرت بشه. من هم بیرون پریدم و روي خمي

هام سرازیر شده بود فریاد زدم، صورتش پر خون شده بود. اشکشکمش نشستم و با شدت و عصبانیت به صورتش مشت مي

 زدم: مي

 را کشتي! امنامرد! عوضي! تو باید بمیري! خانواده -

 کشیدم، روي زانوهام افتاده بودم.مشت آخر رو زدم و بلند شدم. عقب ایستادم و جیغ مي

 بلند شدم و به طرف جمع و گفتم:

دوید. ذارمش. همه ساکت بودند. حس کردم مکس به طرفم ميحاال من جانشین اون هستم. هرکي با من مخالفت کنه، زنده نمي -

هام نگاهش کردم که صداي شلیک گلوله فضا رو در خفقان فرو برد. به طرف صدا برگشتم دیدم مکس به طرفم شلیک با چشم

هام رو خون گرفته پیچید. به طرف مکس برگشتم جلوي چشمدرد تیر به خودش مي کرد و الکس جلوي گلوله رو گرفته بود و با

بود. به طرفش حمله کردم و با پا زدم به دستش و اسلحه پرت شد. پریدم روي گردنش و گردنش رو شکوندم و باالخره انتقام رو 

 کرد، بله! کشتمش!به آخر رسوندم . نباید به الکس شلیک مي

هام رو درآوردم. نزدیک قلبش تیر خورده بود! دستم رو گذاشتم روي جاي زخم و فشار دادم و و دستکش به طرف الکس پریدم

 فریاد زدم:

 ها! اون کیف من رو بیاورید زود باشید!عوضي -

 ویلیام اومد کیف رو گذاشت کنارم، بهش گفتم: 

 دستت رو بذار و فشار بده! -

گشتم ببینم عمق زخم چقدر است و تیر را در بیارم که الکس دستم رو گرفت و و مياون هم این کار رو کرد. داشتم دنبال چاق 

 گفت: نه! من... من...

 نتي!ري سارا دکتر هستش، لعخفه! تو نمي -

 تم. تیر رو با پنس گرفتم و گفتم:هاي الکس گذاشاي بین دندانلبخندي زدم و با کمک ویل  زخم رو باز کردم پارچه

 تحمل کن. کمي دیگهخب یک -
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دم و من و ویل تیر رو با دقت بیرون آوردم بعد زخم رو بخیه زدم و بعد ضدعفوني کردم و یک باندي بهش چسباندم. آهي سر دا 

ها پرس و جو پخش زمین شدیم. یک سرم بهش وصل کردم و ولو شدم مامباي سیاه اومده بود و وقتي وضع ما رو دید از بچه

 ف کرد مامبا به طرفم اومد و گفت:کرد. امیلي  همه چي رو تعری

 سارا بیا تو اتاقم -

 با دست هاي خوني بلند شدم و دنبالش حرکت کردم.

 هیوال  -

 با صداي الکس برگشتم از خاطرات گذشته بیرون اومدم:

 چیه الکس؟! -

 خواد ما رو ببینه. رئیس مي -

 ما رو؟ -

 آره من، شما، ویلیام و کوین! گفته بریم دفترش.  -

 ها رو بیار بریم باال. باشه برو بچه -

 الکس سري تکون داد و رفت بعد از چند دقیقه با بچه ها اومد رفتیم باال در زدم.

 کیه؟! - 

 هاقربان منم هیوال و بچه -

 بیاین داخل -

 همگي رو به روش با دست پشت قفل ایستاده بودیم یک قدم گذاشتم جلو و گفتم:

 قربان دستور چیه؟! -

 از سیگار گرفت بعد نشست روي صندلي و گفت: یک پُک

که بچه اش رو به دنیا آورد، همراه با بچه دونید که من چند تا زن دارم. یکي از همسرهاي من چند سال پیش بعد اینخب مي -

طرح دوستي  جا باهاشره، برید اونفرار کرده. اآلن بعد پانزده سال پیداش شده. دخترش یعني دخترم به دبیرستان کینگز مي

 بریزید و بهش نزدیک بشید، سعي کنید بیاریدش پیش من!

 از پشت کوین جلو اومد و گفت:

 خوره اما بقیه چي؟!ها مياما قربان من سنم به دبیرستاني -

 نگران نباشید!  -

 بعد از کشو چند تا مدرک بیرون آورد و گفت:

 روید. موني شما سه تا ميکوین تو مي -

 قربان من منظوري نداشتم! من..  -

 اي بهش رفتم و گفتم:چشم غره

 عقب بایست به حرف رئیس گوش کن! -

 عقب رفت و ساکت ماند مامبا ادامه داد:

ها بشناسند تو را به همین دلیل گریم شي که شبیه دخترهاي پانزده ساله بشي، ممکنه چون شهر تو هستش خیليارا تو گریم ميس -

 دارک رو بردارید و براي فردا آماده بشید.شه. خب ممي

 زمان گفتیم:هم
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 بله قربان! -

 تم:به طرف آسانسور رفتیم؛ چون اجازه نداشتیم از راه پله همسران مامبا رد بشیم، داخل شدیم منتظر در سکوت گف

 یادي جواني براي این ماموریت.کوین من از رئیس خواستم! تو نمیاي ز -

 جا بود تا من رو دید جا خورد و گفت:داخل محوطه شدیم. به اتاق گریم رفتم هري  اون در آسانسور باز شد و 

 جناب هیوال امرتون چیه؟! -

 عکس رو دادم دستش و نشستم رو صندلي و گفتم:

 خوام برم بخوابم.ام، ميستهخمامبا دستور داده من رو این شکلي کني. زود باش!  -

 اطاعت قربان!  -

قراره فردا برم یک مدرسه. اوف! » کردم. لبخند زدم و با خودم فکر کردم:د. تو آینه به خودم نگاه ميکارش رو شروع کر

قدر توي این گروه هام رو بستم و یادم اومد آخرین روز دانشگاه دوسال پیش اینچشم« گذره از اون دورانوهفت سال ميبیست

رفتم که دیدم هلن رو چند تا از پسرها متحان بود داشتم تو محوطه راه ميشناختم. آخرین افرو رفته بودم که دیگه خودم هم نمي

شون رفتم. ده تا پسر یک دختر رو به زور باخودشون میبردند اما براي چي نکنه ..... با گرفتن و به زور دارن میبرن، به سمت

دن ماشین رو روشن کردند و به این حرف دنبالشون با سرعت حرکت کردم به زور انداختش توي یک ون و همگي سوار ش

سمت پشت بزرگراه حرکت کردند منم با بنز خودم دنبالشون از تو آینه دیدم یک موتور دنبالمه اما توجه نکردم به فکر هلن بودم 

. 

ا خواستند اذیتش کنن ماشین رو بپشت بزرگراه اون رو پیاده کردند و بردند انداختند روي زمین بله درست حدس زده بودم مي

سرعت بردم سمتشون و ترمز زدم نانچیکو  رو از داشبورد در آوردم به طرفشون رفتم داد زدم : هوي چه غلطي دارید 

 میکنید.؟؟

همه شون به طرفم برگشتند بهم حمله کردند سه نفر رو از ده نفر زدم که همگي به سمتم هجوم آوردند نتونستم مقابله کنم و من 

ز اونا اومد سمتم صورتش رو پشونده بود وقتي نزدیک شد گفت : اوه ببینید کي اینجاست سارا رو به زور نگه داشتند یکي ا

 مشکوک دانشگاه

سرم رو کج کردم صداش چقدر آشنا بود تقال کردن هم فایده نداشت صورتش رو باز کرد دیدم متیو اون عوضیه دختر باز 

کنم ون بیاد عقب رفت و گفت : حاال ببین با دوستت چیکار ميمیکشمت کثافت یک مشت زد تو صورتم که باعث شد گوشه لبم خ

 ها ها ها!

کشید دو تا از اونا هلن رو محکم گرفتند و هلن فقط جیغ میکشید و من تقال میکردم با صداي هلن عقب عقب میرفت و جیغ مي

م بردم مشتي زدم به صورتش و گلوله همه جا سکوت شد محکم اونایي که منو گرفته بودند رو پس زدم و به طرف متیو هجو

پخش زمین شد و رفتم هلن رو بغل کردم ، توي بغلم هق هق کنان گریه میکرد ، متیو به طرف هجوم آورد اسلحه رو کشیدم 

 بیرون و رو به روش گرفتم و گفتم : جرات داري بیا جلو تا تمام دوستات کشته بشنوند اونور رو نگاه کن.

تا  از افراد من با مسلسل به دوستاي اون عوضي نشون گرفته بودند لبخندي زدم و گفتم : خب  به پشتش با شک نگاه کرد پنج

 حاال دوستات رو بردار از اینجا برو.....

 تموم شد قربان -

 به آینه نزدیک کردم. دستي به صورتم کشیدم و گفتم:  هام رو باز کردم خودم روچشم

 ام! خوبه!  -

 کشیدم و گفتم: بلند شدم دستي به شونه هري 

 کارت همیشه درسته پسر!  -

اي رنگ و یک پنجره بزرگ انتهاي به طرف اتاقم رفتم در رو باز کردم تختم روبه روي در بود. کنارش یک میزعسلي قهوه

 م خوابیدم.اتاق به سمت راست. خودم رو روي تخت انداختم. گوشي رو از کشو بیرون آوردم. ساعت رو گذاشتم رو پنج و گرفت

هام رو پوشیدم. یک تیپ ساده! یک تیشرت ساده خاموشش کردم. بلند شدم لباس دینگ دینگ دینگ! با صداي ساعت بیدار شدم،

اي رنگ! آروم به سمت اتاق بادیگاردها رفتم، یه تق آبي پررنگ، یه شلوار لي مشکي، یک سوییشرت زرشکي و یک کوله قهوه
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همراه من بیرون اومدند. مامبا بیرون ایستاده  هاشون رو برداشتند وها بالفاصله بیدار شدن و کولهبه تخت ویلیام و الکس زدم اون

 بود. عکس دخترش رو داد دستم و گفت:

شید تو شانزده سالته و ویل و الکس نام شدید، امروز وارد مدرسه ميوش کن سارا! این یک ماموریت مهمه! شما از قبل ثبتگ -

 م:رو قطع کردم وگفت تون باشه اسمش کاملیا  است و... حرفشهیجده، حواس

 دید؟ام! اجازه مرخصي ميو باید باهاش طرح دوستي بریزیم؟! بله قربان متوجه شانزده سالشه -

 تونید، برید.بسیار خب مي -

 خواستم سوار بشم، الکس گفت:سوئیچ رو گرفتم دستم تا مي

 تریم. گم سارا! بهتر نیست من رانندگي کنم؟ آخه ما مثال بزرگمي -

 شون پوزخندي زدند.جفت

 نه انگار دوست دارید یک دستي به اون صورت بکشم؟! -

 هو انگار برق گرفته بودش گفت:یک 

 نه منظورم چیزه... آم! -

 هام رو بستم و گفتم:چشم

 ما راننده داریم احمق! برید عقب بشینید.  -

و ساکت ماندند. جیمز ماشین سوئیچ رو دادم دست جیمز  و رفتم پشت سوار شدم. پشت سرم اون دوتا خل از دو در سوار شدند 

 رو روشن کرد و دنده عقب رفت و با خنده گفت:

 خب کوچولوها بریم مدرسه حال کنیم! -

 هر سه نفر اینطور بودیم ??

باالخره رسیدیم. یک مدرسه کذایي! تازه از دستش راحت شده بودم. پیاده شدیم و به راهرو مدرسه رسیدیم. بازهم مطمئنا 

 ند. برگشتم سمت اون دو تا دیوونه و گفتم:هاي مدرسه هستقلدر

کنم، دونم با شما! دارم با نام هیوال با شما صحبت ميتون باشه با قلدرهاي مدرسه دعواتون نشه واگرنه من ميهي! حواس -

 شیرفهم شدید؟!

 بله قربان! -

 آموزان جدید هستید.به به! پس شما دانش -

 موهاي مشکي بلند و تقلبي رو پشت گوشم دادم و گفتم:با صداي مدیر مدرسه به پشتم برگشتم و 

 بله من هستم.  -

 آهان! پس شما ها با هم نیستید؟!  -

 یک نگاه به پشتم کردم و بعد گفتم:

 شناسم.ها رو نمينه من اون -

 ن بیاید هر سه تون برنامه کالسیتون رو بهتون بدم. خیلي خب عیبي نداره! با م -

داشتم نگاه  کت کردیم سمت چپ ته راهرو دفتر مدیر بود. روي صندلي نشستیم. برنامه رو دستمون داد.باهاش به ته راهرو حر

 کردم که الکس گفت: مي

 من و برادرم با هم هستیم، توي یک کالسیم؟ -

 شما هم سن هستید؟ -
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 بله! -

 هاي شما یکي هستش!بسیار خب بله کالس -

 مدیر به شیشه پنجره بغل دستش زد و بعد از مدتي یک آقاي قد بلند داخل شد و گفت:

 بله خانم پن ؟ -

 به سمتش اشاره کرد و گفت:

 راهنمایي کنید. « آ»و « سي»هاي ها رو به کالسعاون من هستند، جناب آقاي کابین لطفا اینمایشون  -

 بله خانم!  -

 به سمت ما اومد و گفت:

 بیاید. همراه من -

 رسیدیم و رو به من کرد و گفت:« آ»هاشون رفته بودند. به کالس آمد زنگ خورده بود و همه به کالسخب به نظر مي 

 جا بایستید.خب شما چند لحظه این -

 رفت داخل پس از پنج دقیقه بیرون اومد و همراه من به راه افتادیم بهم گفت: 

 خب از کجا میاید؟ -

 م. من از اوهایو میا -

 ها هم از میشیگان  اومدند، خیلي دوره نسبت به کالیفرنیا. خانواده چه شغلي دارن؟او! پس چه راه طوالني اومدید. اون -

 سرم رو آوردم باال و گفتم:

 هستش؟« سي»ببخشید اینجا کالس  -

 آه! بله چه زود رسیدیم، بفرما داخل!  -

 من رو گرفت و داخل کالس آورد و گفت: دفعه شونهتق تق در رو زد و وارد کالس شدیم. یک

 ببخشید خانم معلم! دانش آموز جدید داریم. -

 من رو گذاشت و رفت.  

 کني؟خب عزیزم خودت رو معرفي مي -

 سرم رو انداختم پایین و بعد آوردم باال و گفتم:

 سالم اسم من اسکارلت بل  هستش. -

 هو همون دختر کاملیا خندید و گفت:یک

 گله! خوش اومدي! سالم خوش -

 بعد کل کالس همراهش خندیدند.  

 زیزم!عتوني بري بشیني بسه دیگه کاملیا مي -

ا بود. زنگ تفریح رفتم و کنار کاملیا و کنار پنجره نشستم. من کاري به درس و مدرسه نداشتم و فقط فکرو ذکرم دوستي با کاملی

م پیش خورد و همه رفتن تو بوفه. رفتم یک چیزي گرفتم و به طرف میزها حرکت کردم. همه پر بودند، پس مجبور شدم بر

 الکس رفتم وگفتم:

 شه بشینم؟مي -

 کس پوزخندي زد و گفت:ال 
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 البته بشین. -

 نشستم و سیني غذا رو گذاشتم رو میز و زیر لب گفتم:

 دي ما رو!کوفت! کمتر بخند آخر سر لو مي -

 زني.ام! سارا خانم! چقدرغرمي -

 ارلت اینجاست اسمم.زنم تو سرت! اسکهي! مي -

 ها! کارمون دراومده بچه -

 گفتم: با صداي ویلیام  به پشت برگشتم و

 وقت چرا؟! اون -

 ها دوتان.اون -

 الکس قاشق رو گذاشت زمین و گفت:

 منظورت چیه دوتان؟! -

 ویلیام به سمت راست من اومد و سیني رو کوبوند روي میز و گفت: 

 ها دو قلواند، یکي نیستند. منظورم اینه اون -

 چي؟ -

 زنند. مي واردها با هم نشستند، دارن حرفبه به! ببینید که تازه -

اي بلند شدم، دستم رو بردم جلو هام رو با حرص باز و بسته کردم و به سمت صدا یعني سمت چپم برگشتم و با لبخند مسخرهچشم

 و گفتم: 

 آ! سالم  شما باید کاملیا باشید درسته؟! -

 یک نگاه به دستم کرد و بعد دستم رو گرفت و به طرف خودش کشید و گفت:

 کمي تحویلت بگیرن، دست دادم باهات.که ضایع نشي و یکگیرم ولي به خاطر ایننمي من دست کسي رو -

 بعد من رو به عقب هل داد و با هم خندیدند و رفتند، من همچنان خشکم زده بود. 

 

 الکس: ویلیام چرا سارا؟! آم! یعني اسکارلت خشکش زد؟ 

 گرفتم نشستم و گفتم: 

 ها براي خودشون یک باند هستند.همین مونده بود. این -

 الکس: منظورت از این حرف چیه؟

 ویلیام دستاش رو با سرش گرفت و گفت:

 آره! اما برادرش گروه نداره. -

 ها! اون تنها بود.ا! راست میگي -

 به الکس چپ چپ نگاه کردم و گفتم:

 دونم با تو! اتمام من مي اگرنه موقعالکس محض رضاي خدا جدي باش سر این ماموریت! و -

 الکس که متوجه منظورم شد سرش رو انداخت پایین و با دستپاچگي گفت:
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 چـ... چشم قربان! -

اند، من باید عضو گروه کاملیا بشم، ببینم اسمش این بود واقعا؟ من شک دارم ها قلدرهاي این مدرسهاید یک فکر دیگه کنیم اینب -

 فته بود که!رئیس یک چیز دیگه گ

 صبر کن! -

 ویلیام گوشیش رو از کیفش درآورد و یک نگاه کرد و گفت:

 آره اسمش الیناست ولي سارا -

 ذاشت تو کیفش گفت: در حالي که گوشیش رو مي

 گیره.پسره داره انتقالي مي -

 چي چي گفتي آخه چرا؟! -

هاش اذیت اش به دست همکالسيست و همهسره ترد شدهپسره هیچ گروهي تو مدرسه نداره، من اشتباه کردم. مشکل اینه پ -

 خواي بکني؟شه؛ چیکار ميمي

 سرم رو انداختم پایین بعد از فکر کردن یک فکر عالي به ذهنم رسید گفتم:

 کنم. فقط یک چیز شما باید انجام بدید!کنم تو گروه دختره برم. بعد به پسره خودم رو نزدیک ميآهان فهمیدم! من سعي مي -

 الکس دست به سینه به صندلي تکیه داد و گفت:

 خب چه دستوري؟! -

 به هر دو نگاه کردم و گفتم:

 شما باید از پسره محافظ کنید.  -

 الکس سري تکون داد و ویلیام گفت:

 هیوال ما از تو یا مامبا باید محافظت کنیم، اون چرا؟  -

 محکم زدم تو سرش و ادامه دادم:

 بشه. منظورم این بود اگر بهش حمله کردند، محافظت کنید. خوبه! پسر مامباي سیاهه یادت رفته؟! خر! بگذار حرفم تموم -

 زمان گفتند:هم

 چشم!  -

اعتنا رفتم کنند؛ من هم بيسه روز بعد صبح که به مدرسه اومدم، دیدم اون دخترها همراه با الینا نشستند و دارند خوش و بش مي

 دادم:ها گوش ميهاي اونسرجام نشستم. سرم روي میز بود و داشتم به حرف

 ه ما بشه. هه!تونه عضو گروگم! فکر کرده ميآره الینا! گوش کن دختره عوضي بتي  رو مي -

 ست.تونه از زیر کارها فرار کنه. مسخرهآره دختره فکر کرده با ریاضیات قویش مي -

شون شون جا کنم. بلند شدم و به سمتشون کردم. ام! برم خودم رو تو گروهسرم رو آوردم باال دستم رو زیر چونم گذاشتم و نگاه

 رفتم، دست به سینه ایستادم و گفتم:

 من هم عضو گروهتون بشم؟! شهببینم مي -

 اه کرد. الینا پاش رو گذاشت رو میز، هه! مثل باباشه بعد گفت:ها چپ چپ بهم نگیکي از اون

 شه، اما باید یکي از هنرهاي رزمي رو بلد باشي! بلدي؟خب معلومه مي -

 سرم رو انداختم پایین بعد آوردم باال و گفتم:

 کمي تکفاندو بلدم.خب یک -
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 تش رو گذاشت روي شونم و لبخند سردي زد و گفت:بلند شد دس

 باشه تو عضو گروه مایي!  -

 زمان گفتند:هاش هماون نوچه

 کاملیا! -

 دستش رو به نشانه ساکت جلو دهنش گرفت اشاره کرد:

 خوام هیچي بشنوم.هیس! نمي -

 بعد به سمت من اومد و گفت: 

 دم.اومد این اجازه رو بهت مي عضو گروه شدن قوانین داره، اما چون من ازت خوشم 

 حالي مثل بچه ها خندیدم و تشکر کردم.از خوش

 «الکس»

کردم اما ویلیام با دقت داشت نکته برداري هاش گوش نميزنه! به حرفتوي کالس نشسته بودم. واي خدا! معلِم چقدر حرف می

ه! اما برخالف دختره این تو مدرسه یک ذره هم کرد. حواسم به پسره بود از پسرهاي کالس شنیده بودم که درسش عالیمي

 طرفدار نداره.

 خب خسته نباشید! -

آخیش بالخره معلِم رفت. بلند شدم به سمت پسره حرکت کردم که بازوم رو یکي گرفت، برگشتم سمتش و درحالي که ویل با یک  

 دست بازوي من رو گرفته بود و با دست دیگش درحال نت برداري بود، گفتم:

 لم کن ویل!و -

 خواي بري؟! صبر کن این رو بنویسم خب، تمومه!کجا مي -

 بازوم رو از دستش کشیدم بیرون و گفتم:

 باید به پسره نزدیک بشم.  -

 کنه .هیوال گفت خودش همه کارها رو مي-

 گوشیم رو بیرون آوردم و نشونش دادم: 

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

 خب برو بابا! -

خرده باال آورد به پاهام نگاهي کرد و دوباره مشغول نوشتن شد. یکي زدم رفتم کنار میزش دست به سینه ایستادم، سرش رو یک

 روي میزش و گفتم: 

 تق تق کسي نیست خونه؟! -

ساده ولي  یدم با یک تیپآه یادم رفت بگم؛ من پسري با قدي نزدیک به دو متر فکر کنم صدوهشتادودو بود آخرین بار که د

 اي تیره، یک بلوز آبي با شلوار لي مشکي. قهوه -ايشیک!  مدل موي خامه

 همینطور که سرش پایین بود گفت:

 ببخشید! برام دردسر درست نکنید کار دارم من.  -

 خواستم باهات آشنا بشم.حیف شد! می -

 هي ادوارد با آقا درست صحبت کن!  -

 م انداختم و با لحني مسخره گفتم:هام رو کنار بدندست
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 شما کي باشید؟! -

 یکي از سه پسري که روبه روم ایستاده بود اومد دستش رو گذاشت رو شونم و گفت:

 خور دوست بشي؟!خواي با یک توسريکني؟ بیا تو گروه ما! ميلقي میام! داداش چرا بدخ -

 ش رو از شونم گرفتم و ولش کردم و گفتم: این رو گفت و نگاهي به ادوارد  کرد و پوزخندي زد. دست 

 طور نیست؟!ه خودم بستگي داره اینگیرم با کي دوست بشم، این بیم ميمرسي! اما من تصم -

 پوزخندي زد و گفت:

 هااوي به خود آدم بستگي داره! بریم بچهآره معلومه دوستي با هر خر و گ -

 سري تکون دادم و گفتم: 

 پس اسم تو ادوارده؟! -

 دستم رو بردم جلو و گفتم: 

 خب اسم من الکِس! خوشبختم از دیدنت! -

 یه نگاهي به دستم کرد و با استرس باهام دست داد و گفت:

 طور!ممنون! من هم همین -

کردیم روي ميخب این شد باهاش دوست شدم. ساعت آخر ازش خداحافظي کردم و با ویلیام براي خوردن کافي به خیابون پیاده 

 خوردیم. ویلیام یک جرعه از لیوان نوشید و گفت: ي ميو کاف

 پس هیوال کوش؟ -

 «باید به رئیس گزارش بدهم» جا که خونه فعلي ماست و گفت:اون زودتر رفت خونه امن همون -

 ام! باشه!  -

بارید. داشتیم تو پیاده رو زدیم که بارون گرفت، چه باروني! ساعت هشت شب بود و رگباري باران ميداشتیم حرف مي

ها روي اي با سرعت اومد و جلوي ما ترمز زد؛ طوري که آب چالهدویدیم که به جاي سر پوشیده برسیم که یه هیونداي سرمهمي

 و پرت کردم و فریاد زدم:مون پاشید با عصبانیت لیوان کافي رلباس

 هوي! عوضي ما رو نمي بیني؟! -

ها چوب رو از پشت زد به کمرم و بعد چند دقیقه مکث، چهارنفر از ماشین پیاده شدن و با چوب به ما حمله کردند. یکي از اون

هاي تار دیدم که یکي شمتري به پشتم خورد و پخش زمین شدم. با چمن با آخي بلند افتادم روي زمین سرد و خیس. ضربه محکم

ها اومد یک ضربه دیگه بزنه که ویلیام دستش رو گرفت و محکم به سمت دیگه کبوندتش زمین؛ اون سه نفر به ویلیام از اون

 مهلت ندادند و با چوب و چماق به جونش افتادند و هر دومون پخش زمین شدیم.

با چراغ روشن به سمت ما اومد و نزدیک پاي من ترمز زد. از شدت تونستم باال بیارم که دیدم یک ماشین از درد سرم رو نمي

 هام رو بستم.نور چشم

 «سارا»

گشتم که کردم و توي گوشي دنبال محل خونه الینا و ادوارد ميتو خونه نشستم و به صداي باران و هواي طوفاني گوش مي

 گوشیم زنگ خورد: 

 بله؟! -

 سارا... ما...-

کمي نگران شدم و به سمت لب تاپم رفتم بازش کردم و دیدم که مدتيِ که ردیاب توي محلي ایستاده و یکاین رو گفت و قطع شد. 

کنه، پس به ذهنم رسید چیزي شده. بلند شدم کلتم رو از کشو برداشتم و به سمت در ورودي خونه رفتم و کنار در از حرکت نمي
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راننده که مشغول تماشاي تلویزیون بود با صداي من برگشت و با هول  آویزبادگیر رو برداشتم و سوئیچ رو از جاکفشي برداشتم

 و عجله از روي مبل رو به روي تلویزیون بلند شد و گفت:

 رید؟!قربان کجا مي -

 عصباني شدم و گفتم:

 زود باش راه بیوفت! باید جایي بریم. -

 بله قربان! -

 به سمت در حرکت کردم و جیمز دنبالم که گفت:

 وئیچ رو بدید به من.قربان س -

 ساکت شو! عجله دارم! -

با عصبانیت سوار شدم و با سرعت دنده عقب گرفتم، یک چشمم به جاده بود و یک چشمم به موبایل تو دستم براي ردیاب بعد از 

 بیست دقیقه رسیدم به خیابون خالي وباراني. جیمز به سمت دیگه خیابان اشاره کرد و گفت:

 جا!قربان اون -

ان رو چرخوندم و به سمت مخالف خیابان رفتم. دیدم چهار پنج نفر در حال کتک زدن الکس و ویلیام هستند. باز هم مثل فرم 

ها حرکت کردم و یکي دوران دانشگاه نانچیکو رو از داشبورد برداشتم از ماشین و تو مه ناشي از باران به طرف یکي از اون

ها به سمتش برگشتند؛ هر سه تا به سمتم حمله کردند، نه! انگار بلد هستند سه تا از اونمحکم زدم تو کمرش و آخ بلندي سر داد و 

 که مبارزه کنند. خب خوبه! نانچیکو رو انداختم زمین و گارد گرفتم.

مشت هاي پي در پي به سمتم میومد، یک مشت به صورت یکیش زدم و از درد پخش زمین شد؛ رقص پا رفتم و از پشت یک 

زدم و پرتش کردم عقب و یک لگد زدم و پریدم روي گردن حریف چرخیدم و کوبیدمش زمین و یک مشت به پشت  کاکتوگري 

هوشش کردم. چند تا لگد پي در پي و دیگري رو هم از پا درآوردم. سومي اسلحه کشید و به سمتم شلیک کرد گردنش زدم و بي

؛ دستش رو آورد باال تا یک مشت بهم بزنه که دستش رو من هم به صورت زیگ زاگ حرکت کردم و خودم رو بهش رسوندم

گرفتم و با یک حرکت سریع چاقو رو از مچ پام بیرون آوردم و به پشت دستش زدم، کلت از دستش افتاد. چاقو رو زدم نزدیک 

لکس نگاه کردم ریزي به زمین زانو زد. به ویلیام نگاه کردم که جیمز سعي داشت بهش کمک کنه به اچشمش که از درد و خون

 دیدم آخرین نفر از این گروه چاقو رو زیر گردن الکس گذاشت و گفت:

 کشمش!اگر جلو بیاي مي -

دیگه از عصبانیت سرخ شده بودم، دستم رو بردم پشت کمرم کلت رو بیرون آوردم و همراه با رعد و برق گلوله رو شلیک  

 اري شد.کردم، درست به مغزش برخورد کرد و خون مانند فواره ج

به سمت الکس رفتم از یقه گرفتمش و کشان کشان داخل ماشین انداختمش، جیمز هم به ویلیام کمک کرد. با عصبانیت بیش از 

پیش با سرعت به خونه امن حرکت کردم وارد خونه شدم. ویل و الکس با نگراني و سرشار از درد رو به روي من ایستاده بودند 

 یستاده بود.و جیمز دست به پشت کنار در ا

 کردم آخر سر ایستادم و گفتم:با عصبانیت به سمت چپ و راست حرکت مي

ها! چي فکر کردید با خودتون؟! شما مثال بادیگارد هستید لعنت بهتون! هیچ عرضه اي نداشتید! هیچ غلطي نکردید! حتي احمق -

 یک دفاع کوچیک، خاک تو سرتون!

 کم ویلیام و فریاد زدم:یک مشت به صورت الکس زدم و یک لگد به ش

 ها!ان کنید احمقاز جلوي چشمام گمشید و برید خودتون رو درم -

 به سمت اتاقم رفتم و در رو کوبیدم.

 «الکس»

 اوه اوه! لعنتي! رئیس چقدر عصباني بود، واقعاً هیوال شده بود آخ آخ فکم! 

 ام!خفه شو الکس! به اندازه کافي خسته -
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دیدند ها ميطوري ندیده بودم. بچهقدر عصباني بود که یکي رو کشت! واي خدا! هیوال رو اینها کي بودند رئیس ایناصال اون -

 کردند.این وضع رو خودشون رو خیس مي

مولي کرد. ویلیام یک پسر با مدل موي معیک نگاه به ویلیام کردم بدون هیچ حرفي داشت زخم و خون هاي صورتش رو پاک مي

 کمي ریش روي صورتش برگشتم بهش گفتم:اي و قد بلند هم قد من با یکنسکافه

 هوي شنیدي چي گفتم؟ -

 پنبه رو پرت کرد رو میز کنار تخت و گفت:

 ها رو فرستاده بود.دونم کي اونآره بابا اَه شنیدم! مي -

 به سمتش روي تخت نشستم و خودم رو لوس کردم و گفتم:

 ها؟!بودن اونویلي جونم! کي  -

 ویلیام چپ چپ نگاهم کرد و گفت: 

خواستند ما رو عضو هایي که ميها دار و دسته اون پسرها بودن، همونچته؟ مثل دخترها لوس نشو اصال بهت نمیاد! اون -

 فرسته من رو بزنند. هه!ي عوضي! حاال آدم ميکنم که من کي هستم. پسرهشون کنند، حالیش ميگروه

اي باال انداختم و آروم بلند شدم در رو یه کوچولو باز کردم که برم توي به سمت حمام حرکت کرد و من هم یه شونهوا چش بود 

 پذیرایي. آروم آروم به سمت تلوزیون حرکت کردم که...

 ري؟!کجا مي-

 «سارا»

الکس رو شنیدم به خیال خودش داره هاي هام رو بسته بودم که صداي قدماي نشسته بودم و چشمتو پذیرایي روي صندلي گهواره

 هاش رو پایین انداخت. بلند شدم رفتم رو به روش ایستادم و گفتم:ره با صداي من وسط راه ایستاد. چشمپنجه گربه راه مي

 ها چجوري اومدي؟!بعد از اون کتک -

 سارا! -

 مراقبت کني؟! اوف! خواي از ادوارد هم وقت ميکوفت سارا! اصال هر غلطي دوست داري بکن! اون -

 قربان من...-

 دستم رو گرفتم جلو صورتم و گفتم:

 کنه.رم استراحت کنم، سرم درد ميکافیه برو خوش باش! من هم مي -

 خوره برداشتم و گفتم:به طرف اتاقم حرکت کردم که دیدم گوشیم داره زنگ مي 

 الو -

 گفت:  

هایي دادند زودتر ماموریت رو تموم کنید و با دو تا فرزندانم فرار ها گزارشسارا گوش کن یه اتفاقاتي داره میوفته، خبرچین -

 کنید و همسر خائن منو بکشید. جزئیات رو توي ایمیل فرستادم.

 اطاعت مامبا!-

 زش کردم:بیب بیب بیب تلفن رو قطع کرد مستقیم به طرف لب تاپم رفتم و بازش کردم. بله! یک ایمیل از مامبا داشتم با

طور جا و همینها رو بردار بیار اینکه دیر بشه اوناند قبل اینهاي من تو اون مدرسهوش کن هیوال یک نفوذي فهمیده بچهگ -

ري صورت رو مون باشه یادت باشه از اآلن به بعد بیرون مياون همسر عوضي من رو هم بکش! اون نفوذي ممکنه تو گروه

 بپوشون و بهونه بیار.
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اومدم. طبق  ... اگر تحت نظر باشیم چي؟! زود از زیر تخت پهباد  رو بیرون آوردم و به سرعت از اتاق بیرونمامبا ام اگر

نار اتاقم رفتم که گفتم و به راه پله ک« بیخیالي»معمول الکس پاي تلویزیون بود و ویلیام تو حموم جیمز هم البد تو آشپزخونه 

کرد و به آسمون فرستادم. با کنترل جا به جا کردم و نزدیک  فتم و پهباد رو روشنها باال رشد به پشت بام؛ از پلهمنتهي مي

 هاي عوضي!ها پلیسکردم، تحت نظر بودیم. لعنتيها بردم. بله! هموني بود که فکرش رو ميعابرهاي پیاده و ماشین

 دویدم گفتم:به طرف پایین حرکت کردم و همچنان که به اتاقم مي

 اید حرکت کنیم، خونه تحت نظره.زود باش الکس! ب -

ا چشم هاي گرد ببعد به اتاقم رفتم در همون موقع ویلیام اشتباهي از در اتاق من وارد شد درحالي که فقط یک شرت تنش بود؛  

 شده به اندامش نگاه کردم بعد سریع روم رو برگردوندم و گفتم:

 آخه این چه وضعشه هان؟! -

 کنید؟! یکار ميقر...قربان شما تو اتاق من چ -

 هولکي دور خودش پیچید. برگشتم سمتش و گفتم:هم هول مالفه رو از تخت برداشتم و سمتش پرت کردم. اون

جا تر از اینجا! باید هر چه سریعمن عجله دارم تو قاطي کردي؟! از این در اومدي زود باش برو لباسات رو بپوش بیا این -

 خارج بشیم.

 براي چي قربان؟! -

 مامبا گفته که نفوذي داریم و همچنین خونه تحت نظره، امشب باید فرار کنیم و فردا بچه هاي مبامبا رو بدزدیم، متوجه شدي؟! -

 پوشم و میام.رم لباس ميب...بله قربان! الساعه مي -

 ها رو توي چمدان گذاشتم وها و خرت و پرتبه سرعت همه وسایل رو جمع کردم لباس

رفتم بیرون که ویلیام ام، متوجه شدم که ویلیام هم آماده باش داخل اتاق شد. داشتم ميضروري رو توي کولهلپ تاپ و وسایل 

 گفت:

 جاقربان یک لحظه بیاید این -

 لرزید با دست به ویلیام اشاره کردم.صداي الکس اومد اما مي

 جا منتظر باش!این -

 ر در داخل اتاق تو تاریکي موند.اون هم از پشتش کلت و چاقو رو بیرون آورد و کنا 

آروم در رو باز کردم و به داخل پذیرایي رفتم و با عصبانیت به جیمز در حالي که چاقو رو زیر گلوي الکس گذاشته بود، نگاه  

 آوردم که نیشخندي زد و گفت:کردم. داشتم کلت رو بیرون مي

 جا هان؟!ها بریزند اینخواید کل پلیسکه ميرو! ام! یا اینخواي این آقا پسر رو بکشم بیار بیرون اون لعنتي اگر مي -

 از عصبانیت سرخ شده بودم و گفتم:

 پس تو اون نفوذي بودي؟ لعنتي! -

شید و به که اون نقاب رو زدي تا افراد من تو رو نشناسند، اما تا چند لحظه دیگه همتون دستگیر ميم! هیوال حیف شد؛ با اینآ -

 گویید.مامبا رو هم مي زودي محل استقرار

 دست به سینه ایستادم و گفتم:

 من شک دارم جیمز!  -

 چي؟! -

 بلند فریاد زدم:

 حاال -
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یت استفاده ویلیام چاقویي که زیر دستش بود رو کشید و به طرف بازوي جیمز پرتاب کرد. جیمز آهي سر داد و الکس از موقع

هاي جیمز خائن رو ام در آوردم و رفتم دستکرد و دستش رو گرفت و محکم از سمتي دیگر به زمین کوبید. دستبند رو از کوله

خنده، محکم زدم تو سرش که پرت شد زمین و صورتش آوردم باال دیدم الکس داره مي بستم و کنار مبل رهایش کردم. سرم رو

 بود. زده به من نگاه کرد سر الکس پایینخوني شد. ویلیام ایستاده و بهت

 سرش داد کشیدم:

 دونم با تو!ه ماموریت بیاي، من ميباحمق عوضي! دیگه حق نداري با من  -

 از پشت من رو گرفت و به عقب برد هلش دادم و فریاد زدم:اومدم یه لگد بهش بزنم که ویل  

 ها!ریم لعنتيین امشب با این جاسوس از در پشتي ميتون رو جمع کنید، همتون گمشید وسایللم کن هر جفتو -

ود. همه هاي ساعتي رو بیرون آوردم. حدود بیست تا بمب ساعتي ولي متوسط ببا عصبانیت رفتم توي اتاقم و از زیر تخت بمب

داد، با ها و دیوارها چسبوندم و کنترلش رو تو جیبم گذاشتم. به ساعت بزرگ نگاه کردم که نیمه شب رو نشون ميرو به ستون

ها وارد خانه شدند، لبخندي زدم و الکس و ویلیام و البته یک جاسوس سوار ماشین شدیم. پهباد رو به باال فرستادم که دیدم پلیس

 دستم و از بلندگوهایي که تو خونه کار گذاشته بودم گفتم:  میکروفون رو گرفتم

 هاي عزیز! اینجا آخر خط است.خب خوش اومدید مهمان -

 دستم رو گذاشتم رو دکمه و خونه منفجر شد، تنها صدایي که شنیدم این بود:

 جا بمب...برید بیرون این -

 کنه که بلند فریاد زدم:دور شدم. دیدم جیمز داره تقال ميجا کنترل رو پرت کردم، سوار ماشین شدم و با سرعت از اون

 اش کن الکس! خفه -

هوش شد. تو تاریکي نزدیک یه هتل البته بیشتر شبیه متل بود ایستادیم. ویلیام سراغ الکس هم محکم زد تو صورتش و اون بي

کلید اتاق سه طبقه دو رو گرفتیم و پول یک  رزویشن رفت و سرگرم صحبت باهاش شد. الکس هم مخفیانه جیمز رو به باال برد.

 هفته اتاق رو دادیم و رفتیم باال که الکس پرسید:

 قربان! کجا بذارمش؟ -

 کلید اتاق رو انداختم روي میز عسلي کنار تخت و گفتم:

 ببندتش به تخت، دهنش هم محکم ببند که صداش درنیاد. -

 اطاعت قربان! ویل بیا کمک! -

 قدر عصباني و خسته از این ماموریت بودم که خوابم برد.رفتم خودم رو ول کردم رو تخت این اتاق دو تخته بود.

 « الکس»

خوبه محکم گرهش بزن. وقتي گره زدن تموم شد با پارچه دهنش رو بستم و روي زمین نشستم. ویلیام اومد رو به روم ایستاد و 

 گفت: 

 نکردي؟!خواي بزرگ شي؟! چرا از خودت دفاع الکس کي مي -

 کشه. بیني خوابیده؟ اگر بیدار بشه من رو ميهیش آروم تر! نمي -

 سرم رو انداختم پایین و با انگشتانم ور رفتم و گفتم:

 خود!خب چیکارکنم؟ خسته شدم از این ماموریت بي -

هاي آسمون زل زدم. کاش ویل سري تکون داد و کنار تخت هیوال دراز کشید. من هم بلند شدم و رفتم توي بالکن و به ستاره

کنه؟ باید بعد از اتمام این کار برم تمرینات زیاد کنم؛ دوباره برگردم خونه مامبا خسته شدم از این ماموریت، اه! کي منو درک مي

 دوست ندارم هیوال رو از خودم ناامید کنم.

 و بالکن.اتاق کال ده متر بود یه اتاق مستطیل شکل با دو تا تخت وسطش و تلویزیون کوچک 
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هام زدم انگار نوبت من بود کشیک بدم، به ساعت روي دیوار باالي تخت نگاه کردم ساعت دو بود. دستدرعرض اتاق قدم مي 

ندي گوشه لبم رو به اطراف کشیدم و خمیازه ي بلندي سر دادم. رفتم باال سر ویل، خواب خواب بود. باز شیطونیم گل کرد لبخ

 م رو نزدیک صورتش بردم که اگه بیدار شد، سکته بزنه.اومد و آروم رفتم جلو صورت

اي که روش آب ریخته باشي هو مثل گربهچند دقیقه گذشت که اشتباهي نفسم رو بیرون دادم و به صورتش باد خنکي خورد. یک

 بلند شد و چاقوي کوچیکي از پاش بیرون آورد و روي من پرید و چاقو رو زیر گلوم گذاشت.

 وه! منم منم ویل آروم باش! چه خواب سبکي داري لعنتي! بلند شو دیگه.یا خدا! اوه ا -

 ند شد با صداي نسبتا بلند گفت:اي رفت و چاقو رو غالف کرد  و بلچشم غره

 توي این موقعیت شوخیت گرفته؟! -

که هیوال بیدار بشه، بیدارم کن؛ ببینه خوابیدم زنده نمیذاره خوابم، مراقب باش خب! قبل ایناي بابا! خوابم بیاد یک ساعت مي -

 من رو!

 خب بابا بخواب! -

 هاي ویلیام بیدار شدم، آروم صدا زد:جا روي زمین دراز کشیدم و خوابیدم. با تکونهمون

 لعنتي!الکس ساعت چهاره بیدار شو ِد  -

 بلند شدم و خمیازه کشیدم در بینش گفتم: 

 چیه بابا؟! -

 همون موقع صدام یه خورده باال رفت. جلوي دهنم رو گرفتم و گفتم:

 اوه! خیلي بلند بود. -

 ویل سري تکون داد و گفت:

 بله بود.  -

 بلند شدم و گفتم:

 اون جیمز جاسوس بیدار نشد؟! -

 ! نه هنوز خوب اسمي گذاشتي روش جیمز جاسوس -

 کني!هیس! اِ هیوال رو بیدار مي -کرد، رفتم باالسرش و گفتم: کرد و صدا ميبعد حرفم بیدار شد. از شدت درد بازوش تقال مي

 دیگه بیدار شدم.  -

 با صداي سارا به پشتم برگشتم و به سمت ویل حرکت کردم و دستم رو به پشت گرفتم و ساکت ماندم. ویل جلو رفت و گفت:

 بح بخیر قربان! خوب خوابیدید؟!ص -

 هیوال قلنج گردنش رو شکوند و گفت:

 بدک نبود! -

ترسیدم خیلي عصباني شده! باال سر جیمز ایستاد و دهنش بلند شد و به طرف جیمز حرکت کرد. از اآلن دیگه واقعا از هیوال مي

 رو باز کرد و روي میز عسلي کنار تخت نشست و گفت:

 توني با گفتن این که چه چیزایي درمورد ما به پلیس گفتي راحت تر بمیري یا...میري! ميتو ميجیمز به هر حال که  -

 سرش رو پایین انداخت و خندید و سپس ادامه داد:

 م نظرت چیه؟!یا عذاب بکشي و همه چي رو بگي بعد بمیري! هو -



 

novelfor.ir 

 رمان فوررمان هیوال 

شده دستش رو کشید روي صورتش و از  یهو جیمز به طرف سارا یه تف کرد و این دفعه حس کردم سارا خیلي خطرناک

 عصبانیت گفت:

 خب پس راه حل دوم رو انتخاب کردي! هان؟! -

 گم عوضي! برو بمیر! من هیچي بهت نمی -

د و سریع سارا یعني هیوال به طرف ویل اومد چاقو رو از کمربند کشید بیرون و به طرف جیمز رفت. ویل به سارا نگاه کر

 خواید کنید؟خودش رو بهش رسوند و جلوش ایستاد و گفت: قربان چیکار مي

 گمشو کنار باید ازش حرف بکشم. -

 خواین شکنجش کنید؟!مي -

 آره گمشو کنار  -

 د گفت و ویل رو پس زد. به طرف جیمز حرکت کرد و روي تخت نشست و گفت:این رو بلن

 کنم!کني؟ حالیت ميمیري! پس سکوت ميزني یا از درد ميیا حرف مي -

هام گرد شده بود و ویلیام سرش کرد من هم چشمچاقو رو برداشت و توي زخم جیمز فرو کرد و پیجوند. اول جیمز مقاومت مي

 ، اما با فشار بیشتر هیوال صداي جیمز بلند شد و فریاد زد:رو برگردونده بود

 آ! نه بس کن!  -

 زد:گر بودم، هیوال بلند فریاد ميجرات حرف زدن نداشتم و فقط نظاره

 بگو چي گفتي بهشون لعنتي بگو!  -

 ویلیام جلو رفت تا با هیوال صحبت کنه:

 بان! قربان صداش کل ساختمون رو گرفته! اآلن یکي میاد قر -

 هیوال به طرف ویلیام برگشت و چاقو رو گذاشت زیر گلوش و به دیوار کوبیدتش و بلند داد زد:

 فهمي این رو؟ میریم! میمان ميها بدونن ما کجاییم یا اطالعات ما رو داشته باشند، همهخفه شو ویلیام! اگر اون -

 تر کرد توي جاي زخمش این بار بلند فریاد زد:محکمویل رو رها کرد و به طرف جیمز دوباره رفت این بار چاقو رو 

 حرف بزن جیمز!  -

  کنم فشار ندهگم خواهش ميگم ميباشه مي -

واي خدا تموم شد دیگه! سارا چاقو رو محکم از بازوي جیمز بیرون کشید و همراه با اون خون اون لعنتي فواره کرد. چاقو رو 

 زیر گلوش گذاشت و گفت:

 منتظرم! -

 صداي لرزون گفت:با 

ستم با ن فقط درباره تو بهش گفتم. تو یه شخصي هستي که قدرتمندي و رئیس بادیگاردها رو کشتي و جانشینش شدي. اول خوام -

 َسم  بکشمت ولي اون... اون نگذاشت و گفت باید خودم ببینمش.

 اون کیه اسم بگو!  -

کنم من داد. خواهش ميیمیل بهم پیام ميار ارتباط هستم که هر دفعه با یک دونم! فقط از طریق ایمیل ددونم! به خدا نميمن نمي -

 رو ن...

و رو همون لحظه هیوال با چاقو شاهرگ جیمز رو پاره کرد و خون روي صورتش پاشید. بلند شد و به طرف من اومد، چاق

 گذاشت تو دستم و به طرف دستشویي رفت و بلند گفت:   

 ریم مدرسه!حاضر شید مي -
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 در دستشویي رو کوبید.

 «سارا»

لرزیدند. سرم رو آوردم باال و به آینه نگاه کردم، خون اون پست فطرت روي صورتم ریخته هام از شدت عصبانیت ميدست 

مالي کردم و بعد با آب شستم. از توي کیفم کاله گیس مشکي مدل مصري رو بیرون بود. صابون رو برداشتم و صورتم رو کف

روش یک  سرم گذاشتمش. رژ صورتي جیغ رو زدم و لنز هاي سبزم رو گذاشتم. شلوار لي آبي، یک بلوز سفید و آوردم و روي

هر دوشون  کت مشکي پوشیدم. براي آخرین بار خودم رو تو آینه نگاه کردم و کیف رو برداشتم و از دستشویي بیرون اومدم.

هاي گرد به در باز شد، دیدم یک پلیس جلوي در ایستاده با چشمحاضر بودند به طرف در حرکت کردم و در رو باز کردم تا 

قفل کردم و  وجنازه جیمز نگاه کرد و با هول بیسیم رو بیرون آورد. من هم یک لگد زدم و پرت شد به عقب در رو محکم بستم 

 گفتم:

 لعنتي! از پنجره بپرید زود باشید. -

 جا دور شدیم. ویل بهم از تو آینه نگاه کرد و گفت:هر سه بیرون پریدیم ویلیام پشت فرمون نشست و با حداکثر سرعت از اون

 قربان کجا بریم؟!  -

 برو مدرسه -

 جا اگر لو رفته باشه، چي؟اما اون -

 ها ردش رو تا اینجا زدن، زود باش! نرفته! این

 گاه کردم نزدیک هشت بود گفتم:به مدرسه رسیدیم ساعت ماشین رو ن

 مونیم تا نزدیک ده.کمي منتظر مي -

 کنه؟!کردم یعني سونیا اآلن تنهایي چیکار ميهام رو بستم با خودم داشتم فکر ميدست به سینه نشستم و چشم 

 شون خورده. قربان ساعت نزدیکه دِه! فکر کنم زنگ -

الینا و دارو دستش در حال قدم زدن تو مدرسه بودن. دستم رو بردم باال و به پیاده شدیم و به طرف مدرسه رفتیم. طبق معمول 

 نشانه تکون دادم:

 ویل تو برو پسره رو بیار، الکس تو هم با من بیا.  -

 بله قربان! -

دم و چنان اون رو چرخوندم و به دیوار چسبونبه طرفش رفتم و از پشت دستش رو گرفتم اون هم دستم رو چرخوند و من هم هم

 در گوشش گفتم:

 الینا باید با من جایي بیاي!  -

 یکي از دخترها هلم داد و الینا رها شد. الینا در حال نرمش دستش بود و به طرف دوستاش رفت و گفت:

 تو کدوم خري هستي؟! صبر کن ببینم تو اسکارلت نیستي!؟ -

 اوهو چه قیافت رو تغییر دادي!

 یاي.چیه جا خوردي باید با من جایي ب -

 گردنم رو چرخوندم و رو به الکس گفتم : بیارتش 

 اطاعت!  -

 الکس بازوي الینا رو گرفت و گفت:

 راه بیوفت! -

 الینا فریاد زد: 
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 خواي ببري من رو؟ولم کن کجا مي -

 خندید و گفت: 

 راه بیوفت لعنتي! از مادرت سرتق تري! -

ها دیدم ویل و ادوارد کنار ناچار به دنبالم راه افتاد از پنجره یکي از کالس به زور دنبال من کشاندش، قدش از الینا بلند تر بود؛

 ماشین ایستادند.

اشتم اون سرش داشتم از در بزرگ مدرسه خارج میشدم که همسر مامبا با چهار پنج تا بادیگارد هیکلي دیدم و به عقب قدم برد

 رو برگرداند و با تعجب گفت:

 برید؟!دختر من رو کجا مي -

 رفتیم توي بیسیم گفتم:آمد، من و الکس عقب ميبه جلوي من مي

 باید نقشه دوم رو اجرا کنیم. -

هوش کرد و انداخت توي ماشین و قفلش کرد. الکس هم دختره رو ول کرد. الینا به طرف مادرش رفت و ویل، ادوارد رو بي 

 گفت:

 د.بردنها من رو داشتند به زور ميمادر به موقع رسیدي اون -

 پس اینطور شما کي هستید؟! -

ها هم به سمت ما میومدند کردیم و اونبا دستش اشاره کرد و اون بادیگارد هاي لعنتي به سمت ما اومدند به عقب حرکت مي

 هو دست الکس به شونم خورد و گفت:یک

 قربان میتونم حرف بزنم؟! -

 بنال -

 این طرفم هست.  -

 ي دار و دسته الینا هم براي ما زرنگ شدند.به پشت برگشتم. بله! اون دخترها

 به الکس گفتم: 

 ها با تو!ها که بر میاي؟ اوناز پس اون -

 چشم قربان! -

ترن. عجب گیري کردیم، مشت زد پس زدمش و ها از مکس گندهمشت هام رو باال آوردم و گارد گرفتم. به سمتم اومد. اوف! این

اون بره عقب من پرت شدم عقب؛ به سمتم اومد و من رو از زمین بلند کرد و محکم به که یک لگد به شکمش زدم؛ به جاي این

طرف کمد دانش آموزان پرتم کرد. آخ کمرم لعنتي! این بار سریع بلند شدم و دویدم پام رو به دیوار زدم و محکم پریدم روي 

تلو تلو خورد من هم پریدم زمین و اون سقوط گاهش آخر سر مثل یه غول گردنش، چند بار پشت سرهم کوبیدم به گردن و گیج

کرد که الکس دوید و روي هوا چرخي زد و با پاش محکم کوبید توي سر اون وکوبیده شد کرد. دومي از پشت بهم حمله مي

 زمین. الکس اومد به پشت من و گفت:

 خواین؟!قربان کمک نمي -

 به موقع اومدي  -

کردم. از زیر پاش تا موش سریع حرکت مي اقو رو از زیر پام بیرون آوردم ومثل یهکردیم. چها حمله ميخب هر دو به اون

زدم و اون از عصبانیت سرخ هاش ميپشتش تا سعي داشت من رو بگیره سمت دیگش بودم. پي در پي چاقو رو به پا و دست

شتم الکس هم با ش بود افتاد. به پشت برگشده بود. آخر سر پریدم وچاقو رو از شاهرگش عبور دادم و اون با دستي که روي گردن

 لگد هاي پي در پي به سر و شکمش اون یکي رو از پاي درآورد.

خورد به سمت ما اومد و دست سي بیشتر مي -همسر مامبا یک زن حدود سن چهل سال بود، با یه قیافه که به دختر هاي بیست

 زد و آخر سر گفت:
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 اره!خوبه! خوبه! پلیس از این هنرها هم د -

 پوزخندي زدم و گفتم:

 آ! نه خانم عزیز من از طرف مامبا اومدم!  پلیس؟! فکر کردي من پلیسم؟ آ! -

 جا برو.چي؟! لعنتي الینا از این -

 ها کي هستن؟!شده اینمادر چي -

 فقط برو -

اشاره کردم برو بگیرش رو به  ها بود دیدمجا در رفت. ویل رو از دو متري که پشت در یکي از کالسالینا با بدخلقي از اون

 الکس کردم و گفتم:

 برو دنبال دختره  -

 بله قربان! -

 قولنج هاي دستم رو کشاندم و گفتم:

 خب ببینم تو هم بلدي مبارزه کني؟ -

 دوباره پوزخندي زد و گفت:

 مامبا صد تا محافظ داره من هم چهار تا اونم قدرتمند و البته خودم.  -

 نیشخندي زدم و ادامه دادم: 

 ها هم که پخش زمین شدند. اون -

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

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

 کنند، قبوله؟ها مداخله ميخوردم اونکنیم، بعد اگر من داشتم شکست ميآره من و تو مبارزه مي -

 رو انداختم پایین نیشخندي زدم و گفتم:سرم 

 کشم!باشه بعدش من تو رو مي -

کرد؛ پریدم روي گردنش و به سرش رفت. لگدهاي بلندش از باالي سرم عبور ميپا ميزد و رقصبه سمتم اومد، مشت مي

فشار داد از صداي تق زدم اون هم پرید و چرخي زد من و خودش رو کوبید زمین؛ پاهاش رو روي دستم گذاشت و ضربه مي

طور که بین کشیدم، چرخیدم چاقو رو از جیبم در آوردم و هماندستم فهمیدم دستم شکست. دردش در حدي بود که نفس نمي

پاهاش گیر افتاده بودم، چاقو رو زدم توي پهلوش و با پاهام به طرف دیگه هلش دادم و با دست شکسته به عقب رفتم؛ با دست 

پم رو گرفته بودم و عقب رفتم اون از درد به خودش مي پیچید، چاقو رو درست در جایي نزدیک قلبش فرو راستم بازوي دست چ

کشیدم که یکي از اون پسرها لگدي بهم زد و به جلو پرت شدم. به پشت برگشتم چهار تا پسر بهم کرده بودم، داشتم نفس عمیق مي

ها پرید و یک لگد به دست شکستم زد و از درد کبود شده ند. یکي از اونزدهاي پي در پي ميحمله ور شده بودند و لگد و مشت

ها به طرفم اومد و بلندم کرد و قدر درد نداره که شکستگي داشت لعنتي آخ دستم! یکي از اونبودم و به عقب پرت شدم. گلوله این

شکمم بزنه که از سمت چپم صداي گلوله شنیدم. هام رو بسته بودم و چاقو رو باال آورد تا به محکم به دیوار زد، از درد چشم

 هام رو باز کردم و دیدم ویلیام به اون پسر شلیک کرده و اون زمین افتاد.چشم

هام رو به آرامي باز کردم کنم. چشماز درد من هم جمع شدم تو خودم و روي زمین نشستم. حس کردم بلند شدم و دارم حرکت مي

ام شد ود. الکس متوجهو دیدم سرم رو آوردم باال به کنارم نگاه کردم بازوم دور گردن الکس بکردم رو زمین که روش حرکت مي

 و گفت:

 حالتون خوبه قربان؟! -

 ام! آره الینا چي شد؟  -

 هوش توي ماشین هستش.بي -
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کت کرد و حرمن رو جلو گذاشت و در رو بست. خودش هم رفت پشت کنار الینا و ادوارد نشست. ویلیام ماشین رو روشن 

 کردم گفتم:طور که به جلو نگاه ميکردیم، همان

 گردیم پیش مامبا!برمي -

 ویلیام به سمتم برگشت و گفتم:

 قربان شما دستتون شکسته باید بریم بیمارستان!  -

 هو داد زدم: یک

 گمشو پیش مامبا با من هم بحث نکن. -

 زد:وش اومده بود و جیغ ميحدود نیم ساعت به همین راه ادامه دادیم. الینا به ه

 برید؟!من رو کجا مي -

 به پشت برگشتم و گفتم:

 به به! الینا بیدار شده. -

 با حرفم الکس نیشخندي زد و گفت: 

 خوب خوابیدي؟!  -

 بذارید برم! تو کدوم خري هستي؟ آزادم کن! -

 به جلو خیره شدم و گفتم:

 قدرغر نزن. آ! راستي مادر احمقت هم رفت به جهنم!ریم پیش پدرت، اینداریم مي -

 

 «الکس»

زد. اَه! گوشم پاره شد. هیوال بهم اشاره کرد، من هم محکم زدم تو صورت الینا بعد از تموم شدن حرف هیوال دختره فقط جیغ مي

ست! این همون دختري بود که ادعاي یه کرد. هه! مسخرهصدا گرهق افتاد و بيکه باعث شد گوشه لبش زخم بشه و به هق

 ست!کرد تو مدرسه؟ مسخرهپادشاهي می

 کرد؛ برگشتم به پشت نگاه کردم بعد به هیوال گفتم:کنه، داشت پشت رو برسي مياحساس کردم سارا هي داره به آینه نگاه مي

 کنید؟ اتفاقي افتاده؟!قربان چیزي شده چرا به پشت نگاه مي -

 دوباره به آینه نگاه کرد بعد گفت:

 کنه. مون ميکنم یکي داره تعقیبدونم احساس مينمي -

 جون! براي نجات ما اومدن. آخ -

 اي رفتم و گفتم:چشم غره

 خفه دختره عوضي! -

 ویل  آینه رو صاف کرد و گفت:

 مونه. الکنم، یه هیونداي مشکي دنبگید یه یک ساعتیه دارم نگاه ميقربان راست مي -

 هاي فرعي.شه آخر برو تو خیابونطوري رانندگي کن، معلوم ميخیلي خب! فعالً همین -

 

 «الکس»
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به داخل  وویل فرمون رو چرخوند و توي خیابان هاي متعددي حرکت کرد. ولي هنوز دنبال ما بود. ویل سرعت رو بیشتر کرد 

مون کرده نفس راحتي کشیدم و تکیه دادم. هنوز چند دقیقه نگذشته بود گمها پیچید، به پشت نگاه کردم، معلوم بود یکي از فرعي

 مون حرکت کرد، به پشت برگشتم و گفتم: عجب سمج هستش! این دیگه کدوم خریه؟!که از یه کوچه داخل شد و دنبال

تموم نشده بود از پشت  تر بره، سرعت گرفت اما هنوز کامل حرفشسارا به پشت نگاه کرد و به ویلیام اشاره کرد که سریع 

 محکم ماشینش رو به ماشین ما زد. آخ گردنم! ویل فریاد زد:

 لعنتي! این دیگه کدوم خریه؟! -

 من این رو یک ساعت پیش گفتم.  -

 الکس! -

رو از زیر صندلي بیرون آوردم و گلنگدن رو کشیدم سارا  M4از پشت ماشینش رو بهمون چسبوند در حدي عصباني بودم که 

 گفت:بهم 

 ها شلیک کن! زود باش به چرخ و شیشه -

گرفت پایین و ماشین رو کنترل شیشه رو دادم پایین و تا کمر خم شدم، دستم رو گذاشتم رو ماشه و شلیک کردم، سرش رو مي

 کرد. مي

 «سارا»

روند. الکس هم ماشین رو به رگبار بسته بود. در ماشین رو لعنتي معلوم نیست کیه؟ رو به ویل برگشتم با نگراني ماشین رو مي 

باز کردم و با دست سالمم در رو گرفتم و بلند شدم. حس کردم یکي من رو گرفته به پشت برگشتم، ویل با یک دست من رو 

 نندگي بود گفتم:گرفته بود و با دست دیگه در حال را

 کني؟چیکار مي -

 کنید؟!قربان شما چه مي -

 ها رو از هم جدا کنم، ولم کن! رم ماشیندارم مي -

 اما با دست شکسته؟! -

 لباسم رو از دستش کشیدم و گفتم:

 گم ولم کن!ِد مي -

کرد! به سمت عقب ماشین حرکت پام رو گذاشتم روي شیشه پایین و روي سقف بنز  مشکي رفتم. درد دستم داشت دیوانم مي 

کردم، دیدم در راننده باز شد و اون شخص بیرون اومد و به سمتم حرکت کرد. برگشتم دیدم توي صندلي شاگرد یکي نشسته بود 

رفتم که لگئش سمتم اومد و به عقب رفتم. یک لگد دیگه زد که از جلوي چشمم و اآلن فرمان دستش بود، داشتم با گلگیر ور مي

هام از پشت ماسک سبزرنگ بود و خیلي عصباني، لگدش بهم نوردي بود. چشمد. کفشاش میخ داشت و مخصوص کوهرد ش

برخورد کرد و روي سقف ماشین افتادم تا اومدم سرم رو بیارم باال یک کاکتوگري زد و از ماشین پرت شدم پایین! چند غلت زدم 

 شد، نگاه کردم.و به ماشین که ازم دور مي

 «الکس»

 نه هیوال افتاد! ویل ماشین رو نگه دار.  -

 شه! تونم یعني نمينمي -

هاي یکي رو روي سقف ماشین شنیدم. مگه سارا نیوفتاده بود؟! یک نفر از قسمت لعنتي! لعنتي! خشاب رو عوض کردم که قدم

 شاگرد وارد شد، داد زدم:

 تو کدوم خري هستي؟ -

اشین پشتي مرو پر کردم و به  M4رد و باال برد و با اون مرد گالویز شد. من هم به ویل حمله کرد ویل کلتش رو بیرون آو

 جا سیاه شد.شلیک کردم و اون راننده تیر خورد. ویل نتوانست ماشین رو کنترل کنه و مستقیم رفتیم توي یه درخت و همه
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 «سارا»

رم سهش نگاه کردم، خون میومد اون عوضي گیج و منگ بلند شدم، حس کردم صورتم خیس شده؛ دستم رو کشیدم روش بعد ب

خیابون بود.  هاي زیادي دو طرفرو شکونده بود. تلوتلوخوران به امتداد خیابان حرکت کردم، خیاباني با عرض کم بود و درخت

ي سیاه به سمت چپ حرکت کردم و به درختي خوردم یه کم چشمم عادت کرد. دیدم بنز مشکي نازنینم به درخت خورده و دود

 ازش بلند شده بود.

رفتم در سمت شاگرد باز شد و اون مرد بیرون افتاد و تلوتلو خوران تو مه از جاده ناپدید شد. به سمت طور که به سمتش ميهمان

آمد. ماشین رو از گلگیر جدا کردم و با تمام زور به عقب چنان از سرم خون ميماشین عقبي رفتم حاال کامال هوشیار بودم اما هم

 کرد:هوش بود با صداي ناله الکس به پشت برگشتم، زمزمه ميدادم و به سمت ویل رفتم. ایربگ  بیرون زده بود، اما ویل بيهل 

 آخ گردنم لعنتي! -

 چشمش بهم افتاد و گفت:

 قربان شما زنده اید؟! -

 اي رفتم و گفتم:چشم غره

 ل رو عقب بذاریم و تو رانندگي کن.الکي که اسمم هیوال نیست که! زودباش پیاده شو و کمک کن وی -

با غر و درد پیاده شد، ویل رو کول کرد و روي ماشین عقب پیش الینا و ادوارد گذاشت. رفتم در عقب رو باز کردم و نبض هر  

 دو رو گرفتم، خب زنده بودند.

حالم خوب نبود، خیلي هم عصبي  نشستیم. الکس دو سه بار استارت زد  در آخر ماشین روشن شد و دنده عقب اومدیم. من اصالً 

 بودم از عصبانیت مشتم رو کوبیدم روي داشبورد و فریاد زدم:

گردیم. سرم رو گذاشتم روي طرف تحقیق کنم اما قبلش زنگ بزن بگو ما داریم برميبرو به سمت مامبا! باید درمورد این -

 نم گرم شد و خوابم برد.قدر راه طوالني شده بود که هوا تاریک بود. کم کم چشماشیشه، این

 خاروند و گفت:با افتادن ماشین توي چاله از خواب پریدم و به سمت الکس نگاه کردم که گردنش رو مي

 ببخشید تو تاریکي ندیدم! -

به سرم دست مالیدم خون روي سرم خشک شده بود. کاله گیس رو برداشتم و تو خیابان پرت کردم و به پشت برگشتم. ادوارد و  

 زدند رو بهش کردم و گفتم:ا بیدار بودند ولي به خاطر نگاه عصبي ویل حرفي نميالین

 حالت خوبه ویل؟! -

 ها گرفت و گفت:ام شد نگاهش رو از اونبه نظر میومد متوجه 

 بله حالم خوبه! اما شما آسیب دیدید. -

 ها براي من چیزي نیستند.نه این -

 رو به جاده برگشتم نزدیک بودیم. به الکس گفتم:

 نگه دار! -

 چرا قربان؟! -

 د ردیاب گذاشتند.ماشین رو باید نابود کنیم و بعد بریم، شای -

 اما سارا تو عاشق این ماشین هستي! -

 گیرند.دونم ویلیام! اما چاره چیه؟ لو رفته این ماشین رد ما رو ميآره مي -

کشاند. الکس وسایل رو برداشت ها ميویل خواهر و برادر رو با طناب بسته بود و به زور به طرف درخت زمان پیاده شدیم.هم

کمي روي و به طرف ویل رفت به سمت صندوق عقب رفتم و نفت رو که مقداري از ته ظرف رو پُرکرده بود را برداشتم. یک

عد از چند دقیقه منفجر شد. دبه رو پرت کردم  و طناب الینا رو باک ماشین و روي درها ریختم کبریت رو انداختم و عقب رفتم ب
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رحمانه پشت خودم کشیدم. بعد ده دقیقه به خانه رسیدیم در باز شد و وارد شدیم. همه طبق معمول یک خط ایستاده گرفتم و بي

 بودند تا صورت خوني من رو دیدند همه محکم و بي صدا ایستادند.

 د با دیدن من دست زد و گفت:روي تراس مامبا ایستاده بو

 ما چرا...کار رو بکنه اتوانست اینکي جز تو نميخوبه خوبه! هیچ -

 حرفش رو قطع کردم و گفتم:

 یکي به ما حمله کرد. -

 شون رفت.ها رو برد داخل و خودش هم دنبالبعد الینا و ادوارد رو به جلو هل دادم. با حرکت دست مامبا دو محافظ به زور اون 

 ستم رو گذاشتم روي سرم. الکس اومد جلو و گفت:د

 کنه.تون ميهیوال بهتره برید پیش پزشک و ویل هم کمک -

 رم.الزم نیست خودم مي -

 هام سیاهي رفت و افتادم. همه فریاد زدند:تا یک قدم گذاشتم سرم گیج رفت و چشم

 قربان! -

 دستم رو گرفتم باال و گفتم:  

 خوبم خوبم! -

 ها رو شنیدم:ها هجوم بردند سراغ الکس و پچ پچلم رو گرفت و به داخل برد از پشت شنیدم که بچهویل زیربغ

 هیوال دستش شکسته؟! -

 ها...لعنتي! بدجورسرش خوني بود. اوه! بچه -

 جا تاریک شد. وقتي وارد خونه شدم صدایي نشنیدم و بیهوش روي زمین افتادم و همه

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 یک هفته بعد
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ها جا به بود بعد از اون قضیه از داغي نور خورشید که مثل گرماي دست مادرم بود از خواب بیدار شدم. چه گرماي آرام بخشي

ي اتاقم بود جا شدم. دیدم دست شکستم توي گچ وبال گردنم هستش. بلند شدم روي تخت اتاقم نشستم. تختم سمت راستش در ورود

 اقم.ي اتو سمت چپ پنجره

 خید و گفت:بلند شدم و با سرگیجه به سمت در رفتم، دستگیره در رو گرفتم و باز کردم و به بیرون رفتم. جک به سمتم چر 

 قربان بیدار شدید؟! -

 آره!-

زدند، د حرف ميجک محافظ اتاق من بود به طرفم اومد و خواست کمکم کنه که اجازه ندادم و داخل پذیرایي شدم. یه عده داشتن 

 یه عده توي رفت و آمد و تمرین بودند و یه عده...

به سمت الکس رفتم طبق معمول درحال تعریف کردن ماموریت بود و ویلیام سرتکون مي داد رفتم پشت سرش و محکم زدم  

 پشت گردنش، در حالي که دستش رو به گردنش گرفته بود با عصبانیت بلند شد و گفت:

 کدوم خري زد... -

 ردم و گفتم:چپ چپ نگاهش ک

 من بودم حرفیه؟! -

 هولکي گفت: انگار که به خودش اومده بود هول 

 خوام!قر...قربان من...من عذر مي -

ها حرکت کردم، در رو باز کردم هام فرار کرد. همه ترسیدند و متفّرق شدند. به سمت اتاق دوربیناین رو گفت و از جلوي چشم 

 و مارتین احترام گذاشت و گفت: 

 وش اومدید قربان!خ -

 در رو بستم و به سمت مانیتورها که رو به روي در بود حرکت کردم و روي صندلي نشستم و گفتم: 

 خب مارتین گزارش بده این چند روز چه خبر بود؟ -

 کردند. آ! راستي قربان یه محافظ جدید داریم!هاتشون روميها تمرینبله قربان همه چي در امن و امان بود! بچه -

 با تعجب بهش نگاه کردم و فریاد زدم:

 چي؟ کي آوردتش؟ با اجازه کي؟! -

 دید ادامه بدم؟!دونم! مامبا آوردتش، اجازه ميقربان من نمي -

 سرم رو برگردوندم و به صفحه نمایشگر نگاه کردم و گفتم:

 خب ادامه بده.  -

 بله قربان گروه عنکبوت هم به دست پلیس نابود شد.  -

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

 اون محافظ جدید تو کدوم قسمت؟ -

 قسمت همسران مامبا، حرمسرا!-

 م اومد و گفت:کنند. ویلیام به سمتدر رو کوبیدم و برگشتم دیدم همه دارن بهم نگاه مي

 هیوال حالت خوبه؟! صداتون تا حیاط رفت. -

 اي بهش رفتم و گفتم:چشم غره

 کس کجاست؟ برو بیارتش اتاق تمرین. ال -
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 اطاعت! -

بت هام رو عوض کردم و رفتم روي تشک. صداي الکس رو شنیدم که داشت با ویلیام صحبه سمت انتهاي خونه رفتم لباس

 کرد:مي

 کنم بذار برم.ذاره! خواهش ميخیال! عصبانیه بابا من رو زنده نمیویل بی -

 کنه، گمشو داخل.الکس اگه نري من رو توبیخ مي -

 الکس رو هل داد و با نگراني وارد شد فریاد زدم:

 هات رو بپوش! زود باش لعنتي لباس -

 واقعاً از دستش به خاطر بي عقلي اش عصباني بودم. اومد رو به روم ایستاد و بچه ها دور ما جمع شدند با دستپاچگي گفت: 

 دوني آمادگي جسماني نداشتم.سارا من... من مي -

 داد زدم و گفتم: 

 جا. توني بیا ایندم. ميبه من نگو سارا احمق! امروز شانس آوردي دستم شکسته من بهت آموزش نمي -

 بله قربان!  -

 دي، نذار از زیر کار فرار کنه.از امروز تمرینات سخت با الکس انجام مي -

 اطاعت قربان! -

خواستم پیش مامبا برم که خودش با دختر احمقش الینا پایین دم و ميدستکش رو کوبیدم زمین و با چشم غره از اونجا دور ش

 اومد، دستش رو گذاشت روي شونم و گفت:

 حالت چطوره هیوال؟! -

 قربان باهاتون حرف دارم. -

 خب بگو.   -

 با اخم به سمتش رفتم و گفتم:

 خب! چرا بدون اجازه من محافظ آوردید؟ -

 با این حرفم با عصبانیت بهم توپید و گفت: 

 جام!به تو چه ربطي داره؟ من رئیس این -

 فریاد زدم: 

طوري نابود شد، ام بیارید. گروه عنکبوت هم همینجام! حق ندارید یک شخص بدون اجازهو من هم رئیس بادیگاردهاي این -

 نفوذي پلیس داشتند.

 خودم رو به گوشش نزدیک کردم و گفتم: 

 من متحد هستند و من رئیسم فهمیدي؟! مامبا از اآلن نصف بادیگاردها با -

توي فکر بودم که  به عقب رفتم بعد احترام به اتاق مانیتورها رفتم و روي صندلي نشسته بودم و پاهام رو روي میز گذاشته بودم

ن بود به نام ار اسم مستعار یکي از افرادمواون شخص کي بود. گوشیم رو از روي میز برداشتم و زنگ زدم به خبرنگار. خبرنگ

دونم شاید یه نوع جاسوس بود. بعد اولین بوق جواب داد مثل همیشه کرد. ام! نميویسپر ، خبرها و افراد رو برامون پیدا مي

 سرحال گفت:

 به به ببین کي پشت خطه! هیوال جونم! چطوري رئیس؟!  -

 دارم.  خبرنگار حال تو چطوره؟ برات یه ماموریت -
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 خب چي؟ -

 توني برام پیداش کني؟کرد، مي هام یه نفر بهم حملهموقع اتمام یکي از ماموریت چند روز پیش -

 بعد کمي مکث گفت:

 نکردي. ب سخته ولي شدنيِ! تنها کاري که باید کني اسم خیابون رو بهم بگو و البته برات خرج داره! قبلي رو هم تصویهخ -

 خواي؟همین اآلن برات ایمیل کردم، اما اآلن چي ميام! قبلي تصویه شد.  -

 میخوام خواهرت رو ببینم. -

 با فریاد گفتم:

 چي؟  -

 درحالي که مارتین کنارم بود از صداي بلند من پرید. خبرنگار ادامه داد:

 دوني پس... سارا خواهرت رو من دوست دارم! خودت مي 

 حرفش رو قطع کردم: 

 ه روزنامه بسپارم.کني بپس اگر پیدا نمي -

 اش گفت:روزنامه نام مستعار برادر ویسپر بود و اسم واقعیش زک  بود. با عصبانیت و شوخ طبعي نصفه و نیمه 

 شي؟! از الکس شنیده بودم خشن شدي! اسم خیابون؟باشه باشه هیوال چرا عصباني مي -

 ویکخیابان لوندر  سي-

 رفتم بیرون که تلفن رومیزي اتاق زنگ زد. برداشتم وگفتم:تلفن رو قطع کردم و روي میز کوبیدم. داشتم مي

 بله؟ -

 هیوال بیا باال مامبا باهات کار داره. -

 رفتم باال رو به روش ایستادم: 

 بله قربان؟! -

ن تو باید حفاظت تمام اون افراد و همسران من گوش کن سارا هفته دیگه سه شنبه یک جشن تمام رقباي من با همسراشون میا -

 رو کامل داشته باشي! مخصوصاً زنان خودم!

 پشت چشمي نازک کردم و گفتم: 

 بله قربان! -

 ها رو به خط کردم و همه ایستادند. جلوشون با دست شکسته ایستادم و گفتم: رفتم پایین ساعت سه ظهر بود. بچه

 خب همگي هستند؟! -

 صدا:یک

 قربان!  بله -

 شه باید همه چي رو آماده کنیم.جا برگذار ميسه شنبه هفته دیگه یک جشن این خوب گوش کنید -

 یکي از محافظان از پشت گفت: 

 اما قربان کو تا سه شنبه؟! -

 الکس که کنار من ایستاده بود داد زد:
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 شه چهار روز دیگه. نبه ميشآخه کله پوک! امروز شنبه است؛ پس سه  -

 اي رفتم و گفتم:غرهچشم 

کنم گروه هري توي محوطه خانه تان ميها مراسم رو پوشش بدهند، خب قسمت بنديگفتم. باید تمام نگهبانخب داشتم، مي -

م. چشم مانید، گروه توني باید پشت خانه رو کشیک بدن، گروه ویلیام حیاط و در ورودي و گروه الکس همراه من داخل مراسمي

ردم و کمحافظان همسران گشتم به جز یک نفر کسي نبود به سمتش حرکت کردم و بقیه کنار رفتن. رو بهش چرخوندم دنبال 

 گفتم:

 جیسون! گروه شما پس کجا هستند؟! -

 طور که سرش پایین بود گفت: همین

 قربان! -

 زود باش بگو -

 تونم بگم قربان!ه گفت... نميهر چقدر گفتم هیوال رئیس« من رئیس اینجام»قربان این محافظ جدید گفت که  -

 نفس عمیق کشیدم و گفتم:

 بگو  -

 خب قربان گفت که هیوال کدوم خریه دیگه. -

 با این حرف همه عقب رفتن لبخند عصباني زدم و گفتم:

 کنم، یه درسي بهش بدم که همون درسي باشه که سر مکس اومد.طور! خب عیبي نداره توي جشن مالقاتش ميپس این -

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

 «الکس»

 کردند.ها پچ پچ ميکنار ویلیام ایستاده بود و بچه 

 گم ویل! هیوال بعد اون قضیه ماموریت بدجورعصبي شده، نه؟!مي -

 ترسم!قدر ترسناک شده! دیگه من هم ازش ميدونم چرا ایناوم! آره نمي -

 و شونم و گفت:ویل دستش رو گذاشت ر

 خب برو دیگه چرت و پرت نگو!  -

 به سمت اتاقم رفتم و گوشي رو برداشتم و اس ام اس زدم اون هم به کسي که عاشقشم! جنیفر! دوست دختر خوشگلم! گفتم:

 سالم جنیفر  حالت خوبه؟! -

 آره خوبم تو چطوري الکس؟! -

 من هم خوبم! فردا ببینیم هم رو؟ -

 جون! آره کجا؟آخ -

 خب توي کافه ارغوان هاي آبي ساعت ده صبح خوبه؟! -

 بینمت!باشه باشه فردا مي -

و در رو  آخي دلم براش تنگ شده بود! بعد این قضایا دوست داشتم ببینمش! گوشي رو پرت کردم رو تخت و به طرف در رفتم

 باز کردم. یا خدا! سارا پشت در بود و قصد داشت در بزنه، بلند گفتم:

 ا قربان سکته زدم!واي خد -

 چشم غره اي بهم رفت و گفت:
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 باهام بیا -

 بل... بله قربان! -

 زد:وقتي رفت گوشي رو سریع قایم کردم و دنبالش دویدم، داشت حرف مي

 ل و هري رو بیار باید بریم وسایل جشن رو بخریم مامبا لیست و پول داده بیا زود باش.خب برو وی -

بادکنک هاي  -ها گرفتیم: چراغ هاي ال اي دي  رنگيشدیم و خریدها رو از بهترین مغازه ویل و هري رو صدا زدم سوار 

ني ست! به خانه برگشتیم روز جشن جلوتر افتاده بود یعیک سه طبقه و انواع ژله واقعاً مسخرهک -هلیومي مشکي،  قرمز و سفید

 فردا  یک شنبه شب.

از لوستر آویزان کردیم، ویل روي نردبان بود و داشت ریسه رو روي به ویل و هري کمک کردم چراغ هاي ال اي دي رو 

 لوستر مي گذاشت، نردبان رو تکون دادم و ریز ریز خندیدم ویل فریاد زد:

 نکن احمق میوفتم! -

 باشه باشه نزن! -

 بعد ریز ریز با هري خندیدیم.  

ب کردیم تا روشن تر باشه. یه آالچیق خیلي بزرگتر وسط ها و دور میزها نصبه حیاط رفتیم ریسه هاي پُرنورتر رو به آالچیق

کردم یه نگاه سنگین رو حس ها رو نصب مياش بود. داشتم ریسهتر بود که مخصوص مامبا و زنانحیاط بین دو آالچیق کوچک

بعد بدون توجه به من  کنه وکردم؛ برگشتم دیدم رئیس بادیگارد هاي طبقه دوم یعني بادیگارد هاي همسران مامبا من رو نگاه مي

 جا دور شد.از اون

 سرم رو کج کردم و با خودم زمزمه کردم:

 طوري بود؟وا! چرا این -

 برگشتم که برم به سارا خبر بدم یهو پشتم ظاهر شد و گفت: 

 زني؟ کارها رو تموم کردي؟درباره کي حرف مي -

 ام ترکید با پته پته گفتم:واي خدا زهره

 کرد.خواستم بگم اون محافظ جدیده داشت ما رو نگاه ميبله قربان! تموم شد ومي -

 کرد، گفت:ها و ساختمان نگاه ميدر حالي که به آالچیق

 دیم.ام! آره دیدمش. فردا از نزدیک میبینمش. بیا بریم داخل مقدمات حفاظت رو فردا صبح انجام مي -

تونم جنیفر رو ببینم پس تا اومدم گوشیم رو بردارم خودش زنگ شدم یادم افتاد که فردا نمي دنبالش راه افتادم، وقتي وارد اتاقم 

 زد. از قفل بودن در مطمئن شدم و جواب دادم:

 الو سالم مهربونم! حالت خوبه؟ -

 سالم الکس خوبم تو چي؟! -

 منم خوبم! چه خبرها؟ -

 ام. کامل یادم رفته بود.جشن عروسي دختر خالهتونم فردا بیام، باید برم الکس زنگ زدم بگم که نمي -

 تونستم بیام پس خداحافظ تا سه شنبه!عیب نداره عزیزم! من هم نمي -

 بوسمت! خدافظباشه مي -

هاي رسمي رو پوشیدم کلت رو پشتم آخي خوب شد. گوشیم رو جاساز کردم وخوابیدم. صبح شده بود درست ساعت ده لباس

 رفتم، سارا بهم اشاره کرد و رفتم کنارش ایستادم بهم گفت: گذاشتم و از اتاق بیرون

 ها رو نصب کنیم تا بعد از ظهر.خب همه چي تمومه بریم دوربین -
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 بلند فریاد زد: 

 جا مارتین بیا این -

 بله قربان! -

 ها رو بیاراون دوربین -

ام رو پاک کنم به طور دم باال که عرق پیشونيرو آور ها و دیوارها نصب کردیم. سرمبا هم به حیاط رفتیم و گوشه گوشه آالچیق

ه نفر دیگه داره اتاق رو یاتفاقي چشمم به پنجره اتاق مامبا افتاد. اول فکر کردم خیاالتي شدم اما با دقت بیشتر دیدم مامبا نیست و 

 گرده. به سمت سارا چرخیدم و گفتم:مي

 ام! قربان اون کیه تو اتاق مامبا؟ -

 گي؟!و ميچیه؟ کي ر -

 «سارا»

گشت. انبردست رو انداختم و به سرعت به اتاق مامبا گفت؛ یکي داشت اتاقش رو ميبه اتاق مامبا نگاه کردم. الکس راست مي

 دویدم. نزدیک راه پله بودم که الکس از بیسیم گفت:

 قربان اون ناپدید شد.  -

 باشه! -

 گشت پشت سرم هري اومد و گفت:به طرف اتاق رفتم و در رو باز کردم همه جا بهم ریخته بود. انگار یه نفر داشت اتاق رو مي

 واي خداي من اینجا چه خبره؟! -

 زودباش برو مامبا رو خبر کن. -

 بله قربان! -

 رفتم که باالخره مامبا اومد و با بهت گفت:اتاق رو باال پایین مي

 ا چه خبره؟!جاین -

 دونم قربان! فکر کنم یه نفوذي داریم، لطفاً بگردید ببینید چیزي گم شده یا نه!نمي -

 نزدیکش رفتم و گفتم: 

 این یکي از دالیلي هستش که براي آوردن محافظ جدید باید با من حرف بزنید. -

 رو به هري گفتم: 

 کنه.بعد از ظهر سرم درد ميخوام برم بخوابم تا مقدمات امنیت رو فراهم کن. من مي -

ها رسیدند. با الکس و چند نفر دیگه همراه با اون گروه محافظ مرموز توي بعد از ظهر حدود ساعت پنج بود که یکي یکي مهمان

 آالچیق ایستاده بودیم. ویلیام از تو بیسیم گفت:

 قربان گروه اول اومدند. -

 دکمه گوشي رو فشار دادم و گفتم: 

 گزارش نده!باشه دیگه  -

یومد، دومین ماولین گروه، قاچاقچیان عتیقه یعني صدف سفید اومدند، یک رئیس جوان با چند معشوقه! چقدر از این احمق بدم 

زرگتر از ما بگروه قاچاقچیان اسلحه گروه عقاب طالیي و آخرین گروه رقیبت قدرتمند مامبا یعني ببر سیبري! یک گروه خیلي 

دي بود اما داشت و رئیس محافظان ولف هنگینگز  بود، ازش خیلي خوشم میومد! مرد هیکلي و قدرتمن بودند و محافظان زیادي

 سن مامبا بود. ترسید ولي جیمي  هم همخب مثل سگ از رئیس باند مي

 سرم رو تکون دادم که الکس گفت:
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 چي شده قربان؟! -

 ها چقدر اسم هاي عجیبي دارن. هان؟! هیچي بابا این گروه -

 لکس سرش رو انداخت و نیشخندي زد و گفت:ا

 گي.بله راست مي -

 همه نشسته بودند از تو بیسیم به هري گفتم:

 و بیاد همه اومدند، منتظر تشریف فرمایي ایشان زیر پام علف سبز شد. هري! به مامبا بگ -

 صداي خنده هري رو شنیدم بعد گفت:

 قربان اومدش ولي فکر کنم صدات رو شنید.  -

 ترسم ازش؟! خیالش بابا! بشنوه مگه میيب -

 اهم! -

الکس صداش رو صاف کرد و به من اشاره کرد که اومد. اول همسران مامبا یکي یکي اومدند اولین سوگولي مامبا یعني کارن  

، دومین داخل آالچیق شد و به من چشم غره رفت و کنار صندلي مامبا نشست، اون همیشه دوست داشت همسرهاش کنارش بشینند

ها میومد باال پاش لیز خورد و افتاد زمین. مامبا همسرریتا  هم داخل شد و نشست، آخرین همسرش در حالي که با مامبا از پله

 عصباني شد و محکم به صورت لیانا  زد که باعث شد لیانا دوباره بیوفته و به سمت تختش رفت و نشست. 

اي و موهاي کامال کرد، با کت شلوار سرمههق ميها نشسته بود و هقسري تکون دادم و به سمت لیانا رفتم در حالي که پایین پله

 ها آوردمش باال بهش آروم گفتم: پسرانه طالیي دستش رو گرفتم و از پله

 خوبي؟! -

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

ترین همسر مامبا کردم. لیانا کوچکرد و نشست. خب لبخند زدم تا انرژي بگیره، عقب رفتم و ایستادم بهش نگاه ميآروم تشکر ک

 وپنج سالش بود، صورتش از بس کتک خورده بود کبود شده بود.بود فکر کنم بیست

 الکس بهم تنه زد و با اشاره گفت:

 بهتون زل زده.قربان اون پسره رو نگاه کنید! همون محافظ جدیده  -

 به پهلویم نگاه کردم یک مرد تقریباً هم قد ویل بود یه غریبه آشنا! بله درست شنیدید اون شخص برام خیلي آشنا بود! اما کي بود؟!

 پایان فصل اول

 

 

 فصل دوم

 اون آدم آشنا

یلي آشنا بود اون... خکي بود  کردم اونفرداي روز جشن بود همه چي جمع و جور بود و منم کل روز داشتم به اون مرد فکر مي

وري نبود به طبا صداي زنگ موبایلي از افکارم بیرون کشیده شدم صدا از اتاق الکس میومد؛ اما صداي زنگ موبایل الکس این 

 اومد.سمت در رفتم گوشم رو گذاشتم رو در بله درست بود صدا از اون طرف در مي

 شد گفت: چي شده قربان؟!هري که داشت رد مي

 الکس کجاست؟  -

 ویلیام که از آشپزخانه به سمتم میومد گفت: قربان براي کاري که مامبا داده رفته بیرون چي شده؟!

 کلید در رو داري؟ منظورم اتاق الکس -
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 نه چطور؟ -

همه ي که فهمیدم که الکس کاري رو کرده که اصال ازش خوشم نمیاد. عقب عقب رفتم و محکم به در زدم یک بار دو بار طور

 د و به تو پرت شدم.کردند، باالخره در باز شمحافظان به سمتم برگشتند و نگاهم مي

 هري و ویلیام هم دنبالم داخل شدند هري گفت: قربان صدا از زیر تخت میاد. 

رداشتم ت رو بزیر تخت رو نگاه کردم اما نبود در همون موقع صدا قطع شد از عصبانیت مشتم رو به دیوار کوبیدم بعد تشک تخ

 رفتم که ویلیام گفت: قربان اون... اونجاست!و پرت کردم به سمت پنجره، داشتم از اتاق بیرون مي

م اومد با عصبانیت برگشتم دیدم گوشي رو روي آهن تخت چسبانده برداشتم و نگاهش کردم در همون موقع زنگ خورد یه اس

 روي گوشي جنیفر جواب دادم و گذاشتم روي بلندگو

 قربان...ویلیام: 

 با دست اشاره کردم و آروم گفتم: هیش!

توني صحبت کني ساعت سه همدیگر را پارک شقایق ببینیم نزدیک از پشت خط: الو الو الکس پشت خطي باشه اگر نمي 

 خونمون فعال بوس بوس

 دونستي آره؟!تو ميدونست سرش رو انداخت پایین به سمتش برگشتم و گفتم: هري که ساکت بود ویلیام هم انگار چیزي مي

 حرف نزد و تو سکوت ماند دیگه خونم به جوش اومد گوشي رو کوبوندم تو دیوار بعد فریاد زدم: تو میدونستي آره؟!

 قــ... ق... قربان من بهش گفته بودم از شرش خالص شه هم گوشي هم.. -

دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم محکم زدم تو صورتش بعد با لگد هولش دادم عقب به سمتش رفتم با لگد و مشت زدمش هري 

 کنم قربان ولش کنید. اومد من رو گرفت و گفت: قربان خواهش مي

گفت: بچه ها بیاین رئیس اآلن با دستم پسش زدم اونم افتاد زمین شنیدم از اتاق رفت بیرون دو دقیقه نشد صداش رو شنیدم که مي

 کشد.ویل را مي

چند تا از بچه ها داخل شدند و من رو به زور گرفتند و بیرون بردند فریاد زدم: ولم کنید قانون رو زیر پا گذاشتید عوضي ها ولم 

 کنید.

 ید خواهش میکنم!همه را به کنار پس زدم. ویل با سر و دست خوني بیرون اومد زانو زد و گفت: قربان من رو ببخش 

نفس عمیق کشیدم بعد گفتم: خیل خب ویلیام همتون خوب گوش کنید قوانین به این دلیل هست که گیر نیافتیم وقتي هر کدوم از شما 

گوشي داشته باشه دوست دختر داشته باشه براي ما دردسر میشه و ممکنه اون شخص از کار ما بو ببره و به پلیس خبر بده 

 خوام چه شما چه من و چه این گروه تو دام پلیس بیفته و دستگیر بشه.متوجه اید من نمی

کنه و ترس تو چشماش میلرزه به ویل نگاه کرد و عقب رفت به دیدم الکس با خرت و پرت خرید مامبا داره من رو نگاه مي

 سمت ویل رفتم دستش رو گرفتم و گفتم برو بهداري درمان شو 

 رد شدم رفتم حیاط.بعد با تنه زدن از کنار الکس  

 الکس:

 آب دهنم رو قورت دادم چي چي شده بود خرید ها رو دادم دست جیمي رفتم پیش ویل هي هي پسر چي شده  

 یچي احمق رئیس درمورد گوشیت فهمید هم گوشیت رو شکوند هم من رو کتک زد چند بار گفتم از دستش خالص شو؟!ه-

 و... میره برو پیش پرستارواي واي اآلن چي میشه، پسر ازت داره خون -

 هي الکس رئیس کارت داره -

اف کردم تو به صداي جو برگشتم کارم در اومد به سمت در رفتم کتم را روي دوشم انداختم و به حیاط رفتم یه نگاه به اطر

 آالچیق مامبا ایستاده بود پشتش به من بود کت رو صاف کردم به سمتش حرکت کردم.

 بان مزاحم نیستم؟ با نگراني گفتم: اهم قر
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 همون طور که پشتش به من بود گفت: بشین 

اشت دبا نگراني نشستم به سمتم برگشت موهاي لخت کوتاه سیاهش تو صورتش ریخته بود با چشم هاي سبزش همخوني خاصي 

دیگه آالچیق و به کرد. اومد به سمت بر خالف موهاي طالییش به بارون یکمي هم خیس بود رو به روم ایستاده بود و نگاهم مي

دوني الکس شما ها شما محافظان مثل خانواده من شدید از بیست سالگي پیشتون کرد و گفت: ميبادیگارد هاي کناره در نگاه مي

 نه.بودم. اکثراً همسن همیم اما وقتي یکي از شما توي دردسر میفته دوست دارم جونم رو بدم تا اون نجات پیدا ک

 یین با شرمساري گفتم: من رو ببخشید رئیس من نمي...سرم رو انداخته بودم پا

ن، خیلي خب با صداي زنگ گوشیش سرم رو باال آوردم با نگراني داد زد: چي؟ چي گفتي؟! آروم باش آروم فقط بگو کجایي کوی

 یک جا پناه بگیر. 

 به سمتم برگشت و گفت: زودباش برو ویلیام، هري، توني رو بیار کوین تو محاصره پلیسه 

 با نگراني ایستادم و گفتم: چي؟

 ِد برو دیگه -

 سارا:

ام به سمت اتاقم رفتم هر چي اسلحه و چاقو داشتم جا ساز کردم به سمت در رفتم که با صداي مامبا لعنتي تا حد مرگ عصباني

 برگشتم: کجا داري میري؟!

 به سمتش با خشم برگشتم و گفتم: براي نجات یکي از افراد

 ي یادت رفته من رئیسم اینجاتو حق نداري بر-

 نه یادمه اما منم بادیگاردم اونم یکي از افرادم هست-

از پله ها اومد پایین رو به روم ایستاد با اون قیافه موهاي خاکستري صورت چروکیده شده و بوي گندش روبه روم ایستاد و 

خصوصا اون بچه ازش متنفر بودم وقتي آوردیش خوره؟ مگفت: بگذار بمیره محافظي که در محاصره پلیس باشه چه به درد مي

 کنه یادت رفته پنج سال پیش بهت گفتم دردسر درست مي

درسته به یاد میارم تو خاطراتم غرق شدم دوست بچگي سونیا بود یادمه به خاطر یه مشکل وارد تیم مامبا کردمش دقیقاً روزي 

از محافظ ها وارد خونم شده بود و دست و پاي سونیا و کوین رو توي  که یکي از افراد مامبا که بهش خیانت کرده بود یعني یکي

 پذیرایي به یه صندلي بسته بود.

رفتم که همه جا سیاه شد و بیهوش شدم بعد از چند دقیقه به هوش اومدم و به صندلي وقتي داخل خونه شدم داشتم به سمتشون مي

 کنارم نگاه کردم دست هام به هم با یه دستبند بسته شده بود و کنار مبل افتاده بودم، خونه در تاریکي مطلق بود.

خیانت به مامبا پیش پلیس برم؛ اما بهتر بود اول از تو انتقام بگیرم چیه فکر کردي یه  دوني هیوال به این فکر بودم بعد ازمي-

 دختر بیست و هفت ساله چه قدرتي داره بعد از کشتن مکس رئیس شدي آره هه نه دختر بعد مکس من قوي بودم و جیمز 

 تو؟ آدام جرات داري دست هام رو باز کن تا نشونت بدم لعنتي!-

 شد و یه لگد به شکمم زد و جلوم نشست و گفت: نه نه نشد این طوري...به سمتم بلند 

ه سرفه بلند شدم دست هاي بسته شدم رو جلو آوردم و نشستم روي صورتش و گردنش رو گرفتم فشار دادم فشار فقط فشار ب

 ارا!دم: هي سارا سافتاده بود آخر با بي حرکتي بدنش ولش کردم و به مبل تکیه دادم. چشم هام رو روي هم فشار دا

 با صداي کوین چشم هام رو باز کردم. 

 خوبي حالت خوبه؟!-

 لبخند کمرنگي زدم و گفت : آره بذار بازتون کنم. 

 بلند شدم با سنجاق سر دستبند رو باز کردم. 
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رفتند و یا همه کشته شدند که خبري نبود یا همه رو دستگیر کرده بودند با بچه ها دو تا ماشین سوار شدیم و به محل رفتیم مثل این

ل هیچ رسید از ماشین پیدا شدم به هري گفتم باهام بیاد از ماشین پیاده شدیم و از پشت سوله به داخهزار جور فکر به ذهنم مي

 کس نبود جز یه نفر که داشت با موبایل حرف میزد.

ورد، گوشي  خم زد اون اون اسلحه از دستم سر به هري اشاره کردم و گفتم اینجا بمون. کمي نق زد اما خودم رفتم داخل خشک

 ؟!رو قطع کرد و روبه روم ایستاد نیش خندي شیطاني زد و گفت: چیه تعجب کردي سارا؟ اوه نه ببخشید جناب هیوال

 کنم،  قبول؟!به سمتم اومد و آروم تر گفت: خب یه نقشه داریم تو من رو پیش مامبا لو نمیدي و منم دوستات رو آزاد مي

کردم به سمتش هجوم رفتم و گلوش رو گرفتم که بنگ صداي گلوله همه جا رو گرفت و من عقب عقب رفتم خشم نگاهش مي با

 کردم.سوخت انقدر تو خودم بودم که دردش رو حس نميبه دستم نگاه کردم یه تیر توي دستم جا خوش کرده بود و کمي مي

کرد و اون د و افتادم زمین به اطرافم نگاه کردم هري به سمتشون شلیک ميچرخیدناطراف مثل سایه و هاله هاي رنگي دورم مي

گفت: بلند شو سارا باید بریم شد. هري من رو بلند کرد و انگار صدایي از تهه چاهي میومد ميمحافظ قالبي محو و محو تر مي

 سارا 

ن گرفته شده بودند تو ماشین عقب سوار شدند. کشان کشان خارج شدم با هاله ها محو متوجه شدم کوین و بچه هایي که گروگا

کردم: هري اونجا چه خبر بود ِد حرف رفتم به دعوا هاشون گوش ميهري من رو انداخت روي صندلي عقب کم کم از حال مي

 بزن لعنتي!

 اآلن نه الکس سوار شو تا محل امن، نه خونه مامبا محل امن ویالي خود سارا رانندگي کن.-

 کرد که برگردند پیش مامبا اما کوین سوار ماشین ما شد و من رو توي بغلش گرفت. به عقب اشاره 

 همه سوار شدند کوین با این که بچه بود و از منم کوچیکتر اما هیکلي بود کوین فریاد زد: خون سارا سارا...

 دم و آخر از حال رفتم.کم کم چشمام گرم شد انگار خوابم میبرد به چشماي آبي کوین که توي شب برق میزد نگاه کر

وقتي بیدار شدم به اطراف تو تاریکي نگاه کردم خونه بودم اما چطور دیدم ویل کنار تختم خوابش برده بلند شدم و روي تخت 

رفتم نشستم به دست باند پیچي شده و تیري که توي پیاله بود نگاه کردم. بیصدا بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم وقتي از پله ها مي

 ایین سونیا رو دیدم که تو بغل کوین توي رخت خوابش خوابیده براي اولین بار آرامشش رو دیدم.پ

که چراغ رو روشن کنم از پله ها رفتم پایین الکس جلوي تلوزیون تو تاریکي خوابش برده بود و به سمت آشپزخونه رفتم قبل این

 ي؟!گرماي اسلحه رو پشتم حس کردم صداي آشناي ویل گفت: کي هست

 الکس با هول از روي کاناپه بلند شد و دور خودش چرخید و گفت: کیه ؟ چي شده؟

 دستم روي کلید چراغ رفت و همه جا روشن شد الکس تا من رو دید گفت: قربان!

رو  صداي افتادن از طبقه باال شنیدم بعد خندیدم و گفتم: انقدر بلند گفتي که هري از روي صندلي افتاد بیچاره! حاال اسلحه

 کشي کنار؟مي

 با خجالت گفت: اوه ببخشید! 

 کنه ؟ اونجا چي شد؟هر دو به سمتم هجوم آوردند: قربان خوبید؟ درد نمي

 خنده اي کردم و گفتم: بذار

 با صداي قار و قور شکم الکس به سمتش برگشتیم. 

 زدم زیر خنده و الکس از خجالت سرخ شد نفس عمیق کشیدم و گفتم: صبر کن یه چیزي درست کنم بخوریم بهت میگم.

 از طبقه باال صداي تاالپ تلوپ پله ها اومد و هري پرید پایین و گفت: کیه؟ چي شده؟ 

کردم که مي داشتم ماکاروني رو درستاول از دیدنم تعجب کرد بعد شرمسار منم سر تکون دادم به آشپزخونه رفتم با یک دست 

م سوخت. عقب عقب رفتم بعد دیدم الکس پشتمه من رو گرفت، قابلمه رو هم با دستش گرفت رفت ماکاروني رو ددستم داشت مي

 کرد.

 رو به من با حالت خودموني گفت: لطفا بشین.
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د؟ هري بهم شم نشست و گفت: میشه بگي اونجا چي منم روي میز ناهار خوري نشستم و با موبایلم بازي کردم. اومد رو به رو 

 نمیگه 

 هیچي -

 الکس ابرو باال انداخت و گفت: هیچي و همین طوري تیر خوردي؟!

 با عصبانیت بلند شدم و روي میز کوبیدم و گفت: به تو هیچ ربطي نداره اینجا من رئیسم یا تو؟! 

 چیشده باز؟!از صدام هري و ویلیام به آشپزخونه اومدند و هري گفت: 

 با تنه زدن از کنار هري رفتم بیرون و گفتم: اون غذا رو نسوزونید غذاي محبوب خواهرمه 

 کوین:

ترسم با سر و صدا از پایین بیدار شدم تا اومدم از تخت بلند شدم، سونیا بازوم رو محکم گرفت و گفت: نه نرو من تنهایي مي

 تاریکه اینجا 

ون از در نیمه باز به اتاق سارا نگاهي انداختم کسي نبود باز دعواشون شده، سونیا محکم به بازوم بغلش کردم و از اتاق رفتم بیر

 توني ببیني، مگه پشمالویي؟زد و گفت: ببینم حاال تو تاریکي هم مي

 بهش نگاهي کردم و گفتم: پشمالو

 سرش رو تکون داد و گفت: آره گربه ام، گربه ها تو تاریکي میبینند. 

 بیني شاد میشي ها! گفتم: اي شیطون منو مي خندیدم و

 اوهوم چون تو عشقمي!  -

یه دستي قلقلکش دادم و جفتمون خندیدم به طرف پله ها رفتم و اومدم پایین رو در رو سارا در اومدیم یهو سونیا داد زد: 

 خواهري!

 سارا گفت: واي سونیا آبجي من قربونت بشم من خوبي جونم بیا بغلم. 

 گذاشتم زمین و هر دو هم رو بغل کردند سارا رو بهم کرد چشماش رو باز و بسته کرد و آروم گفت: ممنونم.سونیا رو 

 حالي گفتم : واي چه بویي میاد منم سرم رو تکون دادم و با خوش

 سونیا داد زد: آخ جون غذاي مورد عالقه ام رو درست کردي.

 آره به خاطر آبجي مهربونم! -

 به سمت آشپزخونه رفتم. اینجا که برق داره!سونیا رو بغل کردم 

 هي هي هي اینجا چه خبره؟-

 ویل کلت رو پشتش گرفت و هري و الکس ساکت شدند. الکس با تعجب گفت: این خانم کیه؟!

 یعني نمیدوني کیه؟! احمق بدون این که خونه رو چک کني داخل اومدید؟!-

یر خورده تزهمه جمع شدیم و مشغول خوردن غذا شدیم. سارا دست راستش خندیدم و بعد سونیا رو گذاشتم روي صندلي کنار می

 ستت چي شده؟تونست راحت غذا بخوره. سونیا گفت: سارا دبود و نمي

 همه به هم نگاه کردیم که الکس گفت: خب معلومه تي...

 ت.کردم افتادم و دستم شکسبه موقع جلوش رو گرفتم. سارا گفت: هیچي داشتم تمرین مي

 الکس، هري و ویل هر سه به هم نگاه کردند و با چشم غره عصباني سارا، دوباره شروع به خوردن کردند.

 اوم... آبجي جونم مراقب خودت باش.-

 الکس چشماش گرد شد و هري گفت: چي خواهر؟!
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 سارا دستش رو کوبید رو میز و گفت: میشه خفه شید؟ هر سه تون!

 ت و گفت: حرف خنده داري زدم؟پوزخندي زدم و سارا به سمتم برگش

 یکهو سونیا قهقه بلندي زد و گفت: تا به حال تورو این طور ندیده بودم!

 یدي شاد شدي؟ هوم؟داوه! نه مثل اینکه بعد از مدت ها عشقت رو -

 خندم رو خفه کردم و بعد گفتم: سارا جون میشه آروم باشي؟

بته سونیا از و صحبت کردیم. احمق ها نمیدونستند رئیس خواهر داره. البعد همگي خندیدیم چه شبي بود تا خود صبح خندیدیم 

 شغل سارا خبر نداشت ولي میدونست یه جا رئیس هست.

 *سارا* 

 داشتم برنامه میچیدم برگردم به گروه اما باید هري و کوین پیش سونیااینجا باشن.

وام با خواهرم سفر برم. پول این چند وقت هم براش فرستادم. ممکنه جاش امن نباشه. به خدمتکار زنگ زدم و گفتم دیگه نیاد میخ

سه روز بعد با الکس و ویل پیش مامبا برگشتیم. قبل رفتنم به هري گفتم: یک کلمه هم به کوین چیزي نگه. گرچه بعد ها فهمیدم 

 که کوین همه چي رو میدونست.

ین امنه.البتهاصال براش مهم نبود.داشتم از پله ها که پایین بعد از برگشت، مامبا باهام خیلي بحث کرد اما بهش گفتم جاي کو

 میومدم با مارتین رو به رو شدم.

 خنده اي کرد و گفت: عاقالنه بود چیزي بهش نگفتي. به هیچکس نگفتي!درسته؟! 

 به سمتش رفتم و آروم گفتم: آره به کسي چیزي نگفتم اما دو تا طلب من! یکي دستم و یکي دیگه راز تو.

 م تر گفتم:که تو یک پلیسي!آرو

از پله ها پایین رفتم. بله! اون عوضي پلیس نفوذي بود. دیر یا زود باند مامبا از هم میپاشه و من از این قضایا راحت میشم. از 

مه کشت و کشتار هاي مامبا، از دست هاي به خون آلوده شدم و در آخر از همه کسایي که متنفر بودم، انتقامم رو میگیرم اما ه

 چي اونطور که انتظارش رو داشتم پیش نرفت.

روزها میگذشت و طبق معمول همه چي عادي بود. قبل اینکه همه چي مثل گروه هاي دیگه خراب شه، باید با خبر چین حرف 

لت و آخر میزدم اما نه از اون آدم هاي مامبا، آدم هاي خودم. پس دست بکار شدم. از راه هاي قدیمي فرد به فرد، ایالت به ایا

 طرف رو پیدا کردم و بهش گفتم میخوام ببینمش.

پنجشنبه محل قرار رو معرفي کرد. دست به کار شدم و به محل رفتم. چه جایي! لونه زنبور! آخه اینجا محل تمرین تیراندازي 

باجه ها رفتم  پول باجه  نیروهاي پلیس و البته مردم عادي بود. یکم ایستادم. قدم زدم. از صداي تیر خسته شدم به سمت یکي از

 رو دادم با چهارده تا فشنگ توي ایستگاه ایستادم و شلیک کردم.

بنگ بنگ! از شلیک کردن به یه چیزي خوشم میاد. تصور کردم که اون پلیس عوضي رو به روم هستش سعي کردم بهش بزنم 

 لي کن.از عصبانیت میخورد به هدف یکدفعه یک نفر از پشت گفت: خوبه! خشونتت رو خا

 تا اومدم برگردم گفت: نه برنگرد! اینجا خبرچین و جاسوس زیاده!

 اما خودت هم یه جاسوسي درسته؟-

 آره اما من جاسوس تو ام. -

ک ایستادن. با دقت به کنار برگشتم خشاب رو عوض کردم. نگاه سریعي به اطراف کردم و دیدم ته راهرو دو نفر به نظر مشکو

رش سمردي که با من حرف میزد دست به سینه روي صندلي پشتم نشسته و یه کاله کابوي روي با هم حرف میزنند و اون 

 هست.

اشنگتن دي سي. وبه سمت ایستگاه برگشتم و نشونه گرفتم. آخه کي توي این دوران کاله کابوي میذاره سرش؟! اون هم اینجا توي 

 ادامه دادم: خب تو کي هستي؟

 ل تگزاسم.اسم من کارلوسه،کارلوس پیت. اه-
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 اوم! پس کابوي خوشتیپ اهل تگزاسه!

راي کاري بمن شنیده بودم از جاسوس ها توي بیسیم که یه دختري هست که محافظ مامباست. یه سري میگفتن دنبال یه جاسوس 

 میگرده. خب من میخواستم اون دختر رو ببینم.

 همین منو ببیني درست...-

 م.حرفم کامل تموم نشده بود که از تو بیسیم صداي هري اومد: آم... سالم قربان من اون پسره کارلوس رو فرستاد

 هري تو...-

قربان بذارید ادامه بدم.کارلوس دوست خیلي قدیمي منه. عضو سابق سازمان سیا هستش اما اونایي که اونجا وایسادن دو تا -

خارج بشید و در ضمن اون پسر جوونه. تقریبا بیست و دو سالشه جوون ترین عضو سازمان  مامور سیا هستند و بهتره از اونجا

 سیا. فقط اونم ببرید. دوباره باهاتون تماس میگیرم.

 بهتره تماس بگیري!-

قطع کردم اسلحه رو باال گرفتم و به آب پاش هاي آتش شلیک کردم. همه جا رو باران مصنوعي فرا گرفت. دخترها جیغ 

 دند و میدویدند. فرصت رو غنیمت شمردم و به طرف کارلوس دویدم. دستش رو گرفتم و به سمت خروجي رفتم.میکشی

 دوباره با هري ارتباط برقرار کردم: قربان برید سمت اون ون خاکستري سوییچ توي آفتاب گیره.

 ار شو لعنتي!شب شده بود و هوا مرطوب و باراني بود. دست کارلوس رو پشت سرم کشیدم و گفتم:  سو

خودم هم سوار شدم. آفتاب گیر رو آوردم پایین و کلیدتوي دستم افتاد. ماشین رو روشن کردم و با یه الیي از اونجا دور شدیم. 

توي راه هیچ حرفي نمیزد. جاده تاریک بود فقط بانورتیربرق ها، گهگاهي نیمه ي صورتش دیده میشد. یکم مسخره بود فقط به 

 سوس میخواستم به دنبالم اومده. باید تحقیق کنم.خاطر اینکه من جا

توي سکوت کنار خیابون نگه داشتم به سمتش چرخیدم و گفتم: تویبچه! که به زور بیست و سه سالت میشه، عضو سابق سازمان 

 سیا و یک جاسوس هستي! مسخره ست!

 قربان...-

 یکار میتونه کنه؟تو یکي حرف نزن که از تو بیشتر شاکي ام، آخه این یه الف بچه چ-

 همونطور که سرش پایین بود با صداي بم گفت: چیکار میخواي برات انجام بدم؟

 به سمتش برگشتم و گفتم: تو باید مامور مخفي و حرفه اي من باشي!

 ردیاب رو خاموش کردم و تماس با هري رو هم قطع کردم و رو بهش گفتم: تو این شهر خونه اي داري؟

 ن ور رفت و گفت: خب راه بیوفت.یکم با مسیریاب ماشی

ماشین رو روشن کردم. حدود دو ساعت تو راه بودیم اون پسر خواب بود. با یه دست انداز کوچیک کاله از رو سرش افتاد. هه! 

 نه واقعا یه بچه بود!

 همسن کوین حتي کوچکتر. لب ها و صورت کویچ و پوست جوان و نازک، مثل یک نوجوان دبیرستاني...

 نگاه مي کني؟! به چي-

 اهم... هان؟... هیچي!-

ي چت کالهش رو صاف کرد روي سرش گذاشت و گفت: من تو رو زیاد نمیشناسم فقط هري تو رو بهم معرفي کرد. اون هم تو

 بازي آنالین. مي گفت یکي هست خیلي حرفه ایه، اگر تو گیم بود،براي خودش هیوالیي بود.

 ه جاي اینکه به دوربین ها توجه کنه میشینه گیم میزنه؟!زیر لب زمزمه کردم:آي آي! این پسر ب

اد تو ازم بزرگتر باشي! ادامه داد: منم کنجکاو شدم و خب حاال اینجاییم و میخواستم بیشتر باهات در ارتباط باشم. البته به نظر می

 درسته؟

 درسته. حاال من اینجام جایي که به نظر مسخره بیاد. باید دست به کار شم.
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گفت: هي!  شهر زدم کنار به سمتش برگشتم و کاله مسخرش رو زدم باال. با هول کال رو گرفت و دوباره گوشي به دست نزدیک

 چیکار میکني؟

 بین بچه من وقت ندارم. من اهل بازي و گیم نیستم. اگر میتوني کار منو راه بندازي که هیچ. اگر نه، برو!ب-

 یدن بکشنم.همونطور که سرش پایین بود، گفت: من دیگه نمیتونم برگردم. اف بي آیدنبال من میگرده. دستور دارن تا منو د

 چرا؟-

 ا االن دستور قتل منو دارن.چون من از اونا اطالعاتي دزدیدم و اون-

یه ماشین با  حرکت کردم. از آینه دیدمسرم رو تکون دادم. ماشین رو روشن کردم و فرمون رو چرخوندم و به سمت خونه مامبا 

 ي آروم! چه خبرته؟ه -فاصله زیاد دنبالمونه. پس گاز دادم که کارلوس گفت: 

 خفه شو و کمربندت رو ببند!-

 گاز دادم و هري از بیسیم گفت: بپیچ سمت راست!

خیابون بن بسته. یه ماشین گذاشتم سوار شید حاال یه نگاه به آسمون انداختم. پهبادش رو فرستاده بود. بعد ادامه داد: قربان این 

 بیاید تا من اونا رو سرگرم کنم.

ته خیابون رفتم. پیاده شدیم. ماشین خوشگلم دوباره برگشته بود! دستي روش کشیدم و در رو باز کردم کارلوس دورش چرخید و 

 گفت: عجب بنز خوشگلیه!

 سري تکون دادم بعد گفتم: زود باش سوار شو!

بون رسیدیم دیدم که پهباد هري داره به سمت اون ماشین تیر اندازي میکنه بعد به سمتش رفت و بوم! منفجر شد. منم پا به سر خیا

گذاشتم روي گاز و از اونجا رفتیم.وقتي داخل پارکینگ شدیم رو به کارلوس کردم و گفتم: گوش کن بچه! من تو رو توي گروه 

 ول پیش اون بریم فقط ساکت باش خب؟ شیرین زبوني نکن که اصال خوشش نمیاد.آوردم اما رئیس من یکي دیگه ست. باید ا

 چشمم افتاد به هري که تو ورودي خانه تو نور ایستاده بود.

 بهش گفتم: خب اینم هري. پیاده شو!

 کارلوس:

ل بقیه دخترهاست برام عجیب بود یه دختر انقدر خشک! خیلي مسخرست و همچنین خیلي خودش رو خاص میدونه. مگه کیه؟! مث

دیگه! از این ها خیلي توي گیم  دیده بودم ادعا داشتند اما سقوط کردند. هه! این ها نوب هستند! از ماشین پیاده شدم هري سفت و 

 محکم ایستاده بود و به اون دخترهیوال احترام گذاشت.

 بانیه؟!و با هم رفتیم داخل هري نزدیکم شد و گفت: هي کارلوس! چیکارش کردي؟ خیلي عص

 هیچي.-

 هري!هیوال صداش کرد. اون هم رفت نزدیکش و گفت: بله قربان!

 برو به مامبا بگو من برگشتم و میخوام ببینمش. یه نگاه به من انداخت و بعد ادامه داد: اونم باید ببرم.-

 اطاعت قربان!-

 اومد سمتم یه نگاه بهم انداخت بعد داد زد: الکس!

د به شتند شوخي میکردند، مثل چوب خشکشون زد. بعد اوني که  روي زمین نشسته بود بلند یه سري پسر که اون سمت داش

 سمتمون اومد و با آرامش و لرزش صدا گفت: بله قربان؟

 یه لباس تن این بچه کن و برش گردون.-

 هي! من که خوبم. -

 سمتم خم شد و گفت: خوب؟ خوب، به این کاله و قیافه ي کابویي نمیگن بچه!
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 رو برداشتم و گفتم: باشه االن خوبه؟ کاله

 نیشخندي زد و گفت: حاال شد!

 قربان.-

فت: ببین گبا اشاره ي هري رفتیم باال. نزدیک در که شد دیدم دستاش رو از شدت عصبانیت مشت کرده بعد رو به من کرد و 

 باشه؟ ني پشت این حرف الل باشيکارلوس من میخوام تو رو پیش خودم نگه دارم. الزمت دارم فقط تنها کاري که باید ک

م هیوال جلو سرم رو تکون دادم و داخل اتاق بزرگي که پنجره اي بزرگ داشت و ماه از پشتش معلوم بود، شدیم. داخل که شدی

 ایستاد و من و هري هم عقب تر از اون،توي موازات هم ایستادیم.

مردي گنده و چاق به سمتمون برگشت. یه نگاه به من انداخت. منم سرم رو پایین گرفتم بعد پکي به سیگارش زد و گفت: اون 

 کیه؟

 هیوال نیم نگاهي به من کرد و گفت: یکي از افراد جدیدمه.

 یکهو اون یارو جاسیگاري رو به سمتش پرت کرد. محکم به سر هیوال خورد.

 و چشماش گرد شد و با صداي آرومي گفت: قربان!هري سرش رو باال آورد 

 هیوال مشت دست راستش رو باز کرد و سمت هري گرفت به این معني که بایسته.

 بعد مامبا گفت: مگه نگفتم باید بهم بگي بعد کسي رو بیاري!

ه ي من اون رو آوردید. خب هیوال چشم هاش رو بست. بعد باز کرد. به گوشه ي دفتر مامبا نگاه کرد و گفت: شما هم بدون اجاز

 این به اون در! اینم یکي از افراد منه!

 گوش کن دختر! من تو رو نیاوردم اینجا براي من قلدري کني. تو هنوز بچه اي و...-

 هیوال حرف مامبا رو نصفه گذاشت و گفت: قربان من براي شما احترام قائلم اما فعال...

 چي گفتي؟-

ارید حرفم رو ادامه بدم. یادتون رفته گروه هاي قبلي چطوري از بین رفتند. همشون نفوذي پلیس هیوال به سمتش رفت و گفت: بذ

 داشتند و...

یک نگاه آروم به اون مرد گوشه اتاق انداخت و ساکت شد. مامبا نزدیکتر شد و گفت: سارا به وقتش توهم نقشت رو بازي 

 میکني. حاال گمشو بیرون! افرادت رو هم ببر!

چشم هاي هیوال داره از عصبانیت قرمز میشه. پشتش رو کرد به مامبا و از اتاق بیرون رفت. من و هري هم دنبالش حس کردم 

رفتیم. هري تبلتش  رو دست من داد و به سمت هیوال رفت. از جیبش دستمال سفیدي بیرون آورد و درحالي که خون پیشوني 

 سارا رو پاک مي کرد، گفت: قربان حالتون خوبه؟

اون ساکت بود. دست هري رو گرفت و دستمال رو ازش قاپید. دستمال رو در دستانش فشرد و گفت: من خوبم با این پسر  اما

 برو. پیش خودت بخوابه. کوین رو پیش من بفرست.

 بعد سرش رو انداخت پایین و از پله ها پایین رفت. من هم همراه هري رفتم.

 سارا:

 ن سر خوني من به سمتم دوید و گفت: خداي من! رئیس! حالتون خوبه؟از پله ها رفتم پایین الکس با دید

رفتم. سرم گیج  بهش چشم غره اي رفتم که نه تنها اون بلکه تمام کسایي که متوجه من شدند، سرشون رو پایین گرفتند.به اتاقم

و بکشم. هیچ کسي  میتونستم مامبا رمیرفت. داشتم مي افتادم، محکم خوردم به کمد کنار تختم. انقدرعصباني بودم که همین حاال

ه آینه زدم که هم نمیتونست جلوم رو بگیره. به آینه نگاه کردم خون از پیشونیم روي صورتم ریخته بود. از خشم زیاد مشتي ب

 شکست. وسایل روي میز رو ریختم زمین.

 با عصبانیت فریاد میزدم و فحش میدادم.
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اتاقش! تو  ز بیرون اومده بود داشت با الکس صبحت میکرد.الکس گفت: ویل برو توصداي الکس رو از بیرون شنیدم. ویلیام ا

 رو خدا!

 ِد میگم چیشده؟ خب بهم بگو!-

 خواهش میکنم برو!-

نار تخت نشسته کدر اتاق باز شد و ویلیام داخل اومد. در رو پشت سرش بست وبه اتاقم نگاه کرد ُکپ کرده بود. به سمت من که 

 شوني ام خوني بود،اومد و کنارم روي زانو نشست و گفت: سارا چي شده؟بودم و دست و پی

که اشک هام سرم رو با دستام گرفتم و فقط نگاهش کردم انگار فقط یک کلمه از من الزم بود که بغضم بشکنه. اومدم بگم من

 سرازیر شد و شروع به گریه کردم.

منو توي آغوشش کشید و آروم زمزمه کرد: سارا گریه کن! گریه کن!  ویلیام از گریه ي من تعجب کرده بود اما هیچي نگفت فقط

 مدت طوالني بوده که مقاوم بودي. گریه کن من کنارت هستم!

از موقعي که من اومده بودم، ویلیام همیشه کنارم بود. توي تمرینات، توي ماموریت ها، حتي تو غم و شادي هام. اون تنها کسي 

 راز مرگ خانواده ام و تنها کسي بود که بهش اعتماد داشتم. بود که از راز من خبر داشت،

اون لحظه، اون شب، وقتي که ماه کامل بود تمام آرامشي که نیاز داشتم رو بهم هدیه کرد. اون لحظه آغوشش تنها مکان امن توي 

 دنیا بود حتي وقتي که هیوال بودم.

 اون همون مردي بود که بهش نیاز داشتم. هموني که قرار بود توي کل زندگیم بمونه! همون شریک زندگي من بود. 

صبح بیدارکه شدم، دیدم مثل بچه ها روي تختم خوابیده منم پایین نشسته خوابم برده. خندیدم و بلند شدم از اتاق بیرون رفتم فقط 

فکري به سرم زده بود. احساس خطر میکردم. به سمت حیاط رفتم نگهباني نبود در یک تعدادي از بچه ها بیرون بودند. یک 

حیاط رو باز کردم و سوار بنز مشکي ام شدم. بیرون حیاط بردم و در رو بستم. قبل اینکه حرکت کنم هري یکپیام داد. متن پیام 

مامبا آورده رو دیشب ساعت دو دیدم که یک چیزي این بود: قربان دیدم دارید میرید. یه چیزي باید بهتون بگم. اون پسري که 

 نزدیک اگزوز به ماشین وصل کرد.

پیاده شدم و با عصبانیت در رو کوبیدم. چاقو رو از مچ پام بیرون کشیدم و خم شدم. بله! درست بود یک ردیاب! بیرون آوردمش 

ت زیر ماشین مامبا نصبش کردم و سوارماشینم ولي اگر نابودش مي کردم، متوجه میشد. پس به حیاط برگشتم. با احتیاط درس

 شدم. 

به سمت خونه خودم حرکت کردم صبح همراه با نسیم خنک لذت بخش بود. شیشه رو پایین دادم و نفس عمیقي کشیدم. چند دقیقه 

ران کساني بودم که فقط چند دقیقه آرامش داشتم اما تصمیم هایي براي آینده داشتم که ممکن بود همه رو به خطر بندازه. خیلي نگ

دوستشون داشتم. حتي بادیگارد گروه ببرسفید ، ولف. اون پسر با این که جزو گروه مخالف ما بود نگران اون هم بودم این 

 طوفاني که توي راه بود. مي تونست همه چي رو با خودش نابود کنه. باید آماده مي شدم.

ونه کامال توي سکوت بود. نگران بودم الکس و ویل که برگشته بودند، نزدیک خونه بودم ماشین رو پارک کردم و داخل شدم. خ

 پس کوین کجاست؟ 

 کلت  کمري رو بیرون آوردم و توي دستم گرفتم و قدم هاي آروم برداشتم. خداي من!

 باور نکردي بود! خونه ریخت و پاش بود رد گلوله روي دیوار و مبل ها بود چند جنازه روي زمین افتاده بود.

له ها باال رفتم. نزدیک قبل نگران تر شدم. نزدیک راه پله رفتم. رد خون رو دیدم. خدا! امیدوار بودم اتفاقي نیفتادهباشه. از پاز 

ردم نزدیک اتاقم خون کاتاق سونیا یک جنازه رو به اتاقش افتاده بود با پام ضربه اي به در زدم اما اتاق خالي بود به زمین نگاه 

 در رو هل دادم و... بیشتري ریخته بود 

ه میکرد. بهم سونیا جیغ کشید و با اسلحه خالي به سمتم شلیک کرد. دیدم کوین توي بغلش افتاده وغرق در خونه و سونیا گری

 گفت: سارا کمک کن !

د. اده بوبه سمتش رفتم دستم رو گذاشتم روي گردنش جاي نبض. هنوز زنده بود خدا رو شکر!ویلچر سونیا یک سمت دیگه افت

 سونیا رو بهم گفت: آبجي به اورژانس زنگ بزن!

 با فریاد گفتم: نه! نمیشه بعدا برات توضیح میدم!

 زیر گریه زد و گفت: چرا سرم داد میزني؟
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پیشاني اش رو بوسیدم و گفتم: ببخشید آبجي اینجا بمون! اسلحه منو بگیر میرم از پایین وسایلم رو بیارم باید تیر رو بیرون بیارم. 

 آروم باش! باشه؟ فقط

 باشه.-

م نگاه کردم. خون پله ها رو با عجله به سمت پایین دویدم. توي پذیرایي دور خودم مي چرخیدم. انگار که گیج شده بودم به دستا

ینت جعبه کوین روي دستم بود. یک لحظه به خودم اومدم دستام رو مشت کردم و فشار دادم. به سمت آشپزخونه رفتم از کاب

 اولیه و وسایلم رو آوردم و به اتاقم رفتم . کمک هاي 

 سونیا رو بلند کردم و روي تختم گذاشتم. وسایل رو در آوردم.

دستام مي لرزید. پنس رو گرفتم دستم. لباس کوین رو پاره کردم و تا اومدم تیر رو بیرون بیارم گوشیم زنگ خورد از جیبم  

 گفتم: جواب بده و بذار رو بلندگو.بیرون آوردم نوشته بود الکس. دادم به سونیا و 

 الو قربان کجایید؟-

 گوش کن الکس سریع بیا خونم اینجا مشک...-

 آبجي صداي چي بود؟-

 با چشم هاي غرق در نگراني به پشتم خیره شدم واقعاً گیج شده بودم.

 صداي یک سري آدم از پایین مي اومد. دوباره اومده بودند.

ندلي رو گذاشتم پشتش به سمت تخت رفتم و گوشي برداشتم. به بدن نیمه جان کوین خیره بودم و بلند شدم در اتاق رو بستم و ص

دستام مي لرزید با الکس حرف زدم و گفتم: الکس خوب گوش کن ببین چي میگم. االن در وضع خیلي خطرناکي هستم. سریع 

بیا اینجا. کوین وضعش وخیمه و من تنهام. اینجا چند  یک سري از بچه ها رو بردار بیار. اونایي که مورد اعتماد هستند با ویل

 نفر هستند که مرده ي من رو میخوان...

 قربان!-

 سریع تر راه بیوفت. من فقط اینجا یک وینچستر دارم. قطع مي کنم تا کوین و درمان کنم زود بیاین.-

 همین که قطع کردم سونیا گفت: آبجي اون اسلحه اي که گفتي رو کجا داري؟

 م رو گذاشتم رو صورتم وگفتم: هیش آروم باش!دست

به سمت پایین تختم رفتم. تخته کف اتاقم رو کندم و وینچستر رو بیرون آوردم گذاشتم کنارم. پارچه اي رو پاره کردم و بین 

و محکم دندون هاي کوین گذاشتم نفس عمیقي کشیدم و با پنس گلوله رو گرفتم. بیرون که مي کشیدم بهوش اومد و بازوي من

گرفت. سر تکون دادم و گفتم:هیش االن تموم میشه.گلوله رو بیرون آوردم، بخیه زدم و یک ُسُرم کوچکي که داشتم رو بهش 

 وصل کردم. 

 صداي قدم زدن توي راه پله میاومد. تا اینکه شنیدم: اینجا! رد خون تا اینجاست! در رو باز کن!

 قربان باز نمیشه انگارکه...-

وینچستر رو گرفتم دستم و ضامن رو کشیدم صداي اسلحه ام رو شنیدند و زدند زیر خنده. یکي که انگار رئیس بود اومد نزدیک 

 در و گفت: آم، فکر کنم یه جوجه با یه خروس اونجا باشن! هاها ها!

 آماده بودم که صداي شلیک گلوله اي اومد و رئیس خرشون گفت: پناه بگیرید! پناه بگیرید!

س بود اومد داخل دو تا گلوله زد به قفل در و قفل درشکست. اولین نفري که وارد شد با وینچستر زدم و پرت شد. دومین نفر رئی

 تا اومد شکلیک کنم...

 ویلیام:

وقتي که الکس ماجرا رو گفت، بدون اجازه مامبا یا هر خر دیگه اي، وسایل و بچه ها رو برداشتم و حرکت کردیم. داخل خونه 

که شدیم دیدم پرجسد و همه جا پرخون هستش اومدم به بچه ها بگم برن همه جا رو بگردند که الکس نزدیک شد و گفت: هیش! 

 اون باال!
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به طبقه باال نگاه کردم. کلتم رو بیرون آوردم و شلیک کردم وقتي به مغزش برخورد کرد،همه پناه گرفتند. تیراندازي مي کردیم 

نبود. تا چند دقیقه بعد سکوت همه جارو فرا گرفت. بلند فریاد زدم: خودتون رو تسلیم کنید! راهي براي ولي خبري از ساراي من 

 خروج نیست...

گلوله ي  قبل از اینکه حرفم تموم شه صداي دو تا شلیک گلوله شنیدم، بعد صداي وینچستر. چند ثانیه بعد صداي جیغ سپس

 دیگري شنیدم و در آخر سکوت.

د شده بود. فتیم. به اتاق سارا که رسیدم، دیدم غرق در خون هستش و شیشه ي اتاق شکسته. الکس چشم هاش گرباسرعت باال ر

بمونید!  به سمت سارا رفت و دستش رو محکم روي پهلوش گذاشت و فشارمي داد و با ترس میگفت: قربان! قربان! باید بهوش

 قربان!

 زد و گفت: منتظر چي هستي؟ کمکش کن! کوین از پشت در بیرون اومد و یک لگد به پاي من

اما وقتي خوني که از سارا رفته بود و شیشه شکسته ي پنجره رو دیدم، تامل نکردم اولین چیزي که به ذهنم رسید دنبال اون آدم 

 رفتن بود. پس منم به سمت پنجره دویدم یک نگاه به پشتم کردم که سارا با بیحالي مي گفت: نه! نرو...

فشار دادم و از پنجره و ساختمون دو طبقه پایین پریدم. پایین اومدم و روي دو پا نشستم. از دور دیدمش که داره با  اما مشتم رو

سرعت هرچه تمام میدوید. بلند شدم با خشمي که توي وجودم بود، با سرعتي بیشتر از باد دویدم. به سمت پارک رفت. پام رو 

به صورتش لگد زدم. همون راهي که اومده بود رو پایین پرت شد. از پله ها روي سکوي بزرگي گذاشتم و یک چرخ زدم و 

 پایین رفتم و یقه اش رو گرفتم و با تمام قدرتم به صورتش مشت زدم طوري که صورتش پر خون شد.

ش نگاه کردم دیدم دست هاش رو باال آورده بود. سعي داشت التماس کنه که ولش کنم اما خشم من از هر چیزي بیشتر بود. به پا

 تیکه شیشه اي توي پاش رفته بود رو بیرون کشیدم و تا اومدم به گلوش بزنم که  دو نفر دستم رو گرفتن وعقبم بردنم.

 یهوهري فریاد زد: آروم باش ویل! احمق! نباید اون رو بکشي!

به سراغم اومد. اون از من هیکلي دست بچه ها رو پیچوندم وپرتشون کردم. دوباره سراغش رفتم تا اومدم بزنمش ایندفعه هري 

تر بود.به عقب هولم داد و از کمرش کلت رو بیرون آورد و گرفت زیر گلوم و اینبار بلندتر داد زد: گفتم ولش کن! میخواي 

 خالصت کنم؟ سارا داره میمیره. بیمارستان هم نمیتونیم ببریمش. به کمکش برو!

به خودم اومدم، به سمت خونه سارا برگشتم. شنیدم که هري گفت: بلندش کنید  انگار که یک سطل آب یخ ریخته بودند روم تازه

 براي بازجویي باید ببریمش!

 قربان خونه ي مامبا؟-

 نه احمق!من دیگه به اون اعتماد ندارم.خونه ببرینش.خودم میام اونجا اینم...-

 ریش؟به سمت خونه دویدم دیدم. الکس، سارا رو روي دوشش گرفته گفتم: کجا میب

 نمیدونم.-

 دیدم سارا یک چیزي رو زمزمه میکنه به الکس گفتم: خب بذارش زمین احمق! ببینم چي میگه.

 کنار سکوي ساختمون نشوندش و سارا آروم گفت:لیدیا! اون پزشکه.

 کي؟ گفتي لیدیا؟-

 رم... پیداش ک...... همکالسیم بود. شمارش رو اگر تغییر نداده باشه تو گوشي موبایلم داآره... اون پزشکه-

 سارا! سارا!-

 گفتم: لعنتي! از حال رفت اون گوشي روبه من بده! 

رفتم. گروي گوشي موبایل پر خون بود. با دستم پاکش کردم. توي مخاطبین رو گشتم، لیدیا متز  روي اسمش زدم و تماس 

 دختري با صداي نازک تماس رو جواب داد: سالم خانم لیدیا؟

 بله بفرمایید.-

 ا دوست قدیمیتون سارا، به کمک شما نیاز داره وگرنه میمیره...شما منو نمیشناسید ام-
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 با صداي خشکش گفت: آدرس بدید!

م رو حس کردم رنگش عوض شد. انگار که یک قاتل هستش و فقط میخواد قتلش رو انجام بده. با کمي مکث آدرس خونه خود

 دادم و با بچه ها اون رو خونه ام رسوندیم.

ر رو که باز ت تا از بچه هاي مورد اعتماد رو آورده بودم. همه رو گذاشته بودم مراقب که صداي زنگ به صدا در اومد. دهش

 رو کنار دنیس! بکردم، مردي به هیکلي من جلوي در بود. دستم رو آروم پشتم بردم تا کلتم رو آماده بگیرم که یکهو یکي گفت: 

. یکمي خطرناک فت و بعد دختري هم قد سارا رو دیدم.دنیس گفت: خانم اینجا رو نگاه کنیداون مرد هیکلي به نام دنیس کنار ر

 نیست؟

 لیدیا ریشخندتمسخرآمیزي زد و گفت: نه محافظ هاش هستند.

بدون اینکه من حرفي بزنم داخل شدند. در رو بستم.وشکني زدم و لیام رو صدا کردم. بهش گفتم بره اطراف رو بگرده تا ببینه 

 تعقیب کرده یا نه.  کسي

دنبال اون ها، تا داخل خونه رفتم. در اتاق رو نشون دادم و کنار ورودي ایستادم. داخل اتاقي که سارا خوابیده بود، کوین، هري 

 والکس نگهباني میدادن. لیدیا وارد شد. قبل از اینکه منم داخل برم، از دور دیدم الکس بلند شد و کلتش رو بیرون آورد و به سمت

 لیدیا و دنیس گرفت. هري به سمتش رفت و گفت: هي! هي! چیکار میکني؟! براي کمک به سارا اومدن. خودم دیدم!

 من دیگه بههیچکس اعتماد ندارم.-

 هري فریاد زد:میگم اسلحه رو بیار پایین!

 دنیس رو پس زدم و رفتم داخل اتاق و بلند گفتم: اینجا چه خبره؟

 ویل! به اینا اعتماد داري؟-

 الکس االن توي این موقعیت تنها انتخابي که داریم، همینه! بیاید بیرون تا کمک کنه.-

بزور الکس و هري رو بیرون کردم. به گوشه ي اتاق نگاه کردم. کنار پنجره روي صندلي، سونیا خوابیده بود و کوین هم 

 ت:اون دو نفر کي هستند؟کنارش بود. لیدیا به سمت من که توي چارچوب در ایستاده بودم، برگشت و گف

 و به کوین اشاره کرد بهش گفتم: اون پسر از افرادمه و اون دختر، سونیاخواهر کوچیکه ساراست.

 با سر و صداي ما سونیا بیدار شد و وقتي لیدیا رو دید از خوشحالي گفت: لیدیا! اوه! خداي من!

اون ها همدیگر رو بغل کردند و سونیا گریه کرد: هیش آروم لیدیا به سمت سونیا رفت. کوینهم بیدار شد و به سمت من اومد، 

 باش! من اینجام.

بیرون رفتم و در رو بستم.دنیس هم بیرون در کنار ما ایستاده بود. کوین که یکمي حالش بد بود،روي مبل نشست و بعد گفت: اونا 

 کین؟

 برو استراحت کن! من و بچه ها هستیم.اون دختر دوست دوران دانشگاه ساراست. پزشک جراح هستش. نگران نباش! -

حدود دو ساعت بعد، لیدیا از اتاق بیرون اومد. ساعت سه صبح بود. لیدیا خیلي آروم حرف میزد. گفت: حالش بهتره. خون 

 زیادي از دست داده بود تا حاال باید مرده بود. نمیدونم چي زنده نگهش داشته!

 ازتون ممنونم.-

تاق سارا سمت مبل رفت و نشست. چند دقیقه نگذشت که متوجه شدم خوابش برده. آروم به طرف البخند شیریني زد و بعد به 

ا روي زمین رفتم و در رو باز کردم. خواب بود و دم و دستگاه زیادي بهش وصل بود. نزدیک کوین رفتم که کنار صندلي سونی

ت بخوابه. منم رو به اتاق من ببر. بذارش روي تخت راحخوابیده بود.آروم تکونش دادم .بیدار شد رو بهش گفتم: کوین! سونیا 

 اینجا پیش سارا هستم.

اون هم همین کار رو کرد. صندلي چرخ دار سونیا رو به بیرون هدایت کرد. در رو پشت سرش بستم و رفتم روي صندلي کنار 

رو توي دستم نگه داشتم. بدنش تخت سارا نشستم. ماسک اکسیژن روي صورتش بود و رنگ پریده به نظر میاومد. دست هاش 

 گرم بود. نفس عمیقي از سر آسودگي کشیدم و کنارش موندم.
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نزدیک پنج صبح بود که رعد برق همراه با صداي بلندي زد، سارا یکهو پرید و نفس نفس زد. دستاش رو گرفتم و گفتم: آروم 

 باش چیزي نیست!

 اجازه ندادم یکمي بلند تر گفت: سونیا کجاست؟آروم زمزمه کرد. نشنیدم میخواست ماسک رو برداره ولي 

 لبخند دلگرمي کننده اي زدم و گفتم: نگران نباش! حالش خوبه و خوابیده. اینجا مکان امنیه.

 یکهو دیدم داره تکون میخوره. گفت: حالم داره بهم میخوره.

م و گفتم: چرا سریع ظرفي از حموم آوردم و باال آورد. با صداي ما، لیدیا سریع در اتاق رو باز کرد و وارد شد رو بهش کرد

 داره باال میاره؟

رنگ لیدیا مثل گچ دیوار شده بود. سریع به سمت سارا اومد و نبضش رو گرفت بعد سرنگي از کیفش در آورد و توي سرم 

خوابش برد بعد از چند دقیقه یک داروي دیگه تزریق کرد تا اومد نبضش رو دوباره بگیره دستش رو تزریق کرد.سارا کم کم 

 محکم گرفتم.

 رو بهم کرد و گفت: چیکار میکني؟ ولم کن!

 داري چه غلطي میکني؟ حرف بزن!-

وار کوبیدش. لیدیا گفت: با سر و صداي ما دنیسو پشت سرش الکسداخل شدند.دنیس به سمتم هجوم آورد که ناگهان الکس به دی

 ولم کن تا بگم.

آروم ولش کردم و سریع نبضش رو گرفت و نفس عمیقي کشید. رو به دنیس کرد. سري تکون داد و گفت: نگران چیزي نباش! 

 برو بیرون!

 بهش نگاه کردم و گفتم: خب میگفتي؟

 وبعد آمپول فشار خون زدم. حل شد؟ به خاطر خونریزي زیاد و ضعف، فشارش خیلي پایین بود اول بهش یک آرام بخش-

دیدم دستش رو ماساژ میده. دور مچ الغرش کبود شده بود. به دست هام نگاه کردم. دست هاي گنده و قوي من کم مونده بود 

 دست هاي اون رو بشکنه. وقتي داشت از اتاق بیرون میرفت، بهش گفتم: عذر میخوام.

 لبخند سردي زد و گفت: مهم نیست.

بود که کیفش به دستگیره گیر کرد و وسایلش روي زمین ریخت. به سمتش رفتم که کمکش کنم. یک چیز باورنکردني  نزدیک در

دیدم. نشاني که توي دستم بود و میلرزید رو نگاه کردم و چشم هام گرد شد. لیدیا متوجه ي من شد و با ترس گفت: آم. اون... 

 خداي من!

 تندي کردم. مردمک چشم هاش میلرزید. ازم خیلي ترسیده بود.چشم هام رو باال آوردم و بهش نگاه 

 سریع فریاد زدم: هري! الکس! لیام! سم ! بیاید اینجا!

 همگي داخل شدند. رو به الکس کردم و گفتم: این دختر رو همراه با اون محافظشببر زیرزمین  و حبسشون کن.

 رفت و به سمت زیرزمین رفتند.لیام و سم محکم دنیس رو گرفتند. الکس بازوي لیدیا رو گ 

 نشان رو توي دستم فشار دادم و از اتاق سارا بیرون اومدم. هري به سمتم اومد و گفت: چیشده ویل؟! مگه اونا چیکار کردن؟

فظش نشان رو که توي دستم بود رو بهش نشون دادم.ترس کل وجودش رو گرفت و بعد گفت: یعني...یعني اون دختر و محا

 مامور پلیسن؟

و بکشه.لیدیا رعصبانیتم به حدي بود که دوست داشتم هر سه اون ها رو بکشم. بله! لیدیا، دنیس و اون کسي که میخواست سارا 

 از نگراني چشمهاش رو به هر طرف میچرخوند.

هاي اون دو  نفسي از سر عصبانیت بیرون دادم و گفتم: سریع وسایل و افراد رو جمع کن! باید از اینجا هم بریم. وسایل و لباس

 نفر روهم بگردید که ردیاب یا شنودي نداشته باشند.

 هري که کپ کرده بود و از خشم من ترسیده بود، گفت: چ... چشم قربان.

 ویل! ویل! کجایي؟-
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 با صداي سارا به خودم اومدم در رو باز کردم و وارد اتاق شدم. بهوش اومده بود حالش خوب بود. لبخند زدم. در رو پشتم بستم

 به سمتش رفتم و گفتم: جانم؟

 با ناله گفت: چیشده؟ چه خبره اون بیرون؟

 هیچي. بگیر بخواب!-

 احساس کردم رنگ چشماش عوض شد با اینکه حالش بد بود، فریاد زد: ِد بنال لعنتي!

یه مامور پلیس  ستتونواقعا هیوال ي قدیمي مون برگشته بود! صاف ایستادم و دستام رو پشتم بردم و گفتم: آم... قربان اون دو

 نفوذیه.

 جا نخورده بود. انگار یه جورایي میدونست. به پشت تخت تکیه داد و گفت: االن کجا هستن؟

 قربان به زیرزمین بردمشون که بچه ها لباس هاشون رو بگردند چشم هاشون رو هم بستم.-

 توي تخت تکون خورد و میخواست بیرون بیاد. میخواستم بهش بگم نه که چشم غره اي بهم رفت و گفت: فقط کمکم کن!

بهش کمک کردم. از تخت پایین اومد. در رو باز کردم که روبه روم کوین رو دیدم با دست خشک شده روي در. یکهو سارا رو 

 دید و فریاد زد: قربان؟

 از سر راهم برو کنار.سارا همانطور خشک گفت: 

 اطاعت.-

به سمت در حرکت کردیم. هر کي هیوال رو میدید،خبر دار مي ایستاد و بعد رفتن ما پچ پچ میکردند. به در زیرزمین رسیدیم. سم 

فت: در رو برامون باز کرد. از پله ها که میرفتیم پایین سارا داشت لیز میخورد که محکم گرفتمش. بهم نگاه کرد. هولم داد و گ

 خوبم. ولم کن!

و با دستي که کنار پهلوش گذاشته بود، جلوتر از من حرکت کرد و من از دور نگاهش کردم و با قدم هاي بلند پشتش حرکت 

کردم که لیام احمق و کور، به سارا برخورد کرد و اون افتاد و آخ بلندي سر داد. لیام به پشتش برگشت و گفت: واي! خداي من! 

 قربان!

 ست و گفت: حالتون خوبه؟کنارش نش

 آخ! احمق جلوي پات رو نگاه کن!-

 عذرمیخوام قربان.-

چشم غره اي بهش رفت. منم بهش رسیدم، من و لیام بلندش کردیم همزمان که نگهش داشته بودم به لیام چپ چپ نگاه کردم و 

 گفتم: برو در زیرزمین رو باز کن! الکس کجاست؟

 کنه.داره همونجا از دنیس بازجویي می-

 اون قاتل اجیر شده رو هم اینجا آوردید ؟-

 آم... آره هري گفت.-

ورد باال آدر رو باز کردیم و به سمت پایین رفتیم. به مشت آخر الکس که به صورت دنیس خورد، نگاه کردم. بعد دستش رو 

 تکون داد و دوباره خواست بزنه که سارا گفت: کافیه دیگه!

 یس حالتون خوبه؟الکس به پشتش برگشت و گفت: رئ

 یه صندلي به من بده.-

 اطاعت... اطاعت!-

نش روي صندلي رو به روي دنیسنشست و پشت سرش همراه با الکس دست به پشت و رسمي ایستادیم.دنیس خوني که توي ده

 بود رو به سمت پاي سارا تف کرد و گفت: اه!از کساني که... جونتون رو نجات دادن...اینطور استقبال میکنید؟



 

novelfor.ir 

 رمان فوررمان هیوال 

الکس به خون نگاه کرد و خواست جلو بره که سارا خنده ي تمسخر آمیزي کرد و گفت: نه، ما اینکار رو نمیکنیم اما با اونایي که 

 به من خیانت کنند، سخت کلنجار میریم.

 سرش رو به کنار چرخوند و گفت: لیدیا کجاست؟

 دستم رو به پشت صندلي دنیس نشون دادم و گفتم: اونجا قربان.

 رینش این ور.بیا-

ا دیدن سارا سرش بالکس صندلي همراه با لیدیا رو بلند کرد و گذاشت کنار دنیسو با اشاره ي سارا چشم هاش رو باز کرد. لیدیا 

 رو چرخوند. لبخند عصباني سارا بیشتر شد و گفت: چیه فکر کردي با اون چیزي که تزریق کردي میمیرم؟

 چي؟!-

 جفتتون ساکت باشید!-

و پایین انداختیم و به اون ها نگاه کردیم. سارا ادامه داد: بله خانم لیدیا! من از همه چي خبر داشتم که تو رو اینجا سرهامون ر

 کشوندم. هري! بیا تو.

به سمت در نگاه کردم هري از پله ها پاییناومد و نگاهي به اونا کرد. سارا ادامه داد: من شک کرده بودم که اون مرد همراه با 

چطوري منو پیدا کرده. به هري گفتم دوربین هاي امنیتي رو همیشه چک کنه، این مرد دنیس، یک هفته اي بود دور و افرادش 

بر خونه ي مامبا بود. فکر کردي من اینقدر احمقم؟! تمام خونه ها رو، هم اینجا و هم خونه ي خودم رو با وسیله ي جدید هري، 

 ه به محض وارد شدن به خونه غیرفعال شه نمیدونستي؟ نه؟تله گذاري کردم که هرکسیردیاب داشته باش

 تو...-

هیش!لیدیا گوش کن! اون نشان الکي رو هم بنداز دور چون میدونم نشان پلیس نیست اما چیزي که نمیدونم )سارا بلند شد و به  -

 طرف لیدیا رفت( اینه که تو براي کي کار میکني؟پدرت هیچوقت دست رو من بلند نمیکنه با اینکه میدونه توي دست مني...

 ین گرفت و گفت: تو یک دیو صفتي!دیدم رنگ لیدیا پرید و سرش رو پای

سارا قهقه ي بلندي زد و محکم به گوش لیدیا زد.لیدیا جیغ بلندي کشید. به سمت صورت لیدیا خم شد و گفت: نه من دیو نیستم. 

 من هیوال هستم!

 دنیس که تقال میکرد، گفت: دست از سرش بردار!

با پنجه بوکس به صورتش زد و اون خون باال آورد. الکس هم مثل سارا با چشم هاي غضبناک به دنیس نگاه کرد. باورم نمیشد 

 من تعجب کرده بود. واي خدا! اون کي اون وسیله رو برداشته بود؟!

 تو یکي خفه شو! محافظ احمقي هستي!-

 به سمت من برگشت و گفت: گوشیت رو بده!

 بله.  -

 یه شماره رو گرفت و بعد گفت: الو! عقرب بنفش، خودتي؟

 ي رو گذاشت روي بلندگو و از پشت تلفن، سزار جواب داد: هیوال اگر مویي از سردخترم کم شه خونت پاي خودته!بعد گوش

 ودي.بسارا خنده اي کرد و گفت: اوهو! ببین کي داره واسه من خط و نشون میکشه تا همین چند وقت پیش پادوي مامبا 

 بذارباهاش حرف بزم.-

 آم... البته. حرف بزن لیدیا!-

 دیا تقال کرد و گفت: پدر اینجا چه خبره؟! همه چي لو رفت.لی

 خب... دیدي سالمه؟-

 سارا اون رو به من برگردون!-
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 سارا  یکم فکر کرد و گفت: آم... نه!

 سزار فریاد زد: بهت میگم برش گردون!

 گوش کن سزار اینجا االن من رئیسم و...-

 سر جدیده!پمخصوصا اون  کل داري.تو رئیس خودت هم نیستي. شنیدم خیلي با مامبا مش-

و رو پیدا چشم هاي سارا گشاد و تنگ شد. گفت: اون به تو مربوط نیست که همه جا جاسوس داري اما بدون اگر اون جاسوس ت

 کنم، مثل اون پلیسي که توي هتل کشتمش، سالخیش میکنم و برات هدیه میفرستم. خب؟ نظرت چیه؟

 ي میخواي؟کمي مکث رو حس کردم و بعد گفت: چ

 فعال چیزي نمیخوام. لیدیا همراه با محافظ بي عرضه اش رو برات میفرستم.-

 گوش کن سارا اون مردي که بهت حمله کرد از طرف من نبود. اون... اونیک...-

هم  خودم میدونم. اون یه پلیسبود؛ جدیداً پلیس خیلي داره ولخرجي میکنه که افرادش رو یکي یکي داره نفوذي میکنه. اون-

جاسوس براي من! فردا ساعت پنج صبح بیا دخترت رو از زیر پل پلین  نزدیک رودخونه پیدا کن. میدوني که کجا؟ جایي که 

 میخواستم جونم رو فداش کنم.

تلفن رو قطع کرد. به طرف لیدیا برگشت و اون سرش رو از شرمساري پایین انداخته بود. به من نگاه کرد و گفت: تو، الکس و 

 به آالچیق بیاید. هري توهملیام و جیسون رو بیار اینجا. خودت هم برو اتاقت.کوین 

 اطاعت.-

توي آالچیق نشسته بود و انگار که درد میکشید. من، الکس و کوین روبه روش ایستاده بودیم. معلوم بود توي عصباني ترین 

 ن انقدر مهمه؟ به خاطروفاداریتون ممنون اما...حالتش هست، یکمي پاهاش رو ماساژ داد و گفت: یعني انقدر احمقید؟ جون م

 نفس عمیقي کشید و بلند شد: دوست ندارم اتفاقي براي هیچکدوم از شما بیوفته!

 سرش رو پایین انداخت و از آالچیق بیرون رفت و به سمت خونه برگشت.

هممون همونطوري ایستاده بودیم. انگار توي یه فکر بودیم و شرمسار! الکس گفت: آه... گل کاشتیم! توقع نداشتم رئیس اینقدر 

 زود خوب شه...

 خوب نشده الکس!خودش رو قوي نشون میده.-

 چشم هام رو روي هم گذاشتم و بعد گفتم: کافیه دیگه! هر جففتون برید.

 اطاعت!-

 اطاعت.-

رفتن، توي آالچیق نشستم و دست هام رو روي دیواره هاش انداختم و سرم رو به سمت آسمون گرفتم. خداي من...  وقتي اونا

 آسمون پر ستاره بود. نفس عمیقي کشیدم و به سمت خونه راه رفتم.

ماموریت بردن اون  تا صبح قدم زدم، چند بار به سارا سر زدم نزدیک پنج صبح بود که از اتاقم اومد بیرون لیام رو صدا زد و

 دو تا رو بهش سپرد و گفت که اونا رو بیهوش کنه موقع حرف زدن به من یک نگاه انداخت و به اتاقش برگشت.

 ود.نگاهش تغییر کرده بود. چرا؟ انگار... انگار من دشمنش شده بودم یا اعتمادي که به من داشت، از بین رفته ب

 سارا:

م. احساس میکردم... تمادم رو نسبت به همه از دست دادم. نمیدونم اما یه حسي به ویلیام داشتاي خدا از این زندگي خسته شدم! اع

 احساس میکردم با پلیس رابطه داره.

شاید راز هام رو به اونا میگه ولي اون مردي که میخواست من رو بکشه، پلیس نبود. اون پلیس ها من رو الزم داشتند. 

ه میکردم و توي فکرهاي جور وا جور بودم. به پهلو برگشتم و به پنجره نگاه کردم. بیرون نمیخواستن که بمیرم. به سقف نگا

 برف میبارید. واي! چقدرقشنگه! بلند شدم و روي تخت نشستم و از پنجره بیرون رو نگاه کردم.
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 این حس بي اعتمادي از کجا نشأت میگرفت؟

م. مطمئنم که هري ه جاسوس دیگه هم بین ما بود که نمیتونستم تشخیص بدویل و بچه ها که براي نجاتم اومده بودند ولي... ولي ی

نتي سرم درد نیست.بهش اعتماد کامل داشتم. بلند شدم و توي عرض اتاق راه رفتم. کیه؟ کیه؟ اون شخصي که جاسوسه، کیه؟ لع

 ن...دورمن زیاد شدند و ممیکنه از اون سردرد هاي...یاد کار لیدیا افتادم و آخ دوباره سرم درد گرفت! خائن ها 

م. در حدي احساس تهوع بهم دست داد. سریع به دستشویي رفتم و آب رو باز کردم. به رنگ پریده صورتم توي آینه نگاه کرد

رفتم و کنار عصباني بودم که حالم بد شده بود. مشتي به سینک دستشویي زدم و به عالم و آدم فحش دادم. دستم رو به سرم گ

شده بود و  ردم. روي زمین نشستم. نمیتونستم... اصال نمیتونستم تمرکز کنم. صداي در اتاق اومد. هري واردروشویي سر خو

 گفت: قربان! کجایید؟

 بیا اینجا! توي دستشویي ام.-

 قربان! حالتون خوبه؟ پزشک خبر کنم؟-

 دستم رو از سرم برداشتم و گفتم: نه خوبم. چیشده؟

 قربان اینجا رو نگاه کنید.-

بلت رو به سمتم گرفت و منم بلند شدم. آب سینک رو بستم. تبلت رو از دستش گرفتم و روي تخت نشستم. دیدم که اون مردي ت

 که بهم شلیک کرد، اطراف خونه ام بوده. به هري نگاه کردم و گفتم: خب که چي؟

 قربان دقت کنید. به مدت یک هفته این مرد اطراف خونه بود. صورتش سوخته، درسته؟-

 خب؟-

خب این مرد این خونه رو زیر نظر داشت اما یک چیزي فهمیدم ما یک هفته اي که خونه ي شما بودیم، این مرد اینجا بود اما -

 درست روز حمله این مرد غیبش زد و یک نفر دیگه اومد و به شما...

 صبر کن ببینم، این مرد اوني که به من شلیک کرد، نیست؟-

 ر دادن. به عقیده ي من، اصال به هم ربط نداشتند.نه قربان جاشون رو تغیی-

 داشتم فکر میکردم که یکهو گفتم: سابقش رو در آوردي؟

 آم... بله قربان اما زیاد خوب نیست.-

 بگو کیه؟-

 این شخص یک پلیسه. تقریبا یک سال در زندان بوده و بر اثر یک سانحه صورتش سوخته و آم... اسمش... توماس کین هست.-

 چي؟-

آه! خداي من! توماس... اون... دنبال من بوده؟! چرا؟ چرا؟ هري دستش رو جلوي صورتم تکون داد و گفت: قربان خوبید؟ اون 

 شخص رو میشناسید؟

 میتوني بري.-

 اما قربان...-

 گفتم برو بیرون!-

یپرسیدند و ویل از هري م با صداي فریاد من، هري خشکش زد و سریع از اتاق بیرون رفت. پچ پچ ها دیوونم مي کرد. الکس

 چي شده.فریاد زدم: همتون خفه شید!

 دستم رو گذاشتم روي سرم و عصبانیتم همراه با گیجي مخلوط شد. اینجا چه خبره؟

واقعاً چه خبره! خسته شدم!یکمي روي تخت نشستم و فکر کردم و به ذهنم رسید که اوني که بهم شلیک کرده االن توي زیرزمینه. 

 یرون رفتم. الکس، ویل و هري گوشه سالن داشتند حرف میزدند و متوجه من نشدند.بلند شدم و ب
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به سمت حیاط رفتم. لیام، سم و مایلز  توي حیاط نزدیک زیرزمین ایستاده بودند و حرف میزدند. به سمتشون رفتم. از دیدنم جا 

 خوردند و تا اومدن چیزي بگن، گفتم: اون مرد هنوزهمونجاست؟

 بله قربان!-

ه صندلي بسته  به سمت زیرزمین رفتم. اون مردي که به من شلیک کرده بود رو ویلیام دستگیرش کرده بود. سم اون مرد رو که ب

ه اومدند به بود،جلوي من آورد و من هم روي صندلي نشستم. سم بیرون رفت و بهش گفتم:همونجا بمون و در رو ببند. اگر بقی

 هیچ وجه، اجازه نده بیان تو!

 عت قربان.اطا-

با اشاره ي من، مایلز چشم هاي اون مرد رو باز کرد. اول یکمي به اطرافش نگاه کرد بعد من به سمتش وشکني زدم و گفتم: 

 هي! اینجا! منو میبیني؟ چیه؟ هنوز گیجي؟

 کمي روي صندلي تقال کرد و گفت: نمیترسي من چهرت رو دیدم؟

 ن. دو: تو هم زنده از اینجا بیرون نمیري. آم... نه! به دو دلیل! یک: تمام افرادت مرد-

 اولین سوالم اینه مثل شما پلیس ها... اسم؟

 ریشخند زد و گفت: فکرمیکني این بازیه؟

 بازي؟! تو تابحال بازي کردن منو دیدي؟ هیچکس نمیبره. من خودم بازیگرم! خب حاال اسم؟ دو بار فقط میپرسم.-

 واي بگي.سرش رو خم کرد و بعد گفتم: خب پس نمیخ

فوتي کشیدم. حوصله ي هیچي رو نداشتم. دستم رو به سرم کشیدم و گفتم: من خستم! نذار با تو سرگرم شم. سکوت... سکوت... 

 سکوت... خستم کردي!

 بلند شدم به سمتش رفتم تا اومدم مشت بزنم، لیام دستم رو گرفت به سمتش برگشتم و گفتم: ولم کن. 

 رف بکشیم.قربان اجازه بدید ما ازش ح-

 بسیار خب، من عقب میایستم.-

کمي عقب رفتم و به دیوار تکیه دادم. مایلز صندلي رو نگه داشت و لیام چند بار به صورت اون مرد مشت زد و بعد از چند 

 دقیقه با اینکه صورتش پر خون بود و خون باال مي آورد لیام دستش رو تکون داد و گفت: آي! دستم درد گرفت. چقدر سفته!

 مایلز تو امتحان کن.

 صبر کن!-

 قربان؟-

 بیا عقب.-

میله اي از روي زمین برداشتم و گفتم: اون پلیسي که کشتم از اعضاي شما بود؟ آره؟ آم... فکر کنم اسمش جیمز بود. آخه 

 هیچوقت یادم نمیره چاقو رو جوري توي بازوش فرو کردم که داشت گریه میکرد. هه!

 تو یک هیوالیي!-

 البته! من یک هیوال هستم!-

کث کردم. میله و میله رو بلند کردم و محکم به بدنش زدم. بعد با صندلي هولش دادم و چند بار زدمش. خودم خسته شدم ولي م 

شکنجه خسته  رو پرت کردم و روي زمین نشستم و گفتم: میدوني، من یه زندگي خوب داشتم. گاهي اوقات از این همه آدم کشي و

 حاال...ازت خواهش میکنم بگو اسمت چیه و از طرف کي اومدي؟میشم. 

سرفه هاي پشت سرهم میکرد و بین بیهوشي بود و بعد زمزمه کرد. لیام و مایلز بلندش کردند و روي صندلي نشوندنش بلند شدم 

 و گفتم: بلندتر بگو!

 سایمون... اسمم سایمونه.-



 

novelfor.ir 

 رمان فوررمان هیوال 

 خب واسه کي کار میکني؟-

 من پلیس نیستم...-

 هستي؟ کي-

 من... براي مامبا کار میکنم.-

 شتي؟لیام و مایلز عقب رفتند و با تعجب به من نگاه کردند. من ساکت بهش نگاه میکردم و بعد گفتم: چه دستوري دا

 قربان؟!-

 خفه شید!-

 گفتم چه دستوري داشتي؟-

و میشن و... انگار تو رئیس جدیدشون... اون میخواد از دستت خالص شه... بهم گفته بود... تمام محافظ ها دارن... طرف ت-

 هستي... اه.

 قربان!-

توي سکوت نشسته بودم و سایمون هم خون باال مي آورد. زیرزمین تاریک بود ولي کم کم خورشید باال اومد. به آفتابي که از 

تم لیز میخوردم ولي بیرون رفتم. گوشه یپنجره زیرزمین به داخل میتابید، نگاه کردم. بلند شدم به سمت در رفتم. از پله اول داش

از پشت شنیدم که لیام صدام میزد ولي انگار که توي اغما فرو رفته باشم، مثل یک زامبي به بیرون قدم برداشتم. سم نگاهي بهم 

ار در انداخت و من بي صدا به سمت نور حرکت کردم. ویل منو از آالچیق دید. به سمتم اومد ولي اونم پس زدم. پیش مایلز که کن

 ایستاده بود رفت و گفت: هي! چي شده؟

 آم... خب...-

 دیگه صداشون رو نشنیدم و دور شدم.به نور خورشید نگاه کردم. آهي کشیدم و گفتم: خب اینم زندگي منه. باید مقاوم باشم من...

مقاوم باشم... من...هیوال...آه خدا!  کم کم به هق هق افتادم با مشت به سینه ام میکوبیدم و بلند میگفتم: من هیوال هستم! من باید

 من...هیوال هستم... این زندگي منه...من!

باید بهاونجا برمیگشتم. نمیشد بمونم. باید حقیقت رو از خود مامبا میشنیدم. اون همیشه دشمن من بود و میمونه. به سمت لیام 

 برگشتم. ویل رسمي ایستاده بود رو به لیام گفتم: اون مرد رو آزاد کن.

 با تعجب گفت: چي قربان؟ اما اون...

 دستور رو اطاعت کن.-

 چشم قربان.-

 حاال همه جمع شن توي خونه، کارتون دارم.-

به سمت اتاق سونیا رفتم در رو باز کردم. دیدم کوین کنار تختش نشسته و دارن حرف میزنند. لبخند تلخي زدم و گفتم: کوین، 

 جورجیا  زندگي میکنه. چند وقت بمونید. هري بلیط گرفته تا وقتي گفتم برنگردید.سونیا رو باید ببري پیش خاله ام. توي 

 اما سارا براي چي؟-

 خواهر گلم لطفا به حرفم گوش کن. همه چي درست میشه.-

فتم: گوش کنید. گبه سمت سالن رفتم. همه صاف ایستاده بودند. کمي جایي که تیر خورده بودم، تیر مي کشید. به سمتشون رفتم و 

 م.خبردار شدم که اون مرد از طرف مامبا براي حذف من اومده. میخوام برگردم قصر اون لعنتي تا داستان رو بفهم

 حضه...لیام از پشت گفت: اما قربان این خودکشي م

 اختم پایین و بعد ادامه دادم(اما باید ماجرا رو بفهمم.)سرم رو اند بله میدونم اما...-
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ن نشسته بودند. یه همه آماده شدند. سوار بنزم شدم و عقب نشستم ویل رانندگي میکرد، لیام جلونشسته بود وبقیه توي ماشین هاشو

من رو دید.  صندلي جلو گذاشت و کمربندش رو بست و موقع سوار شدن، نگاه به ماشین کوین انداختم. سونیا رو بغل کرد. روي

 از دور آروم بهش گفتم: مراقبش باش!

اه رفت. ما هم اون هم سر تکون داد و سوار شد. همه از خونه بیرون اومدیم. از سر جاده، کوین ازما جدا شد و به سمت فرودگ

 میکردم.به سمت خونه ي مامبا رفتیم. باید تکلیفم رو روشن 

س کنارم اومد و به خونه ي مامبا که رسیدیم، دیدم یک سري از محافظ ها عوض شدند. اسکات  و بن  و بقیه بچه ها نبودند. الک

 گفت: قربان چرا اینجا اینقدر ساکته؟

 به بچه ها بگو آماده باشن.-

م دیدم.سر جام ایستادم. ویل گفت: یه چیزي به سمت داخل خونه حرکت کردم که یک لحظه یه سایه اي توي راه پله ي طبقه ي دو

 اونجا بود.

به پشت برگشتم و گفتم: بچه ها جدا شید! لیام، الکس و ویلیام با من بیاید. مایلز، هري،جیکوب و لئو پشت ساختمون رو پوشش 

 بدید. لوکاس و آشر هم قسمت محل تمرین. زود باشید!

به پشت ساختمون و لیام و بقیه با من وارد ساختمون شدیم. انگار که خونه ي  همه جدا شدیم لوکاس از در پشتي، هري و بچه ها

ارواح بود. هیچ خبري نبود. هیچکدوم از بچه ها نبودند. صداي پا از طبقه ي باال شنیدم به الکس اشاره کردم و رفتیم باال. رو به 

زیر پامون مي اومد. دستم رو روي دستگیره در روي اتاق مامبا بودم خبري نبود. ساکت...فقط صداي جیر جیر پارکت هاي 

گذاشتم و داخل رفتم. ویل، لیام و الکس هم همراهم وارد شدند.اون آدم پست و کثیف، رو به روي پنجره بزرگ داشت سیگار 

 میکشید. به سمتم برگشت و گفت: خب... پس جاسوسم رو گرفتي؟ خوش اومدي!

 نقشت چیه؟-

بهت میگم خیلي ساده هستش و تو باید انجامش بدي! پلیس تا یک ساعت دیگه میرسه اینجا. اوه! رفتي سر اصل مطلب. خب، -

یک سري مدارک مسخره علیه من پیدا کردن... آه... البته زن هام رو هم کشتم. جنازشون پشت ساختمونه و اون دو تا بچه یک 

 جاي دیگن اونم به پرونده اضافه کن.

ز گذاشت. روي صندلي نشست و ادامه داد: نقشه اینه! تو باید به جاي من دستگیر بشي و تو پُکي از سیگار برگ کشید و روي می

مامبا باشي گرچه دادگاه با اینجور چیزها کاري نداره. حکم رو میده و تمام! شاید چند تا کاراگاه پا پیچ بشن ولي خب اونا هم رفته 

 رفته بیخیال میشن.خب نظرت چیه؟

 ن قبول نکنم چي؟خیلي کثیفي! ولي اگر م-

 قبول میکني! میدوني چرا؟ جورج بیا اینجا!-

اون پلیس، اون جاسوس و اون عوضي، پادوي اون شده بود. تبلت رو ازش گرفت و گفت: آم... یادم رفت معرفي کنم، ایشون 

من متحد شده و البته  جورج هستند. هموني که محافظ طبقه دوم بود. تو راست گفتي یک نفوذي پلیسه اما تغییر جبه داده و با

 کمکم کرد که همه چي رو گردن تو بندازم. آها! این رو ببین.

تبلت رو به سمتم گرفت. چشم هام گرد شد و مشت هام رو محکم فشار دادم و گفت: شناختي که؟ خواهرته! توي فرودگاه با کوین 

 م سرش رو برات بفرستن؟گرفتمش. براي این کار کوین خیلي مقاومت کرد. خب حاال قبول میکني یا بد

به سمتش هجوم بردم و تا اومدم بزنمش از چهار طرف چهار طناب به سمتم پرتاب شد و دست هام و پاهام به طناب بسته شد و 

به چهار جهت مختلف کشیده شد و به زانو افتادم. الکس و ویلیام به سمتم اومدند اما محافظاي مامبا با شک برقي بیهوششون 

یک لگد به پاي محافظه زد و اون افتاد، اون یکي رو هم بلند کرد و زد زمین ولي تا اومد به من برسه، چهار نفر کردند. لیام 

 سرش ریختند و به زمین زدنش. اون هم به من نگاه کرد و با تمام زورش گفت:قربان!

مه سربازهات گفت: خب، تمومه؟ نه؟ هتقال میکردم اما تاثیري نداشت. مامبا بلند شد سیگارش رو برداشت و به سمتم اومد و 

 دستگیر شدند و تو براي سالها میري زندان و تمام قلدري هات براي من تموم میشه.

 دست هام رو باز کن تا حالیت کنم آشغال!-

 سیگاري که دستش بود رو روي گردنم گذاشت و فشار داد. چشم هام رو فشار دادم.

 شاید باز هم همدیگر رو ببینیم. گفت: بسه! من باید برم. نیم ساعت گذشت.



 

novelfor.ir 

 رمان فوررمان هیوال 

حکم بسته شده دست و پاي لیام رو بستند و من هم همونطور که دست هام به طناب بود، گیر افتادم. طناب ها به سقف و زمین م

 بودند. سرم رو پایین گرفتم و گفتم: من باختم همه چي تموم شد.

 شید قربان شما...پاشید لعنتي! لیام تقال کرد و گفت: قربان تسلیم نشید! باید بریم! بلند

از پلیس نشونه سرم رو پایین گرفتم درحالي که رد قرمز رنگي روي لباسم نزدیک قلبم بود رو دیدم و متوجه شدم که تک تیراند

 گرفته. همینطور که توي فکر بودم، بلند زمزمه کردم و گفتم: یعني انقدر ازمن میترسن؟

کي ام یه آدم یه  ندیدم و میخندیدم. لعنتي! احمقا ازم میترسن! انقدر بزرگ و قوي ام مگهقهقه ي بلندي سر دادم. همینطور میخ

ند. یه مرد وارد شد به من بادیگارد لعنتي فقط براي انتقام اینجا اومده بود.پلیسا داخل شدند منو از طناب ها باز کردند و دستبند زد

 ً  ؟ پروندش رو بده!نگاه کرد و گفت: هي! این چه آشناست! این کیه دقیقا

 قربان نمیشناسي؟ -

 نه کیه؟-

 قربان این رئیس باند خالفکار و قاچاقچي اسلحه ست. لقبش هیوالست اما اسم اصلیش ساراست. سارا جانسون!-

 چي؟-

 خندیدم و گفتم: چیه تعجب کردي توماس؟! پس خونه ي کي رو دید میزدي و من...

 قربان!قربان بیاید اینجا!-

یکي از سربازها اومد و با نگراني توماس رو با خودش برد. من، الکس، لیام، و ویلیام رو دست بسته و با تقال به پایین بردند و 

توي حیاط نگه داشتند که یکهو توماس فریاد زد و با عصبانیت از زیرزمین بیرون اومد و به سمت من حرکت کرد. با تمام 

دست سربازها ول شدم. روي زمین افتادم ویل و بچه ها عصباني شدند ولي تقال تاثیري قدرتش یک مشت به من زد و من از 

 نداشت. توماس به سمتم اومد. بلندم کرد و گفت: تو... تو اون سارایي که من میشناختم نیستي!

 تو اصال منو میشناختي؟ -

 چي؟-

 دیدي چطوري مرده بود؟-

بودي ببیني چجوري کشتمش. خیلي لذت بخش بود. اون فقط نگاه مي کرد ولي  خنده ي عصبي اي کردم و گفتم: آم... نه! نه ن

 آم... یادم رفت آخرش خیلي تقال مي کرد و بهم التماس میکرد اما من امان ندادم و تق یک شلیک تو مغزش. بوم!

 منو رها کرد. عقب عقب رفت و گفت: تو واقعاً هیوالیي! ببرینش!

 و من بلند فریاد زدم: آره! به دست من مرد. من هیوالم توماس! همون سارایي که اون سال مرد. منو بچه ها رو داشتند مي بردند

من رو سوار ون بزرگي کردند. پشت سرش بچه ها رو سوار کردند. همه ساکت بودند. سرم رو پایین گرفتم و به دست هام که 

 ن پلیس آشنا بودید؟توي دستبند بودند، نگاه میکردم که لیام پرسید: قربان! شما با او

یاد اونروزي  که به ماشین ما وقتي داشتیم بچه هاي مامبا رو مي آوردیم، افتادم اون پلیسي که بهم حمله کرد، چهره اش توي 

باران مشخص نبود اما خیلي شبیه توماس بود. لعنتي! این همه مدت؟ لعنتي! همین رو بلند گفتم و بعد قهقه اي سر دادم. چند دقیقه 

دم وباورم نمیشد.گریه کردم. بلند بلند گریه میکردم. هم مي خندیدم و هم گریه مي کردم. این زندگي اي نبود که من خندی

 میخواستم. این آزادي اي نبود که داشتم. این عشقي نبود که طلب کرده بودم.

ان موقت د از یک ساعت به زنداز دیدن گریه ي من، بچه ها ساکت شدند و سرشون رو پایین انداختند.نفس عمیقي کشیدم بع

بود پیرهن صورتي  رسیدیم. همه رو پیاده کردند و به اداره پلیس بردند همین که وارد شدم، لیدیا رو دیدم که روي صندلي نشسته

د و با دیدن بلندي تنش بود و کفش پاشنه بلند صورتي تیره و یک کیف دستي مشکي دستش بود با وارد شدن توماس و ما بلند ش

: حالت کمي عقب رفت و کفشش به پایه صندلي گیر کرد و نزدیک بیوفته که توماس از پشت گرفتتش و بلندش کرد و گفت من

 خوبه لیدیا؟ رنگت پریده!

 لیدیا دستش رو به سمت من دراز کرد و گفت: اون... اون اینجا چیکار میکنه؟

 به من نگاه کرد و گفت: آره باورش سخته اون ساراي ماست.
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 ..اون منو گروگان گرفته بود.اون.-

 چي ؟! اما تو گفتي که هیوال... اه! خداي من!-

 کمي من رو جلو بردند. لبخند ترسناکي مثل جوکر زدم و گفتم: حالت خوبه لیدیا؟

رباز، به سلیدیا به سمت توماس چرخید و توي بغلش رفت. دست هام رو توي دستبند فشار دادم و چپ چپ نگاهش کردم با زور 

 ت زندان حرکت کردیم. توماس گفت: صبر کنید.سم

 به سمت ما اومد یک نگاه به من کرد و بعد گفت: این دختر رو بندازید انفرادي!

 اطاعت.-

 لبخند دیگه اي زدم و گفتم: ازت ممنونم به این تنهایي نیاز داشتم.

 تشکر نکن. ازت متنفر شدم!-

ني کردند. روي سکوي سردي نشستم و به نور کمي که از لوالیدرز گیر بیرون من رو به زور به زندان بردند و جدا از همه زندا

میزد، نگاه کردم. بلند شدم و به سقف زندان نگاه کردم و بلند فریاد زدم: پدر! مادر! شما یک زندگي زیبا به من قول داده بودید و 

 حاال این چیه؟!  گنداب تر ازمرداب!

س نمیکردم کجام. زمان سریع میگذشت. زندان،دادگاه، زندان، دادگاه و باالخره حکم زندان یک ماه در حال گذشتن بود. واقعاً ح

به مدت ده سال! اون روزي که از دادگاه اومدم بیرون رو خوب یادمه. لیدیا داشت با توماس صحبت مي کرد و حس آرامش 

 داشت.

 همراه اون افرادت از دست میره و من آرامش میگیرم. به سمتم اومد و گفت: حاال راحت شدم. تو میري زندان ده سال جوونیت

چشم هام رو روي هم گذاشتم و باز و بسته کردم و گفتم: جووني؟! جووني من با قتل پدر و مادرم که فقط گفتند یک سانحه بود 

 تموم شد. جووني من موندن پونزده سال توي باند مامبا تموم شد. تو نگران خودت باش.

 کمي نزدیک رفتم و گفتم: نگران این باش که توماس نفهمه واقعاً کي هستي؟!!

 منو بردند و رنگ لیدیا پرید توماس به کنارش اومد بغلش کرد و گفت: چي گفت؟ حالت خوبه؟

 آ...آره میشه منو بغل کني؟-

 آره عزیزم بیا بغلم.-

و به راهم ادامه دادم. به زندان خیلي بزرگي رسیدیم که مرد و توي بغل توماس از پشت به من نگاه مي کرد و منم لبخندي زدم 

زن ها در آن زنداني بودند خوشم میومد اینجا تبعیض جنسیتي نبود ولي خب اینجا زندان خاص براي افرادي مثل تروریست ها، 

 قاتل هاو گروه هاي خالفکاري بود .

ولي انقدر عصباني و ناامید بودم که هیچي متوجه نمي شدم. ناامید! یک هفته گذشت. بچه ها لیام، الکس و ویلیام همراهم بودند 

این کلمه چقدر برام غریبه است. خداي من ببین من به کجا رسیدم دیگه احساس مي کنم پایان راهم! از خواهرم خبري ندارم. 

 نمیدونم کوین کنارش هست یا نه؟ نمیدونم توي کدوم دنیا و چه زماني هستم.

ردم که به مردي بلند و هیکلي مثل الکس برخورد کردم و افتادم. سیني غذا کامالً روي لباس اون مرد خالي شد. داشتم حرکت میک

 من چون هیکل کوچیکي داشتم مثل دخترهاي ضعیف و الغر بودم.

بلند کرد و پاهام  ناون مرد به لباسش که سوپ ریخته بود و کثیف شده بود، نگاه کرد و بعد به من. یقه ام رو گرفت و منو از زمی

فس افتادم انگار که نروي هوا معلق مونده بود. دست و پا میزدم که بزنمش اما... اما انگار قدرتم رو از دست داده بودم، به نفس 

 داشتم خفه مي شدم.

الکس سیني غذا  دمبه اطراف چشم مي چرخوندم که بچه ها رو پیدا کنم که حداقل به کمکم بیان. کم کم نفسم داشت کم میومد که دی

ون رو توي ظرف شویي گذاشت و به سمت من برگشت متوجه شد همه دارن شلوغ کاري مي کنند. یکمي خودمو از دستش بیر

 اوردم و با تمام زورم گفتم: الکس!

ز دستش وقتي متوجه ي من شد، چشم هاش گرد شد و به سمتم اومد. از روي میز پرید و لگدي به صورت اون مرد زد و من ا

 پرت شدم محکم خوردم زمین. اون مرد هم عقب عقب رفت و به زمین خورد.
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 الکس منو بلند کرد و گفت: قربان حالتون خوبه؟ بعد فریاد زد: لیام احمق کجایي؟

از روي میز ها  لیام که گوشه بوفه نشسته بود و با چند تا از زنداني ها مي خندید متوجه ي ما شد و سریع به سمت ما دوید و

 د و نزدیک من لیز خورد روي زمین یهو گفت: ق... قربان حالتون خوبه؟پری

دادم تا  الکس چپ چپ نگاهش کرد و با کمک اون منو بلند کردند و روي صندلي نشوندن. گردنم درد گرفته بود.یکمي ماساژ

 یس من دور شو!اون مرد اومد دوباره حمله کنه الکس جلوي روش ایستاد و گفت: چیه؟ میخواي دعوا کني؟ از رئ

! هموني که توي بلند خندید وگفت: اون بچه سوسول رئیسته؟! یه چیزي اینجا شنیدم. فکر کنم راسته. اون دختر هیوالست! درسته

 گروه مامبا سرپرست بادیگارد ها بود و مامبا سرش رو کاله گذاشت و اونو انداخت اینجا!

 چي؟-

برگرده. چنگالي که توي بشقاب، کنارم بود رو برداشتم روي میز رفتم و بلند همین حرف کافي بود تا عصبانیت و تمام قدرتم 

پریدم یک لگد به شکم لش و گنده اون یارو زدم و اون محکم خورد زمین.پریدم روي شکمش و چنگال رو توي چشمش فرو 

ي پایش انداختم و روي صندلي کردم و بیرون آوردم همه ترسیدند و عقب رفتند بلند شدم رفتم سمت الکس چنگال خوني رو جلو

 نشستم اون مرد به خودش مي پیچید و گریه مي کرد، گارد زندان اومدند و منو به زور کشان کشان بردند .

 افسر ارشد به پیش اون مرد رفت و گفت: اوه خداي من مایک ! واي! چشمت کور شده!

 آي! کمکم کن لعنتي!-

 نگاه کرد و گفت: تو واقعاً یک هیوالیي! ببرینش!افسرارشد بلند شد و به سمت من اومد و بهم 

و منو بردند به الکس که میخکوب شده بود نگاه کردم. انگار که اولین بارش هستش که منو اینطوري مي بینه. منو به انفرادي 

نمي کرد، دیگه  بردند روي تخت دراز کشیدم سه روز اونجا بودم به سقف نگاه مي کردم تازه سه سال گذشته اما براي من فرقي

 واقعاً به هیچ چیز و هیچ کس فکر نمي کردم. دیگه واقعاً بي حس شده بودم.

 دستم رو پشت گردم بردم و گفتم: ولي باالخره به اون هیوالي قبلي برگشتم! نه؟!

م جا به جا شدم و روح مادرم که فقط تجسمي از اون بود رو دیدم. با نگاه نگران و با ترس به من نگاه مي کرد. به پهلوي راست

 گفتم: خب شما من رو به این تبدیل کردید، هیوالي قشنگي شدم، نه؟! یک هیوالي قدرتمند و ترسناک! ووهو!

تجسم مادرم محو شد و در زندان باز شد و من بیرون اومدم. ساعت یک صبح بود، منو به سلول خودم یعني پیش لیام و الکس 

ار کنارم نگاه میکردم. ویلیام رو جاي دیگه برده بودند نمي خواستند یک گروه غیرقابل بردند.روي تختم دراز کشیدم و به دیو

 کنترل و ترسناک توي یک زندان باشند.

روزها و ماه ها مي گذشت. فکر کنم سال چهارم بود که توي زندان بودم و مامبا تنهایي و توي سالمتي با اون دختر و پسرش 

 فر بعد این سالها مالقات من اومد.توي بیرون خوش مي گذروندن، یک ن

 وقتي براي مالقاتش رفتم دیدم که ویلیام. به سمتش رفتم و گوشي تلفن رو برداشتم یکهو گفتم: ویل! تو آزاد شدي؟

 هیش قربان باورم نمیشه که شما منو شناختید! -

 منظورت چیه؟-

 گوش کنید چند ماه پیش توي زندان یکسانحه ي انفجار گاز توي آشپزخانه افتاد و ویلیام اونجا کشته شد و...-

حالشون خوبه  دیگه چیزي نگفتم همه چي رو متوجه شدم. سرم رو پایین گرفتم و ناراحت شدم که ویل گفت: قربان کوین و سونیا

وارم بهتون کمک کنه. رون بیاید. قراره فردا یک مرد رو اینجا انتقال بدهند امیدو یک جاي امن هستند. نگران نباشید، فقط زود بی

 خدا نگه دار.

ن بود بکشتش. روز بعد یک مرد رو اینجا انتقال دادند مي گفتند که داستان درازي داره هر کي سمتش مي رفت رو میزد یا ممک

ودند، من مي خوردم. کوین و لیام هم کنارم ساکت نشسته بیعني یکي خطرناک تر از منم هست توي بوفه نشسته بودم و غذا 

ودم قشنگ تر مشغول تماشاي آدم تازه وارد بودم که مایک شکم گنده هم داخل بوفه شد اسمش این بود و وقتي من کورش کرده ب

ي صندلي نشست. ر در روهم شده بود با یک چشم بسته وارد شد لیام بهم طعنه زد و به مایک نگاه کردم وقتي منو دید، همون کنا

: کردم و گفتم معلوم بود ازم خیلي ترسیده بود. دوباره مشغول خوردن شدم رو به الکس کردم که توي بهت اون روز مونده بود،

 مگه اولین بارته همچین چیزي از من میبیني؟!
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 الکس سرش رو آورد و گفت: نه قربان اما...

 م؟اما دیگه یادت نیست سر اون پلیسه چي آورد-

 چرا قربان خوشحالم.-

 یهو لیام آب تو گلوش پرید و گفت: اهم اهم! خوشحالي؟ این عجیب ترین چیزي بود که از تو شنیدم.

 الکس چشم غره اي به لیام رفت و گفت: بله خوشحالم چون دوباره همون هیوالي قدیمي شدید.

ود بر اثر یک ویلیام توي زندان دیگه اي که زنداني ب یکمي روي میز خم شدم و گفتم: بیاین جلو یک خبر تقریباً خوب دارم،

 سانحه توي آشپزخانه مرده ...

 قربان این خبر خوبه؟!-

 تکه نون که تو دستم بود رو گذاشتم توي بشقاب و گفتم: میذاري حرفم تموم شه؟

 ببخشید.-

 داشتم مي گفتم و همه اش صحنه سازي بوده و ویل فرار کرده واالن زنده ست! -

 این عالیه! چي؟-

آره.دیروز به مالقاتم اومده بود. بعد از چند سال یک نفر بهمالقاتم اومد. گفت امروز یک نفر رو انتقال میدن اینجا و اون یک -

 نفر اون مرد که اونجا نشسته هستش.

بود که اون مرد و به گوشه میز کنار سلف اشاره کردم خب چیکار کنیم؟ الکس به سمت من خم شد و گفت: یعني منظورش این 

 میتونه به ما کمک کنه.

تقریباً ولي من شنیدم داستان درازي پشت اون مرد هست. دنبال یک انتقام سنگین مثل منه باید دربارش تحقیق کنیم. ببینید کسي -

نکنم بعد از چیزي دربارش میدونه یا اون داستاني که به خاطرش افتاد زندان چي هستش. از همه زنداني ها پرس و جو کنید فکر 

 اتفاق کور شدن مایک، کسي فضولي کنه.

 اطاعت!-

منم باید تحقیق مي کردم شاید تعداد کمي درباره اون مرد مي دونستند. باید خودم ازش مي پرسیدم کیه. پس کم کم بهش نزدیک 

نمي زد. گاهي اوقات شدم. سعي مي کردم که شیفت هاي آشپزخانه یا شستن دستشویي رو با اون بیوفتم اما اون اصال حرف 

خودم رو ضایع مي کردم و گاهي اوقات مي گفتم ولش کن! کي به اون نیاز داره؟! خودم یهراه براي آزادي پیدا مي کنم! اما وقتي 

 یاد سونیا و حرف هاي ویلیام مي افتادم، عزمم رو جزم مي کردم که راهم رو پیدا کنم.

و لیام اشاره کردم که یک میز اونور تر بنشینند. من هم رو به روي اون مرد یک روز موقع شام سیني غذا رو گرفتم به الکس 

نشستم یک نیم نگاهي به من انداخت و بعد سرگرم غذا شد، من حتي اسمش رو نمي دونستم افسرهاي زندان هم انقدر با من بد 

 شده بودند که چیزي نمي گفتند.

داد و من یه نگاه به الکس و لیام کردم اون ها واکنشي نشون ندادند. مشغول غذا خوردن شدم اما حتي یک عکس العمل نشون ن

یکمي فکر کردم و بعد گفتم بذاراذیتش کنم یکمي غذا خوردم. خرش خرش صدا دادم. این کار باعث میشه حتي خونسرد ترین آدم 

 ها هم عصبي بشن.

یتوني عین اشق رو کوبید روي میز و فریاد زد: مدیدم چیزي نگفت یک جرعه نوشیدم و هممن لحظه بود که منفجر شد. محکم ق

 آدم غذا بخوري؟!

 خودم رو به خریت زدم و گفتم: کي؟ من؟

 بله! همین خانمي که رو به روي من نشسته!-

 آم... به این خوبي!-

ضي از سربازها. عبلند شد با مشت کوبید روي میز که من پریدم و لیام و الکس بلند شدند و همه نگاهشون به سمت ما بود. حتي ب

 ز من مي ترسن.یک نگاه به اطراف کردم و همه سرگرم غذا شدند. بلند شدم و رو به روش گفتم: آروم باش مرد اینجا خیلي ها ا
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 ابرو باال انداخت و گفت: که چي؟ از یه دختر کوچولو؟! مسخرست!

د و اومد هام مي چکید. الکس روي میز کوبیتا اومدم بگم من کي هستم سیني غذا رو توي صورتم کوبید. غذا از صورت و مو

به نشانه وایسا  یقش رو گرفت. اون هم یه سیلي به الکس زد و اون کنار پاي من افتاد. لیام داشت به سراغش میومد که دستم رو

 باال گرفتم. لیام یه نگاه به من و بعد یه نگاه به اون مرد کرد و بعد کمک الکس رفت.

 بلند شدم. صورتم رو با دستم پاک کردم و جلوش ایستادم. به من نگاه کرد و گفت: حاال مثل حیوون غذا بخور!

عجب کردند. با خنده بلندي کردم کم کم خنده ام به قهقه تبدیل شد باز هم همه به سمت ما خیره شدند. حتي الکس و لیام هم ت

کن! من مثل اونا نرو بلند کردم و بعد گفتم: نه عزیز جان، به حیوانات توهین دستمال بقیه غذا رو از صورتم پاک کردم و الکس 

 غذا نمي خورم. من مثل یک هیوال غذا میخورم! متوجه شدي؟

وقتي به سمت بوفه نگاه کردم همه خودشون رو گم کردند بلند شدم و به سمت حمام حرکت کردم اون مرد، اونجا خشکش زد و 

 و شست و پشت سر من حرکت کرد. تعجب کرد. بعد دست هاش ر

داخل حموم شدم و در حالي که لباس هام تنم بود، شیر آب رو باز کردم. بخار، حمام رو گرفته بود. جلوي آینه ایستادم و از 

سینک آب صورتم رو آب زدم. سرم رو باال آوردم و آینه رو که بخار گرفته بود رو پاک کردم که ناگهان چهره ي اون مرد رو 

آینه دیدم. هین بلندي کشیدم اما اون مرد جلوي دهنم رو گرفت. من رو به گوشه اي برد و محکم کوبید به دیوار که فکر کنم  توي

 دیوار پشت من ترک برداشت.

 لیام وارد حموم شد و گفت: قربان صداي جیغ شما بود؟ حالتون خوبه؟ قربان!

هنم رو. وقتي لیام بیرون رفت به چشم هاي من نگاه کرد و گفت: من تقال کردم اما هم دست هام رو گرفته بود و هم جلوي د

 هیوالیي توي چشم هاي تو نمي بینم. چشم هاي تو بیشتر شبیه به آهو هستش. تو چیکار کردي که اینجایي؟ هوم؟

خالفکار مامبا دستم رو که به پشت گرفته بود رو کمي جا به جا کردم ولي اثر نداشت یکدفعه یک نفر گفت: اون رئیس باند 

 هستش؟! نمي دونستي؟

 چي؟-

 منو رها کرد و من روي زمین افتادم. توي بخار چیزي دیده نمي شد. اون مرد گفت: بیا جلوتر ببینم کي هستي؟!

 آه رابین!جدیداً خیلي احمق شدي!-

 مارتین!-

 بله درسته! حالت چطوره؟!-

 میکشمت!-

یقه ي مارتین رو گرفت و به آینه کوبید و آینه ترک برداشت. مارتین سعي  و به سمتش هجوم برد. پس اسمش رابین بود!رابین

داشت دست رابین رو که به یقش چسبیده بود، رو جدا کنه و با حرص گفت: آ... آروم! دعوا نمي خوایم کنیم. البته اون دخترمامبا 

 نیست اون سرش کاله رفت و مثل تو اینجا افتاد.

 د و عقب رفت یکمي چشم هاش رو ریز کرد و بعد به من نگاه کرد و گفت: منظورت چیه؟!رابین یقه ي مارتین رو ول کر

مارتین اومد کنار من که گلوم رو گرفته بودم و سرفه مي کردم نشست یک نگاه بهم کرد. منم چپ چپ نگاهش کردم. اون هم 

 ف گروه مامبا!پوزخندي زد و بلند شد و گفت: این دختر به هیوال معروفه. محافظ بزرگ و معرو

 چي؟! این دختر بچه؟-

 ه ست اما اون مرده،مایکل رو دیدیکه یک چشمش کور بود؟آم... آره قیافش بچه گون -

 خب؟-

 این دختر اون رو کور کرده.-

 چي؟!-



 

novelfor.ir 

 رمان فوررمان هیوال 

دیگه.  مارتین گردنش رو ماساژ داد و گفت: حواست باشه عصبیش نکني که یک دفعه ممکنه از پشت خنجر بزنه اسمش همینه

 وال!هی

به سمتم دوید و من  وقتي داشت از حمام خارج مي شد، رو در رو با لیام شد. لیام با عجله داخل شد و دید که من به دیوار چسبیدم

 رو بلند کرد و گفت: قر...قربان! حالتون خوبه؟

 یکمي سرفه کردم و گفتم: آره خوبم.

 رابین به سمت من برگشت و گفت: تو واقعاً هیوال هستي؟

: بله من از خیر حموم کردن گذشتم. شیر آب رو بستم و یکمي با آب سر و صورتم رو شستم و به سمتش برگشتم و گفتمدیگه 

 هیوال هستم. ویل گفت که میتونمروي کمک تو حساب کنم اما انگار اشتباه کرده بود، بیا لیام، بریم!

 صبر کن!-

 به سمتش برگشتم و گفتم: چیه؟!

 من متاسفم! نمیخواستم بهت آسیب برسونم. من فقط عصبي ام!-

 لبخندي زدم و گفتم: مهم نیست اینجا خیلي ها همین هستند من سرم درد مي کنه باید برم. ببخشید.

 میتونم بهت کمک کنم.-

اما نمیدونم درباره ي من به سر جام ایستادم و به سمتش برگشتم. ادامه داد: ویل با من توي اون زندان بود. درسته من میشناسمش 

تو چي گفته؟! من به ناحق افتادم زندان اما تمام دوستام بیرون هستند و امیدوارم که زنده باشند. اگر تو میخواي از کسي انتقام 

 بگیري منم میخوام بگیرم. بیا با هم متحد شیم و انتقامبگیریم!

فاقات زندگیم از اول تا حاال به ذهنم اومد عزم رو جزم کردم و تصمیم به به دستي که به سمتم دراز شده بود، نگاه کردم. تمام ات

انتقام گرفتم. شعله اي در وجودم روشن شده بود، من واقعي برگشته بود. ساراي واقعي که هیچوقت جا نمیزد برگشته بود. من 

حد شدم و بهش گفتم: من داستاني دارم و اون هیوالي واقعي هستم که حتي مامبا هم ازش مي ترسید، دستش رو گرفتم و باهاش مت

تو هم داستاني داري حاال که با هم متحد شدیم تو هم باید داستاني که پشت تو هست و مي خواي انتقام بگیري رو بهم بگي، من هم 

 شیم، قبوله؟آدمایي اون بیرون دارم البته از سالمت اونا با خبر نیستم ولي به متحد نیاز دارم اما باید با هم رو راست با

 بسیار خب داستانم رو برات تعریف مي کنم اول تو تعریف کن و بعد من -

توي بوفه نشسته بودم و میخواستم داستان رو تعریف کنم اما خیلي عجیب بود هیچکس تو بوفه نبود نه آشپزها، نه بقیه. به اطراف 

 داد و گفت: هي کجایي؟ چي شده؟ نگاه مي کردم و دنبال بقیه بودم که رابین جلوي چشمم دستش رو تکان

 بقیه کجان؟-

 ها؟ نمیدونم شاید...شاید رفتن بیرون.-

 نه! اینجا خبراییه.-

 بلند صدا زدم: الکس! لیام! کجایید؟

 هي! آروم باش! شاید...-

 آه کافیه احتماال اونا...-

ک آدم هیکلي و ییدم و به پشت برگشتم دیدم به سمت بوفه غذا رفتم که ببینم کسي هست یا نه که یک دفعه آخ بلند رابین رو شن

عوضي که چند  عجیب زد توي سر رابین و اون بین میزها افتاد، به سمتش رفتم و به سر تا پاش نگاه کردم شبیه مکس بود. اون

سارا فت: گسال پیش کشتمش همون آدمي که سرپرست بادیگارد هاي مامبا بود. کمي عقب رفتم و اون هم به سمتم اومد و بعد 

 نشناختي؟ واقعاً؟

 تو؟ امکان نداره! ..مکس! اما...اما من...-

 له تو فکر کردي منو کشتي اما مامبا به من کمک کرد. البته سر اون قضیه، تو با چاقو نصف صورت منو بریدي.ب-
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ار عمیق تر دم و انگشالي که دور صورتش بود را باز کرد و از نزدیک چشمش تا گونه اش اثر اون چاقویي بود که بهش زده بو

 شده بود. خندیدم و بعد گفتم: هاهاها خوشگل شدي!

 یست...تو امشب اینجا میمیري و دیگه هیوالیي توي دنیا ن-

 حرفش رو نصفه گذاشتم و گفتم: هیوالیي نیست که تو رو بترسونه؟

 میکشمت سارا!-

تم را روي هوا برداشتم تا اومدم به سرش بزنم مچ دس به سمتم هجوم آورد عقب عقب مي رفتم بشقابي که کنارم روي میز بود رو

معشون کردم و جگرفت با اون یکي دستم اومدم بزنم که اونم گرفت منو بلند کرد به پاهایم نگاه کردم که روي هوا مونده بود 

 ت؟سعي کردم به شکمش بزنم اما خندید و گفت: اوه قدرتت رو از دست دادي، آه خداي من! هیوالي قدیمي کجاس

زور زدم اما اون من رو بلند کرد. مچ دستم رو شکست و کمي اون طرف تر پرتم کرد. روي زمین سر خوردم و به میزها 

برخورد کردم. به خودم اومدم. مچ دستم شدید درد میکرد. روي پاهام نشسته و بعد ایستادم. به رو به روم نگاه کردم. مثل یک 

 گرگ داشت به سمت طعمه اش مي اومد.

اومدم جم بخورم، صندلي رو بلند کرد و "نه!" محکم به من کوبید و به زمین خوردم انقدر با صندلي من رو زد که صندلي  تا

شکست.بهش نگاه کردم.بعد خندید و کنار من زانو زد و گفت: اوه! هیوال داره میمیره! تو باید براي این همه سال زرنگي 

 مجازات شي!

 هاش ور رفت بعد اسلحه رو بیرون آورد و گفت: بیا آخر خط افرادت نیستند و تو مي میري.به سمت پشت برگشت یکمي با مو

 الکس و لیام داخل بوفه شدن با بي حالي نگاهشون کردم، الکس به من اشاره کرد و به لیام گفت: اونجا!

 الکس فریاد زد: هي مکس! ما اینجاییم.

پالستیکي رو به سمتش هل دادم بهش برخورد کرد اما نه با قدرت. به کنار پاش به سمت اونا برگشت با تمام قدرتي که داشتم میز 

 نگاه کرد و یک لگد به شکم من زد بعد بهم گفت: دیگه تمومه!

 فریاد زدم:نه!

گلوله رو شلیک کرد و به من برخورد کرد. به گلوله اي که نزدیک قلبم روي کتفم جا خوش کرده بود، نگاه کردم و پخش زمین 

شدم. کم کم همه جا داشت تار میشد. چرا باید این همه اتفاقات براي من میفتاد؟دیدم که الکس به سمت مکس اومد رابین از سمت 

 ید و مکس عقب رفت. اسلحه از دستش افتاد.دیگه صندلي رو توي صورت اون کوب

لیام به سمت اسلحه رفت و روي زمین سر خورد وقتي به اسلحه رسید. دید من دارم از حال میرم، الکس با عصبانیت شال مکس 

رو برداشت دور سرش پیچاند و طوري که اون جایي رو نمي دید، و سعي داشت از دست الکس خالص شه. پاهاش رو دور 

کس گرفت و چند بار به سرش ضربه زد، رابین به سمت مکس حمله کرد و با لگد اون رو روي زمین انداخت و الکس گردن م

 هم روي زمین نشست. محکم گلوي اون رو گرفت و گفت: این دفعه میمیري! لیام! اون اسلحه رو بده به من! 

 ود باالي سرم، صداي گلوله و از حال رفتم.اسلحه رو گرفت و لیام به سمت من اومد. آخرین چیزي که دیدم لیام ب

نمیدونم چند روز بود یا هفته بعد بهوش اومدم توي اتاق سرد و سفید بودم به نظر مي اومد بیمارستان زندان بود. دستم به تخت 

ختم روي دست بند زده بودند و اون یکي دستم توي گچ بود کمي تکونش دادم. به اطراف نگاه کردم و دیدم که الکس کنار ت

 صندلي، دستش روي سرشه و خوابش برده.

ه دید من بهوش ککمي جا به جا شدم و صداش کردم اما انگار خواب خواب بود. در اتاق باز شد و لیام با یک لیوان آب داخل شد 

 اومدم سریع به سمت تخت اومد و گفت: قربان!

 ه سارا!سودگي کشید و گفت: آه! خدا رو شکر حالت خوببا صداي لیام، الکس بیدار شد و به من نگاه کرد. نفسي از سر آ

 یکم سرم درد میکنه! -

 یکدفعه یاد اون روز افتادم و گفتم: صبر کن ببینم، رابین حالش خوبه؟ مکس چي؟ اون چي شد و... آخ دستم!

 سارا آروم باش! رابین خوبه و مکس هم مرده.-

 چي؟-
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 ده.اون روز من به سرش شلیک کردم و صد در صد مر-

 چشم هام رو بستم و باز کردم و گفتم: خدا رو شکر. چند روزه بیهوشم؟

 الکس به لیام نگاه کرد و گفت: یک هفته!

 چي؟!-

کردن با  ا فکر کردیم بهوش نمیاید و تیردقیقاً نزدیک قلبتون خورده بود. نگاهي به دست بند کرد و گفت: عوضي ها چي فکرم-

 این دست بند؟!

 کجا میري؟!-

 ...اهم...هیوال میرم یکي رو خبر کنم بیاد دست بند رو باز کنه.سارا-

همین که لیام در رو باز کرد، رابین پشت در بود. با دیدن من تعجب کرد و به سمتم اومد و گفت: تو بهوش اومدي. خدا رو 

 شکر!

 یکمي جا به جا شدم و گفتم: میشه حرف بزنیم؟

 و کنار در داخل اتاق ایستاد. رابین کنارم نشست و گفت: اون مرد کي بود؟به الکس اشاره کردم از رو صندلي بلند شد 

میدوني اون مرد پدر مادر من رو کشت. البته به دستور مامبا! اون یه آدم کثیف بود.یک قاتل. شاید فکر کني یا با خودت بگي -

اما...اما من به خاطر خواهرم اینکار رو کردم. که منم قاتل هستم! درستهمن خیلي آدم کشتم میتونم بگم به فجیع ترین شکل ممکن 

اون مامباي عوضي بارها من رو تهدید کرد،یک تهدید عادي نبود. بهم حمله هم کرده بود. به خاطر همین ماموریت هاي اون مار 

خانواده اش همه هفت خط رو انجام مي دادم. اون من رو تبدیل به یک هیوالي آدم کش تبدیل کرد. میدوني آدم گاهي اوقات براي 

 کار میکنه.

 رابین توي سکوت بود بعد گفت: میدوني داستان من اونقدر ها هم  جالب نیست.

بلند شدم و روي تخت نشستم و گفتم: باالخره من و تو قرار است با هم همکاري کنیم. دوست دارم داستان زندگیت رو بشنوم و 

 چي شد که به اینجا رسیدي؟!

شقانه ست. داستان از اونجایي شروع میشه که من با تانیا آشنا شدم و بهش عالقمند شدم.دختري خب داستان من بیشتر عا-

زیبا،باهوش،زیرک و مهربان این داستان رو از خاطراتمون و عالقه مون براي تون تعریف مي کنم. داستان اون رو از کودکیش 

 برات تعریف میکنم:

اي از دنیا با هم زندگي خوبي داشتن اما سه سال بود که بچه دار نمیشدناما در زن و شوهري با نام هاي امیلي و جک در گوشه 

امیلي باردار شد. نه ماه بعد در سوم ماه نوامبر، کودکي زیبا و با چهره اي شاد به دنیااومد. تا سن دوازده  2012کریسمس سال 

ز تانیا  به خانه برگشت. نزدیک در رسید تا زنگ سالگي در مدرسه،مثلدیگران بزرگ شد. تفریح مي کرد و شاد بود اما یه رو

 را بزند. آنها یه خانه ي ویالیي بزرگ دو طبقه داشتن که از در ورودي تا خیابون سه متر بود و با چمن پوشیده شده بود.

حث پدر و دو در داشت.یه در اصلي و یه در که به آشپزخانه راه داشت و شیشه اي بود. موقع رفتن به داخل خونه، صداي ب 

بود. دو اتاق  Lمادرش رو شنید. بدون اینکه زنگ رو بزنه، از در آشپز خونه وارد شد. خونه ي آنها بزرگ و به شکل حرف 

 خواب و یک سرویس بهداشتیدر طبقه ي باال قرار داشت.

 آشپزخونه، پذیرایي و یه سرویس بهداشتي دیگههم در طبقه ي پایین قرار داشت.

اخل اتاق پدر و تش رو به روي در بود و میز مطالعش در کنارش و دو کمد لباس در پایین تخت قرار داشت. دداخل اتاق تانیا تخ

خت تمادرش هم یه تخت دو نفره ي سفید و چوبي وجود داشت. دو میزعسلي با چراغ خواب، ساعت و یه کمد لباس، کنار 

ک بود و یک سمت مخالف آندر انتهاي خونه،یهدستشویي کوچی مانند بود و درLچسبیده به دیواربود. آشپزخونه درست در قسمت 

شت که حتي پذیرایي بزرگ با یه دست مبل راحتي و تلویزیون دیواري و یه دست میز ناهارخوري اما خونه در قسمتي قرار دا

 توي روز روشن هم تاریک بود و نور کمي فقط از آشپزخونه به داخل خانه مي اومد.

 پشت دیوار آشپزخونه پنهان شد که صداي بحث رو بشنوه.

 سیب برسه.آپدرش گفت: گوش کن امیلي قسم میخورم تانیا اونجا خوب بار میاد. باور کن! خودم کنارش هستم و نمیذارم بهش 
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ضایا توي این ق فتم نه! نمیخوام از دستش بدم. همین که تو وارد شدي کافي هستش! توي زندگیم هر لحظه نگرانم نکنهگنه! -

 اشه .دستگیر یا کشته شي. خواهش میکنم این کار رو نکن! هر موقع تو به ماموریت میري از خدا میخوام حواسش بهت ب

- ً   من فکر نمیکردم تو نگرانمیاما نمیشه این دستور رئیسمه. متاسفم!امیلي! آم... واقعا

ته آهسته از پله تي شغل پدرش رو نمي دونست.تانیا با آرامش و آهستانیا نمیدونست اونها درباره چه چیزي صحبت میکنن.تانیا ح

بقه ي باال ها باال رفت و توي اتاق روي تختش نشست و سرگرم بازي با موبایلش شد. جک  متوجه ي اومدن تانیا شد.پس به ط

 رفت. در اتاق رو زد و گفت: اجازه هست بیام تو؟

 بیاین تو پدر.-

 :عزیزم تو صداي بحث من و مادرت رو شنیدي؟جک رفت و کنارش نشست و گفت

 بله پدر. داستان چیه؟-

ببین عزیزم یادته چند شب پیش یک مهمون مهم داشتیم اون رئیس من بود از تو خوشش اومده و خواسته تو رو ببرم و یکي از -

 افرادش کنم. مطمئن باش ازت مراقبت میکنم.باشه؟

 نمیدونم! میخواي منو ببري مدرسه شبانه روزي؟عذر میخوام پدر اما من حتي شغل شما رو -

آه... نه دخترم! این چه حرفیه بذار برات تعریف کنم. من توي آزمایشگاه یک شرکت کار میکنم. اونجا محافظان زیادي دارند. -

یاد میگیري اما  اون مردي که اون شب به اینجا اومده بود. ازمن خواسته تو رو به عنوان محافظ ببرم و تو اونجا خیلي چیز ها

 خب شرایطي داره.

 تانیا گفت: باشه بابا اما میتونم هر از گاهي مامان رو ببینم؟ و راستي شرایطش چیه؟

 برات بعداً تعریف میکنم. باشه اجازش رو از رئیسم میگیرم. -

 تانیا رو بوسید و گفت: قربون دختر گلم برم. 

و مي بست، امیلي پایین پله ها ایستاده بود. اتاق تانیا نزدیک راه پله بود و و بعد از اتاق خارج شد.در حالي که جک در اتاق ر

 کنار اتاق تانیا  سرویس بهداشتي و حمام قرار داشت. جک از اتاق خارج شد و امیلي بهش گفت: آخر کار خودت رو کردي؟!

 امیلي من...من دستور داشتم. درک کن!-

 خره ات شده!آره. کل زندگیت فقط دستورات اون رئیس مس-

 امیلیجکرو بهکناریپسزدوبهاتاقشرفت.

صبح روز بعد، تولد سیزده سالگیش، یکي ازافراد اون باند با چند نفر قد بلند و هیکلي در خونه رو به صدا در آوردن.جک اومد 

 جلوي در صدایي به گوش تانیا و مادرش شنیده میشد: بله.بله. درسته! درست آمدید.

 ماده شو باید بري.بلند صدا زد:تانیا! آ

تانیا و مادرش در پذیرایي با حالتي نگران ایستاده بودن. تانیا با چشم هایي گریان فریاد زد: نه! اآلن نه. من امروز نمیخوام برم. 

 روز تولدم نمیخوام برم.

 سریع از بغل مادرش به طبقه باال دوید و توي اتاقش رفت و در رو محکم کوبید.

 : کجا رفت؟ باید بره!جک اومد به امیلي گفت

ه اي چشمان امیلي پر از اشک شد و با بغض گفت: خیلي خودخواه و بي رحمي! خودت آمادش کن. ناگهان به صورت جک ضرب

 زد و با چشمان گریان اون هم به اتاقش رفت.

 جک بلند فریاد زد: باشه هر چي تو بخواي امیلي! اصال به روش خودم همه کار ها رو انجام میدم!

اس ها و وسایل سرعت به طبقه ي باال رفت و در اتاق تانیا رو باز کرد. سریع چمداني از باالي کمد پایین آورد. تمام لب به

 شخصي تانیا رو جمع کرد و گفت: راه بیفت باید بریم.

 تانیا گریه مي کرد و میگفت: نه! من نمیام! من نمیام!
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نه. پدرش تانیا کن برد و تانیا جیغ میزد و نتونست حتي از مادرش خداحافظي جک دست تانیا را گرفت و کشان کشان به طبقه پایی

 رو سوار ماشین رئیسش کرد و اون رو فرستاد.

 امیلي با سرعت از پله ها پایین اومد و نزدیکي در ورودي افتاد و جیغ زد: نه تانیا!نه! نه!

ش و گفت: جک به طرف امیلي برگشت و اون رو بلند کرد و به طرف مبل پذیرایي که رو به روي تلویزیون بود، برد و نشوند

 اونجا بهش کمک مي کنن و اون قوي میشه.

 نه ولم کن. تو اون رو به کشتن دادي!-

بود. هر موقع امیلي تانیا رو میدید ناراحت یک هفته گذشت. امیلي اجازه داشت به مالقات تانیا بره اما دیدارشون خیلي کوتاه 

میشد. چون قوانین اونجا واقعاً سخت بود و فشار زیادي براي تمرینات به تانیا وارد میکردند. روز هاي مالقات، تانیا زرد و 

 قط  لبخند میزد.الغر شده بود اما با اشتیاق تمرینات رو براي مادرش تعریف میکرد و امیلي که دیگه کاري ازش بر نمي اومد، ف

تانیا شش سال در اونجا موند. امیلي میدونست بعد از تمرینات که ممکن چند سال طول بکشه،تانیا میتونست به خونه برگره مثل 

پدرش. روزي امیلي ساعت دوازده ظهر به محل مالقات همیشگي رفت و خواستار دیدار با تانیا شد اما به اون اجازه ندادن. اون 

تانیا آموزش میداد، روز بعد با امیلي تماس گرفت و گفت: خانم امیلي بعد از ظهر ساعت چهار با همسرتون بیاید  محافظي که به

 به این محل. رئیس ارشد من با شما صحبت مي کنن.

 امیلي با تعجب سرش رو کج کرد و گفت: باشه من بعد از ظهر میام اما... چیزي شده؟

 یشید.نه شما بعد از ظهر بیاید متوجه م-

امیلي و جک ساعت چهار به کافي شاپ خلوتي رفتن. عجیب بود. توي روز تعطیل کافي شاپ هم خلوت بود. رئیس ارشد همراه 

با جان، همون محافظ آموزش، به سمت میز امیلي و جان رفتن. رئیس محافظان، یک مرد خشک و مغرور بود. دستش رو با 

به امیلي کرد. لبخند پهني زد و گفت: تانیا به خاطر سهل انگاري توي یکي از دستمال خشک کرد و روي میز انداخت. نگاهي 

ماموریت ها کشته شده! اون احمق بدون در نظر گرفتن خطرات، ماشین رو روشن کرد و بعد بوم! منفجر شد! باحاله نه؟ کاش 

 اونجا بودم میدیدم!

 شوخیت گرفته؟-

 اد. مراقب همسرت باش. خشکش زده!من کامال جدي ام فقط از این اتفاقات خوشم می-

 بعد کامال عادي بلند شد و جان رو پس زد و از اونجا خارج شد.

امیلي با بهت به اطراف چشم دوخته بود و ناگهان چشم هاش پرازاشک شد و جیغ بلندي کشید: چي؟ نه! نه! این... این واقعیت 

 نداره! اون دروغ میگه... آره آره. دروغ میگه!

بغل کرد و هر دو گریه کردن. روز بعد خاکسپاري تانیا رو انجام دادن. کامال بي سر و صدا بود وگرنه دردسرها  جک امیلي رو

بیشتر میشد.امیلي هفته ها در خانه مي موند و به یه جا خیره میشد. جک هر موقع غدایي براش میبرد، امیلي بدون هیچ حرفي به 

ه شده بود. روزي کنارش نشست و گفت: امیلي تو چرا اینطوري شدي؟از دست دیوار چشم  دوخته بود. جک از این وضع خست

 دادن تانیابراي منم سخت بود. حتي... حتي خودم به فکر بازنشستگي بودم اما تو هنوز فراموشش نکردي؟

ه؟ میخواي جشن بگیرم یا ناگهان امیلي بدون هیچ مقدمه اي خندید و گفت: هه! بازنشستگي از یه باند قاچاقچي خنده داره واقعاً! چی

برقصم؟ اصال دوست داري برم روي قبرش برقصم؟اگه دست خودم بود، خودم رو هم میکشتم تا برم پیششاما تو چي؟ 

 بازنشستگي؟ هه! همین؟! از من دور شو!

نه رفت تا مواد خوامیلي بلند شد و به حمام رفت و در رو بست.جک به امید اینکه امیلي یه ذره آروم شده، با خوشحالي به آشپز

ر رو باز کن تا دغذایي مقوي بیاره تا امیلي رو سر پا کنه. رفت نزدیک در حمام و در زد و گفت: عزیزم یه مقدار میوه آوردم 

 برات بیارم.

 ته بود. در روسکوت همه جا رو گرفته بود. جک با تعجب مقداري در رو باز کرد. از آینه دید که امیلي با حوله توي وان نشس

ي بود! امیلي باز کرد داخل برود که ناگهان با صحنه اي دلخراش مواجه شد و باعث شد ظرف میوه از دستش بیفته. باور نکردن

 خود کشي کرده بود. امیلي رگ دستش رو در وان حمام زده بود.

ا هکرد. پرستار جک به سرعت امیلي رو توي یک پتو پیچوند و سوار ماشین کرد و به سرعت به طرف بیمارستان حرکت 

 سریع امیلي رو بر روي تخت گذاشتنکه به طرف اتاق عمل ببرند. پرستار از جک پرسید: اسمش چیه؟
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 امیلي.-

 پرستار گفت: امیلي؟ خانم امیلي؟ صداي من رو میشنوید؟ خانم امیلي!

 نم نجاتش بدید.سریع وارد اتاق عمل شدن و پرستار ها جلوي ورود جک را به داخل گرفتن. جک گفت: خواهش میک

 ما نهایت تالشمون رو میکنیم.-

 جک با ناراحتي روي زمین نشست و دستش رو روي سرش کشید.

 ارم.آه خدایا!مراقبش باش! من جز اون کس دیگه اي رو ند-

 پس از یک ساعت،پزشک از اتاق عمل خارج شد. جک بالفاصله بلند شد و گفت: دکتر چي شد؟! حالش خوب میشه؟

 ن خانم هستید؟شما همسر او-

 بله-

 با من به اتاقم بیایید. باید با شما حرف بزنم.-

جک سرش رو به نشانه تایید تکون داد و به دنبال دکتر حرکت کرد. دکتر پشت میزش نشست و دستش رو به صورت نشانه به 

 طرف صندلي گرفت و گفت: لطفاً بنشینید.

 دکتر چیزي شده؟-

 دکتر گفت: اسمتون چیه؟

 جک گفت: اسم من جک جونز و اسم همسرم امیلي. دکتر چیزي شده؟

 خب جک... میتونم باهات راحت صحبت کنم؟-

 بله بفرمایید.-

 جکهمسرت حال جسمانیش خوب شده اما حال روحیش واقعاً خرابه! اخیرا اتفاقي براش افتاده؟-

 همه چي تقصیر منه!جک با ناراحتي گفت: بله ما تازه دخترمون رو از دست دادیم. لعنتي! 

 چطور؟-

 من اون رو به محل کارم بردم و سر یک سانحه کشته شد. -

پزشک از تعجب خشکش زده بود. کاغذي برداشت و چیزي روش نوشت و نزدیک جک نشست و گفت: اینو بگیر. این آدرس 

 یه! بهتون کمک میکنه.یک روان پزشک خوبه. بعد از مرخص شدن همسرت، هر دو نفرتون برید پیشش. پزشک بسیار خوب

جک کاغذ رو از دکتر گرفت و تشکر کرد و به خونه رفت. دو روز بعد پیش روان پزشک رفت و داستان رو گفت. پزشک در 

پاسخ گفت: ببین جک تو به همسرت ضربه روحیه شدیدي رو وارد کردي. من چند تا قرص براي خودت نوشتم. یکي شب موقع 

از صبحانه بخور. زماني که همسرت مرخص شد،پیش من بیارش. فکر کنم الزم باشه بستري خواب بخور و یکي هم صبح بعد 

 بشه.

 ممنون با اجازه من برم.خدا نگهدار.-

شک رفتن. جک به خونه رفت و حدود یک هفته بعد، بهبیمارستان رفت و امیلي رو مرخص کرد و از اونجا مستقیم پیش روانپز

 !پزشک به جک گفت: بیرون منتظر باش

شه. بجک بیرون اومد و روي صندلي نشست. حدود نیم ساعت بعد، پزشک بیرون اومد و گفت: جکخب... همسرت باید بستري 

 نمیدونم کي خوب میشه یا کي مرخص میشه اما من سعي میکنم درمانش کنم. زنگ زدم آمبوالنس بیان ببرنش.

 نس خبر کردید؟مه که آمبوالدکتر! چند وقت طول میکشه؟ یعني انقدر وضعشوخی-

 مانش رو نمیدونم. بستگي به خود امیلي دارهولي درسته وضع امیلي خرابه و ممکنه دوباره دست به خودکشي بزنه.ز-
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ین مدت به انیم ساعت بعد آمبوالنس رسید و امیلي رو سوار کردن. پزشک رفت که همراه امیلي برهو به جک گفت: بهتره توي 

 . مالقاتش نیاید که حالش بهتر شه

 سوار آمبوالنس شد و رفت.

کرد دو سال گذشت و جک در محل کارش ارتقا یافت و پروفسور بخش آزمایش و اطالعات مرکز شد. جک روي موادي کار می

 که بتونن محموله هاي قاچاق رو به سادگي از کشور حمل کنن تا با اشعه هاي ایکس و وسایل پلیس دیده نشه.

 یا حقه اي از گروه ببر سیاه بود؟!اما واقعا تانیا کشته شده بود 

حقیقت ماجرا شکل دیگه اي داشت.تانیا زنده بود و سرگرم آموزش هاي سخت در خونه اي امن بود.انقدر از جنگ و اتفاقات 

جور واجور خوشش اومده بود که کامالً خانوادش رو فراموش کرده بود. از اون ماجرا که به همه گفته بودن تانیا مرده،دو سال 

 ذشته بود و تانیا بیست و یک ساله شده بود و به مقام معاون من در باند رسیده بود.گ

تانیا ماموریت هاي سري و کشتن آدم ها و رقیب ها رو انجام مي داد. تانیا با داشتن یه اسلحه ي تک تیرانداز، رقیب نداشت و 

 لي عشق من نباید به هر کاري فضولي مي کرد. قدرتمند بود. حتي گاهي اوقات من از اون میترسیدم. خنده داره نه؟ و

 تانیا روي تپه اي روبه روي خونه اي دراز کشیده بود تا کسي رو بکشه:

 تانیا:

بلوتوث »اَه! این چیه؟ صبر کن صبر کن «صداي گوشي موبایلش»خب حاال اون رو روي سرش نشونه بگیرم و درینگ درینگ 

 فرمایید: خانم تانیا؟بله ب« ارتباط تلفني رو روي گوشش گذاشت.

 خود خودشم!-

 خب من... حاال بماند براتون یه ماموریت دارم.-

 ماموریت خب چي هست؟ من االن هم توي ماموریتم. چند لحظه صبر کن. گوشي.-

ماشه اسنایپر رو کشیدم و صدایي مهیب همه جا رو گرفت. سریع بلند شدم و اسنایپرم روتوي کیفم گذاشتم و از اونجا دور شدم و 

 سوار هلیکوپتر شخصیم شدم و از طریق بیسیم با آن مرد به صحبت پرداختم: خب داشتید میگفتید.

 آم... خب مثل اینکه تو کارتون حرفه اي هستید.-

 ح زدم و گفتم: خب البته که هستم! حاال کارتون چي هست؟لبخندي ملی

خب شما باید یک جاسوس حرفه اي رو نابود کنید. اون به من خیانت کرده و با پلیس دست به یکي کرده. فقط تاکید میکنم خیلي -

 حرفه اي هست.

 بسیار خب شما آدرس اون رو به ایمیل من بفرستید.خداحافظ.-

خانه ام فرود آمدم و به سرعت به آشپزخانه رفتم و لیوان قهوه را از قهوه ساز برداشتم و مستقیم به  یک ساعت بعد بر روي سقف

 اتاقم رفتم و بر روي صندلي کنار میز و کنار لب تاپم نشستم بعد چند دقیقه یک ایمیل برایم اومد، ایمیل به شرح زیر بود: 

تم. همون کسي که باهاتون تماس گرفتم. یکي از افرادم یک تروریست خانم تانیا من فرمانده ي یک باند قاچاقچي الماس هس

زبردست و ماهر استو اون رو به یک ماموریت فرستاده بودم اما طبق یک تحقیقات فهمیدم که اون تغییر جبه داده و اآلن به 

تو ماموریت دستور بدم اون عنوان جاسوس در گروه من هست. با یکي از افرادم صحبت کردم که زماني به ماموریت مي فرستم 

فرد رو ازمیان بردارند. چند محافظ ماهر فرستادم اما همشون کشته شدند. دوستم که رئیس باند شما میشه، تو رو به من معرفي 

کرد و گفت براي تو کشتن مثل یک بازي هستشاما تاکید میکنم اون خیلي ماهرهست. وقتي پرنده اي بال میزند متوجه میشه. 

شید.او در این مکان حضور دارد: در ازبکستان قرار دارد. میخواهد یکي از جاسوسهاي من رو بکشد قبل اینکه این مراقب با

 کارو بکند، برید و تمومش کنید.

 با تعجب به لپ تاپم نگاه میکردم. نیم ساعت بعد موبایلم زنگ زد: بله.چشم.اطاعت میشهقربان.

عد به باموریت رو انجام بدهم و منم اطاعت کردم. با هواپیماي شخصیم روز پشت خط، رئیسم بود به من گفت حتما اون م

رم به موبایل ازبکستان حرکت کردم و براي یافتن اون فرد به همه جا سر زدم سه روز در ازبکستان در یک هتل ماندم روز چها

 رابین زنگ زدم: بله؟
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 سالم رابین حالت چطوره؟!-

 شما؟-

 آه قربان منم تانیا...-

 تعجب ازم پرسید: تانیا این شماره ي کجاست؟ با

 ش کنید.ربان حاال بماند. دنبال یک فردي توي ازبکستان مي گردم. تو پیدا کردن آدم ها ماهر نیستم مي تونید برام پیداق-

 خب پس تو به ازبکستان رفتي؟خب اون آدم کیه؟-

 . آدام تیم.یسته اسمش هم آدامهاوپس! سوتي دادم! آم... قربان اون یک ترور-

 در جوابم گفت: تانیا یک ربع دیگه زنگ بزن. بهت خبر میدم.

 ممنونم قربان.-

تلفن رو قطع کردم. آدرسش رو برام ایمیل کرد. وقتي ایمیلم رو باز کردم،خیلي تعجب کردم. چون اون تروریست توي همون 

 طبقه و توي اتاق روبه رویي بود.

ناسب بکشمشاما اون از تصورات من قوي تر بود. دنبالش کردم. دیدم توي یک تصمیم گرفتم تعقیبش کنم تا در زمان م

خشکشوییرفت. یک ساعت منتظر موندم بیاد بیرون اما نیومد. لباسهام رو توي دستشویي پشت مغازه عوض کردم و ماسکي 

ا یک ساپورت مشکي و چکمه روي صورتم گذاشتم و یک عینک دودي گرد هم گذاشتم. لباسم هم یک پالتوي قهوه اي بلند بود ب

پاشنه دار و یک شال گردن مخمل قرمز دور گردنم. به بهانه ي یک سوال وارد خشکشویي شدم دیدم اون مرد دست به سینه 

روبه روي یکي از ماشین لباسشویي ها نشسته و چشم هاش بسته ست. سریع از اونجا خارج شدم و به پشت بام ساختمون روبه 

روي سقف دراز کشیدم و اسلحه تک تیرانداز رو آماده شلیک کردمکه یه چیز عجیب دیدم. باورم  روي خشکشویي رفتم و

 نمیشد.تروریست غیبش زده بود!

چند بار قبل رفتن روي پشت بام به اون مرد توي خشک شویي نگاه کردم. سر جاش نشسته بود. به دوربین اسلحه نگاه کردم. 

برم ببینم کجا غیبش زده که ناگهان گرمي اسلحه رو روي سرم حس کردم و یک نفر گفت:  باورم نمیشد. قصد بلند شدن داشتم که

 کاري نکن که  شلیک کنم. 

 همینطور که پشتم بهش بود، گفتم: تو که باالخره شلیک میکني. چه حاال چه بعداً!

 خوبه حاال ساکت شو! بلند شو و به سمت من برگرد. آروم بدون حرکت اضافه.-

م بلند شدم. برگشتم به سمتش بهم نیشخندي زد و گفت: زیاد ماهر نیستي خانم کوچولو! منم انقدر در دفاع از خود ماهر آروم از جا

 نبودم تا کسي منو تهدید به مرگ نکنه.

 بهش گفتم: میخواي منو بکشي.

 تو رو کي فرستاده؟-

 منو؟ خب حاال چه فرقي داره؟!-

 فرستادن منو بکشي درسته؟-

ه نزدیک اون فرد توي فکر فرار بودم که ناگهان دیدم یه نفر از پشت به آدام حمله کرد منم موقعیت رو خوب دونستم و سریعاً ب

ت.منم گارد رسیدم. اون فرد یه لگد زد به دست آدام واسلحه ي اون پرت شد رو لبه ي پشت بام و رو به روي آدام گارد گرف

 مرد گفتم: شما کي هستید؟ گرفتم. رو به روش ایستادم به اون

 خنده اي کرد و گفت: دخترک فضول. منم رابین!

 اوپس قربان شما اینجا چیکار میکنید؟-

 ندازي.اومدم دنبالت چون مي دونستم خودت رو به دردسر می-
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ما انداخت  اما اون مرد راست میگفت این تروریسته واقعاً حرفه اي بود! چون یک گاز اشک آور از جیبش در آورد و به طرف

م تر بود و خودش فوراً ماسکي به صورتش زد.من از شدت سوزش، گوشه اي افتادم و چشم هام رو مي مالیدم اما رابین مقاو

 اما...

 رابین: 

ي که به تانیا نگاه اما باز هم قدرت من کم بود. اون با یک زیر پایي من رو به زمین زد و با بازوش محکم به سرم کوبید. در حال

 ردم، از هوش رفتم.مي ک

 

 

 تانیا:

از شدت درد، گوشه اي نشسته بودم و چشمم رو گرفته بودم. حتّي نمیدونستم رابین چي شده. دقیقه اي بعد دوباره گرماي یک 

 اسلحه رو روي سرم حس کردم. آدام گفت: یه لشکرهم بفرستن از پس من بر نمیان!

م مخفي کرده بودم رو در آوردم و به ساق پاش ضربه زدم. اسلحه از دستش اما من پا پس نکشیدم و چاقوي کوچیکي که در مچ پا

 افتاد و چند قدمي به عقب برداشت.

 آخ! لعنتي! خوبه خوشم اومد. زرنگي!-

 ما اینیم!-

 آدام گارد گرفت تا با من بجنگه منم بهش حمله کردم.

زدم و اون بهزمین افتاد. « کشیدم و به َسرش زدم پام رو محکم باال» باهاش جنگیدم. بعد محکم روي سرش حرکت  کاکتوگري

منم کلتم رو در آوردم. تا اومدم شلیک کنم، لگدي به پام زد و اسلحه پرت شد. عقب عقب رفتم و نزدیک لبه پشت بام افتادم. 

 اسلحه رو رو به روم گرفت و من خشکم زده بود.

نارنجک قالبي رو به سمتش پرتاپ کردم و فوراً تک تیرانداز   دستم رو به اطراف چرخوندم. به اسنایپرم برخورد کرد. سریع

رو برداشتم و به سمتش گرفت و با عجله شلیک کردم. وقتي از سمتدیگهي پشت بام پرت شد، نفس راحتي کشیدم و روي سقف 

 دراز کشیدم.

کیف گذاشتم. چون صداي آژیر پلیس بعد از چند دقیقه صداي آژیر پلیس رو شنیدم. سریع وسایل و اسنایپر رو جمع کردم و توي 

میومد با تمام قدرتم رابین رو بلند کردم. سریع از پله ها پایین رفتم. رابین رو کنار دیوار گذاشتم و یه ماشین پارک شده کنار 

خیابون رو روشن کردم. بهتره بگم دزدیدمش! بعد سوارش کردم و اسلحم رو توي صندلي عقب گذاشتم و سریع به خارج شهر 

 رانندگي کردم.سوار هلیکوپتر شدم و از اونجا دور شدم.

 رابین:

چشم هام رو که باز کردم، خودم رو توي اتاق توي خونه امن دیدم. بلند شدم تا خودم رو به در برسونم اما با سرگیجه اي که 

بودن تا من رو دیدن، احترام داشتم، چپ و راست میشدم. تا اینکه به در رسیدم و در رو باز کردم. سربازام بیرون ایستاده 

 گذاشتن.

یکي از افرادم بهم گفت: قربان شما رو یک خانم آورد. گفتش که شما توي ماموریت با اون صدمه دیدید و گفت به شما بگم 

 ماموریت تموم شد.

 

 تانیا:

پایان رسوندم.  با موفقیت بهبه خونه اومدم و به اون مردي که ماموریت رو بهم داده بود، ایمیل زدم و گفتم که ماموریت رو 

نم. یه نفر که کحدود یک هفته بعد رئیس من رو احضار کرد. زماني که من به دیدن ایشون رفتم، بهم گفت باید یه نفر رو ترور 

ه. همونطور به از دستورش سرپیچي کرده و پاش رو از حدش فرا تر گذاشته و یه وسیله ساخته اما اون رو یک جایي مخفي کرد

 ي اتاقش ایستاده بودم، زمزمه کردم: چرا جدیداً همه خیانت میکنن؟!که تو

 مثل اینکه صدام رو شنید و بعد گفت: چون میفهمنکه دیگه به هدفشون رسیدنو به همین دلیل آدم ها رو ترک میکنن.
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 سرم رو پایین گرفتم و گفتم: عذر میخوام قربان.

یم به اونجا نه ي اون مرد توي آمریکاي شمالي بود. شب با هلیکوپتر شخصکار رو قبول کردم. چند روز بعد رفتم اونجا. خو 

نه دراز کشیدم رسیدم. روي یه تپه روبه روي خونه، فرود اومدم. اسلحه ي تک تیر انداز رو از کیفم در آوردم و روبه روي خو

 و چشمم رو روي دوربین اسلحه گذاشتم تا خونه رو زیر نظر بگیرم.

باال داشت  قسمت خونه که طرف من بود تمام پنجره هاش از شیشه بود. اون مرد با همسرش در اتاق طبقه خونه اي بزرگ بود.

و صحبت میکرد. از پنجره کوچیک باالي سقف، با اسنایپرم که صدا خفه کن روش نصب کرده بودم، یه میکروفن صدا ر

 اشتم. صدا ها این بود: شکلیک کردم به سقف تا ببینم چي میگن و سریع هدفون رو روي گوشم گذ

 بیارم. نمي خوا... آه... جک! بس کن! من نمي خوام دوباره بچه -

 خواهش مي کنم امیلي! این طوري زندگي بهتر میشه...-

 نه نمي خوام. تو که نمي خواي من دوباره حالم بد بشه. هان؟-

 تانیا:

آه خداي من! آه! نه! سریع  بلند شدم و بدون اینکه کسي متوجه ام بشه،از اونجا دور شدم. وقتي رسیدم خونه توي اتاقم رفتم. 

 رابین دستم رو گرفت و گفت: کجا میري دختر خانم؟

 سرش داد زدم و بلند گفتم: ولم کن!

 سریع توي اتاقم رفتم و در رو محکم کوبیدم و قفل کردم. 

 رابین:

لي تعجب کرده بودم که تانیا چرا عصبانیه.پشت در رفتم تا در بزنم که صداي گریه کردنش رو شنیدم. مونده بودم چي بگم. خی

 کنار دیوار تکیه دادم تا بیرون بیاد که یک ساعت بعد بیرون اومد. سریع راه مي رفت. رفتم دستش رو گرفتم. گفتم: چي شده؟

 اشک گفت: ولم کن باید برم! ولم کنید قربان. برگشت طرفم. دیدم با چشماني پر از 

 تانیا:

به سرعت به سمت اتاق رئیس رفتم. نمیدونستم چي توي ذهنمه؟ ذهنم خیلي شلوغ بود. بدون اجازه محافظان وارد اتاق شدم. 

 رئیس که طبق معمول مشغول بود، متعجب شد و گفت: چتهدختر؟  

 باید بکشم بهم بدید؟ باید دربارش بدونم.قربان میشه اطالعاتي درمورد اون فردي که  -

 گفت: همراه من بیا به دفترم تا بهت توضیح بدم. 

وقتي که به دفتر رسیدیم، بادیگارد هاي رئیس که از افراد رابین نبودن، خواستناسنایپرم رو ازم بگیرن. منم سریع کلتم رو در 

حه هاشون رو در آوردن که یکدفعه ببر سیاه گفت: واو!دست نگه آوردم و روي سر یکي از اون ها گذاشتم. بالفاصله همشون اسل

 دارید! این دختر به اسلحه اش حساسه! نترسیدبه من صدمه نمیزنه. بیا تو دختر. بیا.

 قربان میشه دربارش توضیح بدید؟-

به اون اجازه بدم خب اون یک وسیله براي محفوظ سازي محموله هاي قاچاق ما ساخته بود بعد از ساخت از من خواست تا -

همیشه از تیم ما خداحافظي کنه اما من اجازه ندادم اون هم ناپدید شد. همراه با همسرش، شبانه که خونش رفتیم خالي بود و 

هیچکس نبود. حدود چند ماه پیش، جهنمي همون جاسوس دو جانبه ي ما، اونا رو پیدا کرد و من به تو براي کشتن اون و پیدا 

 اعتماد داشتم. به همین دلیل این ماموریت رو بهت دادم.کردن اون وسیله 

 حقیق میکردم. بعد دست به کار میشم.تخب من باید اول درباره ي اون مرد -

 باشه میتوني بري.-

 سر جام ایستادم و گفتم: اما قربان چرا به جهنمي اجازه ندادید اون فرد رو بکشه؟ اون که ازمن ماهر تره

 ه حاال برو بیرون!این دیگه به من مربوط-

 بعد اینکه احترام گذاشتم،بیرون اومدم و به طرف خانه حرکت کردم.
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 رئیس:

و بکشه به نظرت رخب اینم از این! ناگهان رئیس آزمایشگاه از پشت پرده بیرون اومد و گفت: اگه اون بفهمه که باید پدر خودش 

 این کار رو میکنه؟

 ن همه چیز رو میدونه.خب به همین دلیل اینجا اومده بود. او-

ن س بهتره جاسوس ماهر همون جهنمي رو براي مراقبت بفرستي که اگر خواست پدرش رو نکشه، جهنمي تانیا رو بکشه. چوپ-

 تانیا براي ما خطرناکه و ممکنه علیه ما بشه این رو که میدوني اون از تمام جاسوسان ما قوي تره.

 باشه. نگران نباش. جهنمي رو براي مراقبت از دور براش مي فرستم.-

 اون موقع میدونستم همه این ها زیر سر مامبا سر دسته همه این آشغال هاست.

 تانیا:

 وقتي با هلیکوپتر رسیدم خونه، سریع تمام وسایلم رو جمع کردم و براي تحقیق از اون مرد راه افتادم. باید مطمئن میشدم اون ها

 خانواده ام هستن. اونا یک سال پیش کشته شده بودند چطور امکان داره؟ که نزدیک در با رابین برخورد کردم.

 کجا تانیا خانم نمیخواي بگي چي شده؟ -

داستان رو براش تعریف کردم. بعد زود از خونه بیرون رفتم. حدود یک هفته اون فرد رو زیر نظر گرفتم. توي اینترنت سوابق 

و شوهر رو پیدا کردم. باورم نمیشد اونا پدر مادرم بودند. آه خداي من! پدر و مادرم توي یک هتل خارج شهر بودند. اون زن 

 منم توي اون هتل یک اتاق گرفته بودم.

 رابین:

بودم ببر سیاه متاسفانه منم فهمیده بودم که تانیا قرار بود پدر خودش رو بکشه. تصمیم گرفته بودم تانیا رو تعقیب کنم چون مطمئن 

براي ترس از تغییر جبه دادن تانیا، یک قاتل براي کشتنش استخدام میکنه. تحقیق که کردم فهمیدمجهنمي رو براي کشتن تانیا 

استخدام کرده. اون موقع واقعاً عاشق تانیا شده بودم البته با هم نامزد هم کرده بودیم و براي عروسي آماده مي شدیم که حتي خبر 

 تفاقات بد در راهه.نداشتیم ا

 تانیا:

اونجایي که پدر و مادرم اقامت داشتن یک هتل لوکس بود. منم اونجا اتاق گرفتم. تصمیم گرفتم برم توي اتاق پدر مادرم یک 

ساعت بعد هوا گرگ و میش شده بود. حدود ساعت پنج و شش بود. رفتم طبقه پایین و در زدم. بادیگارد پدرم اومد از چشمي 

پشته دره اما من دستم رو روي چشمي گذاشته بودم ماسکم رو زدم  و وقتي که در رو باز کرد به طرفي هلش دادم و ببینه کي 

داخلرفتم. کلتم رو گرفتم طرفشون و گفتم: اگر صداتون در بیاد شلیک میکنم.مادرم نگران به طرف پدرم اومد و گفت: چي شده 

 جک؟ اینجا چه خبره ؟!

 کشتن من اومده  هیچي یک تروریست براي-

بهش گفتم من یک تروریست نیستم بعد ماسکم رو برداشتم و پرت کردم. بادیگارد پدرم رو زدم و بعد بیهوشش کردم. مادرم در 

 حدي ترسیده بود که با گریه به من التماس میکرد.

 رابین:

دراز کشیده و  یک آپارتمان با اسنایپرشتانیا رو تعقیب کردم و به اون هتل رسیدم. از دور دیدم جهنمي نزدیک هتل روي سقف 

 تانیا رو نشونه گرفته.

 تانیا:

 بلند با بغض گفتم: برو اونور. پدرم با کمي دقت بعد چند دقیقه گفت: تو کي هستي؟ خیلي برام آشنا هستي!

یلي نامردي...خیلي باگریه بهش گفتم: یعني منو نمیشناسي؟ واقعاً اینقدر نامردي؟ وقتي منو فراموش مي کني همین میشه! خ

 نامردي!
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 شروع به گریه کردم و بلند داد زدم: خیلي نامردي! 

 جک با بغض گفت: تو کي هستي؟! تو کي هستي؟

 بلند گفتم: منم پدر! تانیا، دختر کوچکت!

 رابین:

ر رو باز کردم و داخل دم و سریع پله ها رو باال میرفتم. دیگه طاقت نداشتم منتظر آسانسور بمونم. به اتاقي که پدر تانیا بود، رفت

 شدم. بحث تانیا با پدرش رودیدم. کمي تعجب کردم.

 تانیا:

مادرم از شنیدن حرف من، جیغي کشید و دستش رو روي صورتش گذاشت. بغض سنگیني همراه با اشک آماده ي شکستن بود. 

 به پدرم گفتم: واقعاً انقدر فراموش کردن من براي شما آسون بود؟!

 دهانم گذاشتم و گریه کردم. بعد چند دقیقه به پدرم گفتم: چیکار کردي که رئیس میخواد تو رو بکشه؟دستم رو روي 

داد کشیدم: اون من رو براي کشتن شما فرستاده!میفهمید با زندگي من چیکار کردید پدر؟! همین اآلن وسایلتون رو جمع کنید  و 

 که هیچ کسي شما رو پیدا نکنه.از اینجا برید.از این کشور برید...برید یه جاي دور 

 رابین:

 دیدم که مادر تانیا داره به پدرش میگه: چرا زنده بودن تانیا رو از من مخفي کردي؟ 

 من مخفي نکرده بودم واقعاً به من گفته بودنمرده.-

 بحثشون بلند شده بود. سریع به تانیا نگاه کردم و پشت سر هم صداش کردم: تانیا! تانیا!

 اما تانیا داشت با خانوادش بحث مي کرد و حواسش به من نبود

 که ناگهان صداي تیر همه جا را به سکوت کشوند. با ترس بزرگم رو به رو شدم.

دیدم تانیا تیر خورده. تیر دقیقاً از قلبش رد شده بود. مادر تانیا با گریه جیغ کشید و اشک چشمانش مثل چشمه به جوشیدن افتاد و 

پدر تانیا خشکش زده بود. منم باورم نمیشد. تانیا به قلبش نگاه کرد.بعد کلت از دستش افتاد و  روي دو زانوش افتاد. من  زانو زد.

سریع خودم رو بهش رسوندم و اون توي بغلم در حال مردن بود و من کاري از دستم بر نمیومد. تانیا با تمام قدرتش گفت: رابین 

 م. من... من عا... عاشقت بودم! خواهش میکنم از خانوادم مرا... قبت کن.ما قرار بود با هم ازدواج کنی

 با اشک هایي که از صورتم میچکید، گفتم: تانیا تو قرار نیست بمیري. خداي من کمکم کن. خداي من!

 دوستت دارم رابین!-

 میزدم و مي گفتم: تانیا! تانیا! نه! نه! دست تانیا که دستم رو گرفته بود، افتاد و عشق من تانیا... از دنیا رفت. بلند فریاد

 جهنمي با لبخندي شیطاني و پیروزمندانه بلند شد و از اونجا دور شد. تا کسي اون رو نبینه.

تانیا رو روز بعد توي قبرستان خاک کردن. حتي ببر سیاه، اون آشغال هم اومده بود. زماني که سرم رو آوردم باال دیدم اون 

 تاده.طرفش رفتم و یقش رو گرفتم و بلند داد زدم: تو اون رو ُکشتي! لعنت به تو!عوضي رو به روم ایس

 . بادیگارد هاي رئیس عصباني شدنو اون آرام در گوشم زمزمه کرد: این قانون جنگه! یا باید بُکشي یا ُکشته شي

 رئیس جک رو زنداني کرده بود و دستگاه رو ازش گرفته بود.

وي سنگ قبر رورت دادم. شب حدودهاي ساعت نُه بود که اومدم سر قبر تانیا. گل هاي داوودي رو عقب اومدم و عصبانیتم رو ق

 گذاشتم و آروم گفتم: ))تانیا انتقامت رو میگیرم!((

 ما فقط آدماي یک قصه هستیم. قدرتمندان ما رو به مرگ پیشکش مي کنن فقط براي بقا خودشون.

 م و گفتم: اما تو فقط به خاطر یه عشق مي خواي انتقام بگیري؟داستان باور نکردني اي بود. رو بهش کرد

 سارا تو هم به خاطرعشق انتقام گرفتي!-
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 چي؟منظورت چیه؟-

ون و به خاطر عشق به پدر مادرت، به خاطر عشق به خواهرت داري اینجا زندگي مي کني. اگر بفهمي یکي خواهرت رو بیرت-

 . درسته؟هر کي رو میشناسي میفرستي سراغ اون طرف تا اون فرد رو نابود کنهزندان کتک زده، چیکار میکني؟ خب مسلماً 

 درست میگي.-

ز اگوش کن سارا! مهم نیست عشقت به کي باشه. به همسرت، به پدر و مادرت، خواهرت یا حتي حیوون خونگیت. اگر یکي  و-

 اینا صدمه ببینه تو جونت هم براش میدي درسته؟

 آره ببخشید.-

نزدیکم شد و گفت: گوش کن سارامن به خاطر این دخترحاضر بودم کل دنیا رو پشت سرم بذارم و رها کنم و همچنین رابین کمي 

 تمام این باند ها رو نابود کنم تا خانواده هاي دیگهمثل من و تو ازهم نپاشه. متوجه اي چي میگم؟

زه ي خروج از اتاق رو بهم نداد. منم قبول کردم. باید چند در اتاق باز شد.یک افسر به سمتم اومد و دستبندم رو باز کرد ولي اجا

 وقت بستري مي موندم تا خوب شم. 

چند روز بعد یک وکیل به مالقاتمون اومد. با چند تا ترفند فهمیدیم خیلي زود میتونیم از اونجا خالص شیم. شاید فکر کنید که همه 

یگم ولي باید بگم درسته براي من و بچه ها همه چي مثل باد گذشت. چي خیلي زود مي گذشت یا بگید دارم داستان رو خالصه م

پشت سر هم دادگاه تشکیل مي شد و هر دفعه شکست مي خوردیم. نمیدونم دادگاه پنجم بود یا هفتم که باالخره دادگاه قبول کرد که 

ود. تازه  انتقام من آغاز شده بود اما شاید همه ما بي گناهیم و همه مدارک جعل شده بود. ما آزاد شده بودیم ولي این پایان ماجرا نب

ي کساني که دارید داستان من رو میخونید، فکر کنید که چقدر خسته کنندستیک انتقام. من میتونستم حتي گذشت کنم و بعد از 

 آزادي یک زندگي تازه داشته باشم.

د هاش رو شروع مي کرد و ممکن بود به کساني که اما اینجور نیست. همین که مامبا مي فهمید که من آزاد شدم دوباره تهدی

دوستشون دارم ضربه بزنه. از همه مهم تر خواهرم سونیاست. اون وقتي که من توي زندان بودم به کمک هري و کوین به 

بود  خودش رسیده بود و کم کم مي تونست راه بره. حتي پاهاش درمان شده بود و اگه فقط ترسي توي دل سونیا مي افتاد، ممکن

باعث و بانیش رو به کشتن بدم. پس باید من اولین حرکت رو میکردم و شاید نباید اسمش رو انتقام بذاریم. شاید باید بگیم 

 محافظت. بله! من باید از اعضاي خانوادم محافظت مي کردم. حتي اگر به کشتن مامبا محکوم مي شدم.

ود. اون یک خونه نسبتا بزرگ داشت همه بچه هانه. اونایي که با من متحد روزي که آزاد شدم، ویلیام به دیدن همه ي ما اومده ب

بودند توي اون خونه بودند مثل هري،ویلیام،سم، اسکات و کوین و همینطور چند تا از بچه هاي مورد اعتماد. وقتي داخل شدم 

د.مثل یک موجود تمام لبخند و عشق رو همه خوشحال بودن. اما من نبودم. من اصال خوشحال نبودم. من فقط تنفر توي وجودم بو

از درونم بیرون کشیده بود. به همه نگاه کردم و بعد به اتاق سونیا رفتم. در رو باز کردم و دیدم که خوابه و کوین هم کنارش 

شیدن، سرش روي تخت خوابیده. نفس عمیقي کشیدم و خیالمراحت بود. وقتي داشتم بر میگشتم کوین بیدار شد و درحال خمیازه ک

 کمي کش و قوس داد به بدنش و وقتي من رو دید فریاد زد: سارا! 

 سونیا با صداي کوین بیدار شد و وقتي من رو دید، گریه کرد و گفت: من دارم خواب میبینم؟!

 لبخند لرزوني زدم و بعد گفتم: نه خواهر مهربونم. نه عشقم. من اینجام، من برگشتم!

اشک هام بي صدا از روي گونه هام سر میخورد. سرم رو کج کردم و به سمتش رفتم و روي تخت نشستم و بغلش کردم. 

 سونیابلند بلند گریه میکرد. منم بي صدا اشک مي ریختم.آخ که چقدر دوري ازش برام سخت بود! آخ که چقدر دلتنگش بودم.

رو ببینم  : ببینم من دلم براي چهرت تنگ شده بود. بذار صورت قشنگتسونیا رو از بغلم جدا کردم و با صداي لرزون گفتم

 نازنین من. مهربون من!

رد یکهو ناپدید متوجه شدم که کوین از اتاق بیرون رفت. سونیا بلندتر گریه کرد. با مشت به من میزد و مي گفت: تو! توي نام

 ... من بدون تو میمیرم تو... تـ...شدي. من رو ترک کردي. نه!تو... مثل مامان بابا تنهام گذاشتي

 . من خواهر بدي بودم. تنهات گذاشتم. از خودم بهت خبري ندادم. بزن محکم تر بزن من...من...آره بزن-

ودم که از گور بسونیا من رو بغل کرد و هر دو بلند بلند گریه کردیم. واقعا دلم براش تنگ شده بود. من براش مثل جنازه اي 

 ورم نمي کرد. نه نمي شد که باور کنه.برگشته بود. با

 از اتاق بیرون اومدم. نفس عمیقي کشیدم. رابین گفت: خب نقشت چیه؟!
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 اون باشگاه کجاست؟!-

اره اما من هنوز سوار ماشین خوش دستم شدم و به اون مسیررفتیم. دم باشگاه پیدا شدم. از دور نگاه کردم. اوه! چقدر محافظ د

 دیدم از در پشتي یکي که به نظرم آشنا بود، بیرون اومد.اون هیوال قدیمي هستم! 

 داشتم به سمتش میرفتم که رابین گفت: صبر کن. کجا میري؟ دیوونه شدي؟!

 کرد و من زندان افتادم. حاال برو کنار! به من خیانت اون یکي از افراد من بود.-

فتم: ا دست هاش گرفته. رو به روش ایستادم و گپس زدمش و به سمت در پشتي رفتم. دیدم نشسته روي جدول و سرش رو ب

 چیزي شده؟!

 مزاحم نشو برو گمشو!-

 آم... توماس تو خیلي تغییر کردي!-

تا سرش رو باال آورد، یقش رو گرفتم و محکم کوبیدمش به دیوار و فریاد زدم: حاال به من خیانت میکني؟ من رو توي مخمصه 

 میندازي؟!

ام نگاه نمیکرد. دستم رو مشت کردم که بزنمش که یکي از پشت من رو گرفت و برد عقب و فریاد با دیدن من، لرزید. به چشم ه

 زد: آروم بگیر سارا اگر بکشیش چه بدرد ما میخوره؟

دست رابین رو گرفتم. چرخي زدم و از پشت محکم زمین کوبیدمش. به سمت توماس رفتم تا اومدم بزنمش به گریه افتاد. تعجب 

 انیت به عقب قدم برداشتم و گفتم: چیه ترسیدي؟!کردم و با عصب

قربان من متاسفم. اما مامبا و مکس تهدیدم کرده بودن. اونا میخواستن همسر و دختر کوچولوم رو به قتل برسونن. من...من -

 مجبور بودم.

. پر خون شده بود. یقه ي به پشت برگشتم و داد بلندي سر دادم. به سمت دیوار رفتم و مشتي بهش زدم و به دستم نگاه کردم

 توماس رو گرفتم و بلندش کردم و گفتم: مامبا چیزي درباره من میدونه؟!

 از اون موقعي که مکس روسراغ شما فرستاد، دیگه خبري نداره.-

 توماس رو هل دادم و به سمت ماشین رفتم صدا زدم: سوار شو رابین.رابین!

 ت داري. آخ!آخ لعنتي! تو یه دختر نحیف هستي. انقدر قدر-

 تو هنوز داري به خودت مي پیچي؟ بپر باال!-

با چهار دست و پا به سمتم اومد و سوار صندلي شاگرد شد و وقتي حرکت کردم شروع کرد به خندیدن. به سمتش برگشتم و گفتم: 

 تو حالت خوبه؟!

 دوباره خندید و گفت: نه! به همین دلیل اسمت رو گذاشتن هیوال؟!

شین رو گاز دادم و به خونه برگشتیم. به اتاقم رفتم. توي آینه به صورتم نگاه کردم. اه! این موهاي مزاحم سري تکون دادم ما

دوباره بلند شده! قیچي رو برداشتم. کل موهام رو تا زیر گوشم کوتاه کردم. به خودم نگاه کردم. یاد اون روزي افتادم که مامور 

 مخفي پلیس رو کشته بودم.

امبا نه تنها به من و مکنارم بودن. کمي توي آینه به چشمهام نگاه کردم. شاید انتقام کار درستي نباشه اما...اما مزاحم ها همیشه 

 خانواده ام آسیب رسوند بلکه با توزیع مواد مخدر جوان ها و بقیه ي نسل ها رو بیمار و نابود کردن.

ودنهم خیلي بهم دوستان رابین که قبال عضوي از نیروي پلیس ب اگر حتي پلیسي در کار نباشه، من باید این کار رو کنم. البته

 اي ممکن.جکمک کردن. تصمیم رو گرفتم. باید کوین و سونیا رو به یه کشور دیگه میفرستادم تا جاشون امن باشه.دورترین 

 ام.از اتاق بیرون و پیش هري رفتم و گفتم: خوب گوش کن یک سري محافظ چیني، پاسپورت و بلیط چین میخو

 سارا میخواي چیکار کني؟!-
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بین میخوام کوین و ببه پشتم نگاه کردم. بچه ها داشتن پچ پچ میکردند به داخل اتاق رفتیم روي میز کامپیوتر ها نشستم و گفتم: 

مین فردا هسونیا رو جاي امني بفرستم، بهترین و دورترین جاي ممکن و دور از مامبا تو چین هستش.اونا رو بفرست اونجا 

 نم و نمیخوام به عزیزام آسیب برسه.شب. میخوام این قضیه رو تموم ک

 وقتي داشتم از اتاق بیرون میرفتم گفت: اما مطمئنا خواهرت نمیره.

رو  ه باید بره بهش آرام بخش میزنم و کوین همراه با ویل به چین میرن وقتي جا گیر شدند و همه چي خوب شد، ویلیامن-

 برمیگردونم. بهش توي این جنگ نیاز دارم.

 ان! از امشب همه چیز رو جور میکنم.بسیار خب قرب-

 ممنون.-

به اتاقم رفتم روي تخت دراز کشیدم و به سقف نگاه کردم. همه چي به زودي تموم میشه و من آرامش میگیرم و همراه با سونیا 

 زندگي میکنم. اون موقع دیگه هیچکس و هیچ چیز برام مهم نیست.

چند بار زنگ زد و گریه کرد ولي نمیدونستم ممکنه توي این جنگ آسیب ببینه  دو سه روز گذشت. سونیا به چین رفت. البته بهم

یا نه. قصه من مثل توي فیلم ها نبود که با یک انتقام ساده همه چیز تموم شه. مامبا باید میفهمید. افرادش تک تک میمیرن چي 

 میشه اما متاسفانه براش مهم نبود.

ان گذشته بود اما رابین از اون دوست هاي مخفیش حرفي نمیزد. منم عصبي شدم و حدود یک ماه از اومدنم به بیرون از زند

ازخونه بیرون زدم.زمستان شده بود ولي اثري از برف نبود. توي جاده ها قدم میزدم و روي صندلي پارک نشستم. به آسمان نگاه 

 کردم و نفسم رو با قدرت بیرون دادم.

ر صورتم رد شد و خط عمیقي روش انداخت و من از روي صندلي پرت شدم زمین. همین که تو خودم بودم یک چاقو از کنا

سریع چرخیدم و یک نفر که صورتش رو پوشونده بود، رو به روي من ایستاد. اومدم بلند شم که یک نفر لگدي به شکمم زد و با 

 وم خري هستید؟!درد بدي پرت شدم. سریع به خودم اومدم و با درد پهلو بلند شدم و گفتم: شما ها کد

 مرد با زبون چاقو رو لمس کرد و گفت: اوم... پس حقیقته که هیوال از زندان آزاد شده!؟ توماس بیچاره راست میگفتا!!

 لعنتي چه بالیي سرش آوردي؟!-

 آم... نه. خودش نه. همه ي خانوادش رو جلوي چشمش قتل عام کردیم و اون به خاطر تو تنفر گرفت و گفت که کجایي!-

 ي؟! خداي من! به سمتش حمله کردم و گفتم: مامبا یکهیوالي واقعیه!چ

 اون مرد خندید و گفت: هاهاهاها! واقعاً!

بهشون حمله کردم. نه اسلحه اي داشتم و نه چاقو. با مشت بهشون زدم به سمت آخري که چاقو داشت حمله کردم و یک بار نه 

 شد. بعد خندید و گفت: آره بزن بزن تا... صد بار بهش مشت زدم. انقدر زدم که صورتش پر خون

 یکدفعه گرمي اسلحه رو روي سرم حس کردم. اون مرد گفت: قبل اینکه انتقامي شروع بشود،پایان میابد.

برق شلیک گلوله، همه جا رو فرا گرفتو همه جا رو سکوت شد. اون مرد که اسلحه رو گرفته بود، افتاد به پشتم. برگشتم و اون 

دم. تیر درست از وسط سرش عبور کرده بود. چند ثانیه بعد یک نفر شمشیري روي گلوي مردي که کتک زده بودم، رو مرده دی

 گذاشت و بعد گفت: جناب هیوال لطفاً بلند شید من حواسم هست.

 بهش نگاه کردم یک پسر تقریباً جوان بود. از دور یک دختر به سمتش دوید و گفت: حالت خوبه؟!

 جسد کرد و گفت:ایول جکسون!  خوب خالصش کردي! بعد یک نگاهي به

ن دختر جیغ بلند شدم و عقب رفتم سریع اسلحه اي که روي زمین بود رو برداشتم و به سمتش اون جوان شمشیر دار گرفتم. او

 کوتاهي کشید و عقب رفت و مطمئنم اون تک تیرانداز نشونش رو روي سرم گرفته بود.

 م، گفتم: تو کي هستي؟با اینکه پهلوم رو گرفته بود

 اون مرد نگاهم کرد و گفت: بانو آروم باشید ما با شما هستیم.

 تو کي هستي؟ اگر حرف نزني مي کشمت! بانو؟! تو چه عصري زندگي میکنیم؟!-
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 یهو رابین با عجله اومد و گفت: آروم باشید! آروم باشسارا! اسلحه رو بیار پایین.

 ین؟با خشم نگاهش کردم و گفتم: اینا ک

 براي محافظت ازتو اومدن. فقط همین!-

 آه بله حتماً.-

 آروم باش. تو بدون محافظ اومدي! -

فراد همیشه و همه اسلحه رو پایین آوردم. خنده ي تمسخر آمیزي زدم و گفتم: اول من یک هیوال هستم که تنها بیرون میام. دوم ا

 جا با من هستن. اینطور نیست لیام؟!

این رو که گفتم، همه ي بچه ها حدود ده نفر با اسلحه هاي سنگین از گوشه کنار بیرون اومدن. رابین و اون مرد شمشیر دار 

 تعجب کردن و عقب رفتن. اون مرد به خودش اومد و پا به فرار گذاشت. سریع اسلحه رو باال آوردم و شلیک کردم.

 رو تکون دادم. کنارش نشستم و صورتش رو باز کردم و... اون مرد افتاد. به سمتش رفتم و بدن نیمه جونش

 خداي من!سریع فریاد زدم ، الکس بیا اینجا!

 خداي من! نه نه!-

 توماس... تو؟!-

توماس درحالي که داشت جون میداد، گفت:من... من همه چي رو از دست دادم. زندگي، فرزندانم و همسرم. همه ي اونا جلوي 

 م یک فرصت دیگه داد تا بهش خدمت کنم و تو رو بکشم...من فقط...قربان اون ممکنه از نقشه شما...من جون دادن و مامبا به

 الکس: نه نه نه! توماس خداي من!

 روي زمین پخش شدم. به دست هاي پر از خون توماس نگاه کردم و گفتم: من... من میکشمت... خودم میکشمت مامبا!

 اون سه اعضا، بیرون بود. در رو باز کردم به سالن رفتم و گفتم: خب اینا کي اند؟!بلند شدم به خونه برگشتم. رابین با 

 هیوال متاسفم که معرفي نکردم ولي...-

 دستم  رو به یقش گرفتم و گفتم: نه حوصله داستان دارم و نه وقتش رو دارم. بگو کي هستند.

کردن. معرفي میکنم: جکسون تک تیرانداز حرفه اي، ماریا  خیله خب ولم کن تا بگم.این سه نفر براي یک باند اسلحه کار می-

 هکر و بریو  برادر ماریا مبارز حرفه اي.

 اونم با یک شمشیر؟!-

 آروم باش الکس!-

برادر من از اصول هاي خاصي پیروي میکنه. اون توي شرق تعلیم دیده. به خاطر همین با توجه به گناه و اعمال، اون شخص -

 همچنین در مواقع حساس از اسلحه عقاب صحرا  استفاده میکنه. رو مجازات میکنه  و

دیگه خشم من بیش از حد شده بود. دوستانم کشته شدن، من از خواهرم جدا شدم. خانوادم قتل عام شدن و فقط و فقط به خاطر 

 کشته نشن. اون گروه مسخره ي مامبا. من باید این قائله رو ختم کنم تا افراد دیگه به دست مامبا معتاد یا

 اما نقشه اي به ذهنم نیومد اما ناگهان تصمیم گرفتم چیکار کنم.

هاي مامبا  قوي برام درست کنه. میخوام اول تمام حامي C4ساعت،دو صبح بود. سریع بهاتاق هري رفتم و بهش گفتم یک سري  

اون باشگاه مواد  بح بیدار میشه نه اثري ازرو بکشم و بعد اونجایي که بهش پناه برده رو با خاک یکسان کنم. یعني وقتي کسي ص

 مخدر باشه، نه خاطره اي از مامبا داشته باشن. همه چي نابود بشه.

یدا کنه. اون هم پس دست به کار شدم. با کمک ماریا از محل دو تا بچه ي مامبا، همونایي که براي نجاتشون تا دم مرگ رفتم، پ

. صبح با لیام و خیلي امنیتي مخفي شده بودن اما براي اونا امنیتي بود نه براي منهمین کار رو کرد.اونها توي یک خونه امن 

 اون تک تیرانداز، جکسون حرکت کردیم.
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اوباش  واول لیست مرگ، شخصي به نام سایمون بود. اون اسلحه هاي مامبا رو جور میکرد و طبق معمول با یک سري ارازل 

 ینم جلو رفتم و گفتم: خب کي اینجا اسمش سایمونه؟!در حال قاچاق اسلحه بودن با چاقوي نازن

ه براي چي دنبال همه به سمتم برگشتن بعد زیر خنده زدن و یکي از اونا اومد موهام رو کشید. زیرپایي زد و گفت: توي دختر بچ

 مني؟!

نه، خنجر رو ش رو منفجر کدستم رو کشیدم و بلند شدم. چاقو رو توي دستم چرخوندم و قبل اینکه جکسون اجازه بگیره که مغز

تن به به سمتش پرتاب کردم و به شاهرگش برخورد کرد و نقش زمین شد. بقیه اسلحه ها رو بیرون آوردن و به سمتم گرف

 سمتشون برگشتم و گفتم: بکشیدشون.

ن شده بود. یکي رق خوبا حرفم، با اولین شلیک گلوله جکسون همه بچه ها که پنهان شده بودن، اونا رو به گلوله بستن و زمین غ

 که با آخرین جونش روي زمین خودش رو میکشید گفت: تو...تو دیگه کي هستي؟!

 پام رو روي کمرش گذاشتم و گفتم: من؟ خب من هیوالیي هستم که براي شکار اومده!

مقر کنترل امنیت و  برگشتم سوار ماشین شدیم و از جکسون تشکر کردم و به لیام گفتم به مقصد بعدي حرکت کنه. یعني کسي که

حصار هاي برقي خونه امن رو داشت. تقریباً یک مایل با خونه فاصله داشت و خیلي قوي بود. اون ها پهباد هاي بزرگي داشتن 

 که کل خونه رو زیر نظر داشت. حتي یک سرباز هم اونجا نبود اما تمام پهباد ها به اسلحه هاي قدرتمندي مجهز بودند.

ه رسیدیم، با وسیله اي که ماریا ساخته بود، روي یه سري از اون پهباد هاي اون خونه، مخ این امنیت ها، وقتي که به اون خون

 یعني آلن  نویز هاي زیادي مینداخت. این کار باعث میشد همه پهباد ها بیفته و ارتباط آلن با بیرون و خصوصاً مامبا قطع بشه.

داخل خونه شدیم.یک خونه ي معمولي بود اما یه اتاق کوچک معلوم بود. تمام اون کامپیوترها و وسایل اونجا بود. تا در رو باز 

کردم اون از ترس رو به روي در بود و کلت رو جلوي من گرفته بود. انگار که یه بچه بود! با ترس گفت: نزدیک نیا و گرنه 

 شلیک میکنم!

 دم و گفتم:بزن خب!دست هام رو باز کر

 جکسون که از صد متر اونطرف تر من رو زیرنظر داشت، گفت: قربان!

 تو دخالت نکن!-

 ِد بزن لعنتي!-

شلیک کرد. خندیدم. به سمتش رفتم و دستم رو روي میز گذاشتم و گفتم: معلومه یک احمق بیشتر نیستي! اون اسلحه خالیه و تو 

 امنیت اون خونه ي امن رو خاموش کنم! هم بهم میگي که چطوري اون پهباد ها و

 اون بچه اسلحه رو انداخت و گفت: وقتي اون دو شاخه رو از پریز بکشي، همه چي قطع میشه!

 نیشخندي زدم و گفتم: یعني کل اون امنیت به برق وصل میشد. اینقدر مامبا احمق بود!

 دست هام اشاره کردم که برگردید باید بریم اون خونه! برق رو کشیدم ویک سیلي به صورتش زدم و از خونه بیرون اومدم. با

جلوي در ورودي درحالي که دستم توي جیب هام بود، ایستاده بودم. یک لحظه دیدم تمام پهباد ها منو نشونه گرفتن اما بعد از چند 

نو دیده و ترسیده. بعد از دقیقه همه سقوط کردن. بعد متوجه شدم از پنجره طبقه دوم، پرده تکون خورد مطمئن بودم دخترش م

 سقوط پهباد ها، تمام برق ها قطع شد و دروازه متصل به برق با ولتاژ باال باز شد.

رو باز کردم. از راه  اجازه ندادم لیام دنبالم بیاد. خنجر رو دستم گرفتم و داخل خونه سه طبقه با آجرنما سفید رنگ شدم.در خونه

که رسیدم، صدا  که میرفتم چاقو رو روي دیوار میکشیدم و بلند سوت میزدم به طبقه دوم پله ي فر خورده، باال رفتم. همینطور

 زدم: الینا کجایي؟ هیوال اومده ببرتت، دختر خوبي نبودي هیوال ناراحت شده، کجایي تو؟!

ا بود. همه رو ، اونجدوباره سوت زدم. توي راهرو قدم میزدم. اون گلدون و کاسه هاي عتیقه اي که توي خونه قبلي مامبا دیدم

ختر دسر راهم مینداختم. از ته راهرو صداي بسته شدن در اومد و بعدش صداي شکستن شیشه. پشت در ایستادم و گفتم: 

 کوچولوي بابا راه فراري نیست! بیا خاله میخواد ببرتت پیش مامانت.

 توي گوشي گفتم: جاش نزدیک پنجره یک شلیک کن.

 ید. نیشخندي زدم و گفتم:دیدي مامان اومده دنبالت؟ بیا بیرون.با شلیک جکسون الینا جیغ کش
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ا... چشمم به تخت پشت در، صندلي گذاشته بود. پام رو باال بردم و محکم توي در زدم و باز شد. به داخل که رفتم خبري نبود ام

. موهاش رو تخت به من نگاه کردخورد. تشک یه تکون خورد. به سمتش رفتم و تشک رو بلند کردم و پرت کردم. الینا از زیر 

اقو رو زیر گرفتم و به راهرو کشوندمش. اونم جیغ میکشید.پرتش کردم توي راهرو پشتش رفتم و موهاي بلوندش رو کشیدم و چ

 گلوش گرفتم و گفتم: ادوارد  کجاست!؟

 از دست پدر فرار کرده! خیلي وقته ازش خبر ندارم. اون رفته ژاپن-

 و قدم زدم و چاقو رو توي دستم چرخوندم و گفتم: هوم. پدر!رهاش کردم و توي راهر

ولي من براش یه  مامبا یک پدر نیست. اون یه مار سیاه سمیه! و تو بهش میگي پدر؟! به خاطر اینکه از تو اینجا محافظت میکنه

 غافلگیري قشنگ دارم.

ر فیلم بگیره. پشت سر الینا نشستم و چاقو رو زیر به لیام که پشت سرم بود، گفتمبیاد جلوي روم بایسته و از کشتن این دخت

گردنش گرفتم و گفتم: میدوني مامبا؟ ادوارد کار خوبي کرد فرار کرد.در واقع راهش رو از تو جدا کرد. امیدوارم خوشبخت بشه 

 اما انتقام من شروع شده و تو نباید دست روي نقطه ضعف من میگذاشتي.

دم با چاقو گلوش رو بریدم. با جیغ ضعیفي اون مرد. چاقو رو به لباس هاش مالیدم و خون همونطور که گردن الینا رو مي کشی

 رو پاک کردم. بلند شدم و گفتم:

وقتي چند تا سگ شکاري با خودت مي بري شکار، ممکنه اونا شکست بخورن. پس بهتره قبل اینکه خودت هم شکست بخوري، 

ممکنه اون شکار یک گرگ زخمي باشه و اون گرگ زخمي من هستم. همون  اون شکار لعنتي رو با یک تیر خالص کني. چون

 هیوالیي که تو ازم ساختي و دیر یا زود تو هم به خانوادت توي جهنم مي پیوندي!

دیگه براي امروز بسه. خسته شدم، بریم خونه. وقتي برگشتیم ساعت حدوداي هشت شب بود. جکسون داشت درمورد من به بریو 

تولي من باید امشب همه چیز رو تموم میکردم. به اتاق هري رفتم که همراه اون شاگرد کوچولوش در حال ساختن و ماریا میگف

 بمب ها بودن. بهش گفتم: هري میشه باهات خصوصي حرف بزنم؟

 با اشاره هري اون پسر بیرون رفت و گفت: قربان!

 این بمب ها امشب حاضر میشه!-

 ؟قربان همشون حاضرن. امرتون چیه-

به سمت در رفتم و گفتم: حقیقتش میخوام همه چي رو امشب تموم کنم. به اون پسر بریو بگو همراه من بیاد. به هیچکس نگو. به 

 الکس، لیام و حتي ویلیام. خودم تمومش میکنم وبر میگردم.

 اطاعت قربان!-

از خونه بیرون زدیم. وقتي به خونه نگاه چند ساعت گذشت. حدودهاي سه صبح بود که کیف بمب ها رو برداشتم و همراه بریو 

 کردم، احساس کردم که خیلي تنها و خالي افتاده. از اون موقعي که سونیا رو فرستادم چین، ساکت شده. همه دوستش داشتن.

 با بریو به باشگاه مواد مخدر مامبا رسیدیم. با دوربین نگاه کرد و گفت: قربان کسي نیست. نه نگهبانینه خدمت کاري!

 مهم نیست. همراهم بیا!-

همین که وارد ساختمون شدیم همه کنار مامبا با اسلحه رو به روي ما ایستاده بودند، دستام رو بردم باال و کیف ها افتاد.یک نگاه 

به بریو کردم. با هم سر تکون دادیم. اسلحه ي عقاب صحرا رو بیرون آوردم و به سمتشون شلیک کردم و به پشت مبل پریدم اما 

بریو یک پرشي زد و با شمشیرش به هر کي میرسید، در عرض دو ثانیه دستشون رو قطع میکرد. باورم نمیشد،. خیلي سریع 

بود! من خشاب رو عوض کردم و تا اومدم شلیک کنم دیدم روي هوا یک چرخي زد و به سمت اونا شلیک کرد. یک، دو، سه، 

 ! همه کشته شدند.0تق تق تق

 ه هاي باال دوید. به سمت بریو رفتم. خندیدم و گفتم: هي بدجور ماهر هستي ها!مامبا به سمت راه پل

رگ بود.حاال بریو شمشیرش رو زمین گذاشت به مرده ها احترام گذاشت و گفت: اونا انواع گناه رو کرده بودند و لیاقتشون م

 چیکار کنیم؟

د و به من کمک کرد ، مامبا با سیگار برگش پایین اومد خب باید تمام بمب ها رو جا سازي کنیم. شمشیرش رو توي غالفش کر-

و تا سرم رو آوردم باال دیدم یک تیر بار بزرگ دستشه، و دستش روي ماشه رفت و شلیک کرد به سمت بریو دویدم و هلش دادم 

طرف پنجره رفتم و دیدم ثانیه دیگه منفجر میشد. به  90از پنجره پرت بیرونشد. یکي از تیر ها به چاشني بمب برخورد کرد و تا 
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که بریو با آرامش روي زمین فرود اومده بود اما من تیر خورده بودم. یکي به بازوم، یکي به پام ، و یکي هم نزدیک قلبم. خوني 

که از بدنم فوران میکرد رو نگاه کردم. خون روي صورتم و حتي چشمهام هم ریخته بود، دیدم از دور ماشین هاي آشنا میان. بله 

 گار هري تحمل نداشته و به بقیه خبر داده به الکس و بچه ها نگاه کردم و...ان

 الکس: 

 از ماشین پیاده شدیم و تا اومدیم به سمت ساختمان بدویم، لیام گفت: اونجا!

اش از چشمه همه به پنجره طبقه دوم نگاه کردیم سارا غرق در خون بود و ایستاده از پنجره ما رو نگاه میکرد. اشک و خون

زیباش بود. تمام  ومیبارید اما باورمون نشد. یک انفجار بزرگ رخ داد و تنها یادگاري که از سارا برامون موند، لبخند همیشگي 

 بمب ها منفجر شدن. ساختمان در آتش غرق شد و پس از چند ثانیه فرو ریخت.

سوار کردیم و از اونجا دور شدیم. فردا صبح  همگي خشکمون زده بود. با صداي آژیر پلیس، به خودم اومدم. ویل رو به زور

توي روزنامه ها، اخبار همه جا پخش شد که یک باشگاه که در اصل آزمایشگاه تولید مواد مخدر بود، در مرکز شهر به علت 

که مردم رو  نشت گاز منفجر شد و مردم حتي از اونجا خبر نداشتند. اون ها از وجود قهرماني به نام هیوال خبر نداشتن. قهرماني

از کشت و کشتار بي رحمانه و نقشه هاي شوم مامبا نجات داد. قهرماني که زندگي آرومي داشت. یک حیوان اهلي بود. در آخر 

 به هیوالیي درنده و ترسناک تبدیل شد.

 سارا دل رحم بود اما از بیرون ترسناک و خطرناک بود. اون براي همه به یک خاطره تبدیل شد.
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