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ز فردا ذر اگرمان   سومین دختر وارثرمان   ده و ده دقیقهرمان    
دختری جاا مااهاده در یاار او و رو ااان 
روزهاای گاذ اااتاه و گد  اااده در د ت    

ب د وجودش از ها ب دآغوش مادری که سال
ها در پ  درد دوری َیَرک خورده اسا.سساال

گذرد و ساارهو اا. واهه به واهه به هد م 
ا  از یر هد دوختاه م  هاا    اااود و پ 

ها  و م ج   سااازدس در کا  د هافرجام م 
د و  او پیوهاد ابادی در بح و اه خیز برم 

دواهدس د  اخت   که در یعارضاا  ر هاه م 
پس هقاب  و  اور ا  ی یده  اده اسا.س 
جه ِد  او خواب آ ااا تاهس کاه ساااراهجاا  

 اااودس جا اوِن پاااپاس چاهااه آه ما چاهااه
های  و ای که ذهن یما  هاخو ا کهایده

اهتخاب اساا.س اهتخاِب آرامِ  هخیااتین 
 ه اهس

 

از  ده و ده دقیقاه روا ت ر زهادگ  مردی
دودماااِن ی اااخر اساااا. کااه خوبی   
وجودش را ا ااهاه کردهس هااگاه باا ای ااق  
ای غیر م تظره در  و سااااو. و دقیقاه

 اااودس  همااه چیز برا   م حو  م 
اش غروب و  ااس ساایه هدگ آفتاب ز 

 اااودس  اش م مهمان همیهااا   خاهه
ک اد و   اا  وهااامیادی دهیاا   را پر م 

ها اهزجار م   از یما  سااو. ها و دقیقه
 اابادس در میاان یماا  هاامه ما. هاا پریوی 

اش پر قادر  مهماان هااخواهاده ساااراچاه
گیرد و   اااود و جای قیرگوه  را م م 

هااو  بااا اا دل اه ایازی در ده و ده 
 .آورددقیقه برا   به ارمغان م 

س  یی.ه  یماد  یههوارث بودنس هم
از   باا قا    هاااهیااااان  گااه

  یاااناهارافا  یرا بارا یاااا امااا  دها 
 ک  د م ییر دساااتخوش یغ یهور

از    اا  کاه بعاد از مر س ی هاا ز
 ی!  الس مرزهاماهد ها به جا مآن

  اوهدس جا به جا م هها . باور ب
بر   دختر وارث داسااتاه ینسااوم

از  یکه هاگاه باد   یاا.مدار دختر
ج س ساارهو اا. او را به ساام. 

سااو    از زهدگ یسوج یریمیاا 
 سدهد م
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 یاه رمان: فرقه س نام

 Angel of death نده:  نویس

 / ترسناک  یسی: پلژانر

 

  Angel_Of_Death_Romanم:  تلگرا

 Angel_Of_Death_Roman  :اینستاگرام

 

از اتفاقات رمان   یچکدامبوده و ه یسنده ذهن نو یلرمان تخ یناتفاقات ا تمام
 .یستن یواقع

 

 : یسندهنو سخن

به ژانر   یاز بچگ  یشهتجربه من از نوشتن رمانه. هم یناول یندوستان ا سالم
داشتم   دفتر   یهداشتم. بچه که بودم    یادیو داستان نوشتن عالقه ز  ییوحشت و جنا
  ینده باشه در ا  یاگر عمر  یشالل و ا  ینوشتمخودم قصه و داستان م  یکه داخلش برا

رمان و   یکبه  یکنمم یلشم و تبدیدانجام م یسی بازنو یهاون داستان ها رو هم 
هست که به صورت کامل نوشتمش   یرمان   یناول  یاه. رمان فرقه سیکنممنتشرش م

موفق به  یلیبه دال یمختلف رو شروع کردم ول  یو قبال چند بار نوشتن رمان ها
 ی اجتماع  یخب امروز با وجود شبکه ها یتموم کردنشون نشدم ول یاانتشارش و 
راحتر  یلیها خ یسندهنو  یمنتشر کردن رمان برا یگهگرام د  ینستاا و مثل تلگرام 
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از اتفاق ها و  یچکدومذهن خود منه و ه یلتخ یاهشده. تمام داستان فرقه س
  یروز تو ذهن من بودن و    یشهها هم  یتشخص  ین. ایستنن  یهاش واقع   تیشخص

رمان  این. یسیشبنو یدخودت با یبخون  یخوایرو م ینفر بهم گفت اگر داستان  یه
گرفتم   یمتو ذهن من بود و تصم  یشهها و اتفاقاتش هم  یتبا همه شخص  یشههم

  یاه رمان فرقه ساز خوندن  یدوارمرمان. ام یهکنم به   یلشرو کاغذ و تبد یارمشب
 .ینلذت ببر

 

 تشکر  با

Angel Of Death 

 

 

 :رمان خالصه

 اییره قاتل زنج  یکاز پِس    یبعج  یهااست؛ جنازه   یر شهر سراز  یوار از در و د  سیاهی
 اند گناهانیکردن ب   یو قربان  گرفتن جان   یدر پ یطانش یروانبه جا مانده است. پ

قتل،   ی. در وانفساآیندیبزرگ« ِگرد هم م  یطانمقابله با »ش  یبرا   یسپل  یروهایو ن
 ین ب ینابود یز رستاخ یتا برا شودیم رگزیدهب ینیحس یر مرگ و خون؛ سروان ام

 .ها ببردرداپوش یسردسته یتبه ماه  یها نفوذ کند و پآن
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 مقدمه

صورتش خون  یکرد،که پشت سرش رو نگاه کنه با سرعت فرار م  ینبدون ا دختر 
. چند مرد که یکردم یزیلود بود و گونه سمت راستش پاره شده بود و خون رآ

چاقو تو دستشون بود به دنبالش  یهقرمز به تن داشتن و هر کدوم  یرادا
المپ   یککه توسط    یکتار  ییراهرو شد، راهرو  یکدختر هراسان وارد    یدوییدن،م

داشت، دختر روشن بود و اطراف راهرو چهار در وجود  یکم یکزرد رنگ کوچ
رادا   یپا  یاما قفل بودن، صدا  یکشیدم  یینپا  یکی  یکیدر ها رو    یرهعاجزانه دستگ
راهرو نگاه کرد بن بست بود، عاجزانه   یشد، دختر به انتها یکتر پوش ها نزد

وارد اتاق شد و    یعسر  یباز شد با خوشحال  ر و د  یدکش  ییندر رو پا  یناخر  یرهدستگ
قدم رادا پوش ها از   یمشخص نبود. صدا یزیبود و چ یکدر رو بست، اتاق تار 

  یده شن ییصدا یچه یگهگذشت و د  یمدت  یشد،م یده داخل راهرو به وضوح شن
در رو باز کرد و وارد راهرو شد، راهرو در سکوت فرو رفته   ی. دختر به آرام یشدنم

وارد راهرو شد و آهسته شروع به    یختر به آراماز رادا پوش ها نبود. د  یبود و اثر
از پشت سرش   یبیعج یپا یحرکت کرد. هنوز چند قدم بر نداشته بود که صدا

. دختر با لرز قصد فرار  یخوردبه پوستش م  یگرم  یبعد نفس ها  یهو چند ثان  یدشن
وارد بدنش شد و  ودیموج یز ت یبلند شد و دندون ها ینداشت اما ناگهان از زم

جان دختر کف راهرو افتاده بود،   یبعد بدن ب   یه و چند ثان  یدکش  یغ ه وجود جبا هم
 .رادا پوش ها برگشتن و جنازه رو بلند کردن و بردن

  

 یشروع باز – اول  فصل
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 حامد

نگاه  یر ام یخال یز اداره شدم و به سمت دفتر رفتم، در دفتر رو باز کردم و به م وارد
. لباس  یادسرکار ب یر عادت داشت د  یشهبود، هم  یومدهکردم، طبق معمول هنوز ن

رو چک کنم   یقبل یپرونده ها  یخواستمنشستم، م یزمو پشت م یدمفرمم رو پوش
 .سرباز در زد وارد شد یهکه 

 پرونده رو دادن و گفتن بدمش به شما  ینجناب سروان جناب سرهنگ ا -سرباز

گذاشت و از اتاق خارج شد.   یرو از دست سرباز گرفتم و سرباز احترام نظام  پرونده
بود   یجواهر فروش یهبهش انداختم. درباره سرقت از  یپرونده رو باز کردم و نگاه 

که پرونده    ینحب مغازه به شاگردش مشکوک شده. بعد از اصا یرسیدو به نظر م
 یر از ام  یصبح بود و هنوز خبر  قیقهد9:20به ساعت کردم ساعت    یرو خوندم نگاه 

خودمو برداشتم و    یسیم. بیرفتمرو م  یتمامور  ینا   ییتنها  یدنبود با   ینبود. چاره ا
سرباز گفتم با صاحب   به همراه پرونده از اتاق خارج شدم. در اتاق رو قفل کردم و به

مغازه رو   یکاز نزد یخواستممغازه م یانو بگه ب یرهمغازه و شاگردش تماس بگ
شدم و از اداره خارج شدم و به سمت ادرس مغازه جواهر  ین. سوار ماشینمبب

 یکردندو نفر داشتن با هم بحث م  یدم،رس   یحرکت کردم، به جواهر فروش  یفروش
خاموش کردم و پرونده رو   ینباشن. ماش صاحب مغازه و شاگردش یزدمحدس م

شروع    یدنمبا د  غازهشدم و به سمتشون رفتم. صاحب م  یادهپ  ینبرداشتم و از ماش
مشخصه شما   یز شاگرد من دزده همه چ ینهم ینجاست،به غر زدن کرد که دزد ا

. ازش خواستم در مغازه رو باز کنه، در مغازه رو باز کرد  یدیانجام م یکار الک   یدار
 یبارون زده بود و کف مغازه روزنامه پهن شده بود نگاه   یشبد  یم،وارد مغازه شد 

 .از ورود به زور نبود ینشونه ا یج. هیزیسرقت تم هبه مغازه انداختم، چ
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 انجام شده؟  ی: سرقت ک حامد

  یاد، و نم  یضهبودم و شاگردم گفت مر  خودم تنها تو مغازه  یشبتا د- مغازه  صاحب
و   یمو مغازه رو بست یم روزنامه ها رو پهن کرد ین ا یشب بخاطر بارندگ 11ساعت 

 یشاگرد ب  ین...کار همیستنطال و جواهرا ن یدمصبح که اومدم مغازه رو باز کنم د
 .شهبهونه بود تا نقشه سرقت رو بک   یشرفمه مرخص

و اهل خالف نبوده.شاگرد    یستکار اون ن  شروع کرد به التماس کردن که  شاگردش
 .ساله بود، ازش خواستم ساکت باشه27پسر حدود  یهمغازه 

 ین؟ ندار  یندورب ینجاا -حامد

نفر عمدا پاکشون کرده و   یهپاک شدن،  یلمااما کل ف یمچرا دار -مغازه صاحب
 یخواین؟م یشتریب یلدل یکنید؟نم یر شاگرد منو دستگ ینبوده، چرا ا یمشخصه ک 

 یلم که ف  ینرو داشته و ا یدفقط شاگرد شما کل یه،شما منطق یلنه خب دال-امدح
 ....یانهامون ب یرون یگمها بعد از سرقت پاک شدن هم مشکوکه، االن م

و صاحب مغازه لبخند   یستو التماس که کار اون ن یهشروع کرد به گر شاگردش
 .بره یادت یزندان تا دزد یریم یگفتزد و به شاگردش م یا یروزمندانهپ

 بودن؟  یمهکه سرقت رفتن همه ب  یزاییچ -حامد

 اره چطور؟  -مغازه صاحب

 .کرد  یداشوننشه پ  یگهرو گم و گور کرده و د یدهکه دزد  یزاییهمه چ  یدشا-حامد

 یننشه تا اخر  یدابودن، پ  یمهراحت جناب سروان همشون ب  یالتخ  -مغازه  صاحب
 ...یگیرمم یمهقرونش رو از ب
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و   یستادجلو در مغازه ا یاگاه  ینماش یهصاحب مغازه تموم نشده بود که  حرف
دادن. به  یبود، مامورا وارد مغازه شدن و سالم نظام یدهشاگرد مغازه رنگش پر

بازداشتن! صاحب مغازه که چشماش    یشونمرد صاحب مغازه اشاره کردم و گفتم ا
 :از تعجب گرد شده بود داد زد

ام مگه خرم  یمن خودم شاک  یا یوانهخودت؟؟ د یبرا ییگ م یچ  -مغازه صاحب
 ... یکه از خودم دزد

 :حرفش تموم بشه و صحبتش رو قطع کردم نذاشتم

که چاپ امروز   ییروزنامه ها یچطور یبد  یحتوض ی: نگران نباش اگر بتون حامد
و طال و  یکردن مغازت، کف مغازه پهن کرد  یلقبل تعط یشبصبح بودن رو د

 !!یشینشن آزاد م یداجواهرا تو خونت پ

زد و گفت اوستا تو  یلبخند یشدمغازه که هنوز تو شوک بود و باورش نم شاگرد
و مامورا بهش دستبند    یزد. صاحب مغازه هنوز داشت داد میرهم  یادت  یزندان دزد

منم به  ی،ردن و بردنش اداره آگاه ک  ینشسوار ماش یزد،که داد م  یزدن و درحال
. بعد از بستن  یآگاه  یاد باهام ب دهپرون  یلتکم یشاگرد گفتم مغازه رو ببنده و برا

صبح    11ساعت حدود  یمو وارد اداره شد  یممغازه با شاگرد مغازه به سمت اداره رفت
که   یتا صداش بزنم و صاحب مغازه در حال ینهبود، به شاگرد مغازه گفتم بره بش

 ی صندل یبود تو راهرو رو یستادهسرباز کنارش ا یهتبند بهش زده بودن و دس
اومده باشه و به   یدبا یر ام یگه تا االن د یکرد،نشسته بود و با خشم بهم نگاه م

  یومده؟ هنوز ن  یعنیو در قفل بود!!    یدمکش  یینرو پا  یرهسمت اتاقمون رفتم و دستگ
 برگشتم سمت سرباز 

 ؟یومدنن ینیسروان حس -حامد



 

 
9

 Angel of deathرمان فرقه سیاه |  
 

  یه درباره  یقتحق یچرا قربان اومدن اما جناب سرهنگ فرستادنشون برا  -سرباز
 .یدپرونده جد 

 .خوب یلیخ -حامد

 .به اتاق من یدکن  ییرو راهنما یشونمغازه دار اشاره کردم و گفتم ا به

  

 

*** 

 امیر

 

لباس هام رو عوض کردم و از   یعخوابم برد، سر یشبخسته بودم د یلی خ لعنتی
  ینرفتم و سوار ماش  یگ و در خونه رو قفل کردم و به سمت پارکن  یرون خونه اومدم ب

صبح بود، به اداره  یقهدق9:40شدم و با سرعت به سمت اداره حرکت کردم.ساعت
در قفل   یرو فشار دادم ول  ستگیرهوارد اداره شدم و به سمت اتاقم رفتم و د  یدم،رس

 یومده؟ حامدم هنوز ن یعنی یبهبود. عج

 یومدن؟نژاد ن یهانسرباز، سروان ک -امیر

 .یدپرونده جد  یهاوردن اما جناب سرهنگ فرستادنشون دنبال    یفچرا تشر  -سرباز

 .خوب، ممنون یلیخ -امیر
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در اوردم و به سمت اتاق برگشتم و درو باز کردم و وارد اتاق شدم   یبمرو از ج کلید
به    یستم و مشغول کار بودم که تلفن زنگ خورد، نگاه خودم نش  یز و رفتم پشت م

 .رو برداشتم یجناب سرهنگ بود. گوش یتلفن انداختم، شماره داخل یشگر نما

 .یهاتاقم فور یاب یر ام -یغفار  سرهنگ

 .یامچشم جناب سرهنگ االن م -امیر

بلند شدم و به سمت اتاق سرهنگ رفتم و در زدم    یز رو گذاشتم و از پشت م  گوشی
 :من گفت یدن نشسته بود و با د یزشارد اتاق شدم. سرهنگ پشت مو و

 .ندارم یخوب  یکه خبرا  ین بش یخوش اومد-

خرابه   یه خارج از شهر تو  یگه جنازه د یه االن بهمون خبر دادن  -یغفار سرهنگ 
 ...جنازس ینچهاردهم ین....ایقبل  یشده، به همون شکل جنازه ها یداپ

 واقعا؟؟  یمطرف یبه نظرتون با چ  -امیر

که عادت داره با دندون جنازه    یالیقاتل سر یه ید...شایدونم_نم یغفار سرهنگ 
 ینزودتر مشخص بشه...ا  ید فقط با  یدونمکنه...واقعا نم  یکهت  یکههاش رو ت  یقربان 
 یا  یکنیم یداپ یزیچ یناالن برو و بب ینشده هم یداکه جنازه داخلش پ  یآدرس
 .ونجاناالن ا یو پزشک قانون  یکالنتر  هاییرونه...ن

ادرس رو از دست سرهنگ گرفتم و بلند شدم واحترام گذاشتم و از اتاق اومدم    کاغذ
که   یشدم و به سمت آدرس یناداره رفتم و سوار ماش ینگو به سمت پارک یرونب

ساعت از شهر فاصله داشت. به محل حادثه  یمسرهنگ داده بود رفتم، حدود ن
 یکالنتر  یها ینو ماش نسخرابه بود آمبوال یهشدم،  یادهپ ینو از ماش یدمرس

سرباز راه رو بهم نشون داد و   یه کردم و   یاونجا بودن جلو رفتم و خودم رو معرف 
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  ینش سر جسد بود و داشت معا  یباال  یقانون   یپزشک پزشک   یکام   یم،وارد خرابه شد
 .جلو رفتم و سالم کردم ردیکم

 .یسالم دک  -امیر

وقت   یلیو حامد خ یو گفت: بازم تو، من و کام یدخند یدنمبرگشت و با د کامی
 .یمبود که با هم دوست بود

 یم؟ ندار یچ  یم،دار یخب بگو چ  یزی،بدون سالم عز -امیر

گونه سمت   یها، رو یساله مثل قبل22دختر حدودا  یم،یهجنازه دار یه -کامی
  یلی شده، زخم گونش خ یجادا یز ت یز چ یه  یا زخمه که احتماال با چاقو  یهاستش ر 

چنگال و سوراخه به   یاما تمام تنش پر از جا یست،ن یوحش یوونو کار ح یزهتم
 .تهبهش چنگ زده و گازش گرف یوحش یوونح یه یرسهنظر م

مجرد و بعد از  یدختر، همگ  یکه چهارده جنازه، همگ   یهباهوش یوونچه ح -امیر
 ...یذارهاز خودش نم یرد یچو ه یکنهقتل هم جنازه ها رو جابه جا م

باشن که دخترا رو  یقاچاقچ  یسر یه یدشا یوونه، گفت ح  یشهاره خوب نم -کامی
 ...یهقو یهفرض یه ین..اره ا.یزیچ  یسگ  یجلو یندازنشونو بعد م یدزدنم

 یه؟چ ینا یکام-امیر

جور نماد باشه    یه  یرسیدبود به نظر م  یبزخم عج   یهه  کتف سمت راست جناز   روی
 با دقت به زخم نگاه کرد یچشم وسطش بود،کام یهکه   یرهدا یه

 ...دقت نکرده بودم ینبه ا یبهعج-کامی
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زخم   ینپرونده رو کامل کن و به همراه عکس ا  ینرو دارم ا  یقبل   یپرونده ها-امیر
 .یمبرس یزیچ یه زخم به   ینبشه از ا یدبرام بفرست، شا

 .باشه حتما -کامی

بود؟    ی رفتم و سوار شدم، اون نشان چ   ینکردم و به سمت ماش  یخداحافظ   یکام  از 
 یکه دوست داره رو بدن جنازه ها با چاقو نقاش یهآدم روان یهقاتل  یدشا

 یزیچ  ین چن  ینمکنم و بب  یرو هم بررس  یقبل  ی پرونده ها  ید با  یدونمبکشه...واقعا نم
ن رو روشن کردم و به سمت اداره  ینه. ماش یاهم بوده  یقبل ی بدن جنازه ها یرو

پارک   ینگرو تو پارک ینو ماش یدمبه اداره رس 13:25حرکت کردم و حدود ساعت 
 .نشسته بود یزش کردم و به سمت اتاقم رفتم و درو باز کردم حامد پشت م

 .سالم-امیر

وقت ها  یشتر ب یول یمجالبه ما دوتا همکار یچ  یدونیسالم همکار جان، م-حامد
 !!یتمامور یریمم ییتنها

 .حق با حامد بود خندیدم،

 بود؟  ی. پرونده امروز صبح چ یریمباشه حاال قهر نکن دفعه بعد با هم م -امیر

  یم مغازشو تو خونش قا یمغازه دار جنس ها یهنبود،  یخاص یز چ یچیه -حامد
بوده و شاگردش هم دزد بوده تا بتونه از  یوانمود کنه دزد یخواستکرده بود م

 ...االن تو بازداشتگاهه  یول یره،پول بگ یمهب

جنازه   یه یم،مهمتر دار یز چ یهاون االن  یخیالب یشن،م یداپ  ییعجب ادما -امیر
 ...یگهد
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 دوباره؟  -حامد

  یار رو ب یلقب یپرونده ها یهمونه...راست  یز قبل، همه چ یوهاره به همون ش  -امیر
 .یمکن  یرو با هم بررس یزیچ یه یدبا

جدا کرد و منم رفتم کنارش و شروع کردم باز   یزشم یپرونده ها رو از رو حامد
 .کردن عکس جنازه ها  ی کردن پرونده و برس

 یگردیم؟م یمدار یدنبال چ  -حامد

مثل  یزیچ یهداشت  یبزخم عج یهکتف سمت راستش   یجنازه امروز رو  -امیر
 .بود و چشم وسطش یرهدا یهنماد  یه

با تعجب به حرفام گوش کرد و بعدش پرونده ها رو برداشت و شروع کرد  حامد
 .عکس ها یبه بررس

 بود؟  ینمثل ا-حامد

کرده    یدابود که پ  یجنازه ا   ینکه دست حامد بود رو نگاه کردم، عکس سوم  عکسی
 .یمبود

 .ینه هم یقااره دق -امیر

 ...عالمت رو داشتن  ینو تمام جنازه ها ا  یمکرد  یها رو بررستمام پرونده    یبترت  به

 یم؟ چطور تا االن متوجه نشده بود -حامد

 یه؟...به نظرت نماد چیدونمنم -امیر

 ...یا یگهد یز چ یا  یگروه قاچاقچ   یه ید شا یدونمنم -حامد
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ا  نقطه ره   یه...جنازه ها هر دفعه تو  یبنجنازه ها عج  ین پرونده و ا  ینواقعا ا  -امیر
 ...یستن یرد یچ شدن و ه

 .یرسهبه ذهنم نم یچی...هیدونمواقعا نم -حامد

 .یرسیمم یبه چ  ینیمبب یمکن  یقنشان تحق یندرباره ا یدفعال با -امیر

 .تو کارش یمخوب بر  یلیخ -حامد

 یمساعت بود که داشت3و حدود یقخودم نشستم و شروع کردم به تحق یز م پشت
 یدا پ  یچیاما ه  یگشتیم،ارتباط داشته باشه م  ینشان لعنت   ینکه با ا  یزیچ  یهدنبال  

 .یمشده بود یجواقعا گ یشدنم

 ...یستن یچینداره ه یدهفا -حامد

 ...یگیراست م -امیر

 .شب بود 7به ساعت انداختم، ساعت  نگاهی

 .یگهد یهامروز کاف یبرا -امیر

 .یگهد یماره منم خسته شدم، بهتره بر -حامد

و    یمرفت  ینگو به سمت پارک  یمو در اتاق رو قفل کرد  یماومد  یرون حامد از اتاق ب  با
و به سمت خونه   یمخودمون شد  ینو هرکدوم سوار ماش یمکرد  یبا هم خداحافظ 

فکر اون    یخسته بودم ول  یدوش گرفتم حساب   یهو    یدم. به خونه رسیمحرکت کرد
رفتم سمت اتاقم و لپ تابم    ود،ب  یرشذهنم درگ  یلیخ  یکرد،لحظه ولم نم  یهنشان  

و بازم  یقو چند ساعت تحق یقشروع کردم به تحق ینترنترو روشن کردم و تو ا
شب بود بهتره بخوابم تا دوباره  11:30کردم. ساعت  ی... به ساعت نگاه یچیه
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خونه رو خاموش کردم  یو چراغ هافردا خواب نمونم. لپ تاب رو خاموش کردم 
و به اون نشان و جنازه ها   یدمتخت دراز کش یو رو مو به سمت اتاق خواب رفت

شدم و    یدار از خواب ب  یزنگ هشدار گوش  یو کم کم خوابم برد. با صدا  یکردمفکر م
صفحش رو روشن کردم   یوقت   یرو برداشتم تا هشدارش رو خاموش کنم، ول  یگوش

االن    یهشدار گذاشته بودم ول  یصبح رو  6ساعت    یرو برا  یشتعجب کردم، من گو
  یرایی رو قطع کردم...ناگهان از تو پذ یبود!! با تعجب هشدار گوش 3:30ساعت 

تو خونس؟؟ اسلحم رو برداشتم و آروم در اتاق رو باز   یقدم زدن اومد...ک  یصدا
ق خارج شدم از اتا ینبود، به آروم  یچکسرو نگاه کردم. ه یراییکردم و داخل پذ

  ی چراغ ها رو روشن کنم ول تمنبود، خواس یچکسو حواسم به اطراف بود اما ه
بود، چراغ رو   یچ  ی و معلوم نبود صدا یچیدتو خونه پ ینامفهوم و بلند یصدا

 ...روشن کردم و صدا ها قطع شد

*** 

 حامد

  یگه جنازه د یهشدن  یداخسته بودم و پ یو حساب  یدمشب به خونه رس 9 ساعت
  یکنه کارو م  ینکه داره ا  یزودتر اون روان   یخواستکرده بود و دلم م  یمعصب  یحساب 

خونه رو روشن کردم و خودم رو انداختم  یکنم... چراغ ها  یداپ یکشهو مردم رو م
گروه   یه..یکردمفکر م یاحتمال یها یهرو کاناپه و تو ذهنم به اون نشان و فرض

 یبی ...واقعا پرونده عجیروان  یه  یدمشا یا یا یجرهزن ها؟ قاتل یقاچاقچ  یایی؟ماف
 یمونگشنم بود و شام نخورده بودم و به سمت آشپزخونه رفتم اما پش  یبود، حساب 

هم افتضاح بود، از خونه رفتم  یماشپز یقتشنداشتم و حق یشدم حوصله آشپز
  یرون هم ب  یچساندو   یه کنم و    یرو  یادهپ  یکمگرفتم    یمقفل کردم. تصم  و و در ر   یرونب



 

 
16

 Angel of deathرمان فرقه سیاه |  
 

دختر جلب شد حدودا   یهتوجهم به  یزدم،که قدم م  ینجور هم یابونبخورم، تو خ
بود    یدهشال پوش  یهبا    یمشک   ینو شلوار ج  یمعمول  یمانتو آب   یهسال داشت،    16

به  یشدن،رد م شاز کنار  یتوجه یچو مردم بدون ه یکردم یه گر  یدو داشت شد
 .سمتش رفتم

 ی؟شده؟ گم شد یزیحالت خوبه چ یه  -حامد

 ...یناقا لطفا منو ببر -دختر

 یه؟کجا؟ اسمت چ  -حامد

 ...اسمم سحره، هرجا فقط  -دختر

ساله باشه 35یخوردبود و حدودا بهش م  یدهپوش یمرد که کت و شلوار مشک  یه
 .و حرف دختر نصفه موند و با ترس به مرد نگاه کرد یستاد اومد کنارمون ا

 .یمنگرانت بود  یکل  ی،از من و مامانت جدا شد سحر بابا چرا-مرد

 .یدببخش-سحر

بود و به   180جمله رو با ترس گفت، به مرد نگاه کردم قدش حدود  ینا سحر 
 .یکلیشدت ه

 دختر شماست؟ -حامد

 هست؟ یبله مشکل -مرد

 ...یترسهازتون م  یرسهبه نظر م -حامد

 .محترم یآقا یستبه شما مربوط ن  -مرد
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 :سحر نگاه کرد و گفت با لبخند به مرد

 یترسی؟؟سحر جان تو از من م-مرد

بهم زد و دست سحر   یبا ترس سرش رو به نشونه نه تکون داد و مرد لبخند  سحر 
جنازه   یدستش همون نشان رو یسحر باال رفت... رو یناز آست یو کم یدرو کش

به  یعکرد و سر  یدود یشهرنگ ش یپژو پارس مشک  یهها بود!! مرد سحرو سوار 
و در سمت شاگردو  مکه پارک شده بود و رانندش داخلش بود رفت  یدپرا یهسمت 

 ...باز کردم

 .دارم یاز ...به کمکتون نیآگاه  یسنژاد هستم از پل یهانسروان ک -حامد

 .با ترس بهم نگاه کرد و کارتم رو بهش نشون دادم  راننده

 !رو اغفال نکردم یدختر چیه یگهجناب سروان بخدا بعد از اون د -راننده 

 ...دارم  یاز به کمکت ن -حامد

 یاد؟؟ازم بر م یحتما چه کمک  -راننده 

 .کن  یبرو اروم تعق یاون پژوپارس مشک  -حامد

 .چشم، من احسان هستم-راننده 

به   یمداشت یباو تقر یکردم یباون مرد رو تعق ینماش یاطاروم و با احت احسان
کنه و ناگهان   یشتر سان خواستم فاصلش رو بو از اح یرفتیمسمت خارج از شهر م

ترمز گرفت.    یعخورد و کنار جاده متوقف شد و احسان سر  یدیپژو پارس تکون شد
 یشد و لگد محکم  یادهپ  انندهو ر   یروندر عقب پژو پارس باز شد و سحر پرت شد ب
  یکی شد و    یادههم از سمت شاگرد پ  یتو صورت سحر زد و همون مرد کت و شلوار
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به جناب  یعهمراهم نبود سر یسیمرو باز کرد،ب ینعقب ماش یاز در ها یگهد
جناب سرهنگ   یرو برا یشنکردم و لوک یفرو تعر  یانسرهنگ زنگ زدم و جر

نکنم،  یکار  یکالنتر  یها یرون یدنتا رس ت فرستادم و جناب سرهنگ ازم خواس
باز  یشلوارکه اون مرد کت و   یامکان داشت سحرو بکشن، از در یشدم یر د یول

سحرو    یشد و راننده مو  یادهو عصا پ  یدساله با کت شلوار سف  50مرد حدود  یهکرد  
بود و از احسان  یدهپوش یدکه کت و شلوار سف  یمرد یو پرتش کرد جلو پا یدکش

شدم و به  یادهنکنه و اسلحم رو مسلح کردم و پ یجا بمونه و کار ینهم مخواست
داشت   یدکه کت و شلوار سف  یو به مرد  کردیسمتشون رفتم، سحر داشت التماس م

کردم که همشون بهم نگاه کردن و اسلحم   یکشل ییهوا یر ت یه ید،ببخش یگفتم
 .رو به سمتشون نشونه رفتم

 .ین..تکون نخوریسپل -حامد

  ی خودمو معرف   یدو گفت: فرزندم اول با  ید داشت خند  یدکه کت و شلوار سف  مردی
 ...من خسرو هستم یکن

 ...همتون  یدببند دهنتو و زانو بزن -حامد

  یم بلند شد و لنگان لنگان اومد طرفم و پشت سرم قا  ینزم  یبا ترس و لرز رو   سحر 
 .شد

 .ها یشکونیم یادب نباش، سحر جان دل منو دار یپسرم ب  -خسرو 

 .یربرو بم یدکش  یغج سحر 

 ...پسرم اون دختر به-خسرو 

 ...یزانو بزن  یکنموگرنه مجبورت م یدگفتم زانو بزن  -حامد
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 :ید بلند خند خسرو

پسرجون، حالشو   یبرام نذاشت  یچاره ا یبزنم ول یببهت اس یخواستمنم -خسرو 
 ...اما نکشش ازش خوشم اومده یر بگ

بلندم کرد و   ینگلوم رو گرفت و از زم  یناگهان حس کردم کس یزد؟؟حرف م یک   با
و   یدندستم افتاد، خسرو و اون دو نفر خنددستم رو محکم فشار داد و اسلحه از 

و   یدزد و خواست فرار کنه اما راننده خسرو موهاش رو گرفت و کش یغسحر ج
 یچه اتفاق  یدونستمنم عاواق ی،چطور فرمان ببر یدمم یادتخسرو به سحر گفت 

محکم پرتم کرد و خواستم   ینامرئ  یرویهمون ن یفته،داره برام م یافتاده چه اتفاق 
  ی با چ  یدونستمرفت نم یاهیتو سرم خورد و چشمام س یبلند شم که ضربه بد 

  ینامرئ  یرویو اون ن یدیدمکه داشت بهم حمله کردن رو نم  یطرفم و اصال کس
خون رو    یو گرم  یابونکنار خ  یبه نرده ها  یدمحکم کوب  رودوباره بلندم کرد و سرم  

داشت تار  یحس نکردم و همه چ  یچیه یگهو د یکردمصورتم احساس م یرو
 .یدمنفهم یزیچ یگهو د یشدم

 

*** 

 امیر

بودن؟   یچ  یخوابم نبرد، واقعا اون صداها صدا یگهاز اون اتفاق د بعد
پاسخ از طرف جناب   یتماس ب  12انداختم  ینگاه  یمصبح بود به گوش4:30ساعت

زنگ بزنه؟  ینقدر ا نصف شب یدبود که سرهنگ با  یسرهنگ داشتم، چه کار مهم
 .جواب داد یعشماره سرهنگ رو گرفتم و سر
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 ...یمارستانب یگمکه م  یآدرس ینبه ا یاب یعسر -یغفار  سرهنگ

 افتاده؟؟ یجناب سرهنگ اتفاق  -امیر

 .یشیبعدا خودت متوجه م یاب -یغفار  سرهنگ

لباس عوض کردم و از   یع چرا؟؟ سر یمارستانوقت شب ب یننگران شدم ا کمی
  ین رفتم و ماش ینگاومدم و درو قفل کردم و به سرعت به سمت پارک یرونخونه ب

که سرهنگ گفته بود حرکت کردم    یمارستانیرو روشن کردم و با سرعت به سمت ب
اده شدم و به سمت  یپ یناز ماش یعو سر یدمرس یمارستانساعت بعد به ب یمو ن

که سرهنگ جواب بده   ینهنگ زنگ زدم قبل از ارفتم و به سر  یمارستانب یورود
 .و به سمتش رفتم یدمشخودم د

 افتاده؟  یسالم جناب سرهنگ اتفاق  -امیر

و سرش شکسته، فعال    یدهد  یببد آس  یلیبه حامد حمله شده، خ  -یغفار  سرهنگ
 .تو کماست

 .تعجب کردم یحرف سرهنگ حساب  از 

 بهش حمله کرده؟ یجناب سرهنگ اخه ک  -امیر

  ی رو  یادهشب حامد زنگ زد و گفت داشته پ11:30حدود ساعت  -یغفار سرهنگ 
 یهمرد اومده بود دختر رو سوار  یهو  یکردهم یهکه گر  یدهدخترو د یهکه   یکردهم

که طرف دست دختره    یرنگ کرده البته با خشونت و موقع  یپژوپارس مشک   ینماش
رو    ینکرد  یداجنازه ها پ یکه رو  یو حامد اون عالمت  یرهباال م ینشآست یکشهرو م

دختره با   یرسهو به نظر م  یکنهم  یبشونشهروند تعق  یهبا    یبینه،دست دختر م  یرو
و دختره رو   یکننشده بود وسط جاده خارج از شهر توقف م یر درگ ینافراد تو ماش
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و من زدن بهش رو داشتن و حامدم با من تماس گرفت    یبقصد آس   یکننم  یادهپ
  ی نکنه اما اون گوش نکرد و وقت  یکار  یکالنتر  یروهاین یدنازش خواستم تا رس

 ...افتاده بود کنار جاده یحامد با سر شکسته و خون  یدنرس یکالنتر  یها یرون

 یده؟؟ ند یزیچ ی؟کرده بود چ   یباون شهروند که حامد باهاش اونا رو تعق -امیر

 یداشها کشته شده پ  یکی همون نزد  ینشاون رو تو ماش  یکالنتر  یمامورا  -سرهنگ 
 ...یدهکش  یرونب  ینشقلبش رو از تو س یزیچ یهکردن، 

 ...از حرف سرهنگ تعجب کردم حسابی

رو شکافتن و قلبش   ینشطرفو کشتن و س  یابونوسط خ  یعنیجناب سرهنگ    -امیر
 رو در اوردن؟؟ 

سر   ییچه بال  یدونمواقعا نم   یجاده خارج از شهر و خلوت بوده ول  -یغفار  سرهنگ
مشخص  یتشاوردن...گوش کن حامد تو کماس و دکترا گفتن وضع یچارهاون ب

 یفرستم،رو که حامد فرستاده برات م یشنیسر به محل حادثه بزن، لوک یه  یستن
 ...یریمبگ یجد یمتصم یه یدبعدش برگرد اداره با

 .خوب یار بس-امیر

بودن؟؟  یها ک  یروان  ینا یعنیاومدم  یرونب یمارستاناز ب یت خشم و عصبان با
رو فرستاد    یشننشستم و سرهنگ هم لوک  ینتو ماش  یخوان؟؟م  یچ   یقلب آدم برا
پدال گاز فشار دادم و با سرعت حرکت کردم و آفتاب کم کم داشت  یو پام رو رو

شدم،  یادهپ یناز ماش و یدمکه سرهنگ داده بود رس یو به ادرس یکردطلوع م
کردم   یاونجا بودن، جلو رفتم و خودم رو معرف  یچهارتا سرباز و دوتا مامور کالنتر

مقدار   یه شده بودن و    یخون   یابون اطراف خ  یانداختم، نرده ها  یو به اطراف نگاه 
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که به حامد حمله کرده بودن    یاز افراد یرد  یچبود و ه یختهخون هم کف جاده ر
  ینش که قلبشو از س  یاون شهروند یدماز مامورا رفتم و پرس  ی ک ینبود و به سمت 

  یزیچ  یگهد  ینجاو ا  یقانون   یآوردن جنازش کجاست که گفت بردنش پزشک   یرونب
 ینورفتم و سوار شدم و ماش ینکردم و به سمت ماش  ینبود از مامورا خداحافظ 

  حامدو چند نفر بودن که    یعنیحرکت کردم،  یقانون   یشک روشن کردم و به سمت پز 
بال رو سرش   ینتونستن ا یزده بودن؟ حامد مسلح بوده اخه چجور ینجوریا
  ی رو پارک کردم و وارد اداره پزشک   ینو ماش  یدمرس  یقانون   یبه اداره پزشک   یارن؟؟ب

 یادمکه بودم   یعصب ینقدر رفتم و درو باز کردم، ا یشدم، به سمت دفتر کام یقانون 
 .بهم کرد یو نگاه  ودنشسته ب یزشپشت م یرفت در بزنم. کام

 اتاق قبلش در زد؟؟ یهقبل وارد شدن به  یشهم یدونستیم -کامی

  یرون ب ینشنفرو اوردن که قلبشو از تو س یهاالن اعصاب ندارم... یخیالب -امیر
 درسته؟ یدنکش

 .یااره...واقعا وحشتناکه... دنبالم ب -کامی

و به سمت سردخونه  یمبلند شد و با هم از اتاق خارج شد یزشاز پشت م کامی
از تمام کارمند ها خواست از سردخونه خارج    یو کام  یمو وارد سردخونه شد  یمرفت

به  یو کام یمتو سردخونه بود یبشن و همه خارج شدن و حاال فقط من و کام
رو برداشت...واقعا   پارچه روش بود رفت و   ید جنازه ها که پارچه سف از  یکی سمت 

شکل شکافته شده بود    ینجنازه به بدتر  ینهوحشتناک بود و حال بهم زن. قفسه س
 .کردم  یبهش انداختم و رو به کام یو نگاه 

 افتاده؟ یبه نظرت چه اتفاق  -امیر
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و   ینهتشو کرده تو سدس یزیچ یه یرسهبنظر م یستقطعا کار انسان ن ینبب -کامی
 ...کارو بکنه  ینا یتونهانسان قطعا نم یه...یدهکش  یرونراحت قلبشو ب

 بوده؟ یزیچ یوونیبنظرت ح یعنی -امیر

به صورت   یوحش یوونح یهو همراهش هم توسط  یشهبه حامد حمله م -کامی
 ...اصال امکان نداره ین...نه ایشهکشته م  یاتفاق 

 یه؟؟پس کار چه کوفت-امیر

 .یستن یپرونده عاد  یهپرونده  ین...ایدونمنم-کامی

 یهو به  یکشنرحمانه آدم م یب  ینقدر که ا  ینک  یناشدم ا یکالفه و عصب   حسابی
 ی...از کامیزارناز خودشون به جا نم ی رد یچو ه یکننحمله م یسمامور پل
  ین اومدم و به سمت ماش  یرونب  یکردم و با خشم از اداره پزشک قانون   یخداحافظ 

اومد جناب سرهنگ    یادمبودم اما    یرفتم و خواستم به سمت خونه برم واقعا عصب
 ...گفته بود بعد از تموم شدن کارام برم اداره کارم داره

رفتم   ینگو وارد شدم و به سمت پارک  یدمسمت اداره حرکت کردم و به اداره رس  به
بدون   یسمند مشک  یهم رو جلب کرد توجه ینماش یهرو پارک کردم و  ینو ماش

بدنه   یرو یآرم و نشان  یچو بدون ه یتمام دود یها  یشه پالک و ش
داشتم و   دبختیب ینقدر شدم ا یخیالکدوم ارگانه؟؟ ب  ینماش یعنی یبه...عجینماش

اداره    ینداشتم و به سمت ورود  ینوماش  ین اعصابم خرد بود که وقت فکر کردن به ا
و به سمت اتاق جناب سرهنگ رفتم و در زدم و وارد اتاق  رفتم و وارد اداره شدم 

هم تو    یا  یگه. شخصه دینمشدم. سرهنگ بهم خوش امد گفت و ازم خواست بش
 یبود که کلت کمر  یدهپوش  یمشک   یاتیعمل  فرملباس    یه  یشناختمشاتاق بود که نم
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مجهز بود   یادیز  یخورده  یزاتشها بود تجه  یارتش  یهبه پاش بسته شده بود و شب
 .و روبروش نشستم

هستن  ینیحس یر من سروان ام یها یرون یناز بهتر یکی یشونا -یغفار سرهنگ
 .یمخف  یمت یهنژاد هستن، از  یفیهم سرگرد محمد شر یشونو جناب سروان ا

سن چطور   ینسالش باشه تو ا 25 یا 24 یخوردتعحب بهش نگاه کردم بهش م با
 سرگرد شده؟؟ 

 ی؟مخف  یمت -امیر

 ..حامد افتاده اومدن یکه برا  یبله بخاطر اتفاقات  -یغفار  هنگسر 

 یدونید؟ م یزیچ یعنی -امیر

 ..یزاچ یلیبله خ -محمد

 یه؟کار ک  یدونینم -امیر

 ...نبوده یوحش  یوونح یاانسان  یهبله...البته کار  -محمد

 بوده؟ یپس کار چ  -امیر

 !!جن بوده  یه -محمد

تعجب نکرده بود فکر کنم   یادشدت تعجب دهنم باز موند اما سرهنگ انگار ز از 
 .بهش گفته بود یزوقبل از اومدن همه چ 

 جن؟  یگه؟د یکنیدمسخره م -امیر
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  یطانفرقه ش یهجن، شما با  یهبله  یباورش برات سخت باشه ول یدشا -محمد
در واقع همشون    و  یکننم  یکافر همکار  یافراد با جن ها  ین. این طرف هست  یپرست 
بود   یفرقه هاست و مدت   ینفرقه جزو خطرناک تر  ینو ا  یکننخدمت م  یطانبه ش

 .یمکن  ییشناسا رونفر  یه یمو فقط تونست یمنظر داشت یر که ما اونا رو ز 

 یو؟ک  -امیر

تا کامل بهتون  یاینبا من ب یدداد، شما با یحتوض یشتر ب یشه نم ینجاا -محمد
 .بدم یحتوض

 کجا؟؟  -امیر

نژاد  یفیبا سرگرد شر یدپرونده، شما از االن با یتحساس یلبه دل -یغفار سرهنگ
 ...بود ید خواه یشونا یم و به صورت موقت عضو ت یدکن  یهمکار

 یمی؟چه ت -امیر

 !!یهپرست یطانو ش یخراف   یما مبارزه با فرقه ها یمت یفهوظ -محمد

داد و ازم خواست امضاش کنم، برگه بهم  یه یشده بودم، سرهنگ غفار یجگ  واقعا
  یلم رفتم و وسا  یرونبرگه انتقال موقت بود، امضاش کردم و از اتاق جناب سرهنگ ب 

رنگ   یرفتم، محمد کنار همون سمند مشک  ینگرو جعم کردم و به سمت پارک
  ین جا با ا ینبزار هم اونوخودم بشم که گفت  ینبود، خواستم سوار ماش یستادها

رفتم و سوار شدم و حرکت  ینشنکردم و به سمت ماش ی...سوالیریمم ینماش
 یاداتفاقات نداشتم...  ین به ا  ی. حس خوب یریمم  یمکجا دار  یدونستمنم  یحت   یم،کرد

 .یستن یپرونده عاد یهپرونده   ینافتادم...ا یحرف کام

*** 
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 یاهگذشته س  –دوم  فصل

 

 سال قبل 6-سحر

  یخوش گذشته بود و بابامو راض یتولدم بود و حساب  یشبخسته بودم د حسابی
 یم سه روز بر یکرده بودم امروز که چهارشنبس رو مدرسه نرم و به جاش خانوادگ 

که مامانم داد زد سحر زود باش   یامب یرونشمال و اصال دوست نداشتم از تخت ب
و  رفتم  ییسمت دستشو به اومدم و  یروننبود و از تخت ب یاماده شو...چاره ا

سال ازم بزرگتر بود اماده شده بود   4که   ینادست و صورتم رو شستم و خواهرم م
 .زد یمبل نشسته بود و غر م یو رو

شمال اخر هفته رو حاال خودش   یمکرده تا امروز مدرسه نره و بر  یچاپلوس  یکل-مینا
 .یستاماده ن

 .یشهاماده م یعغر نزن االن سر ینقدر ا ینام -مامان

رفتم تو اتاقم و لباس هام رو عوض کردم و به سمت کولم که  عینزدم و سر حرفی
 .رفتم یرونشب قبل آمادش کرده بودم رفتم و برش داشتم و از اتاق ب

 ...یناورد یفچه عجب باالخره تشر -مینا

 ...یتو خواهر من یناسالمت  یزنی؟همش سرم غر م یبریم یچه لذت  -سحر

 ...هه خواهر -مینا
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باباتون   یینپا ینبر یکنیدهمش مثل سگ و گربه باهم بحث م یگهبسه د -مامان
 .یاممنتظره منم االن م ینتو ماش

و سوار   یمرفت ینگو به سمت پارک یماز خونه خارج شد یناو با م یم نزد یحرف  دیگه
 .زد  یما لبخند یدنو بابا با د یمشد ینماش

 گل من چطورن؟  یدخترا-بابا

امان هم اومد و سوار شد و به سمت شمال  . میمخوب یمهم زمان گفت یناو م من
از دوستاش رو گرفته بود و قرار بود سه روز رو   یکی یالیو ید. بابا کلیمحرکت کرد
  یکردم جور که اطراف رو نگاه م  ینخلوت بود. هم  یبا و جاده شمال تقر  یماونجا باش

گونم احساس کردم   یرو یبیعج ششد و خوابم برد. سوز  ینکم کم چشمام سنگ
روش   یدمشدم و پر یبا خنده گفت پشه بود. عصب ینامام رو باز کردم و مو چش

 .یگهکردم موهاش رو بکشم که بابا گفت بسه د  یسع

 .کن  یزود از خواهرت معذرت خواه  ینام-بابا

 .یکنمنم -مینا

 .یایبا ما به جنگل ب ی پس اجازه ندار-بابا

 .ینسحرو دوست داشت یشهبابا....هم-مینا

خواهرتو  یدتو نبا یول ینما هست یشما بچه ها یهردو یستن ینطور ا -مامان
 .یبزن 

 ...پشه بود -مینا

 .کنه  یمعذرت خواه  ینام یستن یازین -سحر
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 .خجالت بکش ینام-مامان

  ی دوست دارن ول یشتر مامان و بابا منو ب یکردچون فکر م یومداز من بدش م مینا
انداختم که با خشم بهم   ینگاه  ینا هردومون رو دوست داشتن و به م یشه اونا هم
دوستش    یشهمهم نبود من هم  یول  یکردم  ینجوریچرا ا  یدونمواقعا نم  یکرد،نگاه م

تو    ین رو بزار  یلتونوسا   یدیمرس  یوقت   تو بابا گف  یم بود  یدهرس  یبا داشتم و دارم تقر
  ینوبزرگ ماش  یالیو  یه  یابا جلوساعت بعد ب  یمو ن  یمبخور  یرونکه ناهار رو ب  یالو

رو   یال رو به مامان داد و مامان در و یالو ید. بابا کلینجاستنگه داشت و گفت هم
 ی بزرگ و دو طبقه با کل یالیو یهبود  یقشنگ  یالیواقعا و یم،شد یالباز کرد وارد و
اتاق به اون  ینو با شوق از ا یکردیمبا شوق تو اتاق ها رو نگاه م ینااتاق من و م

  یال به داخل و ینرو از داخل ماش یلو مامان و بابا هم داشتن وسا یرفتیماتاق م
 یمجون نداشت یگهو د یمکه کل اتاق ها رو گشت  ینبعد از ا یناو من و م یاوردنم

امشب قراره    ینو بابا گفت بلند ش  یراییتو پذ   یها  اپهرو کان  یمخودمون رو انداخت
 .یمل بمونتو جنگ

وبابا گفت   یمندار  یو مامان گفت ما که چادر مسافرت   یمزد  یغاز ذوق ج   ینامن و م 
ما کامال مناسبه و   ی نفرس برا یشداره و ش ینجاا یدونهنگران نباش دوستم گفت 

از   یهرچ  ینا. من و میگمهم دارم براتون که فردا صبح بهتون م یگهد یز سوپرا یه
و کولم رو برداشتم و بابا هم رفت از   یهچ یزش انگفت سوپر  یمبابا خواهش کرد

  یم بعد به سمت جنگل حرکت کرد یقهرو برداره و چند دق یطبقه باال چادر مسافرت 
 یمهم رفت  ینابه جنگل و بابا مشغول آماده کردن جوجه ها شد و من و م  یدیمو رس

 .یماطراف بزن ین ا یچرخ  یه

 .یددور نش  یادبچه ها ز -مامان
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 .یمچشم و راه افتاد یمهمزمان گفت یناو م من

 .یایتو هم دنبالم م یرمچرا هرجا م ی؟ من نباش یزوناو ینقدر ا یشهم -مینا

 .یچون خواهرم  -سحر

 داره؟  یچه ربط  ینا -مینا

 .که دوست دارم  ینهربطش ا -سحر

 .تو شده یهمه محبت ها برا  یاومد  یاز وقت  ی؟نگ  ینوا ینقدر ا یشهم -مینا

گفت اونجا رو،   یناکه م  یزدیمقدم م یمنگفتم و داشت یزیو چ یمدعوا کن نخواستم
 یوهبود که داشت اب م یرمردپ یهاشاره کرده بود نگاه کردم  یناکه م یبه جهت 

 .یمو به سمتش رفت یفروختم

 .اب زرشک لطفا یه -مینا

  یپول یچمن ه یپولش رو حساب کرد، ول یناداد و م ینااب زرشک رو به م پیرمرد
شونه    یدستش رو گذاشت رو  یرمردانداختم و پ  یینسرم رو پا   ینداشتم و با ناراحت 

 .شما خانوم کوچولو یبرا  ینمهام و گفت ا

اب زرشک بود نگاه کردم و با ذوق اب زرشک رو از دستش گرفتم   یهبه دستش که   
  ی خداحافط  یرمردو از پ یکردشده بود با اخم بهم نگاه م یعصب یکه حساب   یناو م

و بابا جوجه ها رو آماده کرده بود و مامان   یمو به سمت مامان و بابا برگشت  یمردک
سر سفره  یمو خواست یمسمتشون رفت هو با شوق ب یکردهم داشت سفره رو پهن م

  ین دست هاتون رو بشور  ینضد حال زد گفت اول بر   یعسر  یلیکه مامان خ  ینیمبش
دستش   ینا و م  یممامان آورده بود بشورکه    یدستامون رو با بشکه آب   یمرفت  یناو با م



 

 
30

 Angel of deathرمان فرقه سیاه |  
 

شدم   یعصب  یلیکرد...خ  یتمام آبو خال  یهوبهم کرد و لبخند زد    یرو شست و نگاه 
 .یدمکش  یبلند یغو ج

 یاد؟؟چرا از من بدت م -سحر

و با  یدرو محکم کش ینابه سمت ما اومدن و مامان دست م یعو بابا سر مامان
کرد و بابا    یتمام آب رو خال یناخودش برد و بابا اومد بغلم کرد و بهش گفتم م

 .یمبا خودمون آورد یگهبشکه آب د یو گفت اشکال نداره کل ید خند

 ینابابا برام آب آورد و دست و وصورتم رو شست و با هم به سمت مامان و م 
هم  یناچشم م یقرمز بود و یداپ یناگونه م  یدست مامان قشنگ رو یجا یمرفت

بشه و    یزیشافتاده دلم براش سوخت. دوست نداشتم چ  یکه چه اتفاق   یدادخبر م
 یکار . چیکردمرو احساس م  یناو نگاه پر از نفرت م  یمشام رو خورد  یحرف   یچبدون ه

بعد ناهار بابا گفت نظرش عوض شده و   یاد؟از من بدش ن یگهکه د  یکردمم یدبا
  یزیچ  یا  یوحش  یوونره چون خطرناکه و امکان داره حبهت  یمشب رو تو جنگل نمون 

  یه و مامان و بابا  یمو استراحت کرد یمبرگشت یالبهمون حمله کنه و به سمت و
ساده بودن تو   یالو یاتاق، اتاق ها یههم هرکدوم  مینااتاقو بردشتن و من و 

.  یقد یینهو آ  یککوچ  یلیکار خ  یز م یهبود و  یواریکمد د  یهتخت و  یههرکدوم 
شده بود که بابا صدامون زد و من در اتاق رو باز کردم که برم  یکهوا تار یباتقر

  ین دم و افتادم زمیکش  یغیجلوم و از ترس ج  یدنفر با شنل قرمز پر  یه   یهوکه    یرونب
شد و بابا و مامان اومدن سمت  یرهو عقب عقب رفتم و اون شنل پوش بهم خ

 !بود یناکاله شنلش رو برداشت، مو    یداتاقم و شنل پوش بلند خند 

 !ترسو -مینا

 .تهران یگردونمبرت م یگیرمم یتاکس یه یکن  یتسحر رو اذ  یگهبار د  یه ینام-بابا
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 .یدببخش-مینا

 ی؟از کجا اورد ینوا-بابا

 .تو کمد اتاقم بود -مینا

  یلم همه با هم ف یخوایمم یا حتما مال دوست منه برو بزار سرجاش بعدش ب-بابا
 .یمنگاه کن

  ی حساب  یزد،رفت شنل رو بزاره سر جاش و منم بلند شدم و قلبم تند تند م مینا
کاناپه نشسته    یرو  ینارفتم و مامان و بابا و م  یراییبودم و اروم به سمت پذ  یدهترس

  یبا شروع شد و تقر یلمرو زد و ف یمامان نشستم و بابا دکمه پل یشبودن، رفتم پ
  ین بابا گفت بر یلمبعد از تموم شدن ف وتموم بشه  یلمتا ف یددو ساعت طول کش

که   یمخواهش کرد یکل  یناخفن دارم. من و م یز سوپرا یهکه فردا صبح   ینبخواب
و گفت نوچ همون فردا صبح   یدکش  یا یازه رو االن بگه اما بابا خم یزشبابا سوپرا

سمت  خودش رو لو بده به  یز سوپرا یستبابا اصال حاضر ن یدیم که د  یناو من م
 .رو صدا زدم یناکه وارد اتاق بشم م  ینو قبل از ا یمرفت اموناتاق ه

 .یخوب بخواب  یر شب بخ-سحر

 !!ینی......کابوس ببیرشب تو هم بخ -مینا

و رفت تو اتاق خودش و منم در اتاق رو باز کردم و خودم رو انداختم  یدخند مینا
از   ینام یغخوابم برد و صبح با ج یک   یدمخسته بودم که نفهم ینقدر رو تخت و ا

  ینا و م یراییبود و با عجله رفتم تو پذ یختهبهم ر یو موهام حساب  یدمخواب پر
رو  یلو مامان و بابا داشتن وسا ودشاد بود و معلوم نبود چه خبر شده ب یحساب 

 چخبره؟  یدمو از بابا پرس یذاشتنم ینتو ماش
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 !!یمونیمرو بهم داده، امشب اونجا م  یدشهم داره که کل  یکلبه جنگل  یهدوستم    -بابا

  یع برگشتم به اتاقم و لباسام رو سر  یعو گفتم هورا و سر  یدمکش  یغیج  یخوشحال  از 
داخل   یع رفتم و سر یالو یعوض کردم و موهام رو شونه کردم و به سمت خروج 

و به    یمقشنگ رد شد  یلیخ  یجنگل  یر مس  یهنشستم و بابا حرکت کرد و از    ینماش
 ی روز ها  ینروز ها بهتر  اینخوشگل بود،    یحساب   یدیمدوست بابا رس  یکلبه جنگل

 یادهپ ین. از ماشیکردموم مرفتار هاش رو ت ینا یناکاش م  یعمرم بودن، فقط ا
کلبه    یه و بابا در کلبه رو باز کرد  یماورد یرون رو از صندوق عقب ب یلو وسا  یمشد
و   یونتلوز  یه و سه تا مبل و  ییدستشو یه حموم و  یهاتاق  یه بود  یککوچ  یچوب 
بود و بعد   یبایی و ز یکهم وسط کلبه بود و در کل کلبه کوچ وچیک ک  یرو فرش یه
  ی چرخ  یهاطراف  ینا یمبر یاینداخل خونه بابا گفت ب یمرو اورد یلکه وسا  یناز ا
 .یمبزن

به قدم زدن و از  یمتو جنگل و شروع کرد  یمدر کلبه رو قفل و کرد همه با هم رفت 
آورد و گفت همه کنار من جمع    یرونرو ب  یشو بابا گوش  یمدور شده بود  یلیکلبه خ

  یکمو  یمگرفت و دوباره راه افتاد  یسلف  یه و بابا  یستادیمبابا او همه کنار  ینبش
و مامان و بابا شروع کردن باهاشون   یمکرد  ردبرخو  یزن و شوهر محل  یه جلوتر به  

حلزون کوچولو توجه منو جلب کرد و دنبالش کردم وبه حرکتش    یه صحبت کردن و  
کردن و ما هم به   یظ که بابا صدام زد و از اون زن و شوهر خداحاف   یکردمنگاه م

سمت   یمو باباگفت بهتره بر یشدم یکهوا داشت تار یگهو د یمراهمون ادامه داد
خواب ها رو از صندوق عقب   یسهو بابا گفت ک یمو به سمت کلبه برگشت بهکل

تو کلبه و مامان   یمداخل و گذاشت   یمبرد  ینا خواب ها رو با م  یسه، ک  یارینب  ینماش
و  یددراز کش ینتا منم شام رو اماده کنم. بابا رو زم یدگفت دست هاتون رو بشور

  ینا و م یمم که دست هامون رو بشوریرفت ینا رو روشن کرده بود و من و م یونتلوز
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داخل منم تعجب کردم  یاماب رو باز کرد و بهم اشاره کرد ب ییرفت داخل دستشو
محکم منو بغل کرد و فشارم داد و بعد چند لحظه منو از   ینام یهوو رفتم داخل 

 .خودش جدا کرد

 ..باشم یخواهر بزرگ خوب  یخوامم یگهکردم...د  یتتاذ یلیخ یدسحر ببخش-مینا

 .یکن  یتمدوباره اذ یخوایم یا یگیراست م-سحر

 .یگمبه خدا راست م-مینا

اومد اما  یفیناله خف یلحظه احساس کردم صدا یهگفت "به خدا"  ینام وقتی
 .رو بغل کردم و گفت ممنون خواهر  یناندادم و م یتاهم

کرده   یکار چ یناو من با ذوق رفتم به مامان و بابا گفتم م یمدست هامون رو شست 
 یگفتن و مامان از تو سبد  ینکردن و بهش افر  ینرو تحس  ینام  یو مامان و بابا کل

  ی کالباس  یها  یچو ساندو  اورد  یرونمصرف رو ب  یکبار داخلش بود سفره    یلکه وسا
  یرون بار مصرف ب یه یها یوانو ل ابهکه خودش درست کرده بود رو به همراه نوش

تا  یمبه مامان کمک کرد یناو بعد از شام من و م یماورد و شروع به خوردن کرد
که مامان   یکردمرو نگاه م ینانگاه مهربون داشتم م یهو من با  یمسفره رو جعم کن
 گفت سحر چته؟

 .منو دوست داره ینام یشهباورم نم-سحر

 یگهشد و بابا گفت خب د  یرهبهم خ  یسپوکر ف  یافه با ق  یناو م  یدنو بابا خند  مامان
پهن   یره خواب ها رو کنار هم به شکل دا یسهو ک ینخواب هاتون رو بردار یسهک

 .کردن  یفطره تعرو مامان و بابا شروع کردن خا یدیمو همه دراز کش یمکرد
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که همه با هم    یخوب و بد  یو روز ها  ینااومدن من و م  یاتا دن  یی اشنا  یروز ها  از 
رو  یادیخوب و بد ز یواقعا خانوادم رو دوست داشتم روز ها یم،تجربه کرده بود

. بابا داشت خاطره  یکنمعوض نم یچیو خانواده رو با ه یمکنار هم گذرونده بود 
و ساکت  یمقدم زدن اومد و همه تعجب کرد یلبه صداکه از تو ک  یکردم یفتعر
 یمکه دقت کرد  یو کم  یمو بابا هم با انگشتش بهون عالمت داد ساکت باش  یمشد

  یهو باشه.    یکلبه و رو فرش  یر از ز  یرسیدو به نظر م  یشدم  یشتر پاها داشت ب  یصدا
بود و داشت   یرشز یدر مخف  یه که انگار   یمنگاه کرد یهمه با تعجب به رو فرش

اومد و در  یداد کس یو صدا یدر مخف  یزد رو یرجهبلند شد و ش اباو ب یشدباز م
و مامان با ترس به سمت در  یناو من و م ینتو ماش ینبسته شد بابا داد زد بر

ادم انگار داشتن با  یسر یهرو گرفته بود  یدر قفل بود و بابا در مخف  یول یمرفت
نگه  یبابا با همه توان در مخف  یبازش کنن ولتا  یکوبیدنم یمشت به درمخف 

به طرف مامان پرت کرد و مامان  یدو بابا کل یکردیمم یهگر  یناداشته بود و من و م
 .یسباز هم در باز نشد و بابا داد زد زنگ بزن پل یرو گرفت ول یدکل

گفت اون   ینارو برداشت و شماره گرفت و بابا به من و م یشمامان با هول گوش 
شد و  یشتر ب یمشت ها به در مخف  یدر وصدا ینرو ا ینبزار یارینپه ها رو بکانا
و ادرسو رو   یکردصحبت م یسو مامان داشت با پل یشدنداشتن موفق م یباتقر

کرده    یج رو گ  یسمامور پل  یرسیدو بنظر م  یکرددرست بلد نبود و تند تند صحبت م
  یداپ  یناکه م  یدر کلبه با شدت باز شد. چند نفر شنل پوش مثل همون شنل  یهوبود  

از دست مامان  افتاد و   یو گوش یدیمکش  یغ ج یناکرده بود وارد شدن و من و م
بابا رو با لگد پرت کرد و در  یکیشونشنل پوش ها به سمتمون هجوم اوردن و 

بزور ما    یشوناومدن و بق  یروناز اون در ب  یگهشنل پوش د  یرو باز کرد و کل  یمخف 
رو گرفتن و دستامون رو بستن و هممون رو وسط کلبه مجبور به زانو زدن کردن و  
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بود و قطع    یخانوادگ   یشوخ   یه  یدمامان رو برداشت و گفت ببخش  یگوش  یکیشون
تو گوشم گفت   ینام  واز حال رفته بود    یبا. مامان تقریکردیمم  یه گر  یناکرد و من و م

زد  یداز شنل پوش ها گوشش رو گرفت و محکم کش یکیکه   هیشنم یزینترس چ
بهش هجوم  یگهتو گوشش بابا خواست بهش حمله کنه که چندتا شنل پوش د

صدا   یهکه ولش کنن که    یزدیمم  یغج  ینابردن و با لگد به جونش افتادن و من و م
بود که شنلش    یگهشنل پوش د  یهم و  یبسشه به سمت منبع صدا برگشت  یگهگفت د

ماسک صورت بز بزرگ گذاشته بود و و چندتا شنل پوش قرمز   یهبود و  یمشک 
و مامان با ناله  یستادنکنارش بودن و کم کم اومدن سمت ما و جلومون ا  یگهد

 یخواین؟م یگفت از جون ما چ 

 !!یدما هست یدجد  یو برده ها یشما قربان  -یاهپوش س شنل

 ی؟؟ هست  یتو ک  -بابا

 ...به بابا زد یش ماسکش رو برداشت و لبخند چندششنل پو شخص

 خسرو؟؟  -بابا

رو داده بود و بابا داد زد تو چه   یداشناختمش همون همکار بابا بود که کل تازه
اورد تو شکم بابا فرو کردن و مامان   یرونشنلش ب یر چاقو از ز یهمرگته که خسرو 

و    یکردیمو بابا رو صدا م  یمزد  یغهم ج  ینازد و از حال رفت و من و م  یبنفش  یغج
  یرون و چاقو رو ب یبرامون اورد  رو که زن و بچت   یو گفت مرس ید خسرو خند 

  یکرد جون بابا افتاد کف کلبه و خونش داشت کف کلبه رو قرمز م یو بدن ب  یدکش
 !!یکشمتزدم م یغو به خسرو نگاه کردم ج یکردمبا بغض اشک نگاهش م
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و دستشو    یبکش  یتونیرو نم  یدتجد  ییسرو گفت خانوم کوچولو تو    یدخند  خسرو
 یا یدهجلوش و دستشو گاز گرفت و با دست کش ید پر ینابه سمتم دراز کرد که م

کلبه و چندتا شنل پوش گرفتنش خسرو    یگهپرت شد سمت د ینازد و م ینابه م
نه نکن خواهش   دمز  یغ رفت ، ج ینابرداشت و به سمت م یتچاقو رو با عصابن

صحنه به خسرو التماس کرد   یدنبا د یومدو مامان که تازه داشت بهوش م یکنمم
  یطان و گفت تاوان گاز گرفتن بنده ش  ید نداشته باشه و خسرو خند  ینابه م  یکه کار

مانع شد و    یشزنگ گوش  یفرو کنه اما صدا  ینام  یمرگه و خواست چاقو رو تو گلو
ت و جواب داد و با خشم  و چاقو رو کنار گذاش ت به صفحه  انداخ یخسرو نگاه 

 .رو پرت کرد یگوش

  ینجاا یمشسرگرد کثافت و ت ینپس ا ین؟ دست به سر نکرد یسومگه پل -خسرو 
 یکنن؟ م یچه غلط 

که هر     یسپل یر اژ یشدن صدا یدهنداشتم شن یدیام یگهکه د  یاون لحظه ا تو
 .عمرم بود یصدا ینبهتر یشد،م یکتر لحظه داشت نزد

 .یستاحمق ول کن ماجرا ن یناردمون زده؟  یچطور-خسرو 

  یغ به ج  یممارو گرفتن و ما شروع کرد  یعماسکش رو زد و شنل پوش ها سر  خسرو 
فرار کرد و   یکیشوناز دست  ینابردن و م یو داد و به زور ما رو به سمت در مخف 

و من و مامان رو بزور داشتن به سمت در  ینشد و داد زد اونو بکش یخسرو عصب
کلبه و چاقوش رو از   یوار به د یدرو گرفت و کوب یناشنل پوش م یه. یردنمب یمخف 

فرو کنه اما لحظه اخر مامان از دست  یناشنلش در اورد و خواست تو بدن م یر ز
 .و چاقو تو شکم مامان فرو رفت ینام یشنل پوشا فرار کرد و خودشو انداخت جلو 
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کسام رو از دست دادم و   یزترینعز ینا،زد و منم حالم بدتر از م یبنفش یغج نامی
و شنل پوش شکم مامان رو پاره   یغبرام نمونده بود فقط بغض و ج یاشک  یگهد

جون مامان رو بغل کرد و شنل   یبدن ب  ینارفت و م یناکرد و با چاقو به سمت م
 یمخف  یچهو خسرو داشت از در دو چاقو رو باال بر  یدرس یناسر م یپوش به باال

 یزیلحظه متوجه چ یهرو بکشه اما  یناو اون شنل پوش خواست م یرفتم یینپا
شدن خودن   یدهو پاش یکشل یسرش بود و صدا یرو یکنور قرمز کوچ یهشدم 

اون شنل پوش افتاد   یبکشه و چاقو  یغج  یناباعث شد م  یوار د  یاون شنل پوش رو
داد زد و گفت اون دخترو  یت.  خسرو از عصابنبود یدهبه کلبه رس یسو پل ینزم
 یچه از در یعشنل پوش منو هل داد تو بغل خسرو و خسرو سر یهمن و  ینبد
 یرو از باال یکو شل یریو درگ یسوارد شدن پل یرفت و درو بست و صدا یینپا

و    ردیککه مثل تونل بود حرکت م  یریو خسرو به سرعت تو مس  یشنیدمسرمون م
 .و منم دنبالش  میکشیدمنو  یموها

 یطانت ش یحتما قربان  یندهدر ا یامروز نه ول یکشمت،سرگرد باالخره م -خسرو 
 .یکنمم

و   یومدنم ییصدا یگهشدن واقعا وحشت کردم و د یحرف هاش درباره قربان  از 
اومد و خسرو با وحشت برگشت و عقب رو نگاه  یمخف  یچهباز شدن در یصدا

تو دهنم زد و بغلم کرد و با سرعت شروع    یبزنم که مشت محکم  یغکرد، خواستم ج
و  و چندتا شنل پوش قرمز منتظر بودن و    یدیمکردن و به اخر تونل رس  ییدنبه دو

هم اونجا بود و به زور منو انداختن داخل ون و خسرو خواست سوار    یون مشک   یه
بود و خسرو هنوز ماسک بز   یسپل یهنفر پرتش کرد عقب و  یه یهوبشه اما 

 .نگاه کرد یسصورتش بود و با خشم به پل یشاخدارش رو
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 ...سرگرد-خسرو 

  یین شدن و خسرو راننده رو انداخت پا  یر حمله کردن و درگ  یسپوش ها به پل  شنل
اون دوتا شنل   یسو گفت اونو بکش و خودش نشست پشت فرمون و اون پل

 یسپشت به پل  یشهحرکت کرد. من از ش  گاز داد و  یعپوش رو زده بود و خسرو سر
اومدن و به کمک  یروناز تونل ب یسپل یبود و تعداد  یر نگاه کردم که با راننده درگ

کردن و خسرو با خشم تلفن رو برداشت به    یر رفتن و راننده رو دستگ یساون پل
 .زنگ زد یکس

از دخترا  یکیمشکل ساز شد پدرشون طبق برنامه مرد،  یاون سرگرد عوض-خسرو 
 ...هاست و مادرشون هم مرده یسپل یشاحتماال زندست و پ

 ........-پشت تلفن شخص

اون   یشاون دختره اگه نمرده باشه و پ یول یدنه سرگرده چهرم رو ند  -خسرو 
 .یشناسهباشه...دختره منو م

 ............ -پشت تلفن شخص

 یشپ  یکهو االن اون دختر کوچ  یکنمن گند زدم قبول دارم درستش مبله قربا-خسرو 
 .ردمو بزنن یاکنن   یدامپ یتونننم یدنگران نباش یامم یمنه و دارم از اون راه مخف 

جون تو بدنم نبود و   یگهتلفن رو قطع کرد و با لبخند بهم نگاه کرد و من د خسرو
 .یدمنفهم یزیچ ه یگو چشمام کم کم بسته شد و د یکردتمام تنم درد م

*** 

 یشمکابوست م-سوم فصل
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 امیر

  یز که همه چ  یرونشبود و ب یساختمون دو واحد یهرو نگه داشت  ینماش محمد
 ین بزرگ و هر دو در هم دورب ینگپارک یهداشت و  یدر ورود یهبود.  یمعمول

سمت   ینگپارک یباال یها یناز دورب یکیداشتن و پنجره ها کامال بسته بودن و 
 ینو محمد ماش یمگ شد ینو چند لحظه بعد در باز شد و وارد پارک یدچرخ ینماش

رنگ  یبلند مشک  یشاس ینچندتا ماش ینگ. تو پارکیمشد یادهرو خاموش کرد و پ
 .و بدون پالک پارک بودن یتمام دود یها یشهبا ش

اختمون  و س  یممحمد و به دنبال محمد رفتم و از پله ها باال رفت  ینمثل ماش  درست
در  یه  یدیمواحد داخلش بود و به طبقه اول که رس یهدو طبقه بود و هر طبقه 

و اسکنر   یستاداسکنر هم کنار در و محمد مقابل اسکنر ا یهرنگ بود و  یمشک 
داخل خونه دهنم باز   یدن د ا. بیمچشمش رو اسکن کرد و در باز شد و وارد شد

ارتش بود و  یزاتمثل تجه زاتشونیتمام مجهز بود و تجه یاتیمرکز عمل یهموند 
  یشه بزرگ که چندتا زن و مرد پشتش نشسته بودن و چندتا اتاق ش یوتر کامپ  یه

که معلوم نبود    یدر فلز  یه سه نفر مشغول بودن و    یا نفر    یهکه تو هرکدومشون    یا
گفت و   یزیاز مردا چ یکیرفت به  یوترهاکامپ  یز سمت م بهو محمد  یهپشتش چ

محمد تکون داد و محمد  یبرا ییدمرد برگشت منو نگاه کرد و سرشو به نشونه تا
 .به سمتم اومد

 ...یرو بدون  یز همه چ یددفتر من، با یریمم یادنبالم ب -محمد

 یکه خال  یمشد یا یشهش یاز اتاق ها یکیدنبالش رفتم و وارد  یحرف  یچه بدون
و   یککوچ  یا یشهش  یز م یهبزرگ و  تور یمان یهاتاقش بود  ینجا بود و احتماال ا

 .تو اتاق بود یواریکمد د  یهکار و   یز م یهاطرافش و  یچهارتا صندل
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 .راحت باش ینبش -محمد

 یز که رو م  یها نشستم و به محمد نگاه کردم و محمد لپ تاب  یاز صندل یکی روی
که تو اتاق بود و روشنش   یبزرگ   یتور بود رو روشن کرد و بعدش هم رفت سمت مان

ظاهر شدن و محمد به سمت  یتور مان ینوشته رو  یسر یهکرد و چندتا عکس و 
 .من برگشت

 یدی؟ شخص رو تا حاال د ینخب اول بگو ا -محمد

  ی مشک   یو چشم ها  یپرفسور  یشو ر  یجو گندم  یساله با مو ها  50مرد    یه  عکس
 .فکر کردم یشدم و کم یرهبزرگ شد و بهش خ یشصفحه نما یرو

 یه؟...کیدمشنه تا حاال ند -امیر

سالشه  52شده، اسمشه خسرو و    ییکه گفتم شناسا  یهشخص همون کس  ینا-محمد
خودش باشه. درباره مقامش تو    یپرست   یطانفرقه ش  ینا  ییسهم ر   یدو شا  یکی و  

 یبیاما به طرز عج یمردش رو داشت یشپ و چند سال  یمندار یقیفرقه اطالعات دق
 ...میهامون رو از دست داد یتمام اطالعات و رابط ها و نفوذ

 ها اومد؟؟  یسر نفوذ ییچه بال-یرام

 ...لو رفتن یچجور یدمنفهم یچوقتهمشون کشته شدن.....ه -محمد

 ین؟ کرد  ییشناسا یشخص رو چجور ینخب ا -امیر

  ی در واقع با توجه به گزارش یم بود یده ها و من هرگز چهرش رو ند ینفوذ-محمد
تو فرقه ماسک بزشاخدار   یشهما برامون ارسال کردن، اون هم  ینفوذ  یها  یروکه ن
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اجازه نداره چهرش رو   یکس  یگهبه خودش د یکو به جز چندنفر از افرد نزد یزنهم
 ...ینهبب

 ین؟عکسو از کجا اورد ینپس ا-امیر

  یی فرقه رو تو شمال کشور شناسا ینا یها  یال از و یکی  یشسال پ6حدود  -محمد
خانواده   یه روز  یهکه   یننظر بود تا ا یر و دوماه اونجا ز  یمنظر گرفت یر و ز یمکرد

متوجه  یقاتبعد از تحق یول یم،چهارنفره اومدن اونجا اول بهشون مشکوک شد
زن و شوهر با دوتا دختر   یه.  شتنهم ندا  یو پرونده ا  یستنن  یال که صاحب و  یمشد

 یه و  یماونا مستقر شده بود یکخونه امن نزد یهتو  یاتیگروه عمل  یهبچه، من و 
راه به  یکردن و تو  یبما اونا رو تعق یروز اونا به جنگل رفتن و دوتا از مامورا

کردن و متوجه شدن که اونا    یجلوشون رو گرفتن و خودشون رو زن و شوهر معرف 
 ...هم مال دوست مرده بوده  یالبمونن و و یکلبه جنگل  یه رو تو بش یخوانم

 یه؟ک  یالصاحب و ینچطور متوجه نشده بود-امیر

مهم  ینانداشت...حاال ا یچکسوساله بودکه ه89یرزنپ یهسندش به اسم -محمد
که   ین بود تا ا یعاد یز و همه چ یگرننظر م یر همون دوتا مامور کلبه رو ز یست،ن

رادا  یهو چندتا رادا پوش قرمز و  یاداز داخل کلبه م و داد یغج ینصف شب صدا
تماس مشکوک   یهو    یشنو وارد کلبه م  یانبا بز شاخدار هم از جنگل م  یاهپوش س

  ی از بچه ها  یکیو  یمبه سمت کلبه رفت یعگرفته شده بود. سر  یساز کلبه با پل
 یممن از تو  یرسهتونله که به جنگل م یه کلبه   یر متوجه شده بود که ز یبانیپشت

از دختر  یکی چندتا راداپوش قرمز  یدمرس یجدا شدم و سمت اون تونل رفتم.وقت 
 یخواستهم داشت م یاهس یکه رادا  یو اون  یون مشک  یهتو  ردبچه ها رو پرت ک

 یادیقرمز ز  ی..اون شب رادا پوش هایمشد  یر جلوش رو گرفتم و درگ  یسوار بشه ول
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به داخل کلبه برگشتم  یفرار کرد. وقت  یاهاون راداپوش س یول یمکرد  یر رو دستگ
 یههم با  در مرده بود، ما یزی پدره چاقو به شکمش خورده بود و از شدت خون ر

تو شوک بود و   یچاقو شکمش پاره شده بود و فقط دختر بزرگشون زنده بود ول 
 ...حرف بزنه یتونستنم

 داپوش ها اعتراف نکردن؟؟ شدن...همون را یر افراد اون فرقه که دستگ -امیر

رو لو   یزیاما چ  یرنشدن و حاضرن بم  یمغز  یشست و شو  یدا نه اونا شد  -محمد
ندن...اون دختر بعد از چند روز که تحت درمان روانپزشک ها بود باالخره زبون باز  

و همکار پدرش بوده...اسمشم خسرو    یدهرو د  یاهکرد و گفت چهره اون رادا پوش س
 یگهاما از همون شب د یمرفت نجاو به او یمبود. ادرس محل کار پدرش رو گرفت

هم   ینداشتن و کس یکارهاش هم ازش خبراز هم یچکدوماونجا نرفته بود و ه 
 ...بود  یادرس الک   یههم که تو پروندش بود    یو ادرس  یدونستادرس خونش رو نم

 اون دختره که زنده موند االن کجاست؟-امیر

روانپزشک داره بهش    یهخونه امن...هنوز تو شوک اتفاقات اون شبه و    یه تو  -محمد
 .یکنهکمک م

 یخواین؟م یاالن شما از من چ  -امیر

درخواست  یکنن،اعضا رو به فرقه جذب م یاونا چطور یدونیمما م ینبب -محمد
 ...یو به فرقشون وارد بش  یما باش یتو نفوذ یخوامم ی...ولیادیهز

 ین که ا  یحامد افتادم و کار یاد لحظه  یه...اما ییجا ینبودم برم همچ یونهد مگه
شده بودن و به حال خانواده    یداکه پ  یی، به جنازه هااشغال ها باهاش کرده بودن

 ...نظرم عوض شد یع...سریشنیدنرو م یزشونخبر مرگ عز یهاشون وقت 
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رو نابود  یشتریخانواده ها ب یدها نبا یعوض ین...ایستن یادیدرخواست ز-امیر
 .کنن

سم  تو فرقه ر   یستکار اصال اسون ن   ینبدون ا  ینو ا  یول  ی،خوبه که قبول کرد-محمد
اعتمادشون رو جلب   یدبا ی،مثل اونا بش یو اداب خودشون رو دارن و تو مجبور

 ....یکن  یکو خودتو به خسرو نزد یکن

 ی؟؟چطور-امیر

از  یکیکردم،  یر شمال کشور من راننده خسرو رو دستگ یاتتو اون عمل-محمد
رانندش   یساختگ  یاتعمل یهمدت بعد از وارد شدنت تو  یهافرادش بود... ینبهتر

 ...یدیم  یبه زندان فرار ینجاانتقال از ا یر رو از مس

 یده؟جواب م -امیر

 .یدهحتما جواب م -محمد

که محمد داشت   یپسر و دختر با همون لباس فرم  یه اتاق  باز شد و  یا درشیشه
که باعث تعجب   یزیهم سن محمد باشه اما چ یخوردوارد شدن و پسره بهش م

بود و هردوشون روبرو من نشستن و محمدم رفت پشت    یدشسف  یمن شد موها
 .کارش نشست  یز م

 .هستن یباقر  یمسرگرد نس یشونمو ا یهانک  ینسروان شاه یشونا-محمد

 ...خوشبختم-امیر

 .ینهمچن  -ینو شاه نسیم

 .یخوردنم  یزاچ ینداشت اصال بهش خشونت و ا یچهره با نمک  دختره
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هستن و به صورت موقت   ینیحس  یر سروان ام  یشونمخوب بچه ها ا  یلیخ-دمحم
 .کنن  یمنتقل شدن و قراره باهامون همکار ینجابه ا یاگاه  یساز پل

 یی؟چطور همکار -شاهین

و  ینکرد و شاه  یفحامد افتاده بود رو تعر یکه برا  یتمام ماجرا و اتفاقات  محمد
و بعدش محمد   یمهمکارتون متاسف یبا دقت گوش دادن و هر دو گفتن برا یمنس

 .نگاه کرد یمبه نس

 ینی سروان حس یبرا  یاتفرقه رو با تمام جزئ یریعضو گ یوهلطفا ش یمنس-محمد
 .کنه   یکار کن و بهش اموزش بده چ  یفتعر

و    یابلند شد و بهم نگاه کرد و گفت همراهم ب  یصندل  یگفت و از رو  یچشم  نسیم
از  یمکردم و همراه نس  یخداحافظ  ینبلند شدم و از محمد و شاه یمنم از صندل

وارد اتاق شد   یمو نس یمرفت یا یگهد یا یشه اتاق خارج شدم  و به سمت اتاق ش
 یماتاق محمد بود و نس ثلم یباو منم پشت سرش وارد اتاق شدم و اتاقش تقر

 .کارش نشست  یز پشت م

و  یکننمختلف استفاده م یوهفرقه از چند ش ینا ینبب یم،خب شروع کن -نسیم
کارو تموم    ینا یعتر سر ید و با  یمو ما وقتش رو ندار یرهها وقت گ یوهاز ش یبعض

 یاجتماع  یگروه تو شبکه ها ینا ینخب بب یریم،کاراشون رو بگ یو جلو یمکن
  ید جد  یتهو  یهما    یمق اقدام کنیطر  ینکه از ا  ینهراه ا  یندارن،بهتر  ییباال  یتفعال

 ...بچه پولدار لوس یهو  یدیمبهت م

 ید؟ ببخش-امیر

 ی؟بود ینکردم...تا حاال مامور مخف  ینبهت توه -نسیم
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 ...نه-امیر

 ینفوذ  یبرا  ی،کن  یکامال خداحافظ   ینیحس  یر با سروان ام  یدتو با  ینخوب بب  -نسیم
  یتفعال یتبا اون هو یمجاز یتو شبکه ها ید....تو بایادم تازه بش یه یدشدن با

 ...یانتا اونا به سمتت ب یاعتقاد نشون بد یادم ب  یهخودتو  ی،کن

 ی؟ چ  یدناگر پست هام رو ند -امیر

حتما   یکنی،منتشر م  یگمکه بهت م  یینگران نباش پست ها رو با هشتگ ها  -نسیم
  یگه تا االن د ینی،بب یترسناک  یزایچ یدفرقه شا  ین سراغت. فقط بدون تو ا یانم
 ...پرونده هاست و نه یهپرونده مثل بق یننه ا یدونیم

که چراغ ها خاموش شدن و چراغ قرمز رنگ    یتموم نشده بود که صدا  یمنس  حرف
 یدر حال  یعکه سر  یدمرو د  ینخطر به صدا در اومد، محمد و شاه  یر روشن شد و اژ
به   یگهدتا مامور داومدن و چن یروندستشون بود از اتاق ب یشونکه اسلحه کمر

  یرون واحد ب یناز ا یع سر ین رفتن و بازش کردن و محمد و شاه ی سمت در فلز
رفت دنبالشون. منم  یع برداشت و سر یزشاسلحه از کشو م یه هم  یمرفتن و نس

کنجکاو شدم که چخبر شده و دنبالشون رفتم ،رفته بودن به سمت طبقه باال و  
و رفتم روبرو در واحد    یومدداد هم از باال م  یو صدا  یومدو صداشون م  یواحد بعد

 یومددرش باز بود و از داخل صدا م یاسکنر داشت ول یدرم مثل قبل ینو ا ییباال
رفته بود تو   یینکه رفته طبقه پا  ییاز همون مامورا یکی و خواستم برم داخل اما

 .داخل ینبر یدعقب و گفت شما نبا  یدمکش  یاتاق در فلز

اسلحه خونه   ی...احتماال اون در فلزیخفن یزاتبهش کردم عجب تجه ینگاه  یه 
اومدن و صدا ها تموم شد    یرونب  یمبوده و خواستم علت رو بپرسم که محمد و نس

 .اومد و بعدشم مامورا و محمد متوجه نگاه کنجکاوم شد یرونب ینو شاه
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اون راننده هم   ینجان،شدن ا یر زندانه، تمام افراد اون فرقه که دستگ ینجاا-محمد
 .ینجاسکه بهت گفتم هم

و  یدجمع کن یشتر بود گفت حواستون رو ب یستادهکه کنار در ا  یبه مامور محمد
  یین بست و ما همه به سمت واحد پامامور گفت اطاعت قربان و رفت داخل و درو  

 یز اسلحه رو تو کشو م یمنس یم،دوباره به اتاقش برگشت یمو من و نس  یمبرگشت
بزرگ وسط  یشگر به نما ودنها ب یوتر کامپ  یز هم کنار م ینگذاشت و محمد و شاه

 .یکردنسالن نگاه م

پرونده همونطور که خودت   ینا  ین اومد بب  یادماها    یم؟؟ خب کجا بود  یلیخ-نسیم
بچه پولدار لوسه که پدر و مادرت خارج   یهتو  ید جد یتهو یستن یعاد یدونیم

 ینجوریا  ی،هم به خدا ندار  یاعتقاد  یچو ه  یریم  یو مهمون   یکننم  یزندگ   یراناز ا
 .یکنناونا تو رو جذب فرقه خودشون م

 ...کنم  یزندگ  ینجوریسخته ا یلیخ -امیر

قرار   ین در ضمن ا یشه نابود م یادیز یها  یزندگ  ی،نکن یندگ ز  ینجوریاگه ا-نسیم
کامل تو نقشت فرو    یدبا یول یشهنما یه ییجورا یهباشه،  یتواقع یزندگ  یستن

 .یباش یخوب  یگر و باز یبر

 ین؟شد  ینجاعضو ا یچطور یه؟...داستان شما چیکنمم یسع-امیر

 واقعا برات مهمه؟-نسیم

 .هم کنجکاوم یلیاره و خ-امیر

بوده و تو خفا کارش رو انجام   یمخف  یشهواحد هم ینا یه،داستانش طوالن-نسیم
شرکت   یه تو  یزمان  یهو اطالعات دارم  یرشته فن اور یسانسداده من فوق ل
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خونه هست    یهاز همکارا گفت    یکیروز    یهداشتم.    یمعمول  یبودم و زندگ   یمعمول
 یهاونجا    یمبعد از کار رفت  یو خوشگذرون   حیتفر  یکم  یجن داره ما هم برا  یگنکه م

 یروناز خونه ب یمو خنده خواست یشوخ   یقهبود و بعد از چند دق یمیقد یخونه گل
و چندبار   یوار به د یداز دوستام محکم سرشو کوب یکی یهودر باز نشد و  یول یمبر
شدن   یکجرعت نزد یول یمو نگرانش بود یدیمکش  یغحرکتو تکرار کرد. ما ج ینا

بود که به سمتم برگشت و چشماش   یخون  ی. سرش حساب اشتیمبهش رو اصال ند
لبخند چندش به ما نگاه    یه و با    یکردشده بود و ناخناش داشت رشد م  یاهکامل س

  یم بود  یدهروکه د  یزیو چ  یم.... ما فرار کردیمیرنبم گفت همتون م  یکرد و با صدا
هاش که  ناخونو با  یگرفتم یکی یکیهمه ما رو  یاون لعنت  یول یکردیمباور نم

 ی. من تنها زنده مونده بودم....ولیکردم یکه ت یکهشده بودن مارو ت یز مثل چاقو ت
در با شدت  یمنو هم گرفت با ناخن بازوم رو پاره کرد و خواست گلوم رو ببره ول

 یهردم بهش حمله کرد فکر ک یاهس یز چ یه  یدملحظه د یهباز شد و منو ول کرد و 
خون از دست داده بودم و چندتا مامور   یو کل بودبد  یلیو حالم خ یگسجن د

ادم بوده...اون  یمدمنگاه کردم و تازه فه یاهس یز اومدن منو بلند کردن و به اون چ
 ...محمد بود و اخرم اون جنو کشت...هرچند دوست منم از دست رفت

 جن رو کشت؟  -امیر

 یاخشاب هاشون  ینهچاقو دارن رو س ینجاهمه ا یاوهوم. تاحاال دقت کرد-نسیم
 بستن به پاشون؟ 

 ...اره-امیر

  ی بزنه و حت  یدشد یببهشون اس یتونهو فلز م یترسنجن ها از فلز م-نسیم
من اون   یگهداره جن چقدر قدرتمند باشه...بعد از اون ماجرا د  یبکشتشون، بستگ 
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بود تونستم با محمد ارتباط برقرار کنم و ماها  یسابقه نبودم به هرسخت  یمنس
 ....یدمرس ینجاو به ا یدماموزش فشرده سخت د

 ی؟چ  ینشاه-امیر

  یزنه و خطا نم  یهعال  یرانداز تک ت  یه  یه،ارث  یدشسف  یعضو ارتش بوده، مو ها-نسیم
همه رو   یندهزن که ا یهدرباره  یعاتیو اونجا شا یشک  یرهمسافرت جز یره روز م یه
پرست  یطانش یروان  یهزنه  یزنه ول یشپ یرهو م یشهو کنجکاو م یشنوهم یبینهم

از مسافرت   ین. بعد برگشت شاهاهینش یبه جون زندگ  یندازهجن رو م یهبود و 
بود جونش رو از دست    یکو چندبار هم نزد  یدهرخ م  یبیتا خونه براش اتفاقات عج

روح داره    یگنکه مردم م  یمکان ها و خونه ها  یعاتتمام گزارشات و شا   ینجابده، ا
  ین و خونه شاه یکنناقدام م یعسر یفتهب ینظر دارن و هر اتفاق  یر جن داره رو ز  یا

جن تو   یهروز که  یهاضافه شده بود و  یستل ینهاش به ا یه لطف همسا بههم 
و بعدش  یدنو نجاتش م یرسنم یمشخونه بهش حمله کرد بود، محمد و ت

 یر هم دستگ  یشمنتقل بشه و اون زنه تو ک  ینجاحمد خواسته بود تا به ااز م  ینشاه
 .شد

 ی؟؟ عجب...خود محمد چ -امیر

 یشنجن کشته م یهخانوادش توسط  یتو بچگ  یدونمازش نم یادیز یز چ -نسیم
جن کافر رو احضار  یهاما  یدهاحضار روح انجام م یسرگرم یخواهرش برا یاگو
  ی که بعض  یدونماما م  یدونهنم  یه مونده رو کسزند  یکه محمد چطور  ینو ا  یکنهم

 ...یبینهوقتا جن ها رو م

 ...چه باحال-امیر
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مهربون  یادجن ها ز یست،باحال ن یکنیباور کن اونقدرا هم که فکر م-نسیم
 ...بسه یگهامروز د یبرا یم...خب بریستنن

 یوتر کامپ  یز که هنوز کنار م  ینو به سمت محمد و شاه  یماز اتاق خارج شد  یمنس  با
 .یمبودن رفت یستادهها ا

 ی؟رو بهش گفت  یهمه چ -محمد

 .اوهوم امادس-نسیم

 ........-محمد

 .بود داد زد یوتر از کارمندا که پشت کامپ یکیبگه که  یزیخواست چ محمد

 .ینیدبب ینوا یدقربان با   -کارمند

نگاه کرد و ماهم پشت سرش    یوترشکامپ  یتور به سمت کارمند رفت و به مان  محمد
 .یمرفت

 .یشگررو نما  یارشب-محمد

نقشه اومد رو صفحه   یر تصو  یه رو فشار داد و    یحرف محمد، کارمنده دکمه ا  ین ا  با
 .نقطه قرمز چشمک زن روش بود یهو 

  یر تصو یهملس و ح یه یرسهبه نظر م یقانون  یاز پزشک  یدهگزارش رس   یه -محمد
 ...یرام  یر همه غ  یناماده بش  یعخسرو اونجاست، سر  یدهگرفتن نشون م  یناکه دورب

 یام؟چرا من ن -امیر

 ....ینهچهرت رو بب یکس  یدو نبا یباش یچون قراره نفوذ -محمد
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رفتن به   یگهو چندتا مامور د ینو شاه یم نداشتم بدم حق با اون بود و نس جوابی
  یقه شک نداشتم اسلحه خونس و بعد از چند دق  یگهکه د  یسمت در همون در فلز

 :و محمد به کارمندا گفت یروناومدن ب یزاتتجه یبا اسلحه و کل

ها و   یگشت  ینو بگ ینبد  یحو براشون توض یریدبا سازمان تماس بگ-محمد
 .دخالت نکنن یکالنتر  یروهاین

منم   یرونرفتن و درو باز کردن و رفتن ب یبه سمت خروج  یعسر یهو بق محمد
 .یکردمنگاه م یشگر از کارمندا نشستم و به نما یکی یشهمونجا پ

*** 

 محمد

راننده به   یهو من و  یمها شد ینسوار ماش یعهمه سر یدیمکه رس  ینگپارک به
هم به همراه چهار   ینو شاه  یمشد  ینماش  یه سوار    یگهو دوتا مامور د  یمهمراه نس

 یم،حرکت کرد  یقانون   ی شدن و به سمت اداره پزشک   یگهد  ینوارد ماش  یگهمامور د
از تو  ینشاه یبه اونجا حمله کنن؟ صدا یدداشتن؟؟ چرا با یکار واقعا اونجا چ

 .پخش شد ینماش یسیمب

 تو؟  یریمم یفرمانده، ضربت  یرسیمم یگهد یقهدق5 -شاهین

زنده   یدکن یمتوجه ما بشن و سع یدجا باشن نبااگر هنوز اون یه،منف -محمد
راه   یه یدن تا قبل رس یشه برقش از کار افتاده باز نم یدر اصل ید،کن  یرشوندستگ

 .یکنیمم یداورود پ

 .شد یافتدر -شاهین
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 .یکردداشت با تبلتش کار م یمکردم و نس  ینگاه  یمنس به

 یدی؟به کجا رس-محمد

ها هم از کار افتادن  ین بازش کرد، دورب یشهبرقش قطع شده نم یدر اصل-نسیم
 .بازش کنم یتونمبرقش وصله م ینگدرپارک یداخل چخبره، ول یستمعلوم ن

 .یقهدق 1 -شاهین

 .ینبر ینگبه سمت در پارک -محمد

 .یهثان 20-شاهین

 .باز کن ینگو پارک یمنس-محمد

  ین اول ماش یاز شد و به ارومب ینگتبلتش فشار داد و در پارک یرو یدکمه ا نسیم
و   یمشد یادهپ یناز ماش یبه اروم ی. همگ یمشد ینگو بعدش ما وارد پارک ینشاه

گرفتن   یو برا  یمکنن مسلح کرد  یجادا  ییکه صدا  ینبدون ا  یاسلحه ها رو به اروم 
 یم،جلو رفت یدادم و به اروم تدستور حرک یعالمت و دادم و به اروم یشارا

راه پله رو   ینو شاه یمرفت یاصل یکت بود و به سمت ورودخلوت و سا  ینگپارک
 .چک کرد

 .امنه-شاهین

دکتر و پرستار  یو کل یمشد یو وارد ساختمون اصل یمرفت یاصل یسمت ورود به
 .از خون نبود یرد یول ینافتاده بودن رو زم

 .یاعوض -شاهین
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 یی کسا  یتبه مامورا اشاره کردم وضع  یستاالن وقتش ن  ید،نش  یاحساسات   -محمد
 .کنن  یرو بررس ینکه افتادن رو زم

 .شدن یهوشقربان زندن، فقط ب -از مامورا یکی

ها  یندورب یتونیم ین با دو نفر برو سمت اتاق کنترل بب یمخوب، نس یلیخ-محمد
 ...نه  یا یرو راه بنداز یتیامن یستمو س

 .مفهومه-نسیم

  ینجا ا یزیچ یهاز ما جدا شدن و به سمت اتاق کنترل رفتن،  یگه و دونفر د نسیم
از اخر   یبلند یادفر یتو فکر بودم که صدا یان؟ب ینجابه ا یدچرا با  یستدرست ن

اسلحه هاشون رو به سمت منبع صدا نشونه   یعسر یهو بق ین راهرو اومد و شاه
 .رفتن

 یدی؟شن یمنس-محمد

 .فقط  یهوشنبخش هم ب ینا یامنه و کارمندا ینجااتاق کنترل ا یدماره، رس-نسیم

و   یمحرکت به سمت منبع صدا رو دادم و اروم اروم به سمت منبع صدا رفت  دستور 
 .تکرار شد یاداون فر یگهچندبار د

 یم؟عجله کن یستبهتر ن-شاهین

 .تله باشه یه یادنه احتمال ز-محمد

 یبا تقر یشد،بلندتر و واضح تر م یادفر یو صدا یکردیمکه حرکت م  ینجوریهم و
وارد راهرو شد و به سمتون    ینفر با لباس دکتر خون   یهکه    یمبود  یدهبه اخر راهرو رس
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که بلند عربده    یو دونفر رادا پوش قرمز چاقو به دست پشت سرش در حال یددو
 .زد شخشک یدپشت سرش بودن و دکتر ما رو د یزدنم

 ...بخواب-محمد

و    یمسر راداپوش ها رو نشونه گرفت  ینو من و شاه  یناخت زمخودش رو اند  دکتر 
 .خودمون یشپ یدندکترو گرفتن و کش یعو مامورا سر یمکرد  یکشل

 ی؟ تو خوب -محمد

 ........-دکتر

 ...یدهترس-شاهین

از همون    یکینفر شکسته شده باشه و    یهاستخون اومد انگار دست    یصدا  ناگهان
داشت بلند   یخوردم یچپ یبیکه دست و پاش به شکل عج  یرادا پوش ها در حال

 .یشدم

 .ینشده مواظب باش یر تسخ-محمد

اسلحه هاشون رو به سمتش نشونه رفتن و اون رادا پوش به حالت عنکبوت  همه
 .یمیرننفرتون م ینشد و عربده زد تا اخر

 یگهو د ینخورد و افتاد زم یکرد و رادا پوش چرخ   یکبه سمت سرش شل شاهین
 .نکرد یحرکت 

بعد   یراهرو ینبچه ها دورب یفعالن...لعنت  یتیامن یستمها و س یندورب-نسیم
 ...اتاق احتماال خسرو باشه  یهتو    یرندارن م یاهرادا پوش س  یهرادا پوش و  چندتا  

 .یدحرکت کن یعسر-محمد
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بار   ین ا یدوارمو ام  میگفته بود حرکت کرد  یمکه نس  ییبا سرعت به سمت جا همه
 .یدیمبه اتاق رس یم،کارو تموم کن  یگهد

امن و مامور دکتر رو با خودش   یجا  یهاز مامورا اشاره کردم که دکترو ببره    یکی  به
  ین اشاره کردم و شاه ینو به شاه یستادیماز اتاق ها برد و ما اطراف در ا یکی به 

 ...یمبا لگد به در ضربه زد و در با شدت باز شد و به داخل هجوم برد

 نداره؟  یا یگهاتاق در د ینا یمنس-محمد

 شد؟  ینداره چ  ینمنه...دورب-نسیم

 ....یهخال -محمد

 .یومدن یروناز اون اتاق ب یامکان نداره کس-نسیم

 ...جن کمک گرفته باشن امکان داره یهچرا اگر از -محمد

 بودن؟  یدنبال چ  ینجاا اونا واقعا

 یروهاین یریم،م یمامبوالنس خبر کن و به سازمان اطالع بده ما دار یمنس-محمد
چرا همه رو   یمبدون یدبا یبریم،رو اعزام کنن، دکتره رو هم با خودمون م یکالنتر

 .بکشن ینوا یخواستنم یکردن ول  یهوشب

 .شد یافتدر-نسیم

 .چشم بند بهش زد یهاشاره کردم و اون مامور هم دکتر رو اورد و  یهبق به

 یه؟چه کار ینا-دکتر

 .الزمه  یول یدببخش -محمد
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  یدهو دوتا مامور همراهش زودتر ما رس یمو نس یمرفت ینگبه سمت پارک  همگی
  یدیم. و به مرکز که رسیمو به سمت مرکز برگشت یمشد ینبودن و همه سوار ماش

از    یکیرفتم که رو    یر و به سمت ام  ییگفتم دکتره رو ببرن به اتاق بازجو  ینبه شاه
 .به سمتم اومد یدنمد با یر ها نشسته بود و ام یوتر کامپ  یز م یا یصندل

 شد؟  یچ -امیر

 یخواستندکتر رو م یه یکرده بودن ول یهوشرفتن همه رو هم ب یچیه-محمد
 ....بکشن

 کشتنش؟  -امیر

 .ینجاسن ااال یمنه نجاتش داد -محمد

 ینجا؟ چرا ا -امیر

 یخواستنم ینوا یکردن ول   یهوشبدونم چرا کل کارمندا و دکترا رو ب یدبا -محمد
 .ییباز جو یبرا یرمبکشن. من م

  یستم باهام اومد و چندتا کارمند پشت س یرمرفتم و ام ییسمت اتاق بازجو  به
هم اونجا بودن و از پشت پنجره به داخل  یمو نس ینشنود نشسته بودن و شاه

 یلیخ یرسیدمنتظر بود به نظر م یاتاق نگاه کردم دکتره نشسته بود رو صندل
 ...باشه یدهترس

 ...یکام  -امیر

 یشناسیش؟م -شاهین

 ...یکردم یپرونده رو خودش بررس یاره تمام جنازه ها -امیر
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 قابل اعتماده؟  -محمد

 .اره...کامال -امیر

 .خوب ییلخ -محمد

بلند شد و بهش اشاره   یدنم با د یرو باز کردم و وارد شدم و کام ییاتاق بازجو در 
 .ینهکردم بش

 .کن  یفخب تعر -محمد

 یو؟چ -کامی

 بکشن؟  یخواستنتو رو م یشدن ول یهوشچرا همه همکارات ب -محمد

 ....کردم  یداپ یزیچ  یه  یشونچون تو اون نشانه کوفت -کامی

 ی؟ چ -محمد

 ین؟ن رو دارعکس نشا-کامی

 ...ینشاه-محمد

گذاشت و   یز م یلپ تاب وارد شد و لپ تاب رو رو یهبا  یناتاق باز شد و شاه در 
از نشان ها رو باز کردم   یکیرفت و لپ تاب رو روشن کردم و عکس  یروناز اتاق ب

 .چرخوندم یو لپ تاب رو به سمت کام

 ...یشنوم خب م -محمد

حروف اونجان اگر   یسر یه ی؟دور چشم دقت کرد یرهتاحاال به داخل دا -کامی
 ...یرسیمادرس م یهبه  یهمش رو بهم بچسبون 
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 ادرس؟-محمد

 ...تهرانه ینخونه تو هم یهاره -کامی

و ادرس رو برام نوشت    یسهکاغذ و خودکار گذاشتم جلوش و گفتم ادرسو برام بنو   یه
 .و ادرسو برداشتم

 ی؟کرد  یداادرسو پ ینتو ا نیدچطور فهم-محمد

ادرسو گزارش کنم که برق شروع کرد به قطع و وصل  یخواستمم یدونم،نم -کامی
  ین؟چرا هست ی...شما ک یدونیدکه خودتون م یشمها اومدن، بق یشدن اون روان 
 ...یباش  یسپل یدونمم یدنداره؟ بع یارم و نشان  یچلباس هاتون ه

 ...یکنیفکر م یتو چ  یستمهم ن -محمد

 .رفتم  یبلند شدم و به سمت در خروج  یصندل یرو ز ا

 یکشین؟االن منو م-کامی

 .اومدم یرونب یینکردم و از اتاق بازجو یحرفش توجه به

مهمه که رو ارمشون ازش  یلیادرس؟حتما خ ینبه ا یماالن بر ینهم یدنبا-امیر
 ...نشونه گذاشتن

اماده   یمدوتا ت  یناونجا باشه...شاه  یکس  یکنمفکر نم  یگهاما تا االن د  یریمم  -محمد
 .اونجا یمکن بر

 یم و نس  ینو شاه  یمداده بود حرکت کرد  یکه کام  یبعد به سمت ادرس  یقهدق  چند
هم پشت    یگهو من و چهار نفر د  یکردنجلو حرکت م  ینماش  یه تو    یگهو سه نفر د

 .پخش شد یسیماز تو ب ینشاه یصدا یم،سرشون بود
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 یدادیم؟انجام م ییشناسا یاتعمل یه یاتملبهتر نبود قبل ع -شاهین

تا االن  یمکه ما ادرسو دار  یدونناونجا باشه، اونا م ینه امکان نداره کس-محمد
 .کردن  یاونجا رو خال

 .خب یلیخ -شاهین

ادرس تو باالشهر بود و بعد از حدود چهل  یهو  یکردیمحرکت م یر سمت مس به
 .یدیمداده بود رس یکه کام  یبه ادرس یقهدق

 ...درش بازه...حق با تو بود رفتن-شاهین

برق خونه از کار افتاده    یرسههاشون رو هک کنم اما به نظر م  ینخواستم دورب  -نسیم
 .ها خاموشن  ینو تمام دورب

 تو؟  یمبر ینابا ماش -شاهین

 .ینبش یادهان داره تله باشه....پنه امک -محمد

و   یمو نس ینشدن و اسلحه هاشون رو مسلح کردن و شاه یادهپ یناز ماش همه
به داخل خونه  ینگاه  ینبودن و شاه یستادهخونه ا یرونهمراهاشون زودتر ما ب

 .یدممامورا بهشون رس یهانداخت و من با بق

  یدمرفته باشن و شا دیشا یستقطع ن یلدل یبرق خونه ب  ینمواظب باش -محمد
بچه چه جنازه    یهچه جنازه    یدینکه د  یو هر صحنه ا  یدتله باشه،کنار هم بمون  یه
 مفهومه؟ ید،نش یفرد بالغ لطفا احساسات  یه

و من و همراهام از  یمبا هم گفتن مفهومه و اشاره کردم که وارد خونه بش همه
. درخت  یمخونه شد  یاطاز سمت چپ وارد ح  یهو بق  یمو نس  ینسمت راست و شاه



 

 
59

 Angel of deathرمان فرقه سیاه |  
 

  ی و چراغ قوه ها یشدم یکداشت تار یبابودن و هوا تقر یاطتو ح یادیز یها
  یاطو به وسط ح  دادیمادامه    یرمونو به مس  یمرو اسلحه ها رو روشن کرد  یککوچ

خونه بود که به نظر   یاطاستخر وسط ح یهو  یدیمرس یساختمون اصل یو روبرو
 .رفت کنارش و داخلش رو نگاه کرد یبه اروم ینشاه  و یرسیدم یخال

 ...محمد -شاهین

رفتم و داخل استخر رو نگاه کردم...پر از جنازه سگ و گربه و  ینسمت شاه به
 .شده بود  یدههمشون بر  یچندتا هم بچه بود، گلو

هاشونن، محراب  یهم قربان  یناا یدادن،مراسم هاشون رو انجام م ینجاا -محمد
 ...یمکن  یداپ ید ارو ب یطانش

 یو؟ چ -نسیم

برق خونه    یتونیم  یم...نسیکنناهدا م  یطانهاشون رو به ش  یکه قربان   ییجا  -محمد
 ی؟ رو وصل کن

 ...لحظه یه -نسیم

اورد و روشنش کرد و شروع کرد باهاش    یرونب  یشلپ تابش رو از کوله پشت  نسیم
 .سرش رو بلند کرد یقهکار کردن و بعد از چند دق

هوشمندتون، برق  یهمه فرستادم رو دستبند ها  ینقشه خونه رو دارم برا -نسیم
سمت راست و اخر    یدکه دارم موتور خونه با   ی. طبق نقشه ایتونمخونه رو االن نم

 .یمکن  از اونجا وصل ید باشه، برقو با یاطح
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سمت موتورخونه و برق    ینبر  یگهو با دونفر د  یمو نس  ینخوب، شاه  یلیخ  -محمد
 .داخل خونه یریمم یانبا من ب یهبق ید،رو وصل کن

ازمون جدا شدن و به سمت موتورخونه رفتن   یگهو دوتا مامور د یمو نس شاهین
طرف    و دو   یمحرکت کرد  یساختمون اصل  یبه سمت در ورود  یهو منم به همراه بق

.  یمو در باز شد و همه وارد شد  یدمکش  یینرو پا  یرهو اروم دستگ  یستادیما  یدر اصل
به سمت طبقه باال وجود   یچپ مار ساختمون بزرگ دو طبقه بود، دوتا راه پله  یه

به شدت    یکه اصال مشخص نبود و سکوت   یکتار  یراهرو  یهداشت و روبرومون هم  
و اهسته از پله ها باال   یماز دو راه پله باال بر اشاره کردم که  یه ازار دهنده و به بق

 .یدیمراهرو رس  یهو به  یمرفت

به دستبند هوشمندم و   یانگار فقط راهرو و اتاق داشت. نگاه  یبهخونه عج معمار 
راهرو و اتاق تو نقشه بود و واقعا ادمو   یفرستاده بود کردم، کل یمکه نس  ینقشه ا

و هر   یمو چراغ اسلحه ها رو داخل راهرو گرفت  یمو به سمت راهرو رفت  یکردم  یجگ
طرف راهرو پنج اتاق بود و اشاره کردم که اروم و بدون صدا اتاق به اتاق رو بگردن 

ره و  تخت دو نف یهنبود. تو همه اتاق ها  یزیو چ یماتاق ها رو گشت یکی،یکیو 
شده   یسقف تمام اتاق ها نقاش یبزرگ بود و ارم فرقه با خون رو یواریکمد د  یه

اتاق ها رو پوشونده بود. و به   یها یوار با طرح بز شاخدار کل د یواریبود و کاغذ د
و   یدیمنرس یزیبه چ یول یمکرد  یو بازم اتاق ها رو بررس یدیمرس ی بعد یراهرو

در بزرگ قهوه    یهراهرو ها بود اما اخرش    یهل بقو مث  یمبود  یدهراهرو رس  ینبه اخر
و با اتاق    یمکرد  یشده بود و اتاق ها رو بررس  یرنگ بود که ارم فرقه روش نقاش  یا

و اروم بازش  یمرفت یاون در بزرگ و قهوه ا  سمتنداشتن و به  یفرق  ی قبل یها
 .یطان...خودشه.. محراب شیمکرد
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تو اتاق  یککوچ  یچوب  یز م یهو  یکردناهدا م یطانهاشون رو به ش یقربان  ینجاا 
شده بود و   یبود و روش پر از چاقو و ابزار شکنجه بود و ارم فرقه وسط اتاق نقاش

و قرمز اخر اتاق بود و   ییطال یبزرگ با لبه ها یصندل یه روش پر خون بود... و 
شدنه    یقربان   ینجاا  فرقس از   ییسروشن بودن، تخته ر  یشات  یاطرافش مشعل ها

 ....یکنههاشون رو تماشا م یقربان 

  یکی تو اتاق پخش شد و    یخنده چندش و بلند  یکامال بر قرار بود که صدا  سکوت
مامورا  یهبلند شد و به گوشه اتاق پرت شد...بق یناز زم یبیاز مامورا به شکل عج

اتاق شده که ازش وارد   یو توجه هممون به در یکردنبا دقت اطراف رو نگاه م
پاهاش شکسته   یرسیدبنظر م ی رادار پوش قرمز اونجا بود ول یهجلب شد... یمبود

شدن  و گردنش هم کامال به راست   یزونبود که انگار از بدنش او  یو دستاشم جور
 ...کج شده بود انگار شکسته

 ...اماده -محمد

خون   بودن و از چشماش یده صورتش کنار رفت و دماغش انگار بر یاز رو راداش
 یبی زد و به سمتمون حمله کرد و ناخن هاش به طرز عج یو لبخند چندش یومدم

نداشت. با   یریاما گلوله روش تاث یمکرد  یکو به سمتش شل یکردداشت رشد م
رو بدجور پاره کرد،  یگهد یکی یو پا یداز مامورا رو خراش یکی یناخن هاش بازو

کرد ناخن هاش که    یو به سمتش رفتم و سع یدمکش  یرونچاقوم رو از غالفش ب
  یبلند شده بودن رو وارد بدنم کنه اما با چاقو زخم یزوت یر مثل شمش  یگهاالن د

از مامورا از   یکیو به سمتم حمله کرد و  یدکش  یصورتش انداختم و عربده ا یرو
فرو کردم و شروع کرد به   ینشچاقو رو تو س یعپشت دست هاش رو گرفت و سر

داره از داخل بدنش ذوب  یرسیدفرو کردم و به نظر م یشتر عربده زدن. چاقو رو ب
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و خون چشماش به بند اومد و   یدکش  ی... و بعد از چند لحظه عربده بلند یشهم
  افتاد   یهو بعد از چند ثان  یشدم  یر پ  یعانگار داشت سر  یدنبدنش شروع کرد به پوس

 .بدنش از داخل کامال ذوب شده باشه یرسیدو به نظر م ینرو زم

*** 

 شاهین

و به سمت موتور خونه   یمجدا شد یگهو دو نفر د یمبه همراه نس یهمحمد و بق از 
و   یداشتیمقدم بر م  یاط شده بود و اروم اروم و با احت  یککامال تار  یگههوا د  یم،رفت

 .یدیمبه موتور خونه رس یقهبعد از چند دق

 .ینجاستهم-نسیم

 .و اروم بازش کردم و رفتم داخل یدمکش  یینرو پا یرشسمت در رفتم و دستگ به

 ...خانوما مقدمنا  -نسیم

 ...باش یجد یاتتو عمل  یمجاها...نس ینجور نه تو ا -شاهین

 ..اوف....چشم-نسیم

مشخص نبود و چراغ اسلحه هامون   یچیبود و ه   یکتار  یموتور خونه حساب   داخل
 یلی. خینیمپامون رو بب یجلو یتونستیمفضا رو روشن کرده بودن و م یکمفقط 

به اخر موتورخونه   یباو تقر یمو مواظب اطراف بود یرفتیماهسته و اروم جلو م
 .یمبود یدهرس

 .یشهاون اهرم رو بزن باال برق وصل م-نسیم
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بود کردم و اروم به سمتش رفتم و خواستم   اشاره کرده یمکه نس  یبه اهرم نگاهی
 یعسر  یمبا قدرت منو به عقب پرت کرد و مامورا و نس  یزیچ  یه برقو وصل کنم اما  

 .اسلحه هاشون رو باالگرفتن و اطراف رو چک کردن

 یدیش؟بود؟ د یچ  -نسیم

 ...یچ  یدونمنم یدم،ند یزینه چ-شاهین

  یغ ج  یمتو صورتم خورد و نس  یلگد محکم  یهتموم نشده بود که حس کردم    حرفم
و مامورا   یمرادا پوش قرمز بود و نس  یهزد و بلند شدم و به سمتشون رفتم.   یبلند

رو پرت کرده بود عقب ،اسلحم رو به سمتش نشونه رفتم و پشتش به من بود و  
لبخند   یهبود بهم  رخونو با چشماش که پ یدتو همون حالت گردنش کامل چرخ

 .یمیرینچندش زد و عربده زد همتون م

نداره و   یریشدست و گلوله روش تاث یر تسخ  یهکه   یدمبه سمتم حمله کرد، فهم 
که گلوش رو گرفتم چاقو    یبابود تقر یدهو بهم رس  یدمکش  یرونچاقوم رو از غالف ب

زد و شروع کرد به دست و پا زدن و بدنش   یرو شکمش فرو کردم و عربده بد
  یااش ینجور و ا بودنحساس  یز نوک ت یا جن ها به فلز و اش یسوخت،مداشت 

انگار بدنش کامل از داخل ذوب  یقهبزنه و بعد چند دق یببهشون اس یتونستم
بلند شدن   ینو مامورا کم کم از زم یمشده بود و فقط پوست و استخون بوده. نس

 .ن شدنو برق وصل شد و چراغا روش یدمشو به سمت اهرم رفتم و باال کش

 .محمد ...برق...وصله-شاهین

 یزنی؟خوبه؟ چرا نفس نفس م  یهمه چ -محمد

 .شده بهمون حمله کرد یر تسخ یه -شاهین
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 یت؟ وضع -محمد

 .یمهمه خوب یدهند یباس یکس  -شاهین

فعال زخم هاشون رو پانسمان   یم،هم به ما حمله کرد دوتا مجروح دار یکی-محمد
 .یایمما هم االن م  یناسمت ماش  یندرمان، بر  یبه مرکز برا  یمشونتا بعد ببر  یمکرد

 .شد یافتدر -شاهین

سمت   یمبه جنازه اون رادا پوش کردم و گفتم بر ینگاه  یهنگاه کردم و  یهبق به
 .یناماش

*** 

 محمد

  ین بود؟ شاه یگذاشته بودن چ   ینجاشده ها رو ا یر که تسخ  ینهدفشون از ا واقعا
هم که  یباشه و منتظر ما باشن، اون دو مامور یدهرس ینابه ماش ید تا االن با یگهد

و خواستم دستور برگشت  یمشده بودن زخم هاشون رو پانسمان کرده بود یزخم
اتاق بلند شد و همه اسلحه   واز ت یلزنگ موبا یها رو بدم که صدا ینبه ماش

مشعل بود برگشتم. به  هاشون رو باال گرفتن و به سمت همون تخت که اطرافش 
  ی شماره ا یچو ه یخوردساده اونجا بود و داشت زنگ م یگوش   یهسمتش رفتم 

 .رو برداشتم و تماس رو جواب دادم ینبود...گوش یشگرشنما یرو

چند ساله سرنوشت من و تو بهم گره  یکهکوچ  یاسرگرد، دن -پشت تلفن شخص
 .خورده

 .یدمم نیاسرنوشتت پا یننگران نباش خودم به ا -محمد
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  ی و تو در حد یکنهاز من محافظت م  یطانش یدونمچون م یستم نگران ن -خسرو 
 .یفتیدر ب یطانکه با ش  یستین

 .فقط صبر کن یششجهنم پ یفرستمتم ی؟رو دوست دار یطانش -محمد

سر جنازه زن ها  یباال  یرسیم یوقت  یهبهم بگو سرگرد چه حس مسخره ا -خسرو 
که گلوشون    یموقع  یدنشونزجر کش  یصدا  یتونیو دخترا و بچه ها. واقعا بده که نم

که خودشون گناه   یی...جن ها عاشق دختران ، مخصوصا اونا یبشنو یبرم رو م
 ...یکننم

 یکنمکه باهات م  یسرت و اون روز از لحظه به لحظه کار  یباال  یرسمروز م  یه  -محمد
 ...یبرملذت م یزنیکه م  یادیراز هر ف یبرملذت م

 ...یم یخیالب ید همون اولش با یشدیم یخیالب یدسرگرد با -خسرو 

 یشم،نم یخیالمن ب یخوب تو گوشت فرو کن عوض ینوا یشدم؟م یخیالب -محمد
من کابوس  یکنی،م یسخودتو خ یدنشکه شبا تو خواب با د   یزیهمون چ یشمم

 ...یشمهر شبت م

 .یکنمم یداتپ -خسرو 

 .یامخودم م ی،دنبالم بگرد یستن یازین -محمد

رو نگه داشتم   یکامل خاموش شد و دکمه پاور گوش  یقطع شد و صفحه گوش  تماس
. از یمگفتم بر یهرو پرت کردم رو همون تخت و به بق یروشن شد، گوش یول

  یم و نس  ینرو به شاه  یو همه چ   یمرفت  یناو به سمت ماش  یماومد  یرونساختمون ب
 .پخش شد ماشین یسیماز ب ینشاه ی. صدایمسمت مرکز حرکت کرد گفتم و به
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 یم؟کن  یکار چ یداالن با -شاهین

مردم رو نجات   یمکرد  یمقابل اونا و سع  یمتا امروز ما فقط از مردم دفاع کرد  -نسیم
 .یمبد

وقتشه   ی،اماده کن یروام ید با یمبرگشت یم...نسیشیمکابوس تک تکشون م  -محمد
 .یمببر  یناز ب یشههم یها رو برا  یعوض ینا

 .باشه-نسیم

و به سمت طبقه اول   یمپارک کرد ینگها رو تو پارک ینو ماش یممرکز برگشت به
 .ما بلند شد و به سمتمون اومد یدنبا د یر ام یم،و وارد شد  یمرفت

 ...یچ -امیر

 یحرفش رو قطع کرد و مامورا رو به سمت بهدار یر ام یزخم یمامورا یدند با
 .رفتن یمبا هم به سمت اتاق نس ینو شاه یمبردن و نس

 یمارستان؟ب ینها رو بفرست  یزخم یدنبا-امیر

 .یمدار  یککوچ  یپزشک  یمت یه  ینجاما خودمون ا یست،ن یازین -محمد

 کرده؟  یزخم   یناروا یشد؟ ک  یواقعا؟؟ متوجه نشده بودم...حاال چ -امیر

شده  یر هم با خسرو زدم، اونا هم کار تسخ یگپ تلفن  یهبود  یخونه خال -محمد
 .ها بود

 شده ها؟ یر تسخ -امیر
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انسان خودش  یهکه   ینکنه مگر ا  یر بدن انسان رو تسخ یتونهجن نم ینبب -محمد
تا   یدنفرقه به جن ها اجازه م ینا یبکنه، اعضا یکار یابهش اجازه بده 

 .کنن و ازشون استفاده کنن  یرشونتسخ

 خب چرا؟  -امیر

از بدن انسان ها   یشتر استفاده ب یو جن ها برا یه چون بدن انسان قو -محمد
به دست    ادییکه قدرت ز  ینبا ا  یدنرو انجام م  یر تسخ  یالبته وقت   یکنناستفاده م

 .کشتشون  یفلز یااش یابا چاقو  یشهاما م یارنم

 جن رو کشت؟  یشهم یعنی-امیر

 .یستممکن ن یر غ یچیه -محمد

 یشه؟م یچ  یکام  -امیر

  ینجا مدت ا یه  یدبره. با ینجافعال از ا یتونهنم یحرفش که درست بود، ول -محمد
 .کنه  یکنه و اگر دوست داشت باهامون همکار  یزندگ 

 چرا؟؟  -امیر

بشه پوشش تو   یر اس یا یفتهب یو اگر براش اتفاق  یشیما م یچون تو نفوذ  -محمد
 .پس فعال مهمون ماست یره،م یناز ب

هنوز اونجا بود و به   یرفتم و کام ییسرشو تکون داد و به سمت اتاق بازجو امیر 
باز شد و   ییون مامور دکمه اتاق رو زد و در اتاق بازجومامور گفتم درو باز کنه و ا

 .رفتم داخل

 ...زودتر  یمنو بکش یخوایاگر م -کامی
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 .و بهش نگاه کردم یز رو باز کردم و انداختمش رو م یکام  دستبند

 یی،مدت مهمون ما یه یبر ینجااز ا یتونیفعال نم یحرفات درست بود ول-محمد
 ...یمکمون کنک  یقاتتو تحق یتونیم یدوست داشت 

 ین؟هست یشما اصال ک -کامی

 .ما؟ ادم خوبا -محمد

ارم و نشان    یچه  ینجاا  یکنن؟چرام  یخودشون رو مخف   یتکه هو  ی؟ ادم خوب -کامی
 یگی؟چرا بهم نم یست؟ن یارگان 

 .یچکس...با هیستمن یمن کال ادم صادق  -محمد

 یکام  یبرا یاتاق خال یهاز مامور ها گفتم  یکیاومدم و به  یرونب ییاتاق بازجو از 
نصف شب شده بود و خواستم برم سمت  یبابود و تقر یروقتد یگهاماده کنن، د
به سمت اتاق    یومد،م  یمکه از اتاق نس  یدمرو شن  یر و ام  ینداد شاه  یاتاقم که صدا

 .رفتم یمنس

 چخبره؟  -محمد

و  یاده داشته باشن ز ینفوذکه   ینمشکوکه از نظر من، احتمال ا ینشاه ینا -امیر
 ...از همه مشکوک تره ینشاه

 ...یلیخ -شاهین

 یدی؟رس یجهنت ینشد که به ا ی...چ ینشاه-محمد

هات مردن و جز   یتمام نفود یتو گفت  یکنه، مرموز رفتار م یشهادم هم ینا -امیر
خودتو    یروین  یاییبودن اونا خبر نداشت، تو که نم  یاز نفوذ  یشما سه نفر هم کس
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از گذشتش مشخص  یچیادم ه ینا یهم که گذشتس مشخصه ول یمنس ی،بدلو 
 ییشد تمام داستان اشنایهم که برخورد داشته، شا  یپرست   یطانبا گروه ش  یست،ن

 ...کنن  یکنفرو بهت نزد یهفرقه بوده تا    یننقشه هم یه با تو 

 .یدبحثو تموم کن ینداستانت قشنگ بود، ا -محمد

لب گفت عقده    یر ز  یر رفت و ام  یرونو با خشم از اتاق ب  یدکوب  یز به م  یمشت   شاهین
 .از پشت سرم اومد یکام  یصدا ی،نفوذ یا

 یر؟ام -کامی

 .یدک  یخوش اومد -امیر

 یکنی؟ م یچه غلط  ینجاتو ا -کامی

 ...یگمبعدا بهت م یهداستانش طوالن  -امیر

 حامد چطوره؟ -کامی

 ...هنوز تو کماست -امیر

 ینا؟ قابل اعتمادن ا -کامی

 ...اره -میرا

 .و بهم نگاه کرد یستادمن ا یقدم یهبه سمتم اومد و تو  کامی

ادم  یو کل یمارستانرو انداخت رو تخت ب یقمرف ینبهتر یفرقه لعنت  ینا-کامی
  یشتر رو نشان رو ب  یقاتمرو تحق  یتونمکنارتون باشم؟ م  یشونتو نابود  یشهکشته...م

 .کنم
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 ...تو خطره یشهجونت هم  یبدون  یدبا یول یتونیم-محمد

 ...یستن یمشکل -کامی

درهم   یحساب  ینو شاه یر ام یبخاطر دعوا یمبرگشتم و چهره نس یمسمت نس به
 .یکردنگاه م یر رفته بود و با اخم به ام

زودتر کارو   یدرو اماده کن با ین،امیر رو انجام بد یاتشروع عمل یکارا  یمنس-محمد
 .یمشروع کن

 ....باشه-نسیم

 یم؟کن  یکار ره چقرا-کامی

  .بشن یموناومدن خودشون پش یاکه از دن  یکار  -محمد

***  

 ید جد  یزندگ -چهارم فصل

 

 امیر

  ین و ا  یاجتماع   یتو شبکه ها  یتبودن و فعال  یدرباره نفوذ  یمهفته نس  یک  حدود
کنم برام کالس گذاشته بود   یکار بزنم و چ  ییکه چطور پست بزارم و چه هشتگ ها

  ییم داشتم. اسمم شده بود ماهان و تمام مدارک شناسا  یدجد  یت هو  یه   یگهو االن د
 یها ینباال شهر و ماش تکارتوخدم یخونه بزرگ و کل یهرو عوض کرده بودن و 

خونه بودن    یرونب  یمت  یهبا    ینو شاه  یمخونه بود و محمد و نس   ین لوکس هم تو ا
 .شتن و فعال باهام در تماس بودننظر دا یر و منو ز
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باهاشون  یتونمفرقه باهام ارتباط بر قرار نکردن م یکه اعضا  یمحمد گفت تا زمان  
فقط اونا   یگه بعد از ورود به فرقه د یخط امن در تماس باشم ول یه یقاز طر

 ی مستخدم ها بنظرم مامورا ین. البته تمام ایکننخودشون باهام ارتباط برقرار م
به   یول یستنندارن و ماموراش ن ر خب یزیاز چ یناا یگهن، خودش که ممحمد باش

تو واحد محمد مشغول شده بود و داشت درباره   یکام  یگفت،نظرم داشت دروغ م
 یز چ یابرسه و  یدیبتونه به ادرس جد یدتا شا یکردم یقفرقه و کاراشون تحق ینا
تلفن زنگ خورد   ینشسته بودم که گوش  یزیونکنه. تو اتاقم جلو تلو  یداپ یا یگهد

 .رو برداشتم و جواب دادم یبود که خط امن روش بود. گوش یو همون گوش

 .الو-امیر

 یکنی؟م یکار چ یمعلومه دار -محمد

با همون هشتگ   یگهزدم د ینهم که گفت ییپست ها یکنم،نگاه م یونتلوز -امیر
 .ها

ادم  یهمثل  یتو دار یول یبچه پولدار خوش گذرون  یهتو االن  یگم،اونو نم-محمد
 ...یکنیم یخونه زندگ  ینبا کالس تو ا

 ....سمت من یومدناونا که هنوز ن یکنه؟م یچه فرق  -امیر

 یکامل و بدون نقص باشه....با اون دوستات که اشنا شد یدپوشش با -محمد
 ..یمهمون  یبر یدامشب با

 ی؟مهمون  چه جور -امیر

 !یجور مهمون  یه -محمد
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 ...نه یگهد ینا -امیر

 .تمام یریم-محمد

  یزیون رو انداختم رو تخت و تلو یجوابشو بدم که تلفن قطع شد و گوش خواستم
کارم    یمدل زندگ  ین از ا یشدمخدا داشتم از خودم متنفر م ی رو خاموش کردم. ا

تو  یشدبود که م ینتنها قسمت خوبش ا  ی،و مسخره باز یشده بود خوشگذرون 
 یهبار    یناومد ا  یلموبا  گزن  یبدم و دوباره صدا  یراژ خفن و  ینایها با ماش  یابونخ

رو برداشتم  یکارام، گوش  یبهم داده بود برا یمبود، همون بود که نس یگهد یگوش
ها تخته    یابونکه داشتم تو خ  یشو به صفحش نگاه کردم. ارمان بود، چند شب پ

رو جواب  یگوش  یم،و با هم مسابقه داده بود یمباهم اشنا شده بود یرفتمز مگا
 .دادم

 جونم؟ یچطور -ارمان

 ی؟خوبم تو چطور -امیر

 .یمخفنت رو بزن که قراره بترکون یپمنم خوبم. امشب اون ت -ارمان

 چخبره؟ -امیر

 .یهمهمون -ارمان

 کنن؟   یچه غلط  یخوانم یناامشب ا یدونستباز موند. اخه محمد از کجا م دهنم

 .یمبترکون یمدنبالت که بر یامباشه پس شب م-امیر

 .یاریمکه باهاش چشم همه رو در ب  یار خوشگلتم ب ینقربونت اون ماش -ارمان

 .یامشب فعال با یباشه من برم اماده بشم برا -امیر
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 .یبابا -ارمان

کنم.   یندگ ز   ینجوری. فعال مجبور بودم ایدمکش  یقیرو قطع کردم و نفس عم  گوشی
هشتگ   یهچرت و پرت ها با  ین و ا یطانهم درباره ش یگهدوتا پست د یبا گوش

  یهاتاق و به سمت حموم رفتم و  یز م یرو گذاشتم رو  یمسخره زدم و گوش یها
مرد اومد پشت در   تکارایاز خدم  یکی  یروندوش اب گرم گرفتم و اومدم از حموم ب

 .و در زد

 .تو یاب-امیر

 یم؟درست کن یشام چ   اقا امشب-خدمتکار

  ی غذا سفارش بده هرک  یرونهمه همکارات از ب یشما برا یستم،شام من ن -امیر
 .خواست به حساب من یهرچ 

 .ذوق کرد و با ذوق بهم نگاه کرد خدمتکار 

 اقا؟  یگینم یجد-خدمتکار

 .ینخوش باش یناره بر -امیر

 یهرفت و شروع کرد به صدا کردن بق یروناز اتاق ب یبا ذوق و خوشحال خدمتکار 
همه لباس خفن   ینا ینخدمتکارا و رفتم به سمت کمد لباس ها، انتخاب لباس ب

 ی گوش  یکردمکه داشتم به لباس ها نگاه م  ینجوریبود و هم  یگرون واقعا کار سخت 
 .خط امن زنگ خورد و جواب دادم

 خودت؟ مال سازمانه نه  یکنیخرج م یکه دار  یاون پول یدونیم-محمد

 اره خب چطور؟ -امیر



 

 
74

 Angel of deathرمان فرقه سیاه |  
 

رستوران شهر غذا سفارش دادن، پولش   یناالن از گرونتر  ینخدمتکارات هم  -محمد
 !یلیونشده ده م

 ی؟تو از کجا خبردار شد -امیر

 رفته خونه شنود داره؟  یادت -محمد

 .یداخ اخ حواسم نبود ببخش-امیر

  یکروفون هم که م یزت. تو کشو میند یامشب حواستو جمع کن  سوت  -محمد
 یتونیم ینجوریا یشه،متوجهش نم یکس  یکهکوچ  یلیبزار تو گوشت ،خ یکهکوچ

 .یشنویو صدام رو هم م یبا من صحبت کن

 .باشه -امیر

 .فعال خداحافظ  -محمد

 .خداحافظ  یعنی یزه......ام چیبابا-امیر

بالخره    یلیون؟؟سفارش دادن که شده ده م  ی اخه مگه چ   یرو قطع کردم.لعنت   گوشی
خدمتکار زن در زد و  یهکه   یدمبراق رو انتخاب کردم و پوش ی کت شلوار مشک   یه

 .وارد شد

 .اوردن جناب یفاقا ارمان تشر -زن خدمتکار 

 .یامبهشون بگو االن م -امیر

به خودم انداختم و به سمت   یقد  یینهتو ا  ینگاه   یهرفت و درو بست و    خدمتکار 
که محمد گفته بود رو تو گوشم   یکروفونیرفتم و کشوش رو باز کردم و م یز م

خودمو برداشتم   یو گوش  یز که خط امن داشت رو گذاشتم تو کشو م  یگذاشتم، گوش
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مرسدس بنز رو برداشتم و    ییچ رفتم و سو  یدیو به سمت جا کل  یبمو گذاشتم تو ج
رفتم و خدمتکارا با   یمت در ورودرفتم و به س یین رفتم. از پله ها پا یروناز اتاق ب

خدمتکارا محبوبم   ینب یکه شام امشب حساب   ین. مثل ایکردنلبخند بهم نگاه م
 یستادهاستخر ا یشپ یاطاومدم و ارمان وسط ح یرونب یکرده، از ساختمون اصل

 .تمبود و به سمتش رف

 .یگرسالم ج-ارمان

 .سالم...جوجو-امیر

داده  یسوت  یرسهبنظر م یدم،رو تو گوشم شن خنده بلند محمد یکه گفتم صدا  اینو
 .باشم

 یپ؟خوشت یزنیمگه با دوست دخترت حرف م -ارمان

 یم؟لحظه حواسم نبود...بر یه یدببخش-امیر

 .یم: برارمان

و به مرسدس بنز  یکردرو نگاه م یناو ارمان با شوق ماش یمرفت ینگسمت پارک به
  یرو رو بلد نبودم و ارمان بهم مس  یر و من مس  یمو حرکت کرد  یم و سوار شد  یدیمرس
به  یمبگذره، داشت یامشب قراره چجور  یکردمفکر م ینو فقط داشتم به ا یگفتم

 .تو باغ باشه نیمهمو یرسهبه نظر م یرفتیمسمت خارج از شهر م

 ...خوش به حالت که خانوادت خارجن-ارمان

 چطور؟-امیر
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 یمنم که برا  یری،م  یهرجا خواست   کنییم  یشات  ینوراحت ماش  یگه،د  یراحت   -ارمان
 .دروغ گفتم بهش یپاپا کل یچوندنپ

 ...پا-امیر

 .یگهباباشو م-محمد

 یمهمون  ینا یخیالخب خداروشکر خارجن االن، ب یبود ول ینمنم هم یپاپا-امیر
 یه؟مال ک

و باحال   یهآدم پا یو کل  یهپسر باحال یلیاز بچه ها اسمش محسنه خ یکی-ارمان
 .هم اونجا هستن

 ...خوش بگذره یپس قراره حساب -امیر

 .یشه باحال م یاره از اون شب ها -ارمان

بوق زدم و در بزرگ   یهباغ بزرگ بود و  یه و  یدیمکه ارمان گفته بود رس  یادرس به
استخر هم وسط باغ بود  یهباغ بزرگ بود و  یهداخل  یمباغ باز شد و رفت یو اهن
 یرفتاهنگش تا اسمون هفتم م  یهم بود که صدا  یج   ید  یهادم اونجا بود    یو کل
و با ارمان به   یمشد یادهو پ کردیمرو پارک   ینو ماش یرقصیدنداشتن م یهو بق

 .به سمتمون اومد و ارمان رو بغل کرد یتجمع یننفر از ب یهو  یمرفت یهسمت بق

 .که بهت گفته بودم اقا ماهان  یدوست منه همون  ینبال...ا یترکوند-ارمان

 .خوشبختم -محسن

 .ینهمچن-امیر
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 یه شلوغ بود  یبرد و حساب  یتجمع ینمحسن دست دادم و محسن ما رو ب با
 یهو بق  یخودناز خود ب  یمعلوم بود حساب   یپریدن،عده داشتن با لباس تو استخر م

رفتار کنم و به ناچار شروع کردم   یعی. منم مجبور شدم طبیرقصیدنهم داشتن م
 یکم  یتاز جمع یقهدق هلو بعد از حدود چ یرقصیدمو واقعا افتضاح م یدنبه رقص

 یه روش بود و  یراییپذ  یلو وسا یخوراک  یکه کل  یز م یهفاصله گرفتم و رفتم کنار 
و خوردم   برداشتم  یپسدونه چ  یهبود و رفتم سمتش و    یبسپر چ  یا  یشه ظرف ش

 .دختر از پشت صدام زد یهکه 

 .هستم..خدمت شما یتامن ب یپیچه پسر خوشت  -دختر

 .ممنون منم ماهان هستم -امیر

نوشابه   ید توشه احتماال با یگرفتم و معلوم نبود چ   یتارو از دست ب یدنینوش لیوان
 ...و یزد و گفت به سالمت  یلبخند یتاباشه و ب یزیچ یا

 .یدنیهنخور نوش-محمد

 .یاممن االن م یدزدم و گفتم ببخش یلبخند  یتابه موقعه بهم گفت و به ب واقعا

  ی از درخت ها باغ رفتم و اطراف رو نگاه کردم و وقت  یکیبه سمت  یواش یواش 
کردم و   یرو خال یوانل یاتتمام محتو یستحواسش بهم ن یمطمن شدم کس

 یرقصیدن داشتن م یانرفتم هنوز هم بعض یتاب یشپ یگهو د یتجمع ینبرگشتم ب
اخه؟؟ تو  نبرقص ینقدر ا یتوننم یچجور ینا خستم شده بود ا یو من که حساب 

 یج   ید  یشقطع شد خداروشکر.محسن رفت پ  یکموز  یفکرا بودم که صدا  ینهم
 :و داد زد یستادا

 .رفقا االن وقت شامه ینممنون که ترکوند -محسن
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باغ رفتن و   یگه و هورا و به طرف د یغن به جحرف محسن همه شروع کرد ین ا با
 یکمکجاست و   یدونستممنم دنبالشون رفتم ارمان رو کامل گم کرده بودم اصال نم

و همه رفتن رو   یدیمرس یصندل یبزرگ و کل یز م یهبه  یمادامه داد یر که به مس
تا ارمان  یکردمرو نگاه م اف نشستم و اطر  ی صندل یه ها نشستن و منم رو  یصندل
جلف سمت چپم نشسته  یپسر با لباس ها یهو  یکردمنم یداشکنم اما پ  یدارو پ

بود که   یبحدود چهل ساله هم سمت راستم برام عج  یمرد کت و شلوار  یه بود و  
  یرون محسن از فکر ب یبا صدا ی؟مهمون   ینتو ا یکنهم یکار چ ینجا سن ا ینادم تو ا

 :داومدم و محسن داد ز 

اومدن و چلو کباب و    یو چندتا مرد کت و شلوار  ینم لذت ببردوستان از شا -
چلو کباب جلوم گذاشتن و خواستم  یهو  یذاشتنمهمون ها م یجوجه رو روبرو

 .شروع به خوردن کنم که مرد سمت راستم مانع شد

 .گرامت قشنگن ماهان جان  ینستاا یپست ها -مرد

 یشناسیم؟ممنون. هم رو م -امیر

 .بودن  یباواقعا ز  یدم،پست هات رو د  ینستاگراممن تو ا  یول  ییشناس تو منو نم-مرد

 .ممنونم-امیر

 یزیچرا چ  یحتما ول  یدهفرقه باشه؟ محمد صدا رو شن  یاز اعضا  یکیممکنه    یعنی
نزد و بعد از شام  ی حرف  یگهنگفت؟ شروع کردم به خوردن شام و اون مرد هم د
و من که حوصله نداشتم رفتم دوباره همه بلند شدن و شروع کردن به رقص و اواز  

ارمان رو   ید تا شا یکردمرو نگاه م یهاومده بود سمتم و بق یتاکه ب  یزیکنار همون م
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شام سمت    یز که سر م  یو همون مرد کت و شلوار  یکردمنم  یداشاصال پ  یول  ینمبب
 .یستادراستم نشسته بود اومد کنارم ا

 خوبه؟  یمهمون  -مرد

 یه؟ اسم شما چ ید....ببخشیهعال -امیر

 .هستم یرجمن ا -مرد

 .خوشبختم-امیر

 عالقس؟  یاز رو ینستاگرامتا ی. پست هاینهمچن -ایرج

 .اعتقاده، انسان ها ارزش سجده نداشتن یاز رو -امیر

 ی؟...دوستش هم داریاعتقاد دار یطانخوبه که به ش یلیخ -ایرج

 یتونهم یطانش ییموجود قدرتمنده، فرمانروا یه یطانمن ش یمعلومه برا-امیر
 ...جالب باشه

 ی؟...بهش اعتقاد دارینبر زم یطانش ییواقعا؟ فرمانروا   -ایرج

 ...ینماره با همه وجود، دوست دارم اون روز رو بب -امیر

 .ینیکنم که اون روز رو بب  یکار  یتونم...میپس بهتره شماره منو داشته باش -ایرج

 ی؟چطور-امیر

شد   یبا وجود تو عال یمهمون  یناالن زوده فردا بهم زنگ بزن تا بهت بگم، ا -ایرج
 .برام
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کردم و ازم خواست حتما فردا بهش    یرشذخ  یمشمارش رو بهم داد و تو گوش  ایرج
همون فرقه باشه فکرم مشغول فردا بود و   یاز اعضا یکیبودم  یدوار زنگ بزنم، ام

 .ارمان به سمتم اومد

 .ال دادح یلیاوف خ-ارمان

 تموم شد؟ -امیر

 حواست کجاست؟ یگهاره د-ارمان

 یم؟بر یکمخستم  یچیه -امیر

 .یمبر-ارمان

  یرون و از باغ ب یمکرد یو از محسن خداحافظ  یمرفت ینارمان به سمت ماش با
و به سمت خونه ارمان رفتم و ارمان رو رسوندم و به سمت خونه خودم  یماومد

 .حرکت کردم

 یدی؟رو شن یرجا رویا ینا یصحبت ها-امیر

و تو هم   یستیمما باهات در تماس ن یگه اره همشو، گوش کن از االن د-محمد
  ید نبر، با  یرونکه خط امن داره رو از خونه ب  یگوش  یری،باهامون تماس بگ  یتونینم

و    یشنویمکه همراهته ما همه جا صداتو م  یباشه، دستگاه شنود  یعیطب  یز همه چ
 .یگیریمت تماس مهرجا الزم باشه خودمون باها

 .خوب یلیخ -امیر

خودم تنها جلو برم و    یدبا  یگهبه بعدو د  ینجانگفت فکر کنم از ا  یزیچ  یگهد  محمد
رو پارک کردم و در   ینرو باز کردم و ماش ینگدر پارک یموتو با ر یدمبه خونه رس
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بود خدمتکار ها تو   یروقت رفتم و د یرو بستم و به سمت ساختمون اصل ینگپارک
دروباز  یدم. از راه پله باال رفتم و به اتاق خودم رسیکردناتاق هاشون استراحت م

کردم و رفتم تو و لباسام رو عوض کردم و خوم رو پرت کردم رو تخت و به فردا  
نه؟    یا  یرسونهباشه که منو به اون فرقه م  یکس  یتونهم  یرجکه ا  ینبه ا  یکردمفکر م
 .شد و خوابم برد ینودم که چشمام کم کم سنگفکرا ب ینتو هم

  یازده به ساعت انداختم، ساعت  یشدم، نگاه  یدار زنگ ساعت از خواب ب یصدا با
 یگهد یول یومدخسته شده بودم و هنوزم خوابم م یحساب  یشبصبح بود د

اومدم   یروندوش ابگرم گرفتم و از حموم ب  یهبود و به سمت حموم رفتم و    یروقتد
پست   یهنبود.    یامیپ  یارفتم و صفحش رو روشن کردم و تماس    یموشو به سمت گ

از خدمتکارا با   یکی. یرونگذاشتم و از اتاق رفتم ب  یزاچ ینو ا یطاندرباره ش یگهد
  ین؟دار یلم یبه سمتم اومد و گفت ناهار چ  یدنمد

دوست داشتن درست  یبود بهش گفتم هرچ  یشبد یو مهمون  یرجا یر درگ فکرم
بزرگ خونه رفتم و شروع   یاطرفتم و به سمت ح یینو از پله پا یکنهنم یکنن فرق 

 یزندگ  ینجوریا یدبا  یگهچقدر د یکردمفکر م  ین قدم زدن و به ا یاط کردم تو ح
برم  یخواستمم ود،تازه اول راه ب  ینخب ا یکنم؟ واقعا خسته شده بودم ول

  ین به اونجا برم. تو هم ید نبا یچوقتمد گفته همح یول ینمحامد رو بب یمارستانب
از خدمتکارا اومد و گفت ناهار حاضره، گشنم نبود و بهش گفتم  یکیفکرا بودم که 

 یم رفتم و نشستم و گوش  یاطتو ح  یها  یقاز االچ  یکیفعال اشتها ندارم و به سمت  
 .داد رو گرفتم و بعد از چندتا بوق خوردن جواب  یرجا ارهاوردم و شم  یرونرو ب

 .ییدبفرما-ایرج

 .اقا محسن ی...تو مهمون یمباهم اشنا شد یشبماهان هستم د-امیر
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 ...نشناختم یداها ببخش-ایرج

 .یرمامروز تماس بگ ینگفت-امیر

 یبرا یبرم سر اصل مطلب...دوست دار یممستق ید. خب بزاریادمهبله -ایرج
 ی؟باش یچ  یطانش

 ...متوجه نشدم یدببخش-امیر

 یهبراش    یدوست دار  یا....یپست بزار  یطانش  یفقط برا  یدوست دار  ینبب-ایرج
 ی؟ بنده باش

 بندش شد؟ یشهمگه م -امیر

 ...داره  ینزم یبنده رو یکل  یطان...شیشهچرا نشه اقا ماهان م -ایرج

 یگین؟م یجد -امیر

بنده   یه یااده طرفدار س یهبراش  یباش یچ  یکامال...حاال بگو دوست دار  -ایرج
 ...خوب

 من داره؟  یبرا یچ  -امیر

  ین به ا یا...امشب بیکنیکه فکرشم نم یداره پسر جون...قدرت  یزا چ یلیخ-ایرج
 .یفرستمکه برات م  یادرس

 .. فعالینحتما..منتظرم ادرسو بفرست -امیر

 .فرزندم یدر پناه سرورمون باش -ایرج
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اومدم و   یرونب یقو از االچ یبمرو گذاشتم تو ج یتماس رو قطع کرد و گوش ایرج
 یگه...االن دیکردمفکر م یرجا یخونه حرکت کردم و به حرف ها یبه سمت ورود

و رفتم داخل    یدمرس  یساختمون اصل  یشک ندارم که عضو همون فرقس. به ورود
برداشتم   یز از کشو م  رو   دکه خط امن روش بو  یرفتم به سمت اتاقم و گوش  یع و سر

لحظه به بعد    ینانتن نداشت...حواسم نبود از ا  یو خواستم به محمد زنگ بزنم ول
 .یرمباهاشون تماس بگ یتونمنم یگهد

از خدمتکارا برام ناهار    یکیرو گذاشتم تو کشو و به سمت اشپزخونه رفتم و    گوشی
و    یدلرز یبم تو ج یمو ازش تشکر کردم و شروع کردم به خوردن ناهار و گوش یدکش

بود حتما ادرسو   یرجاز طرف ا یامپ یهاوردم و به صفحش نگاه کردم،  یرونشب
 یرج که ا  یم رو برداشتم و به ادرسیگوش  یعفرستاده. ناهارو تند تند خوردم و سر

ساعت هشت شب   یابونوسط خ یبهبود، عج یابونخ یهفرستاده بود رو باز کردم 
 یطان اگر عقل داشتن که بنده ش  یستن  یبعج  ینا ا  یالبته برا  یزاره؟؟ قرار م  یاخه ک 

  یک نگاه کردم و ساعت نزد یونتلوز یکم. تا شب تو خونه کتاب خوندم و  یشدننم
از   یکی   ییج سمت کمد لباس هام و لباس هام رو عوض کردم و سو   تمهفت بود. رف

سرعت به  شدم و با  ینرفتم و سوار ماش ینگرو برداشتم و به سمت پارک یناماش
.  یدمراس ساعت هشت رس  یقافرستاده بود حرکت کردم و دق  یرجکه ا  یسمت ادرس

  ینو ماش دنبو یابونتو خ یا یگهد ینخودم ماش ینبود و جز ماش یخلوت  یابونخ
پژو    یه  یهونبود    یشدم و اطرافو نگاه کردم. خبر  یادهپ  ینرو خاموش کردم و از ماش

مرد کت و   یهاگرد راننده باز شد و جلوم ترمز کرد و در سمت ش یپارس مشک 
 .شد و بهم نگاه کرد یادهپ یکلیه یشلوار

 اقا ماهان؟ -مردهیکلی
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 بله....شما؟-امیر

از  یرجا یو صدا یینبده در عقب رو باز کرد و گفت بفرما یکه جواب   ینبدون ا مرد
 .اومد و گفت سوار بشو پسرم ینداخل ماش

شروع   ینشدم و اون مرد دروبست و خودشم رفت جلو نشست و ماش  ینماش  سوار 
 .به حرکت کرد

 پسر جوان؟  یخوب چطور-خسرو 

 ین؟خوبم...شما خوب -امیر

ماهان من دارم ابروم   ین...ببیمبندگان حالشون بد باشه؟ بگذر یشه مگه م -ایرج
 .یندازمرو به خطر م

 ی؟چه کار یبرا-امیر

 .یطانمون شرسوندن تو به سرور  یبرا -ایرج

 ینم؟ رو بب یطانش یتونمم یعنی-امیر

 .یبینیروز سرورمون رو م  یهقطعا  یباش یاگر بنده خوب -ایرج

 کنم؟  یکار چ یدبا-امیر

 یکه بندگان زندگ   ییبه جا یاییبا ما م یریخونه نم یگهعجله نکن امشب د-ایرج
 .یکننم

 یریم؟. االن میمندارم پا ی...مشکلیادبه نظر جالب م-امیر
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سرورمون رو نابود  یاز دشمن ها  یکیامشب  ید عجله نکن پسرجوان اول با-ایرج
 ...یمکن

 یم؟کن  یکارشقراره چ-امیر

خداش...امشب  یشپ یااون دن یفرستنشدوستامون م یکنینم یتو کار -ایرج
 .یفهمیم

دور   یابوناهدف تو خ یب  یننکردم و بعد از حدود چهارساعت که ماش یسوال دیگه
که کنار راننده نشسته    یبه همون مرد یرجمتوقف شد و ا یناش. بالخره میخوردم

بود گفت افتخارش با تو برو و به سرورمون خدمت کن. مرد گفت بخاطر سرورمون  
...نه یدمکش  یینرو پا ماشین یشهش یکمشد و  یادهپ ینو از ماش یدمجونم رو م

 یخواستنم  عنییبود که حامد داخلش بود..  یمارستانیهمون ب  ینجاامکان نداره....ا
 .بود ینگران و عصب یحامدو بکشن؟؟ چهرم حساب 

 پسرم حالت خوبه؟  -ایرج

 ...دست نداشتم ی...اخه تا حاال تو قتل کسیترسماره فقط م -امیر

 ی انسان عاد یهرو نداره نگران نباش، مرگ  یادن یندر ا یزندگ  یاقتاون ل -ایرج
 .خواهد بود یطانش  ییشاهد فرمانروا یبزود یادن یستمهم ن

که   یفح یکارشو تموم کنم ول  ینجاهم یشد شدم و کاش م ی حرف هاش عصب از 
. حدود دو ساعت بود که اون مرد رفته بود  یرسیدمشخص فرقه م ین به باالتر یدبا

 :زد و گفت یو بالخره برگشت و لبخند

 . خداش یشرو فرستادم پ یسه پل -



 

 
86

 Angel of deathرمان فرقه سیاه |  
 

شدم واقعا دلم   ی. عصبیدنهمشون باهم گفتن زنده باد و شروع کردن به خند 
 .باشه یلدل ی بزارم مرگ حامد ب  ید نه نبا   یهمشون رو بکشم ول یخواستم

به   یخودت رو ثابت کن یاقتما شانس اورد اگر ل یفرزندم اومدن تو برا -ایرج
 ...یرسیم یبزرگ  یجاها

شب   ینبا شما برام بهتر  ییو اشنا  یشب...دمیکنخودم رو به سرورمون ثابت م-امیر
 .عمرم بود

 .پسرم ینطور منم هم یبرا-ایرج

  یکردم خودم رو کنترل م یدبا یبودم ول ی عصب یلیشروع به حرکت کرد. خ ماشین
 ینکه ماش  ینزده نشد تا ا یحرف  یگه. دیشهخراب م یکنم همه چ   یاگر االن کار

شک   یگهو د یمو در باز شد و وارد خونه شد یستادبزرگ ا یلیخونه خ یه یروبرو
  یره بودن و همون نشانه دا یاطرادا پوش قرمز تو ح یندارم همون فرقه هستن کل

عده رادا پوش دورش نشسته بودن و   یه شده بود و  ینقاش یاطو چشم وسط ح
متوقف شد و   ینو ماش یخوندنم یزیچ  ینهمچ یاداشتن دعا  یرسیدبه نظر م

 یاده شدن و در رو برامون باز کردن و پ یاده ه جلو نشسته بودن پک  یراننده و مرد
 .یمشد

فرزندم امشب بخواب و استراحت کن، رانندم اتاق خوابت رو بهت نشون  -ایرج
 .یمدار یادیز یفردا کارا یده،م

 .خان  یرجچشم ا-امیر

  پر  یاطسمت و به دنبال راننده رفتم و ح  ینزد و راننده بهم گفت از ا یلبخند ایرج
که دو طبقه بود و به سمت   یدیمساختمون بزرگ رس  یهاز درخت بود و باالخره به  
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راننده در    یدنبودن و با د  یستادهدر ا  یدوتا رادا پوش قرمز جلو   یمرفت  یش در ورود
و داخل خونه پر بود از مجسمه ها و قاب    شدیمرو برامون باز کردن و وارد    یورود

و   یمو چشم بود. از پله ها باال رفت  یرهدا  همون ارم   یراییعکس ترسناک و وسط پذ
اتاق  ینجارو برام باز کرد و گفت ا یکیشونراهرو پر از اتاق بود و راننده در  یه

 .یناز اتاق خارج نش یومدمشماست فقط لطفا تا دنبالتون ن

اتاق ساده   یهتکون دادم وارد اتاق شدم و راننده درو بست.  یید به نشونه تا سرمو
  یه و    یککوچ  یواریکتابخونه د   یهو دوتا مبل و    یزیونتلو   یهتخت خواب و    یه بود  

  ی هم چندتا تابلو از نشان فرقه بود. توفکر اتفاق   یوار د  یکمد لباس داخلش بود و رو
رو تخت و به گذشته فکر   و خودم رو انداختم محامد افتاده بود فرو رفت یکه برا

 یگه که حامد د  ینبا فکر ا  یکشم،ها، خودم همشون رو م  یعوض  ینکردم لعنت به ا
تخت  یکرد و مشتم رو محکم رو یسچشمام رو خ یست،اشکن یادن ینتو ا
 ین وجود نداشت...کم کم چشمام سنگ  یچوقته  ی فرقه لعنت   ینکاش ا  ی. ایدمکوب

نفر داشت با مشت به  یهشدم  یدار ز خواب بدر اتاق ا یشد و خوابم برد. با صدا
ساله 16دختر حدود یه و بلند شدم به سمت در رفتم و درو باز کردم و  یکوبیددر م

بود   یدهقرمز پوش یرادا یهبود و  یکبود  یجا یصورتش کل یپشت در بود و رو
  یده رس ینجاا هکارش ب  یکاله رادا رو ننداخته بود، دلم براش سوخت. چجور  یول

 اخه؟؟ 

 .یاطتو ح  یایدخان گفتن ب  یرجبزرگ، ا  یطانش  یمهسالم...من سحر هستم ند  -دختر

 .یامباشه شما برو من م-امیر

  یه  ینا بزرگ؟؟ ا یطانش یمه؟شدم...ند یکفر  یکرد و رفت و حساب   یمتعظ دختر 
اومدم    یرون. موها و لباس هام رو مرتب کردم و از اتاق بیستنن  یشتر ب  یمشت روان 
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بود االن پر از   یکه ساختمون خال  یشبحرکت کردم و برخالف د یاطو به سمت ح
و از ساختمون خارج شدم و به   یکردننگاهم م یجور یهراداپوش بود و همشون 

و بدون   ید یابه سمتم اومد و گفت همراه من ب یرجرفتم که راننده ا یاطسمت ح
 یاط و دوباره از ح  یرفتیمخونه م  یگهبه سمت د  یمبه دنبالش رفتم. داشت  یحرف   یچه

بود    یکساختمون کوچ  یهو    یدیمرس  یگهساختمون د   یه و به    یم پر از درخت رد شد
بودن و چندتا راداپوش قرمز هم   یزونهاش او  یوار از د قهبا ارم فر  ییپرچم ها

 .بودن یستادها یرونشب

و رفتم    یینو راننده درو برام باز کرد و گفت بفرما  یمساختمون رفت  یبه سمت ورود 
بودن و   یها انگار خون  یوار به اطراف انداختم د یداخل و راننده درو بست و نگاه 

کم   یلیساختمون خشده بود. نور  یها نقاش یوار د یارم فرقه با خون رو همه جا
  یچه یچند قدم رفتم جلو ول یهو  ینمپام رو بب  یجلو یتونستمم یبود و به سخت 

 ییصدا  یهباشه. خواستم برگردم    یساختمون کامال خال  یرسیدمکس نبود و به نظر م
تو ساختمون اومد   یعربده بلند   یو پشت سرش صدا  یدمسم اسب شن  یمثل صدا

پا سم داشت    یموجود که به جا  یهاخ در اوردم  ش  یدیدمکه م  یزیو برگشتم و از چ
دماغش دوتا سوراخ داشت و چشم سرخ و دندون   یبود و جا رمز و پوستش ق

قدم به عقب برداشتم و اونم عربده زد و به سمتم    یهبود و    یستادهروبروم ا  یز ت  یها
مثل همون جلوم   یگهموجود د یهکه   ییدنو با سرعت شروع کردم به دو ییددو

و خواستم   یوار د  هب  یدمبلندم کرد و محکم کوب  ینو گلوم رو گرفت و از زم  ظاهر شد 
موجود   یه  یدر ورود یکبلندم کردن و پرتم کرد عقب نزد ینبلند بشم که باز از زم

  یک بلندم کرد و به صورت خودش نزد ینرو گرفت و از زم یقممثل همونا  یگهد
 .کرد
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رو بهم نشون داد و به سمت   یزشت یواقعا ترسناک بود و دندون ها  چشماش
همون موجود با شدت   یهوکارم تموم بود،   یگهصورتم اورد، چشمامم رو بستم د

بسته   یبد یو در با صدا یاطو در باز شد و افتادم تو ح یپرتم کرد سمت در ورود
داپوش قرمز اومدن  را تاشده بود و دو  یو دماغم خون  یکردشد. تمام بدنم درد م

که کنار    یدمرو روبرو خودم د  یرجبودم که ا  یستادهپاهام ا  یبلندم کردن و به زور رو
بود و اون دختر هم که صبح  یستادهکه صورت بز زده بود ا  یراداپوش مشک  یه

همون   یدراداپوش ماسک دار با یستاد،اومده بود دنبالم کنار همون راداپوش ا
  ین بود بخورم زم  یککردم و نزد  ید . چندتا سرفه شدمیگفتخسرو باشه که محمد  

 .اومد جلو یرجکه راداپوش ها نگهم داشتن و ا

و مثل   یاومد یرونفرزندم تو از امتحان سرورمون سربلند ب ی تو موفق شد -ایرج
موجودات از انسان ها   ین...ایاوردیاسم خدا رو ن  یط احمق تو اون شرا  یانسان ها

کردن. برو استراحت کن امشب  یاگر بد رفتار یدببخش یادخوششون نم یادز
قدرت حرف زدن   واقعاخودش دعوت کرده.  یژهبزرگ تو رو به مراسم و یطانش

 ی تخت گذاشتنم و بدنم حساب  ینداشتم و راداپوش ها به اتاق برم گردوندن و رو
 ی بودن...از شدت خستگ   یچه موجودات   یگهد  یناا  یکشیدمبه زور نفس م  یکرددرد م

از تو اتاق از خواب    یقدم زدن کس   یشد و خوابم برد. با صدا  ینکم کم چشمام سنگ
 یهشده بود. یرهرادا پوش تو اتاق بود و بهم خ یه میکردو بدنم هنوز درد  یدمپر

 .به سمتم گرفت یدرادا سف

 .شروع کنه یخوادبزرگ جشن رو م یطانش یابپوش و با من ب ینوا-راداپوش

و به سمت در اتاق رفتم و درو  یدمشپوش یرو ازش گرفتم و به سخت  یدسف رادای
تعجب   یدنشوناتاق منتظرم بودن با د یرونب یگهراداپوش قرمز د یباز کردم و کل
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که عالمت   ییهمونجا یاطکردم و همشون همراه من حرکت کردن و به وسط ح
رو روشن کرده بودن    حیاط  بود و با مشعل  یک. هوا تاریمشده بود رفت  یفرقه نقاش

بود و اون    یستادهو ماسک بز شاخدارش وسط عالمت ا  یاهس  یخسرو با همون رادا
بودن  یستادههم ا یگهراداپوش قرمز د یدخترم که اسمش سحر بود کنارش و کل

  ی مشک   یمثل خسرو با رادا  یگه و چند نفر د  یصندل  یفرد  یهاطراف عالمت فرقه و  
هم سن سحر هم  یها نشسته بودن و دخترا لیصند یو ماسک بز شاخدار رو

 یچه زجر یدونهخدا م یسوختبودن، دلم به حال دخترا م یستادهکنارشون ا
 ...خسرو با انگشت اشاره بهم اشاره کرد و داد زدیدنکش

 .سرورمون یدبنده خوب و جد  یاب یکنزد-خسرو 

و خسرو اروم گفت زانو    یستادمبلش اسمت خسرو وسط نشان فرقه رفتم و مقا  به
 .بلند داد زد یخسرو زانو زدم و خسرو با همون صدا یبزن و جلو

روز عمر به سرور همه ما و   ینتا اخر یدار یل تما یاا یطانش ید بنده جد  یا-خسرو 
 ی؟خدمت کن  یسابل ینزم  یندها یفرمانروا

 .بله-امیر

 یگذری؟در راه خدمت به سرورمون از جانت م-خسرو 

 .بله-میرا

 یگذری؟راه از تمام ثروت و مالت م یندر ا-خسرو 

 .بله-امیر

 یخت؟ر یرا خواه  یسراه خون تمام دشمنان ابل یندر ا-خسرو 
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 .بله-امیر

  یم رو از طرف تو به سرورمون تقد  یقربان   یناول  یندر زم  یسابل  ینده پس نما-خسرو 
 .یکنمم

دختر رو به   یهرو بکشم. چندتا راداپوش قرمز  یازم نخواد کس یدوارمام قربانی؟؟
 یمن زانو بزنه، دهن و دستا یزور اوردن وسط نشان و مجبورش کردن روبرو

  یس سالش باشه و چشماش خ یستحدود ب یخورددخترو بسته بودن بهش م
  یعصب ابی. بدنم داغ شد و حسیتونستبزنه اما نم یغج یخواستاشک بود و م

  یرگلویاورد و ز یرونراداش ب یر چاقو از ز یه ختر و بودم که خسرو رفت پشت د
از رادا  یکیاالن بکشمش.  ینهم یشدکاش م  ی...ایددختر گذاشت و گلوش رو بر

دختر گرفت و کاسه پرخون شد و تمام خون رو   یرگلویکاسه ز  یهقرمز  یپوش ها
و تمام صورت    یسصورت و لباسم و همشون باهم داد زدن درود بر ابل   یرو  یدپاش

دستش بود که از  یگهکاسه د  یهسرم  یشده بود و خسرو اومد باال  یو رادام خون 
 یشونیمپ یخون اون دختر پر شده بود و دستش رو کرد تو کاسه و با خون رو

 .یدعالمت فرقه رو کش

 .یزمبارکت باشه پسرم....حاال برخ -خسرو 

و گفت شونم گذاشت  یو خسرو دستش رو رو یستادمشدم و مقابل خسرو ا بلند
جون دختر رو بلند کردن و بردن،    یباش و چندتا راداپوش اومدن بدن ب   یبنده خوب 

به سمت ما   یاهس یاز اون راداپوش ها  یکی کنن و   یکارشچ یخوانمعلوم نبود م
بود فکر کنم مثل سحر  شدخترم کنار  یهبود و  یرجاومد و ماسکش رو برداشت. ا

 یمجدا شد  یهو از بق  یمباشه و خسرو بهمون اشاره کرد که حرکت کن  یمهند  یدبا  ینما
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جلو بودن و منم پشت سرشون و دخترا هم پشت سر من و چندتا   یرجو خسرو و ا
 .راداپوش قرمز هم پشت سرم بودن

 یگمم یک....تبریعضو خوب و پولدار و کارامد برامون اورد یهخوب برادر  -خسرو 
 .یکرد  یخدمت بزرگ 

 ...بهمون کمک کنه یلیخ یتونهبزرگ...ماهان م یطانبود ش یفموظ  -ایرج

 به عنوان مزدت؟ یخوایم یخوب حاال چ -خسرو 

 .یشیمخوشحال م یرو بهم بد یمت امشب ند -ایرج

 ی؟ ازش خسته نشد یخوایم ینو هم  یشههم-خسرو 

 یزد و منم به سحر نگاه کردم داشت ب  ی برگشت به سحر نگاه کرد و لبخند ایرج
 .کنم  یکار  یتونستماالن نم یدلم براش سوخت ول یکردم یهصدا گر

 بزرگ؟ یطانش یشهدختر ناز و خوشگل خسته م یناز ا یک -ایرج

 ...تو یباشه سحر برا -خسرو 

قرمز از ما جدا شدن و سحر خواست   یجمله خسرو با دوتا از راداپوش ها  یناز ا  بعد
 .گلوش رو گرفت  یرج باهاشون بره که ا

 .کجا خانوم کوچولو؟ من کارت دارم-ایرج

سحرو هل داد   یرجو ا   یختنصدا شروع کرد به اشک ر  یو سحر ب   یدبلند خند  ایرج
 .یماز راداپوش ها و به حرکت ادامه داد یکیتو بغل 

 خوبه؟  یماهان جان همه چ -ایرج
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 حموم برم؟  یه یشهه....مار -امیر

 ...سر قبر یبر یدبا یچرا نشه؟ برو بزود-ایرج

 ی؟ سرقبر ک -امیر

  ین کردن و هم  یر بزرگ اون رو دستگ  یطانوفادارمون..راننده ش  یاز اعضا  یکی   - ایرج
 ...یکننروزا اعدامش م

 نجاتش داد؟ یشهنم -امیر

 ...کجاست  یدونهنم یچکسکه ه  ییبردنش جا-ایرج

 یدونه؟ هم نم یتیامنمامور  یه -امیر

 .شد یرهکرد و بهم خ  یز چشماشو ر یرجحرفم ا ینا با

 یشناسی؟از کجا م یتیتو مامور امن-ایرج

مامور  یهباهاش مشکل دارم...طرف  یمون...همسایشناسمنم-امیر
 ...یمو ازش حرف بکش یمسراغش و شکنجش کن یمبر یتونیم...میتیهامن

بزرگ   یطانماهان با ش  یهست   یبنده عال  یهواقعا تو    یتو برامون شانس اورد  -ایرج
 ...یدمخبرش رو بهت م یکنمصحبت م

کرد و    یازم خداحافظ  یرجو ا یستادیما یدود یشهش یپژو پارس مشک  یه روبروی
تا از دست  یکردو تقال م یزدم یغو سحر ج ینسحرو بغل کرد و نشست تو ماش

صحنه همه تنم داغ شد واقعا    ین ا  یدنو با د  یرسیدورش نمخالص بشه اما ز   یرجا
رو  ینماش یشهش یرجکنم...ا  یکهت یکهرو بکشم و جنازش رو ت یرجدوست داشتم ا

 .حرکت کرد ینکرد و ماش  یو ازم خداحافظ  یدکش  یینپا
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برگشتم و به سمت اتاقم رفتم و   یو به سمت ساختمون اصل یدمکش  یقیعم نفس
از   یکیرفتم و به    یرونحوله برداشتم و از اتاق ب  یزواتاق لباس تم  یواریاز تو کمد د

حموم رو بهم گفت و به سمت حموم رفتم   یراداپوش ها گفتم حموم کجاست؟ جا
  ین نشان ا یباز پر بود از تابلو ها مراهرو بود و تو راهرو ه یهاخر  یینتو طبقه پا

رو صورتم رو  یاب گرمو باز کردم و خون ها یر و وارد حموم شدم و ش یقه لعنت فر 
اومدم و به سمت اتاقم رفتم و   یرونکه کارم تموم شد از حموم ب  ینشستم و بعد ا

بود.  یخدا عجب روز یتخت. وا یدر اتاق رو باز کردم و خودم رو پرت کردم رو
پرونده   یها راحت بشم. دلم برا یروان  ینرم زودتر تموم بشه و از دست ایدواام
  یحامد افتادم و عصب یادتنگ شده بود. دوباره  یو کالهبردار یساده دزد یها

 یبرا یتونستمکه نم  یناز ا یکشهم یشدم و به سحر فکر کردم که امشب چه زجر
فکرا بودم   ین هم  و. تیکردمم  ی و پوچ   یفکنم احساس ضع  یاون دختر معصوم کار

صبح با    یروز شد و خوابم برد. مثل د  ینکردم چشمام سنگکم کم احساس    یگهکه د
من  یول یبهپشت در نبود...عج یچکسشدم و درو باز کردم و ه  یدار در ب یصدا
حرکت کردم و به راه پله که    یین. به سمت طبقه پایدمدر رو شن  یاالن صدا  ینهم
  یم، نس ین،،شاه یمشجنازه محمد و کل ت ندارهامکان  ین خشکم زد...نه ا یدمرس

 .بود یراییغرق خون وسط پذ یسرهنگ غفار

  ی پام سر خورد و از ور پله ها افتادم و رفتم باال یهورفتم و  یینبا سرعت از پله پا 
 یافتاده و حساب  یچه اتفاق  یعنی یشدسر جنازه ها بدنشون پر زخم بود  باورم نم

منو امتحان کرده بودن گلوم رو  یروز نا که دموجود مثل همو یهتو شک بودم که 
رو بهم نشون داد و با تمام توان  یزشت یبلندم کرد و دندون ها ینگرفت و از زم

همش خواب    ی...لعنت یدماز خواب پر  یدندون هاش رو تو گردنم فرو کرد...با داد بد
 ...بود
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ستمال  د یهکنار تخت   یعسل یز م یو عرق کرده بودم و از رو یزدمنفس م نفس
با   یکیدر بلند شد  یرو پاک کردم و صدا یشونیمپ یبرداشتم و عرق رو یکاغذ

نشه...در   یر به سمت در رفتم و فقط خدا کنه خوابم تعب  یکوبید،مشت داشت به در م 
 .بود یستادهراداپوش قرمز دم در ا یهاتاق رو باز کردم 

 ...خان شما رو احضار کردن  یرجا -راداپوش قرمز

رو به سمتم گرفت و رادا رو از دستش گرفتم و در اتاق رو بستم و رادا   یقرمز  رادای
و دنبالش   یاو دوباره از اتاق خارج شدم و رادا پوش بهم گفت دنبالم ب یدمرو پوش

پر اتاق   یمثل قبل ینما یمشد یگهد یراهرو یه و وارد  یمرفتم و از راهرو خارج شد
و   یدیمرس یگهراهرو د یهها بود به  یوار ها و د اقدر ات یبود و عالمت فرقه هم رو

  یه و اخر راهرو  یدیمراهرو رس ینو به اخر  یمچندتا راهرو رو رد کرد ینجوریهم
بزرگ بود که دو طرفش رو دوتا مشعل روشن کرده بود و عالمت فرقه هم    یدر اهن

 یزگردم یه وش قرمز در رو برام باز کرد و رفتم داخل هر دو طرف در بود  و رادا پو
تو اتاق    یالمپ  یچ بزرگ وسط اتاق بود و دور تا دور اتاق با مشعل روشن شده بود ه

 ینشسته بود و رادا ی صندل ینبزرگتر یهمون خسرو رو  یابزرگ  یطاننبود و ش
سته بود  ها نش  یاز صندل  یکیرو    یرجمو ماسک بز شاخدارش هم زده بود و ا  یاهس

ها   یاز صندل یکیو رو  ینمها اشاره کرد که بش یاز صندل یکیبه  یرججلو رفتم و ا 
 .نشستم و خسرو شروع به صحبت کرد

از نقشه هامون   یلیتا االن خ  یشکه چند سال پ  ی...دشمنیمدشمن دار  یهما  -خسرو 
اعدامش   یکرده و بزود یر افراد منو دستگ یناز وفادارتر یکیرو خراب کرده و 

 ...درسته؟یتیهمامور امن یه یتهمسا یتو بهش گفت  یگه...برادرم میکننم

 .اعظم درسته یطانبله ش -امیر
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سراغش و هرجور شده ادرس    یریم  یگهخوب پس خودت با دو نفر د  یلیخ  -خسرو 
  ی بخوا  یا ینره اگر موفق نش یادت...ویاریرو برامون م یدارنکه نگهش م  ییجا

 ینجا ا  یارنتو م  یبندناون دو نفر که همراهت هستن دهنت رو م  یبکن  ادییغلط ز
 .یکنمبزرگ م یسسرورمون ابل  یو خود تو رو قربان 

 .بزرگ یطانش یکنمنم یدتوننا ام-امیر

 ...جون کامال قابل اعتما یننگران نباش داداش ا-ایرج

 .یدکوب  یز م یمشتش رو محکم رو خسرو

 .بزرگ یطانش یخواممعذرت م-ایرج

سراغ اون مامور    یریامشب م  ینهم  یسابل  یدبار اخرت باشه و تو بنده جد-خسرو 
 .یاریبرام م یخوامرو که م یزیو چ یلعنت 

 .بزرگ یطانچشم ش-امیر

به خسرو نگاه    یرجبلند شدم و ا  یصندل  یبلند شد و منم از رو  یصندل  یاز رو  ایرج
 .کرد و گفت

 یست؟ن یبزرگ امر یطانش-ایرج

 ...یدباش یسدرپناه ابل -خسرو 

شروع به حرکت   یحرف   یچو بدون ه  یماز اتاق خارج شد  یرجها...به همراه ا  دیونه
و   یمرفت یینو از پله ها پا یمبرگشت یمکه اومده بود  یی و از همون راهرو ها یمکرد

قرمز  یاز رادا پوش ها یکیدر گوش  یزیچ یرجو ا یمرفت یینبه سمت طبقه پا
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هم از   یرج داد و رفت و من و ا ون تک ییدش سرشو به نشانه تاگفت و اون راداپو
 .یمرفت  یاطو به سمت ح یمساختمون خارج شد

بزرگ رو به دست   یطاناعتماد ش یتونیتو امشب م یهامشب برات شب بزرگ-ایرج
 ...یبش یلتبد یسبندگان ابل یناز مهمتر یکیو به  یاریب

 .یگردمو دست پر برم یکنمنم یدتونامشب نا ام-امیر

پارچه قرمز   یه در گوشش گفته بود با  یزیچ یرجکه داخل خونه ا  یراداپوش همون
  یرجقمه بود و ا  یهچاقو و    یهپارچه رو کنار زد و تو پارچه    یرجاومد به سمت ما و ا

 .قمه رو برداشت و به سمت من گرفت و قمه رو از دستش گرفتم

ما   یرو برا یو قمه خون  یکنیم یکهت یکهو تقمه اون مامور ر  ین امشب با ا-ایرج
 ...خوشمزه باشه ید..خونش بایارب

 ...حتما-امیر

  ین منتظرتن، باهاشون برو و اول یدر ورود یوقتشه دو نفر جلو یگه خوب د-ایرج
بزرگ  یطانش یشبزرگ انجام بده و خودتو پ یسخدمتت رو به سرور همه ما ابل

 ...سربلند کن یسو ابل

 ...چشم-امیر

کردم دوتا    یمرادام قا یر رفتم و قمه رو ز یجدا شدم و به سمت در ورود یرجا ز ا
 یکردم و به در ورود  یزونکش مخصوص قمه چاقو تو رادا بود و قمه رو همونجا او

پارک شده بود و دوتا رادا    یدود  یشهرنگ ش  یپژوپارس مشک   ینماش  یه  یدمکه رس
شدن و من جلو کنار راننده   شینسوار ما یدنمهم منتظرم بودن. با د یگهپوش د

نشستم و اون دوتا هم عقب سوار شدن و ادرس خونه رو به راننده دادم و راننده  



 

 
98

 Angel of deathرمان فرقه سیاه |  
 

شده   یکتار یباو هوا تقر یمبود یستادهکوچه ا  یبعد تو یقهحرکت کرد و چهل دق
 .نبود یخبر یول یمبود. تا ساعت ده شب همونجا صبر کرد

 یاد؟؟ م یاحمق ک  ینخستم شد پس ا -راننده 

 ...یادصبر داشته باش باالخره م -امیر

شده و اون   یادهازش پ یمرد کت و شلوار یه ما توقف کرد و  یجلو ینماش یه
 .باهاش زد و از اونجا دور شد یخداحافظ   یبوق برا یه ینماش

خونه   یرونو مواظب ب ینباش ینجاروشن نگهدار و شما هم ینوخودشه...ماش-امیر
 ...یامتا من ب یدباش

 ی؟ کارشو بساز  یتونیم ییتنها-راننده 

 ...نگران نباش -امیر

شدم  یادهپ یناز خونه ها رفت و منم از ماش یکیبه سمت در  یکت و شلوار  مرد
که خواست وارد بشه به سمتش    یناوردم و مرد دروباز کرده هم یرونو قمه رو ب

 .و درو بستم یاطحمله کردم و قمه رو باال بردم و هلش دادم داخل ح

 ...بود یعیطب یلیخ ینافر-یکت و شلوار  مرد

 ...یکردنداشتن نگاه م ینتو ماش یروناحمقا ب ینشد...ا یزیتاگر چ یدببخش-امیر

 یاز مامورا یکیمردم  ین رو وا یتمامور ینبودم ابا محمد هماهنگ کرده  قبال
 .محمد بود و اسمش شهاب بود

 ......حاال تکون نخوریگهباشه د  یعیطب  یز همه چ   یدبا  یهست   یکه نفوذ  یوقت -شهاب
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تو صورتم و   یدحرف شهاب تموم نشده بود که شهاب با مشت محکم کوب هنوز 
 .شد یخون  یدماغم حساب  ینافتادم زم

 ...بودن داستان الزم بود یعیطب یبرا یول یدببخش-شهاب

 ...یمحکم زد یلی تو روحت خ-امیر

که اونا  یهانتقال کس یر ادرس و ساعت و مس ینا یا...بیدگفتم که ببخش-شهاب
 ...دنبالشن

 ...شد یکاغذ خون   یکمبود و  یرو از شهاب گرفتم و دستم خون  کاغذ

 ...بدم یلشونتحو یخون  یدقمه رو با  ینبهم گفتن ا-امیر

  یه اورد و  یرونکتش ب  یباز ج یککوچ  یبطر یهقمه رو از دستم گرفت و  شهاب
 ...کرد  یقمه خال یرو رو یبطر یاتمحتو

 یه؟ خون واقع-امیر

 ...یستن یصنگران نباش با چشم انسان قابل تشخ ینه ول-شهاب

دماغم   یزیشده بود و خون ر  یخون   یرو به سمتم گرفت و حساب   یقمه خون   شهاب
 .بند اومده بود و قمه رو از شهاب گرفتم یباقرهم ت

 ...برو یع سر یکننوقتو هدر نده شک م یادز یگهخوب د یلیخ-شهاب

 .باشه-امیر

  ی اومد جلو  یعسر  ینو ماش  یدمدو  یابونخونه رو با شدت باز کردم و به سمت خ   در 
 شد؟  یگفت چ   یمصورت خون یدنپام ترمز گرفت و سوار شدم و راننده با د



 

 
100

 Angel of deathرمان فرقه سیاه |  
 

 ...خداش یشبه حرف اوردمش و فرستادمش پ یسرسخت بود ول یلیخ-امیر

پدال گاز  یو کاغذ مشخصات رو بهشون نشون دادم و راننده پاشو رو یخون  قمه
و به سمت همون خونه بزرگ فرقه   یمفشار داد و با سرعت از اونجا دور شد

  یاده و منم پ  شدن  یادهراننده و اون دوتا راداپوش پ  یدیم. و به خونه که رسیمبرگشت
 .به سمتمون اومد یرجشدم ا

 ین؟ موفق شد -ایرج

زد با همون   یبه سمتش گرفتم و اطالعات داخل کاغذ رو خوند و لبخند ادرسو
 .شد یرهلبخند چندشش بهم خ

 شد؟   یاون مامور چ -ایرج

بلند شروع   یرجخداش و ا یشرو باال گرفتم و بهش گفتم فرستادمش پ یخون  قمه
 .یدنکرد به خند

...زمان حرکت یبزرگ کرد  یطانو ش  یسبه سرور ما ابل  یتو امروز خدمت بزرگ -ایرج
  ین راحته ماش  یر از مس  یالشونچون خ  یرسهانتقالشون فرداست و به نظر م  یر و مس

سراغشون و دوست   یریم ی که امشب رفت   ینایینداره...با هم یادیز ینگهبان ها
 .یدیرو نجات م ینمت یزمونعز

که   یرجتکون دادم و ا یرجا یبرا یید..سرمو به نشونه تا.ینهاسم طرف مت پس
  ین اسلحه به سمتم گرفت و گفت ا یهباباشه  یخوشحال بود انگار عروس یحساب 

  ی گرفتم بهش نگاه   یرجالزمت بشه. اسلحه رو از ا یدفردا شا یباشه برا یشتپ
 .کردم
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که تو    یهصورتت رو بشور بعد برو استراحت کن فردا روز یاول برو خون ها-ایرج
 ...یخدمت بزرگت رو کامل کن ینا یتونیم

 .خان  یرجچشم ا-امیر

که    یین ها تو طبقه پا ییاز دست شو یکیجدا شدم و به سمت  یهو بق یرجا از 
حموم بودن رفتم و خون دماغم رو شستم و صورتم رو خشک کردم و به   یکنزد

  یرون بهم داده بود رو ب یرجکه ا  یاتاق خودم رفتم و اسلحه ا سمت طبقه باال و 
  یکردم و فشنگ ها  ی . همه فشنگ هاش رو خالیدمکش  یروناوردم و خشابش رو ب 

  ی که محمد بهم داده بود رو گذاشتم داخل خشاب و اسلحه رو گذاشتم رو  یمشق 
با نجات  یگهو خودم رو پرت کردم رو تخت و به فردا فکر کردم، فردا د یعسل یز م

  ین اخر یتونیمو م یشهاشغاال بهم کامل م یناعتماد ا یگهد یندادن مت یو فرار
و کم کم چشمام   یریمها رو بگ یعوض ین ا جلوی یمرو انجام بد یاتمرحله عمل

شدم و درو باز کردم   یدار در از خواب ب ید شد یشد و خوابم برد. با صدا ینسنگ
 ...یمبر یداماده بشو با یعپشت در بود و گفت سر یشبیهمون راننده د

 کجا؟-امیر

 رفته؟  یادت یمحرکت کن یداعدام با یبرا یبرنرو دارن م ینمت -راننده 

 .یامهم اماده کن من االن م یگهد ی روشن کن و اون دوتا  ینونه برو ماش-امیر

  ی عسل یز م یسام رو عوض کردم و اسلحه رو از رودروبستم و لبا یعرفت سر راننده 
کردم و به سرعت    یلباسم مخف  یر و اسلحه رو ز یدمکش  یقیعم  یسبرداشتم و نف

که منتظر بودن و   یدم د یاطرو تو ح ینساختمون رفتم و ماش یبه سمت خروج 
 .برو یعرفتم جلو کنار راننده نشستم و گفتم سر یعسر
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  یم بود  یدهکه داده بودن رس  یبه ادرس  یباد و تقربا سرعت شروع به حرکت کر   راننده 
و احتماال خودشه...راننده چندتا ماسک به سمتمون   یدمرنگ رو د  یون مشک   یهو  

  ی و راننده پاش رو تا اخر رو یم. همه ماسک ها رو زدیدبزن ینارو گرفت و گفت ا
شدم و   یادهپ یناز ماش یعرنگ و سر یون مشک  یجلو یچیدپدال گاز فشار داد و پ

شدن و بهشون    یادهکردم و اون دوتا راداپوش هم پ  یکبه سمت راننده و شاگرد شل
  یگه مامور د یه...رفتم در عقب ون رو باز کردم و یدمواظب باش ینجاگفتم شما هم

و نه ساله با دستبند    یس   یبامرد تقر  یهکردم و افتاد و    یکاونجا بود و به سمتش شل
از  یدمشلباسش رو گرفتم و کش یقهسته بود و بسته عقب نش ی و پابند و چشما

 .یرونون ب

 ی؟ هست  یتو ک  -متین

 ...یطانیمما بنده ش-امیر

 .یسزد و گفت درود بر بندگان ابل یلبخند متین

هم سوار شدن و راننده    یهو بق  ینرو انداختم تو ماش  ینرفتم و مت  ینبه سمت ماش 
 یسپل  یر اژ  یو صدا  یما دور شدپدال گاز فشار داد و با سرعت از اونج  یپاش رو رو

عقبو نگاه کردم دوتا   ینماش ینه و راننده داد زد لعنت بهشون از تو ا یشد م یکنزد
 یکار چ ین جزو نقشه ما نبود...محمد داریا یدنبالمون بودن...ول یسپل ینماش

هم دنبالمون    یسپل  ینایو ماش  یکشیدم  ییال   ینماش  ینراننده با سرعت ب  یکنی؟م
خارج بشو برو تو کوچه ها و راننده هم   یاصل یابونبودن و به راننده گفتم از خ

از کوچه ها رفت و باالخره بعد از رد شدن و دور  یکی به سمت  یحرف  یچبدون ه
 ی ها نبود و صدا یساز پل یو خبر یدیمرس یاصل یابونچندتا کوچه به خ وزدن ت
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شروع کرد   ینو مت  یدیمکش  یو همه نفس راحت   یشدم  یدهاز دور فقط شن  یرشوناژ
 .بلند قهقهه زدن

بزرگ منو دوست   یطان و ش یسابل یگفتخوشحال بود و پشت سرهم م خیلی
دارن و اونا منو تنها نذاشتن و راننده به سمت همون خونه فرقه حرکت کرد و  

 .رو به سمتم گرفت یرو گرفت و گوش یرو در اورد و شماره کس یشگوش

 .خانه رجیا-راننده 

 .رو از راننده گرفتم و به گوشم چسبوندم گوشی

 شد؟  یچ -ایرج

 .ماست االن یشپ ینخان، مت یرجا یمموفق شد-امیر

 ینجاا  یایینو ب  یکنهبزرگ بنده هاش رو رها نم   یسابل  یدونستم...میدونستمم-ایرج
  یس سرورمون ابل یبنده ها یبرا یامشب جشن بزرگ  یم،که همه منتظر شما هست

 ...یمدار

 .به سمت شما یایمم یمو دار یمخان..ما تو راه یرجحتما ا-امیر

  یرسه به نظر م  یخندید،هنوز داشت م  ینرو قطع کردم و به راننده دادم و مت  گوشی
 ...و نجاتش بدن یانخودشم انتظار نداشته فرقه ب

 .رنیخنده هاتو نگهدار که امشب قراره بخاطر برگشتت جشن بگ-امیر

 .یدنیهاالن د یافش...من از دست اون سرگرد اشغال فرار کردم، قیرنبگ یدبا-متین

 .یااون دن یفرستماون سرگرد رو خودم م یبزود-امیر
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 ی؟ شک ندارم، تازه عضو شد ینوا  یهست  یسابل یبرا  یتو بنده خوب  -متین

 ...کردم  یدااره تازه خانواده خودمو پ-امیر

االن اول  یلذت رو ببر...راست  یتپسر، نها یکرد  یداپ خانواده رو ینتو بهتر -متین
 اخر ماه؟  یاماهه 

 اخر ماه...چطور؟ یشهم یگهچند روز د -امیر

 .ی...عالیهعال-متین

 یا داره که االن اول ماه باشه  یبراش چه فرق  یدن،دوباره شروع کرد به خند  متین
نمونده. به   یزیچ یگه د یشونبزار دلش خوش باشه تا نابود یست اخر ماه؟ مهم ن

و  یمشد یاطراننده دوتا بوق زد و در باز شد و وارد ح یدیمهمون خونه فرقه رس
 یادهپ ینبودن و از ماش ایستاده یاطوسط ح یرجشنل پوش قرمز به همراه ا یکل

دن درود بر داد ز  یدنششد و رادا پوش ها با د یادهپ ینهم از ماش ینو مت یمشد
به سمت ما اومدن   یرج خسرو و ا  یو شروع کردن به رقص و اواز و خوشحال  یسابل

 .یدخسرو زانو زد و کفشاش رو بوس یجلو ینو مت

 ...یگرفت تو امروز زنده بمون   یمتصم یسبلند شو، سرورما ابل -خسرو 

 .کردم  یدتونبزرگ تو شمال نا ام یطانش یدببخش-متین

 .مراسم اخر ماه اماده بشو ین و براگذشته رو فراموش ک-خسرو 

 .بزرگ یطانحتما ش-متین

که سمت خسرو اومد و    یدمکرده بود رو د  یدختر که خودش رو سحر معرف  اون
 .زد و گفت چه بزرگ شده خانوم کوچولو یلبخند یدنشبا د ینمت
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محمد  یفهممحاال م یکردن...لعنت   یهبغض کرد و شروع کرد به گر یدنشبا د سحر 
اون خانواده رو   یاز دخترا  یکی یکرده ول  یر گفت تو شمال راننده خسرو رو دستگ

 یخواستگرفت دلم م  یشنتونسته نجات بده، سحر همون دختره...دلم براش ات
ت رو به خطر بندازم یاعمل یتونمخب نم ی همونجا بهش بگم خواهرش زندست ول

 .رو پاک کردو اشکاش  یداشک سحر کش یسبه صورت خ یو خسرو دست 

 ...بود اما االن رام شده یوحش یلیاره اوالش خ-خسرو 

 ...بزرگ من از خواهرش که اون شب تو کلبه مونده بود خبر دارم یطانش-متین

 .کنه  یهکمتر گر  یکم یدخوبه بهش بگو شا-خسرو 

 .نگاه کرد یناروم و مظلوم به مت ییبا صدا سحر 

 اون زندست، حالش خوبه؟ -سحر

کردم و بعد کبابش کردم و   یکشت یکهمن با چاقو ت یبود ولاره زنده -متین
 .خوردمش

و خسرو و  یرجو ا ینو از هوش رفت و همونجا افتاد زم یدکش  یبنفش یغج سحر 
  ین بردار  ینجامنو از ا  یمهند   ینو خسرو به دوتا از راداپوشا گفت ا  یدنبلند خند   ینمت
االن   یو دوتا راداپوش اومدن سحرو بلند کردن و بردن. واقعا گناه داشت ول  ینببر
 .یومداز دستم بر نم یکار

 .مراسم اخرماه اماده بشن یهم برن برا  یهو بق یابا من ب ینخب مت یلیخ-خسرو 

تو    یمرفتم و شروع کرد  یرج و خسرو از ما جدا شدن و رفتن و منم به سمت ا  متین
 .خونه قدم زدن  یاطح
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 یه؟مراسم اخر ماه چ-امیر

و همه اعضا   یماهدا کن یقربان  یسبه سرور خودمون ابل یدما اخر هر ماه با-ایرج
از خون   ید همه با یریمخارج از شهرمون م یاز خونه ها یکیاونجا باشن و به  یدبا

 .ها بخورن یقربان 

 یکنیم؟م یمگه چند نفر رو قربان -امیر

 ...ده سال یر و دوتا بچه زدوتا دختره جوان  یوون،دوتا ح-ایرج

 ...جالب باشه  یدبا-امیر

 ...یشیعاشقش م-ایرج

 یحساب   ینجامکه ا  ینو از ا  یزدمقدم م  یاطهدف تو ح  یاز من جدا شد و من ب   ایرج
...چرا محمد یکشنگناه رو م  یب   یراحت انسان ها  یلیها خ  یروان   ینبودم ا  یعصب

پام،  یکاغذ از باال افتاد جلو  یهفکرا بودم که  ینباهام نگرفته؟ تو هم یتماس یچه
  یع سرم بود و سر یپهباد باال  یهبا تعجب به کاغذ نگاه کردم و باال رو نگاه کردم 

نبود خداروشکر، کاغذ رو برداشتم   یکمنزد  یحرکت کرد و رفت. اطرافو نگاه کردم کس
 .و بازش کردم

  یاب رد یهکه بهت وصله   یاون شنود یکنیم،و تموم متو مراسم اخر ماهشون کار "
...کاغذو  یمپشت سرتون  یهبه سا  یهما سا  یدمراسم حرکت کن  یبرا   یهم هست وقت 

 "ببر یناز ب

کردم   یکهت  یکهکاغذو ت  یستن یمطمن شدم کس یبا دقت نگاه کردم و وقت   اطرافو
دم و  رفتم و وارد ساختمون ش یو به سمت ساختمون اصل یختمو روش خاک ر 

 .به سمتم اومد ینمت
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 یزیچ یده،بزرگ پاداشت رو م یسممنون، ابل یکه کرد یبابت کار بزرگ -متین
 بتونم بهت بدم؟  یخوایم

 .....-امیر

 ینو مت ینبگم که دوتا رادا پوش اومدن و سحرو انداختن کنار مت یزیچ خواستم
 .و بهم نگاه کرد یدخند ینو مت یدکش  یغو سحر ج ید سحرو کش یمو ها

 ....دختر رو  بهم داده ینبزرگ ا یطانش-متین

 به من؟ یشبد یشهم-امیر

 ینو؟ ا-متین

داشته باشمش به عنوان پاداشم امشبو  یخواستدلم م یدمشد یاره از وقت -امیر
 ...بدش به من

  ی شب باهاش باشن ول یهدوست دارن  ینجاها ا یلیخ یادیهدرخواست ز-متین
 ...باشه

 ینو مت یریختصدا اشک م یهل داد کنارم و سحرو گرفتم و سحر ب  سحرو متین
که راداپوشا شک نکنن دست    ینا یو گفت لذت ببر و از ما جدا شد. برا یدخند

داخل و سحر   یمدنبال خودم بردمش سمت اتاق خودم و رفت  یدمسحرو محکم کش
 .و نگاهم کرد یدتخت دراز کش یرفت رو یحرف  یچ بدون ه

 ...نشو و کتکم نزن یوحش یکنممفقط خواهش -سحر

و   یشونش اشک شد و رفتم سمتش و دستم رو گذاشتم رو پ یسباز خ چشماش
 .و روش  یدمپتو رو کش
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 ...بخواب و استراحت کن امشبو یزنم،نم یبمن بهت اس-امیر

بال رو سرم   ینبدتر یهوو  یناول مهربون شد ینسرم اورد یادبال رو ز ینا-سحر
 ...یناورد

 ...فقط استراحت کن-امیر

صورتش و منم رفتم چندتا  یرو یدبزنه پتو رو کش یحرف  یگهکه د  ینبدون ا سحر 
گوشه اتاق به عنوان    یه اوردم و همشون رو مچاله کردم و  یرونلباس از تو کمد ب

 یکردمو به روز مراسم اخر ماه فکر م یدمبالشت گذاشتمشون و کف اتاق دراز کش
 .یشدم یده و خون کش فرقه به خاک ینکه ا  یروز

امروز همه  ید،تو خونه باالخره روز مراسم رس یاز گذشت چند روز تکرار بعد
مراسم ذوق داشتن و سحر بعد اون شب بهم اعتماد  یبرا یخوشحال بودن و کل 

کل   یدادم یسوت  یکس  یبهش نگفتم که خواهرش زندست اگر جلو یکرده ول  یداپ
 یسر  یهتموم بشه،  یهمه چ  یگه شب دام یدوارمام یشد،امشب خراب م یاتعمل

 .به سمتم اومد  یدنمبا د  یرج و ا  یذاشتنها م  ینرو تو ماش  یلرادا پوش داشتن وسا 

 ین تو امشبه و اول یمراسم اخره ماه برا  یناول یه،تو شب بزرگ یامشب برا-ایرج
 ...یخوریسرورمون رو هم امشب م یخون قربان 

 ...یشهم یشب با شکوه -امیر

 .با شکوه بوده و هست یشهشک نکن...هم-ایرج

 یکنیم؟حرکت م یک -امیر

 .یماونجا باش  یدو نصفه شب با  یشهم  یک. هوا داره تاریمبر  یدکم کم با  یگهد-ایرج
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رفت و منم رفتم سمت اتاقم تا رادام رو بپوشم   یهاز من جدا شد و به سمت بق  ایرج
که تو ذهن    یب خاصبراشون البته نه اون ش یشهشب خاص م یه و امشب واقعا 

 یهبق یشو برگشتم پ یدمرادام رو پوش یعسر یدماحمق هاس. به اتاقم که رس ینا
 .اشاره کرد  ینماش یهبه  یرجو ا

 .بشو، وقت حرکته ینسوار اون ماش-ایرج

 .خان  یرجچشم ا-امیر

هم عقب نشسته  یگهراداپوش د یهرفتم و دوتا راداپوش جلو و  ینسمت ماش به
شروع به   ینغروب بود و ماش یکنزد یبا وعقب نشستم و تقر بودن و منم رفتم

 یحرکت کرد و رادا پوش ها خوشحال بودن و تو راه فقط از لذت خوردن خون قربان 
صحبت  یجور یه. یخوردداشت حالم ازشون بهم م یگهواقعا د یکردنصحبت م

دارن درباره اب  یکنهندونه فکر م یهرک  یخورن،انگار نه انگار خون ادمو م یکردنم
 یدیماز شهر رس  یرونباغ بزرگ ب  یه. بالخره بعد از دو ساعت به  یزننخوردن حرف م
 .یمو وارد باغ شد

  یاده متوقف شد و همه پ ینو ماش یدیمباغ پر از درخت بود و به وسط باغ رس  یه 
با نشان فرقه و اطرافش  یره دا یه ساختمون تو باغ بود وسط باغ هم  یه و  یمشد
هم  یهو بق یکردنم ینرو تام یط روشن کرده بودن و نور مح یشعل که اتمش یکل
و ماسک بز شاخدار   یاهس ادایجمع شدن و چند نفر با ر  یرهو همه دور دا یدنرس

اومدن و چندتا راداپوش قرمز هم کنارشون و همه رادا پوش   یروناز ساختمون ب
طرف خسرو  ینس ازدن زنده باد.  پ یادشروع کردن به فر یتقرمز و جمع یها
 .باشه یدبا
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جمع    ینجادر ا  یگهبار د  یکبزرگ متشکرم که باعث شده    یساز سرورمون ابل -خسرو 
 .یس...درود بر ابل یمخودمون رو به سرورمون اهدا کن یو قربان  یمبش

رو سقف   یزیحرکت چ  یهوو    یس زدن درود بر ابل  یادهمه شروع کردن به فر   دوباره
برگشتم و به داخل درخت ها نگاه کردم و چند نفر  ساختمون توجهم رو جلب کرد،  

زدم و به سمت خسرو   یلبخند یار اخت یب  یشدندرختا جابه جا م ینداشتن ب
 .برگشتم و بهش نگاه کردم

 ...یاریدامشب سرورمون رو ب  یها یقربان  یسو حاال فرزندان ابل  -ایرج

منتظره تا   یرسیدنشد و خسرو برگشت و به ساختمون نگاه کرد و به نظر م خبری
قرمز   ی از رادا پوش ها یکی نشد، خسرو به   یخبر ی ول یارنها رو ب یاز اونجا قربان 

راداش   یر از ز  یمس  یب   یهبود نگاه کرد و اون رادا پوش هم    یستادهکه پشت سرش ا
 :گفت  یمس  یاورد و تو ب  یرونب

 ...یارسرورمون رو ب یها یقربان  ین؟شد احمقا مگه کر  -

 .پخش شد یمس یمحمد از تو ب  یصدا یهوداد و  یخش دار یصدا یمس یب  

 یخوای؟چندتا م-محمد

 ینارو از دست رادا پوش گرفت و پرتش کرد و داد زد به سمت ماش یسیمب خسرو
 ...یسر ینبر

باعث شد حرفش رو نتونه   ییهوا یکشل یخسرو تموم نشده بود که صدا حرف
 یو کل یمتموم کنه و صدا از سمت درختا بود و همه به سمت درختا برگشتن. نس

  یصدا  یهوخوشحال شدم  و    یدنشوناومدن و با د  یروندرختا ب  یناز ب  یگهمامور د
عده از رادا پوش ها هم چاقوشون    یهو    یدبزرگ محافظت کن  یطانداد زد از ش  یبلند
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و مامورا حمله کردن و خسرو به سمت    یماوردن و به سمت نس  رونیرادا ب  یر رو از ز
هم از اون سمت   یگهعده مامور د یه که در ساختمون باز شد و   یرفتساختمون م

شدن و خواستم خودمو به خسرو برسونم که    یر اومدن و با رادا پوش ها درگ  یرونب
 یبا چاقو باال  ینو مت  ینافتاده بود زم  یمو برگشتم ،نس  شنیدمرو    یمنس  یغج  یصدا

و محکم   یدمفرو کنه که به سمتش دو  یمسرش بود و خواست چاقو رو تو بدن نس
 .بهش تنه زدم و پرت شد عقب و بلند شد و با تعجب نگاه کرد 

 ماهان؟ یکنیم یچه غلط -متین

 ...یدمرو انجام م یفم...وظیرهاسمم ام -امیر

 ...یکشوندجهنم   یندهنش باز موند و داد زد تو مارو به ا متین

 ...یادتو که از جهنم بدت نم-امیر

و خواستم  ینشدم و چندتا ضربه با زانو زدم تو شکمش و افتاد زم یر درگ ینمت با
تو صورتم و به سمتم حمله کرد و هنوز بهم  یدمشت خاک پاش یه بلندش کنم که 

 ینو مت ینمت یشونیتو پ یدمحکم کوب یشبا اسلحه کمر یمبود که نس یدهنرس
 .زد ینون اورد و به متیر خشابش ب  ینهدستبند از س یه یمهمونجا افتاد و نس

 ...ممنون-امیر

 شد؟  ینداشت...خسرو چ  یقابل-نسیم

 یر قرمز دستگ یهمه رادا پوش ها یباافتاد که نرفتم دنبال خسرو و تقر یادم تازه
بز که ماسک   یاهس یبود و رادا پوش ها یون مشک  یهشده بودن و کنار ساختمون 

مامورا   ینشاخدار داشتن سوارش شدن و با سرعت شروع به حرکت کردن و ون از ب
  یا لعنت یننبود ا یدیام  یگهد و یدنرس یدر ورود  یک گذشت و دنبالشون رفتم نزد
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  یدر ورود یکه جلو  یدمرو د ینمحمد و شاه یهو فرار کردن بخاطر اشتباه من و 
 .یرفتداشت به سمتشون م ینو ماش یستادنباغ ا

به سمت ون   یکاسلحه هاشون رو باال اوردن و شروع به شل ینو شاه محمد
کنترلش رو از دست داد و به سمت درختا رفت و با سرعت   ینکردن و ماش  یمشک 

اروم اروم    یناز درختا برخورد کرد و در عقب ون باز شد و محمد و شاه  یکیباال به  
بشه ماسکش شکسته بود   یادهپ ینو خسرو خواست از ماش یرفتن به سمت ون م

شده به سمت    یرهکه با خشم بهم خ  یدمهنوز رو صورتش بود و چشماش رو د   یول
منفجر شد و خسرو و رادا پوش ها عربده   یبد یون با صدا یهوکه   یرفتمون م

 .و بهشون نگاه کردم و داد زدم یسوختنم یشو تو ات یزدنم

 ...ینطوریه جهنم ا یدکن  عادت یدکن  یسع-امیر

 .کنارم و بهم نگاه کردن  یدنرس ینو شاه محمد

 ی؟خوب -محمد

 اره...تمومه؟ -امیر

 یت؟وضع یماربابشون...نس یش اره رفتن پ-محمد

شده و امنه،   یشدن، باغ پاک ساز یر فرقه دستگ یحال همه خوبه، اعضا-نسیم
 .ها ازادن، امبوالنس تو راهه یزندان 

 .سمت باغ یمبر-محمد

 :نگاه کرد و گفت یسوختن م یشکه هنوز داشتن تو ات  یبه ون و جنازه ها محمد

 ...یشمبهت که گفته بودم کابوست م-
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وسط همون    یمو نس  یمها رو بکشن رفت  یقربان   یخواستنکه م  ییسمت همونجا  به
سمت زانو   یهبود و راداپوش ها رو همه دستبند زده بودن و    یستاده عالمت فرقه ا

 .ما به سمتون اومد یدنبا د یمزده بودن و نس

 شد؟ یخسرو چ -نسیم

 .که دوست داشت بره...جهنم  ییرفت همونجا-محمد

  یه و واقعا از ته دل گر یهگر  یر زدن ز یدنحرف محمد رو شن  ینا ی ها وقت  راداپوش
 .بلند شد یکردم یهکه داشت گر  ینمت یصدا  ینشونو از ب یکردنم

 یاونا برا یراثم یخان رفتن ول  یرج بزرگ و ا یطان...شیدناراحت نباش-متین
 ...یگیرهانتقام م یسهست، ابل یشههم

  ی نگاه کردم که مامورا داشتن به زندان   یگهحرف هاش توجه نکردم و به سمت د  به
 .سحر خوشحال بودم بالخره ازاد شد یو برا یکردنم یدگیها رس یمهها و ند

 ...حامد یراست -امیر

 ...یم دفنش کرد-شاهین

 کجا؟  ینبگ یشهم-امیر

 ....بابت مرگش متاسفمیفرستمادرسش رو برات م-محمد

 .بود یخوب  یقرف-امیر

 ...یدعوت  یخدا رحمتش کنه...هفته بعد عروس -نسیم

 ی؟ عروس یچ -امیر
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 .یدکش  یقیو اسلحش رو گذاشت تو غالفش و نفس عم ید خند نسیم

 ...ینهمن و شاه یاره...عروس-نسیم

ادم احمق   ین با ا یخوادم یرو چه حساب  یممن هنوز بهش شک دارم. نس شاهین؟
 ...شدم و حوصله بحث نداشتم یخیالکنه اخه...ب  یو احتماال خائن عروس

 ...یاممبارکه حتما م-امیر

فرقه رفتن تا بهشون   یها یمهها و ند یبه سمت زندان  ها وارد شدن و امبوالنس
گذاشته بودمش جلومون    یاداره اگاه  ینگمنم که تو پارک ینکنن و ماش  یدگیرس

 .رو داد به محمد ییچشد و سو یادهپ ینمامور از ماش یهترمز کرد و 

 .یهخب سروان...وقت خداحافظ-محمد

 ...کار ما تمومه  یگهد یعنی-امیر

 یادت...فقط  یبه همون اگاه   یگردیو بعدش برم  یدار  یته مرخصهف  یه اره  -محمد
 ...یمو ما وجود ندار ینکرد یباشه تو هرگز با واحد ما همکار

 ین؟هست یبود...نگران نباش...شما اصال ک  یخوب  یخوب همکار یلیخ-امیر

انتقال   ینکردم و چندتا ماش  یو باهام دست داد و ازش خداحافظ  یدخند محمد
رفتم   ینشدن رو ببرن و به سمت ماش  یر فرقه که دستگ  یهم اومدن تا اعضا  یزندان 

زدم و با سرعت به سمت   یرونبوق براشون زدم و از باغ ب یهو روشنش کردم و 
 .خونه خودم حرکت کردم

*** 

 یان پا-پنجم فصل
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، انداختم یبه صفحه گوش یشدم و نگاه  یدار از خواب ب یمهشدار گوش یصدا با
  یگهکه د  یناز ا یار اخت  یاومد و ب  یادمرو  یشب ساعت ده صبح بود و اتفاقات د

رو لبم نشست و از تخت خواب  ینابود شدن لبخند یشههم یها برا یاون عوض
رو    یمبرگشتم و گوش  بماومدم و رفتم دست و صورتم رو شستم. به اتاق خوا  یرونب

روش   یشماره ا یچبود که ه نیا یبشبرام اومده بود، نکته عج یامپ یهبرداشتم 
 .یامنبود و فقط پ

  یهو باز کردم ادرس قبرستون بود..از طرف محمده حتما ادرس قبر حامده،  پیامو
گرفتم و    یواز محمد جدا شده باشه. شماره کام ید با یکام  یگهاومد تا االن د یادم

 .بعد چندتا بوق جواب داد

 ...سالم قهرمان-کامی

 .یسالم دک -امیر

 .یاترکوند  یدمشن یشبد-کامی

 ی؟اومد یتو ک  یخالشب-امیر

 ...کردن و بهم گفتن برو پشت سرتم نگاه نکن  یامروز صبح ازم خداحافظ -کامی

 ی؟هم دار یمرخص-امیر

 دارم چطور؟  یهفته مرخص یهاره -کامی

 یم؟ با هم بر یاییادرس قبر حامدو ازشون گرفتم م-امیر

 .برم اونجا یداومده با یااز همکارا بچش دن یکی یدوست دارم ول یلیخ-کامی
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 ....فعالیبینمتباشه بعدا م-امیر

 .فعال خداحافظ -کامی

و لباسام رو عوض کردم و به سمت  یرو قطع کردم و رفتم سمت کمد لباس گوشی
اون پوشش ماهان تنگ    یلحظه دلم برا  یهخودم    ینماش  یدنرفتم و با د  ینگپارک

خودم   یندستم اومده بود...به سمت ماش  یباحال  یها  ینبد بود ماش  یششد هرچ
حرکت کردم،  ودنکه برام فرستاده ب یرفتم و روشنش کردم و به سمت ادرس

ساعت به اون    یک موندم تا باالخره بعد    یک تو تراف  یشلوغ بود کل  یحساب   یابونخ
رفتم    ی کنم و وقت   یداگشتن بالخره تونستم قبر حامد رو پ   یو بعد کم  یدمادرس رس

بغض کردم و کنار سنگ   یار اخت  یخوب گذشته افتادم و ب   یروز ها  یادباال سر قبرش  
 .قبر نشستم

که به   ینجوریاوردن و هم یاچندتا دسته گل هم روش بود که معلوم نبود ک 
از دسته گل ها جلب  یکیلحظه توجهم به  یه یکردمخاطرات خوبم با حامد فکر م

دسته گل بود که عالمت فرقه روش بود و با تعجب برش داشتم   یکارت رو  یهشد،  
 .بوق جواب داد چندتارو گرفتم و بعد  یشماره کام یعو بهش نگاه کردم و سر

 ....سل -کامی

 ادرس قبر حامدو داشتن؟ یاک  یدونیتو م-امیر

که   ییفکر کنم فقط همونا  یدونممنه ن  ی؟ندادن تو حرف بزرگترا نپر   یادبهت  -کامی
 ...چطور؟یدونستنم یمبود یششونپ

کارت با عالمت همون   یه یکیش یسنگ قبرش بود رو یچندتا دسته گل رو-امیر
 ...فرقه بود
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ها   یونهد  یناوله از ا  یحتما مال همون روزا  یر اونا که به فنا رفتن، سخت نگ-کامی
 ...نبود یدبع

 .باشه خداحافظ -امیر

گل ها تازن و   ینرو قطع کردم. امکان نداشت مال قبل بوده باشه ا  گوشی
راه  یچمن ه یچطور یبه محمد هشدار بدم ول ید...حتما کار خودشه باینشاه

راه   یچدعوت کرد ه یهم که منو به عروس یمنس یباهاشون ندارم حت  یارتباط 
از محمد داره و  نینشو یه ینگ غفاربرم اداره حتما سره یدبهم نداد...با یارتباط 

 .بهش انداختم ینگاه  یهاز کنار سنگ قبر حامد بلند شدم و  یعسر

 ...یقخداحافظ رف-امیر

پشت سرم احساس کردم و زانو   یبیدرد عج یبرم ول ینمتا به سمت ماش برگشتم
و   یدمنفهم  یچیه  یگهشد و د  ینو کم کم سرم سنگ  یرفتنم  یاهیزدم و چشمام س

 .رفتماز هوش 

و به اطراف نگاه   یکرددرد م یلیباز کردم و سرم خ یرو کم کم و به سخت  چشمام
اتاق رو روشن کرده   یک المپ زرد رنگ کوچ یهو  یمبود یکاتاق کوچ  یهکردم تو 

اتاق پر خون بود و   یوار د یو رو یشدداشت و روشن خاموش م یاتصال یبود ول
کردن، فردا نوبت    یقربان   رومامانم  یروز رو خوندم "د یکیشونترسناک   ینوشته ها
 "منو کشتن و خونم رو خوردن یخونیرو م ینکه االن ا  یمنه، کس

امکان نداره...تمام اون  ینبه سرم هجوم اورد نه ا یادیبا خوندن نوشته افکار ز 
اشغال   یها یعوض ینهم مردن...پس ا یرجشدن و خسرو و ا یر ها دستگ یلعنت 

باز شد و   یبلند یاتاق با صدا یفکرا بودم که در فلز ینتو هم ینجاره اچخب ین؟ک
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بستن.  یصندل یهو پام رو به  ستخواستم از جام بلند بشم و تازه متوجه شدم د
  ید با یسرم خراب شد لعنت  یرو یادن یدنشراداپوش قرمز وارد اتاق شد و با د یه
. رادا پوش به سمتم اومد و  ..یکنهبه محمد خبر بدم اون داره اشتباه م یجور یه

  ینم لگد محکم تو س یهمحکم بهم زد و لبم پاره شد و خون اومد و  یدهچندتا کش
 .ینافتادم زم دلیزد و با صن 

 ...یرسیکارت م  یاشغال به سزا ی امشب تو-راداپوش

لحظه متوجه شدم  یهو  یزدبه شکمم زد و تند تند نفس نفس م یگهلگد د چندتا
 یخواست و م یرفتو اون رادا پوش داشت به سمت در م شل شدن یکمطناب ها 

دست و پام رو باز کردم و از پشت به سمتش رفتم و  یعاز اتاق خارج بشه و سر
 یو سرش صدا مدر و درو محکم بست ی به در و سرشو گذاشتم ال یدمسرش کوب

بدنش از  یهکرد و بعد از چند ثان  یدنو بدنش شروع به لرز ینداد و افتاد زم یبد
 .یستادحرکت ا

راداش چاقوش رو برداشتم و اروم درو باز کردم و  یر سمت جنازش رفتم و از ز به
هم تو راهرو بود و اروم    یگهاتاق د  ینبود و کل  یو کس  یدمبه داخل راهرو سرک کش

 یه   یهو  بودم که  یدهراهرو کردم و به اخر راهرو رس  یصدا شروع به حرکت تو  یو ب 
چاقو رو تو شکمش فرو کردم  یعشوکه شد و سر یدنمرادا پوش اومد جلوم و با د

  ی کرد خودش رو خالص کنه ول   یو دستم رو گرفتم جلو دهنش که داد نزنه و سع
جونش   یو بدن ب  یدمکش  یرونچاقو رو از بدنش ب یقهموفق نشد و بعد از چند دق

  یگه د یاروم جلو رفتم و دوتا راهروشدم و  یبعد یافتاد کف راهرو و وارد راهرو
 .یرفتکه به سمت باال م  یدمراه پله رس  یهرو رد کردم و به 
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 یدر چوب   یه بودم و اروم از راه پله باال رفتم و به    ینزم  یر ز  یتا االن تو  یرسهنظر م  به
 یدنبود و با شن  یستادهراداپوش قرمز پشت در ا  یهو در رو اروم باز کردم و    یدمرس

در به سمتم برگشتم و بهش فرصت ندادم و چاقو رو تو گلوش فرو کردم و  یصدا
به اطراف    یهمونجا گذاشتم و برگشتم. نگاه   روداخل راه پله و جنازش    یدمشکش

بود که با   یراییپذ یه نبود و مثل همون خونه فرقه که توش بودم  یکردم و کس
نه اونجا رو خوب  یلهمونجام...و یددوتا راه پله به سمت باال راه داشت، شا

خبر بدم و اروم به سمت راه پله رفتم و ازش باال    یبه سرهنگ غفار  ید. بایشناسمم
 .یریدشکه داد زد بگ  یدمرو شن یکس  یصدا یهورفتم و 

  ینرادا پوش قرمز پشت سرم بودن و به سمتم هجوم اوردن و با اخر  یبرگشتم وکل 
  یع رو باز کردم و رفتم داخل و سر  اتاق  یهسرعت به سمت اتاق ها حرکت کردم و در  

بود و داشت راداش    یستاده ا  یقد  یینها  یراداپوش تو اتاق جلو   یهدروقفل کردم و  
تو پهلوش فرو کردم و    یعچاقو رو سر ردبه سمتم حمله ک یدنمبا د یکرد رو مرتب م

و رفتم سمتش    یپیجیدتخت و از درد به خودش م  یهلش دادم عقب و پرت شد رو
  یه رو بردارم که محکم دستم رو گرفت و با چاقو  یشخواستم گوش ش یبو از تو ج

رو برداشتم و رادا پوش  یشخراش رو دستش انداختم و دستشو ول کردم و گوش
 یشصفحه گوش  یعو سر  یکوبیدنبودن و محکم به در م  یدهرس  تاقها هم به دم در ا

 یهو فتم که رو گ یرو روشن کردم و خدارو شکر رمز نداشت و شماره سرهنگ غفار
گلوم رو گرفت و فشار داد و از   یخود به خود تلفن قطع شد و احساس کردم کس

کرد سمت    پرتمبلندم کرد و دستم رو فشار داد و چاقو از دستم افتاد و محکم    ینزم
 .یوارد

 یرویو خواستم بلند بشم که همون ن  یومداتاق م  یرونخنده راداپوش ها از ب  صدای
 یاهیشد و چشمام س ینو سرم سنگ یوار به د یدمحکم سرمو گرفت و کوب ینامرئ 
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باز شدن در اتاق اومد و رادا پوش ها اومدن داخل و با لگد به   یو صدا یرفتم
 یو از هوش رفتم. صدا ها میدمنفه یچیه یگه د یهجونم افتادن و بعد از چند ثان

و چشمام رو به زور باز کردم و  یکردو تمام بدنم درد م یشنیدمم اطرافم یادیز
راداپوش قرمز اطراف بودن به   یو کل یدیدو چشمام تار م ینمدرست بب  یتونستمنم

همون خونه باشم و چشمام کم کم عادت کرد و حاال همه   یاطتو ح یرسیدنظر م
بود و دستام    یزرگ ب  یاط خونه بودم و ح  یه  یاطو تو ح  ینمتم ببیتونس رو خوب م  یچ 

بود   یاط با عالمت فرقه وسط ح یره دا یهرو از پشت بسته بودن و زانو زده بودم و 
 یتخت برا ینتخت دو نفره گذاشته بودن وسط اون نشان تعجب کردم ا یهو 
نصب کرده  االشفرو رفته بود و سه تا بلندگو ب ینبزرگ هم تو زم یلهم یهو  یه؟چ

همه رادا پوش ها کنار رفتن و سه تا راداپوش    یهو  ین؟ک  یگهها د  ی لعنت   ینبودن و ا
 یطانزدن درود بر ش  یادبا ماسک بز شاخدار اومدن جلو و همه رادا پوش ها فر  یاهس

ماسکشون رو برداشتن. نه امکان نداره   یگهد یاهاعظم و اون دوتا رادا پوش س
با لبخند   یرج که اونا مردن...خسرو و ا  یدمخودم د من یبودن ول یرجخسرو و ا 

 .نگاهم کردن و اون راداپوش سوم انگشت اشارش رو به سمتم گرفت یچندش

 .یخوش اومد  یبه جشن اخر ماه واقع-یاهس راداپوش

 .برو به درک-امیر

  یفعال کار ها ید به مالقات سرورم برم، با یخوامنه من هنوز نم -یاهس راداپوش
 .انجام بدم یادن ینرو تو ا   یسسرورم ابل

 .ها یوونهد-امیر

امکان   ین و کم کم ماسکش رو از صورتش برداشت و نه ا  ید بلند خند  یاهس  راداپوش
 ...نداشت
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 ی؟؟کام-امیر

 ...امشب یادب یااز دوستام قراره دن یکیگفتم بهت که بچه -کامی

 .یهست  یعوض یهتو -امیر

قبلش  یحامد...ول یقتاون رف یشپ یریامشب م یمی،قد یقعجله نکن رف-کامی
 ...بود یخواه  یطان...امشب شاهد تولد فرزند شیشانس بزرگ دار یهتو 

هم با همون لبخند چندش بهم  یرجو خسرو و ا یدنراداپوش ها بلند خند همه
اشغال از همون اول داشته   ی. لعنت به همتون. کامیخندیدنشدن بودن و م  یرهخ

 .یدادهم یهمه رو باز

به خسرو با دست اشاره کرد و خسرو دستش رو به سمت گوشش برد و به   یکام 
رو  یدختر یغج یصدا  یهو بعد از چند ثان یزنهحرف م یداره با کس یرسیدنظر م

 یدختر رو به زور اوردن و به تخت بستن و کم یهو چندتا رادا پوش قرمز  یدمشن
  یکیبرم کمکش که  تمدقت کردم متوجه شدم اون دختر همون سحره و خواس که

 .ینو افتادم زم یدکوب   ینماز رادا پوش ها محکم با لگد به س

 باهاش؟؟ یدکن  یکار چ یخوایم یکنی؟غلطو م ینچرا ا یکام-امیر

هستن و    ینزم  یرو  یسابل  یمنه، خانواده من بنده ها  یخانوادگ   یراثم  ینا-کامی
  یا به دن یادن ین رو تو ا یطانو فرزند ش یشه احضار م یطانش یهامشب اون دختر 

 ...یارهم

کنن واقعا؟    یکار چ  یخوانها امشب م  یروان   ینبرام قابل باور نبود، ا  یکام  یها  حرف
ساختمون نگاه کردم   یساختمون اومد و به باال یاز باال یگهدختر د یه یغج یصدا
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راداپوش قرمز هم  یهپشت بوم ساختمون بود و  یباال یدسف یدختر با مو ها یه
 .کشید  یبنفش یغدختر ج یدنپشت سرش و سحر با د

 !ینام-سحر

و خسرو التماس   یو سحر به کام یکردنگاه م یکترشبا بغض به خواهر کوچ مینا
 .رو ول کنن یناکرد که م

اه  رو نگاه کنه همر  یسکه تو و ابل  یننگران نباش خانوم کوچولو بعد از ا-خسرو 
 ...ینهرو بب یطانیشخواهرزاده ش یتونهنم یف....حیرهبه جهنم م یادن یناز ا یسابل

 ...یکننم یداتونپ-امیر

متوجه بشن به  یاون دوستات بودم اونا وقت  یشمنم پ یفراموش کرد یا؟ک-کامی
از فرشته نجاتتون   یشده...امشب خبر یر د یلیخ یگهخونه امنشون حمله شده د

 ...یستن

منتظر   یداونم اونجا بوده و حتما همه رد ها رو پاک کرده پس نبا یهبا کام حق
اوردن و    یکنم و چندتا راداپوش سه تا صندل  یداپ  یراه   یهخودم    یدمحمد باشم با

ها نشستن و رادا  ی صندل یماسک هاشون رو زدن و رو یرجو خسرو و ا یکام
شده   یکفر  یحساب   یگه. دلیسزدن درود بر اب  یاددن به فرقرمز شروع کر   یپوش ها

 یناو م  یکشیدم  یغاحمقانه و سحر با تمام وجودش ج  یشعار ها  ینبودم از دست ا
 .یکردمکنم احساس ضعف م  یکار  یتونستمکه نم  ین . از ایکردرو نگاه م

 یهو  یستادرادا پوش قرمز رفت کنار تخت ا یهقرمز ساکت شدن و  یها راداپوش
داره   یاب هم دستش بود و شروع کرد به خوندن کتاب و معلوم نبود به چه زبون کت

خود به   یشاطراف نشان فرقه ات یهواز خوندنش که گذشت  یکمو  یخونهکتابو م
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از  یرجو خسرو و ا یم و کامیکردباور نم یدیدمرو که م یزیگرفت و چ  یشخود ات
 .زد یادفر یجاشون بلند شدن و کام

 ...کنه  یههد  یادن  ینتا بچه خودش رو به ا  یادم  ینداره به زم  یسسرور ما ابل  -کامی

به اون    یزدن زنده باد و کام  یادراداپوش ها شروع کردن به شعار دادن و فر   دوباره
  یهاشاره کرد که ادامه بده و اونم شروع کرد بق  یخوندکه داشت کتاب رو م  یراداپوش

ها    یلعنت   ینا  یدونمنم  یکردر دل سنگو اب مو التماس سح  یغکتاب رو خوندن و ج
که اون   ینجوریشونزده ساله بکنن و هم ر دخت یهکارو با   ینا یتونستنم یچجور

وسط نشان فرقه شروع کرد به شکل گرفتن و   یاهیدود س یخوندشخص کتابو م
 یسه؟ واقعا ابل  یعنی. یگرفتکم کم داشت شکل م

  یکشید م یغ ج یناختمون جلب شد و مهمه توجه ها به باال سا ینام یغ ج یصدا با
رو   ینام یاون رادا پوش از پشت گلو یول  یادبه کمک خواهرش ب یخواستو م

 یغهم بدتر از سحر ج یناو م یناسر م یگرفت و فشار داد و اسلحه رو گذاشت رو 
و به اون   ید خند  امیبه سحر نداشته باشن و ک یکار  یکردو التماس م  یکشیدم

و اون   یشدقطع نم ینام یها یغشخص اشاره کرد خوندن کتاب رو ادامه بده و ج
ساختمون اومد و سحر   یاز باال یکشل یکامل شده بود که صدا   یاتقرب یاهدود س

همون   ی وسط نشان فرقه روبرو یین ساختمون به پا یو جنازه از باال یدکش  یغیج
 .یدخند یو کام یکشیدمبنفش  های یغسقوط کرد و سحر ج یاهدود س

 .دختر احمق خودشو به کشتن داد-کامی

  ینا نبود. همون روپوش قرمز بود که م  یناکه دقت کردم م  یجنازه نگاه کردم و کم  به
و   یکردنشسته بود و سرفه م یناساختمون نگاه کرد، م یرو گرفته بود و به باال

 .اعظم یطانبا ترس داد زد ش یخوندکه کتابو م  یشخص
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بخون    یعتر جنازه راداپوش لبخندش محو شد و داد زد سر  یدنبلند شد و با د   یکام 
... یهچه صدا یگهد ینو اون رادا پوش با هول شروع کرد به خوندن کتاب.....ا

 یکوپتر؟ هل

ساختمون رد شد  یبا سرعت از باال یکوپتر هل یه یهوو  یشدم یکتر صدا داشت نزد 
به سمت    یکوپتر با وحشت بهش نگاه کرد و هل  یو توجه همه بهش جلب شد و کام

تک    یهخط کتاب رو بخونه که    ینساختمون برگشت و اون رادا پوش خواست اخر
شد    یجادا  یسوراخ بزرگ   یشونیشپ  یکرد و رو  یکبهش شل  یکوپتر انداز از تو هل  یر ت

دور نشان فرقه   یشمحو شد و ات یاهدود س و خون فوراه زد و اون ینو افتاد زم
 .هم خاموش شد

بگه اون سه   یزیخواست چ  یو خسرو و از جاشون بلند شدن و کام  یرجو ا  یکام 
نفر از  یه یدادن و صدا یخشدار یوصل بودن صدا یلهکه به م ییتا بلندگو

 .داخلشون پخش شد 

 ...همتون گلوله دارم یبرا ید عجله نکن-شاهین

 یشتر ب یهرک  یهو بق یار رو ب ی دختره لعنت  ینا یرج ا ی؟ها اخه چطور یعوض -کامی
 .یکنهبهش توجه م یشتر ب یسها بکشه سرورمون ابل یعوض ینا

اوردن و داد زدن   یرونرادا هاشون ب  یر همه رادا پوش ها تبر و چاقو هاشون رو از ز 
ن که با لگد به از راداپوش ها به سمتم اومد و خواستن بلندم کن یکیزنده باد. 

و خسرو ماسک    یصورتش ضربه زدم و چندتا راداپوش اومدن طرفم و گرفتنم و کام
به سمت سحر رفت   یرجرفتن و ا  تمونبزشاخدارشون رو زدن و به داخل ساخ  یها

و دستاش رو باز کرد و خواست دنبال خودش ببرتش که سحر دستشو گاز گرفت و  
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  یبش چاقو از ج  یهتو گوش سحر زد و    یمحکم  یده و کش  یدکش  یادیاز درد فر   یرجا
 :اورد و گفت یرونب

 .برو به جهنم -

از پشت سرم اومد و خون   یکشل  یخواست چاقو رو تو بدن سحر فرو کنه و صدا 
و به عقب   ینخورده بود گرفت و افتاد زم یر رو تخت و گلوش رو که ت یدپاش یرجا

 یر نگاه کردم محمد بود...و ماموراش به سمت رادا پوش ها هجوم اوردن و درگ
 .شدن و محمد خودشو به من رسوند و دستم رو باز کرد

 ...یکام  یموقت ندار ینبب-امیر

 ....خودم یدونمم-محمد

شد حرف محمد نصفه بمونه و به سمت سحر برگرد. چندتا سحر باعث    یغج  صدای
و به سمت   یکشیدنسحر رو گرفته بودن و دنبال خودشون م یراداپوش موها
 :بهم داد و گفت یاسلحه کمر یهو محمد  یبردنم یساختمون اصل

  .عجله کن -

و   یستادهم کنار سقف ساختمون ا یکوپتر و هل یمرفت یسمت ساختمون اصل به
رو برد  ینام یمبود و نس یکوپتر هم داخل هل یمشد و نس یادهسقف پ یرو ینشاه

 .یکوپترداخل هل

 .از باال وارد ساختمون بشو، سحر رو بردن داخل یرو سوار کرد ینام ینشاه-محمد

 .شد یافتدر-شاهین
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هم از همون باال وارد   یناز پشت بوم ساختمون فاصله گرفت و شاه هلیکوپتر 
و محمد محکم با  یدیمرس یساختمون شد و من و محمدم به در ساختمون اصل

و دوتا رادا پوش به   یملگد به در ضربه زد و درو شکوند و با هم به داخل رفت
که سمت من    مه یکرد و اون   یک شل یکیشونسمتمون هجوم اوردن و محمد به 

بود چاقوش رو تو شکمم    یکلحظه نزد  یهاما  ضربه با زانو زدم تو صورتش    یه اومد  
 .کرد  یکگلوله تو سرش شل  یهفرو کنه که محمد دستش رو گرفت  

 .ممنون-امیر

 ...نداشت یقابل-محمد

هم از  یطبقه باالن و کام یراهرو ینتو اخر یگهخسرو و سحر با سه نفر د-شاهین
 ...یروندر پشت ساختمون رفته ب

 .با من ...خسرویتو برو دنبال کام-محمد

 ...باشه-امیر

پشت ساختمون رفتم  و درو باز کردم و    یمحمد جدا شدم و به سمت در خروج  از 
موتور اونجا بود    یهو گاز داد و    ینماش  یهکه با عجله نشست پشت    یدمرو د  یکام

موتور روش    یچ اوردم امشب و سو  یبار خوش شانس  یناول  یو به سمتش رفتم برا
بودن  یر ها هنوز درگ اداپوشرفتم و مامورا و ر  یامبود. روشنش کردم و دنبال ک

  یم رد شد و منم دنبالش رفتم و از خونه خارج شد  ینشوناز ب  یعسر  ینبا ماش  یکام
. اسلحم یمشمال باش یتو جنگل ها یرسیدبه نظر م یمشد یجاده جنگل  یهو وارد 

کردم و چرخ    یکرو نشونه گرفتم و شل  یکام  ینو چرخ عقب ماش  یدمکش  یرونرو ب
  یه از جاده منحرف شد و محکم به  ینو ماش یدگلوله ترک  ردبر اثر برخو  ینشماش
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رفتم و در راننده    یندرخت برخورد کرد، موتور رو متوقف کردم و اروم به سمت ماش
به سقف  یداز پشت سرم رو کوب یکام  یهونبود... ینتو ماش یرو باز کردم و کام

و خواست   کشید  یرونراداش ب یر چاقو ضامن دار از ز یهو  ینو افتادم زم ینماش
 یینپا  ینجاده افتاد ب  یبلگد تو زانوش زدم و افتاد و بخاطر ش  یهبهم حمله کنه که  

و به سمتش رفتم بلندش کردم که چاقو رو تو بازم فرو کرد و از درد به عقب رفتم. 
  یه رفت پشت  یو کام یدمورتش کوبچاقوش رو دوباره باال برد که با مشت تو ص

و به سمت درخت رفتم و   ینمنتونم درست بب یشدهوا باعث م یکیدرخت و تار
 .پشت در خت نبود یکام

 ...یرینم  یرونجنگل زنده ب ینامشب از ا-کامی

 ...ینندار یزیچ یگهد ینرو از دست داد ی...همه چ یتمومه کام-امیر

 ...یسازمرو از نو م یز رو دارم و همه چ یسمن ابل-کامی

جلوم و با سنگ محکم به سرم  یددرخت پر یهاز پشت  یهوکه تموم شد   حرفش
شد و   یکگلوله از اسلحه شل  یه ماشه و  یدستم رفت رو یار اخت  یضربه و زد و ب 

بود و چشمام رو به زور تونستم باز کنم. اروم بلند    یدشد  یلیو ضربه خ  ینافتادم زم
سوراخ شده بود و   ینشداده بود س یهدرخت تک یهنشسته بود و به  یکام  شدم و

 یکرددرد م  یلیباز بود، بازو و سرم خ  یمهو چشماش ن  یزدم  یرونرداش ب  یر خون از ز
و نفس  یدادداشت جون م یرفتم و کام یداشت. اروم به سمت کام یزیو خون ر

اسمون نگاه کرد به زور  زد و به    یاخرش بود. روبروش نشستم و لبخند کمرنگ   یها
 .حرف زد

 ...یشیمنم یم...اما ما...تسلیشد یروز ...امشب پیخدا...تو برد -کامی
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 ...یشیمنم یمما هم تسل -امیر

 یبعد بدن ب   یهو چند ثان  یومد نفسش باال نم  یگه د  یحرف بزنه ول  یخواستم  کامی
جهنم   یدنبعد د یدوارم...امیسابل یشداده بود...رفت پ  یهجونش به درخت تک 

 ...نظرش عوض نشه

*** 

 محمد

رادا    یه و    یکردمو اروم و رد م  یکی   یکی به سمت طبقه باال رفتم و راهرو ها رو    اروم
سرش رو گرفتم محکم  یکرد با تبر بهم ضربه بزنه ول یجلوم و سع یدپوش پر

 .و همونجا از هوش رفت یوار به د یدمکوب

 یی؟کجا  ینشاه-محمد

 .یبینیمهم رو م یبعد ی...تو راهرویکمنزد-شاهین

که باال سر جنازه دوتا راداپوش    یدمرو د ین رفتم و شاه یبعد یسمت راهرو به
 .یدمبود و بهش رس یستادها

 کجان؟-محمد

بزرگه و نشان فرقه هم روشه  یاتاقه درش قهوه ا یه یبعد یتو راهرو -شاهین
 ...رفتن اون تو

 .یمبزن بر-محمد

رو اروم   یرهو دستگ یدیمو به سمت در رس یمو عوض کرداسلحه هامون ر  خشاب
در گذاشت و دو   یرو رو  یها انفجار یچاشن  ینو قفل بود و شاه یدمکش  یینپا
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ها منفجر شدن    یدکمه تو دستش رو فشار داد و چاشن  ینو شاه  یستادیمطرف در ا
و سه تا رادا پوش داخل اتاق سه تا راداپوش  یمبه داخل هجوم برد ینو با شاه

از  ی. خبریمکرد  یکو به سمتشون شل یمشد یر منتظرمون بودن و باهاشون درگ
  یرسیدبود و به نظر م  یدر چوب   یه پشت سرم اشاره کرد    ینخسرو و سحر نبود...شاه

راداپوش ها رو از پشت   یکه صدا  یمبه سمتش بر یمباشه. خواست ینزم یر در ز
و اونا هم به   یم. به سمتشون حمله کردشتیمو به سمتشون برگ یدیمشنسرمون 

  یم و چندتاشون رو که زد یمشد یر سمت ما با چاقو و تبرهاشون حمله کردن و درگ
 .ینافتاد زم یدکش  یداد ینضربه زد و شاه ینشاه یبا تبر به پهلو یکیشون یهو

 !ینشاه -محمد

کردم   یکو نشونه رفتم و به سمتش شلضربه زده بود ر   ینکه به شاه  یرادا پوش  سر 
  یه با  یع زدم و سر یکیشونبه سمتم اومدن با لگد به شکم  یگهو دوتا رادا پوش د

تو صورتم زد و به سمتم   یلگد محکم  یحرکت گردنش رو شکستم و رادا پوش بعد
اومد و خون از سر راداپوش    یکشل  یحمله کرد. تبرشو باال برد و اما لحظه اخر صدا

داد بود   یکهت  یوار به د  ینبرگشتم و شاه  ینو به سمت شاه  ینزد و افتاد زم  یرونب
 .کرده بود  یکو به اون رادا پوش شل

 .بود یخوب  یکشل-محمد

 ...یزنمخطا نم -شاهین

 .بد بود یلیو زخمش خ یدادرفتم و داشت خون از دست م ینسمت شاه به

 ...یرونب یمبر ینجااز ا یدبا یاب -محمد

 ...یررو بگ یخوبم...برو اون عوض یشهنم یزیمنه...من چ -شاهین
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 .یگردمتحمل کن بر م -محمد

به سمت   یچراه پله مار پ یهرفتم و بازش کردم و  یسرعت به سمت در چوب  به
سحر از اخر راه پله اومد.   یغج یرفتم و صدا یینم از راه پله پابود و ارو یینپا

راهرو بود و راهرو رو با سرعت    یهو    یدمپله رس  ینکردم و به اخر  یشتر سرعتم رو ب
سحر رو تو دستش گرفته بود   یو خسرو مو ها  یدمکردم و خسرو و سحر رو د  یط 

من سحرو محکم سپر خودش کرد و به سمت برگشت و   یدنو با د یکشیدو م
 .زد  یاسلحم رو به سمتش نشونه رفتم و اروم اروم به سمتش رفتم و خسرو لبخند

سرنوشت من و تو واقعا به هم گره خورده باشه    یرسهبه نظر م  یبهعج  یلیخ  -خسرو 
 ...سرگرد

 ...یشهسرنوشت تموم م ینامشب ا -محمد

 ........-خسرو 

بزنه که سحر محکم دستش رو گاز گرفت و خسرو از درد  یحرف خواست  خسرو
  یه شد.  یمها قا یوار از د یکیفرار کرد و پشت   یگه و سحر به طرف د یدکش  یادیفر

و    یوار از د  یکیکردم و خسرو خودشو پرت کرد پشت    یک گلوله به سمت خسرو شل
د و اروم به  گلولم بو  یناخر ینرفت و ا یوار از د یکیگلوله بهش نخورد و به پشت 

خسرو با چاقو از پشت  یهوشده بود رفتم و  یمکه خسرو پشتش قا   یواریسمت د
کرد چاقو رو تو بدنم فرو کنه و دستش رو گرفتم و دستش    یو سع  یرونب  یدپر  یوار د

  یادو خسرو فر یدمکش   یرونخودم رو از غالفش ب یرو محکم فشار دادم و چاقو
 .زد یبلند

 .ت بدهبزرگ بهم قدر  یسابل -خسرو 



 

 
131

 Angel of deathرمان فرقه سیاه |  
 

و چاقوش از دستش افتاد و به سمتش هجوم   یوار به د یدمرو محکم کوب دستش
  ی خسرو گرد شد و دستش رو گذاشت رو  ی...چشمایدمبردم و با چاقو گلوش رو بر

و سحر اروم سرشو از  یتونستنم یحرف بزنه ول یخواستگلوش و زانو زد و م 
و دستم    یستادا  کنارماورد و به طرفم اومد و    یرونشده بود ب  یمکه قا  یواریپشت د

 ...رو گرفت

سحر دستم رو ول کرد و   یهوبهش زد و  ی به سحر نگاه کرد و به زور لبخند خسرو
و   ینبرداشت و فروکرد تو شکم خسرو و خسرو افتاد زم ینخسرو رو از زم یچاقو

عقب و   یدمشکش یع. دست سحرو گرفتم و سریرفتخون ازش م ینجوریهم
و  یزدرون میو خون از گلوش و شکمش ب یدادو جون م ینرو افتاده بود زم خس

 .یدکش  یغسحر ج

 .برو به جهنم  ی؟ بابام رو کشت  ینجوریهم یادته...یکشمتگفته بودم م-سحر

 :شونه سحر گذاشتم و گفتم یکرد... و دستم رو رو  یههمونجا زانو زد و گر سحر 

 .یمبر یاتموم شد ب -

 ...یسابل یشنخورد. رفت پ یتکون  یگهو خسرو دکمکش کردم بلند بشه  

رو   یکام  یرمکشته شده، ام  یرجشدن ا یر خونه امنه همه راداپوش ها دستگ -نسیم
ها هم  یحمل زندان  ینشده و امبوالنس و ماش یزخم یکشته و خودش بدجور

 .یدنرس

 .منه حالش خوبه یشخسرو هم مرده...سحر هم پ -محمد

و   یمو از پله ها باال رفت یمسحر رو گرفتم و با هم به سمت راه پله برگشت دست
سمت  یمو رفت یمراداپوش ها زده بود ین که با شاه  ییبه همون راهرو یمبرگشت



 

 
132

 Angel of deathرمان فرقه سیاه |  
 

جواب نداد و دستم رو گذاشتم رو شونش و بدنش سرد    یو صداش زدم ول  ینشاه
 ...شده بود و نبض نداشت

 یه؟مرد ک ینا -سحر

 ...که جون خواهرتو نجات داد  یکس-محمد

  .و گفت ممنونم یدرو بوس   یشونیشرفت و پ ین جون شاه یبه سمت بدن ب  سحر 

  ین جون شاه یبدن ب  یدنبا د یمو چندتا مامور به سمت ما اومدن و نس نسیم
...به دوتا از مامورا  یه بغض کرد و کنارش زانو زد و بغلش کرد و شروع کرد به گر

. مامورا از اونجا بردنش و  یکردم یهگر  ید شد یمن و نسرو ببر یماشاره کردم نس
روش   یدپارچه سف یهو  رانکاردرو گذاشتن تو ب ینمامورا اورژانس اومدن و شاه

و دست سحر رو گرفتم و به سمت    ینهزم  یر جنازه هم تو ز  یه. بهشون گفتم  یدنکش
ار  کن ینافرود اومده بود و م یاطوسط ح یکوپتر و هل یمساختمون رفت یخروج 

و بغلش    یدو به سمتش دو  یدکش  یغیج  ینا م  یدنبود و سحر با د  یستادها  یکوپتر هل
 .کرد

 ...دلم برات تنگ شده بود خواهر-سحر

 ...بغل کردنت تنگش شده بود خواهرم یدل منم برا -مینا

  یرو یر و به سمت امبوالنس ها رفتم و ام یریختنو سحرتو بغل هم اشک م مینا
پرستار  یهبود و  یزخم  یبود و حساب  یده از امبوالنس ها خواب یکیتخت تو  یه

 .یکردم یدگیرس یتشداشت به وضع

 چطوره؟  یتشوضع -محمد
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 ...یمونهزنده م یبشه ول یبستر یداز دست داده و با یادیخون ز -پرستار

 یدی؟فهم یچطور -امیر

شک داشتم، تو  ی...از همون اولش به کامیستمن یدم که ادم صادق گفته بو  -محمد
  یاب رد یهکردم در واقع اون شنود   یداکه بهت وصل بود پ  یرو هم از همون شنود

 یشتر ب یباعث شد به همه چ  ینمساده بود هم یلیاون شب خ یاتهم بود، عمل
دستگاه از پس دادن اون    یحرف   یخاطر اون شب موقع خداحافظ   ینشک کنم به هم

 .که بهت وصل بود نزدم  یشنود

 ...یهست  ی ک   یگهبابا تو د -امیر

و در امبوالنس رو   یمارستانب یمش ببر یعتر سر یدسرفه کرد و پرستار گفت با امیر 
نشسته بود    یمحرکت کرد و نس یمارستانزد و به سمت ب یر بست و امبوالنس اژ

 .به طرفش رفتم یکردم  یهداده بود و گر یهتک ینااز ماش یکیو به 

 ...متاسفم -محمد

 ...یشک  یمقرار بود ماه عسل بر -نسیم

شد و به دوتا از مامورا اشاره کردم   یدتر هاش شد  یهنتونست حرف بزنه و گر  نسیم
از تخت ها که کنار امبوالنس   یکیو به سمت  ینرو بردن تو ماش یمو اومدن نس

  ی برا ینود رفتم و پارچه روکنار زدم و به صورت شاهروش ب  ید ها بود و پارچه سف
 .بار نگاه کردم یناخر

 ...یقخداحافظ رف-محمد
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شد و به سمتم    یادهپ   یناز ماش  یوارد محوطه شد و سرهنگ غفار  یاگاه   ینماش  یه
 .اومد

 ...مبارک سرگرد یروزیتبالخره تموم شد، پ -یغفار  سرهنگ

 یادیز یراه ادما ینتو ا یول یدرس فرقه به اخر خط  ینممنون سرهنگ...ا-محمد
 ...یمرو از دست داد یشجاع  یخودشون رو فدا کردن...سرباز ها و مامورا

 ...نکردن  یچیه  ی...اونا خودشون رو فدایدیمراه رو ادامه م  ینما ا  -یغفار  سرهنگ

 ...شک نکن سرهنگ -محمد

  ین و به طابوت شاه یگذشتم ی اون فرقه لعنت  یاخر و نابود یاتروز از عمل دو
هم با بغض  یر و ام یریختنباال سر تابوت اشک م یمکردم. خانوادش و نس  ینگاه 

کنه   یمعذرت خواه  ینکه نتونسته بود از شاه  ینشده بود، از ا یرهبه تابوت خ
به سمت   ینشاه  یسپار  اکرو خاک کردن و بعد از مراسم خ  ین ناراحت بود و شاه

 .رفتم ینماش

گذاشتم و به سمت طبقه اول رفتم   ینگرو تو پارک   ینتم و ماشبه سمت مرکز برگش 
نگاه  ینشاه یو اسکنر چشمم رو اسکن کرد و در باز شد و رفتم داخل به اتاق خال

رفته بود، بعد از  یبه مرخص یمدت طوالن  یه هم  یمدلم گرفت و نس یکم کردم و 
  یشون پدررفته بودن خونه    مو سحر ه  ینانداشت و م   یخوب   یتوضع  ینمرگ شاه

نشستم و چند   یزمبا هم. به سمت اتاقم رفتم و پشت م یکردنم یهمونجا زندگ 
 :نامه رو بهم داد و گفت یهاز کارمندا در زد و اومد داخل اتاق و  یکیلحظه بعد 

 .شما اومده ینامه امروز برا ینا -

 .زدم و شروع کردم به خوندن نامه ینامه رو باز کردم، از طرف سحر بود لبخند  
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 :نامه متن

 یازت تشکر کنم. مدت   یچجور  یدونم حالتون خوب باشه. راستش نم  یدوارمام  سالم،
بالها سرم اومد. اونا پدر و مادرم رو ازم    ینها بودم بدتر  یوندست اون ح   یر که اس

و از کجا  ی هست  یک   یدونماز خواهرم دور کردن. نم یطوالن  یگرفتن و منو سال ها 
  ین،که خواهرم رو دوباره بهم داد  یناز ا  ،با تمام وجودم ازتون ممنونم   یول  یناومد

خواهرم   که به من و  یتا تمام لطف   یاینروز شام به خونه ما ب  یهدوست دارم    یلیخ
ها و  یتمام فداکار یشهشام نم یهبا  یدونمالبته م یم،رو براتون جبران کن ینکرد
رو   یزیچ یه یول ینهست ی شما ک  یدونمکه نم  ینهاتون رو جبران کرد. با ا یخوب 

تو افسانه ها و قصه ها به شماها   یدونم،خوب م یلیدرباره شما و دوستاتون خ
  یگه بار د یه یدوارمفرشته نجات. ام یماشتاسمت رو گذ ینافرشته. من و م یگنم

 .همتون رو با تمام وجود دوست دارم ینم،شما رو بب

 .باشه خدانگهدارتون

  یگهکه د  ینگذاشتمش و از ا  یز م یرو بستم و تو پاکتش گذاشتم و تو کشو نامه
 یخوادخوشحال بودم. دلم م یرهبگ یادن ینرو تو ا یجون کس یتونهاون فرقه نم

 یار اخت یفکر ب  یننه. با ا یا یانجهنم کنار ب یو خسرو تونستن با گرما یبدونم کام
 یسبعد از سوختن تو جهنم هنوز ابل  دونمرو لبام اومد...واقعا دوست دارم ب  یلبخند

 نه؟ یارو دوست دارن 

 

 

 پایان
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ه. اضافه رمان  سار  روح رمان   بعد بد عرمان    
اساااحااا س ماجا اور بااه 
پرداخا. بییااا. و پ   
میایون یوماان خیاااار   

که  ت  یوان  اودس او  م 
پرداخا.  او میایون را 

افتدس هداردس به فهر فرار م 
هاد  ساااوار ق ااری  ب 

 اود اما مقداد وجیس م 
 ق ار کجاس.؟

روزهااا از پ  هد م  گااذرد و 
زهادگ  در  اااهر جر اان داردس 
مرد  کارهای روزمره زهدگیهان 
را با وها  و ه   واد  به کارس 
م  گذراه د؛ اما ا ن  اااهر روی 

ز داردس روی یاار ه  و د  ری هی
ه ر ! و در ساااا اه ا ن یاار ه س 
در گو اااه ای از  اااهر قاایا  
زهادگ  م  ک اد کاه باا  ااهر 
واجایا ا س ماوجا  از یار  و 
ه راه  را در دل افرادی خاا  
پد د آورده اسا.؛ قایا  به ها س 

 !زام   بوی

اسااا. که در     ای اق   زهدگ
گاذ اااتاه ره داده و  اال  

 یهاداسااتاه  در ساااهس
روزگااار   یر پاردهبا  یانماعا 
  سااا.یس هوان دختررود م

 یااانباارخاااسااااتااه از ماا 
با   ِی که در باز    سهاقدااه
روزگار    یدهاوو از بح ه   و

هو     و داسااتاه  رود؛ ک ار م
عاِد زماان باه   را خاار  از ب 

 سکهد م   .روا

 م ا عه  م ا عه  م ا عه 

https://forum.1roman.ir/threads/168611/
https://forum.1roman.ir/threads/172883/
https://forum.1roman.ir/threads/170090/
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 دانلود رمان یک رمان ، مرجع 

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید  
که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند می  

 .توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید

 

 
 

 

ارثیه ابدی کتاب کتاب اوپال  کتاب و ر خیال 
که   خور ااید دختر جواه  اساا.

قرار اسا. به و وان او ین امدادگر 
های پز اه  در  ه  از زن فور .
ههاه  در یهران های آی ا یات اه 

مهاغول به کار  اود اما در او ین  
روز کاریس خور اید با  اخدا  به 

 … اااودهاا  امیربهاادر روبرو م 
ی   او آ ااا اای قاد م  کاه  اافظاه

خود را هیز از دس. داده و د ده  
مماو از ساااوال و برای خور اااید 

ابها  اس. و او را به  وک  ومی  
برد و ماجراهای کتااب رقد فرو م 

 …خوردم 

محتر  و  ییراهاهس دختِر خااهواده 
از   ه کااه در   یاااا.آبروم ااد
  زهدگ  کوچو سااا ا  ی ااهرها

کاه برخه   یاس خااهواده ک اد م
ش باه  اااد  باه زن  ااهر موجاه

دچار اساا.؛ یا  یضو ی ع یسااا ر
کاه خه قادر  و هق  پادر     جاا

  خاهوادهس در هوجواه یما در یدم
بااواد د  یاااتن او باه مرِدجوان 

س مرد  اااود م رو  روب یخااهاه
کاه بعاد از مرِ  مهاااهوِک    جواه

اش پادرش سااارپرسااا. خااهواده 
 اس.س

ی ارثیاه ابادی روا ا. خااهواده 
ای پااکزاد اسااا. کاه باا وواده

ی ذکورش را گی  و پوچس هوه
معا  ه ه دا ااته اساا.س در 
د ا ن میاان باا باازگهااا. فرزها 

خاف همااه چیز هور د  ری 
ی خااورد و جاارقااه رقااد ماا 

آ اد کاه وهاااق  پاد اد م 
 .ک دخاهدان را میتابل م 

 خر د  خر د  خر د 

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d9%be%d8%a7%d9%84/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b7%d8%b1-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%84/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%ab%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%af%db%8c/
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