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نصف شب بود همه خواب بودن هوا طوفانی بود الکس با      صدای به هم خوردن پنجره از 

خواب پرید بلند شد ب سمت پنجره رفت یه نگاهی به بیرون انداخت وقتی دید خربی نیست در 

پنجره را بست و ب سمت تختش رفت تا دوباره بخوابد ناگهان صدای پایی را شنید صدای رعد و 

ترسونده بود و آمدن صدای پا در اون موقع برای او عجیب بود آن را نشنیده گرفت و برق اون رو 

از ترس زیر پتو رفت ناگهان در باز شد مردی لنگان لنگان وارد شد   الکس از زیر پتو بیرون آمد و 

زد  فریاد کمک رسداد مرد باالی تخت او رفت و با چوبی که در دست داشت رضبه ای به رس او
به همراه آورده بود متام یغ او ستون های خانه را به لرزه درآورد مرد با بشکه ی بنزینی کهصدای ج

روشن شده را به  اتاق را آغشته به بنزین کرد و درحالی که داشت از اتاق بیرون میرفت فندک

درون اتاق انداخت و بعد فرار کرد پدربزرگ الکس که کمی قبل متوجه صدای فریاد و جیغ شده 

د از اتاق خود بیرون آمد و هراسان به سمت اتاق الکس رفت آتش را دید قلبش داشت از سینه بو 

اش بیرون میزد  وارد اتاق شد و الکس را با رس و پکال خونی اش در میان آتش دید با تالش زیاد 

باالخره توانست خودش و الکس را از آتش بیرون بکشد کم کم بقیه همسایه ها متوجه آتش شدند 

 تا قبل از سپیده دم موفق به خاموش کردن آتش شدند و

الکس را به بیامرستان منتقل کردند چند ساعتی گذشت او به هوش آمد قطره ای اشک از چشمش  
های روی آنها انداخت به بیرون آمد دست های نحیف و ضعیفش را باال آورد و نگاهی به سوختگی

جره رفت توی شیشه ی پنجره نگاهی به صورتش با هامن دستها اشکش را پاک کرد وبه سمت پن

انداخت قسمتی از صورتش را سوخته دید او دیگر اشکی نریخت دیگر از چیزی ترسی نداشت 

خون جلوی چشامنش را گرفته بود و از خشم شیشه ی پنجره را شکست حاال دیگر قلب پر محبت 

 الکس تبدیل شده بود به قلبی پر از کینه و نفرت . 

روز مادر و پدر الکس که از اتفاق شب پیش با خرب شدند از شهر برلین به روستا آمدند . فردای آن 

وقتی مادر ، الکس  را در آن حال دید محزون شد و از گوشه ی چشمش اشکی رسازیر شد و ناالن 

 در گوشه ای ماتم گرفت . ماریان با آن حال زارش به آرتور گفت : باید پرسمون رو به شهر 

تا دیگه مجبور نباشیم شاهد رنج کشیدن اون بشیم . در هامن روز ماریان وسایل الکس  برگردونیم

را جمع کرد و با هم به شهر برگشتند .  وقتی به خانه رسیدند ، امیلی خواهر بزرگ الکس او را در 
آغوش گرفت و با هم به اتاقش رفتند تا الکس اسرتاحت کند . تام برادر بزرگ الکس شخصی را 
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خت که نقاب های زیبایی درست میکرد . بی درنگ نزد اون رفت و بهرتین نقاب را از او میشنا

 خرید و با شتاب به سمت خانه رفت . بعد از چند دقیقه رسید وارد شد از پله ها با شتاب باال رفت

زن به اتاق الکس رفت او را رسیعا بیدار کرد و نقاب را به او داد وگفت : این نقاب و روی صورتت ب

اینجوری مجبور نیستی همه ی روز رو توی اتاق باشی که کسی صورتتو نبیند . الکس خوشحال شد 

. دو روز بعد نامه ای از روستا رسید در آن نامه نوشته شده بود :) مسبب آتش گرفتگی اتاق الکس 

برای انتقام پیدا شد اون خدمتکار قبلی خانه شام بود که به دلیل دزدی تنبیه و اخراج شده بود و 

از خانواده شام دست به چنین کار احمقانه ای زد ما او را به پلیس تهویل دادیم(  . از اون روز به 
بعد الکس  دیگر به سوختگیه روی صورتش فکر منیکرد و هر روز با خواهر کوچک ترش لوسی بازی 

 میکرد و خوش میگذراند

                    سه ماه بعد                                     

سال تحصیلی که اولین بار بود الکس آن را تجربه میکرد فرا رسید الکس مثل قبل شوق و ذوق 
زیادی برای رفنت به مدرسه نداشت چون میدونست کمرت کسی باهاش دست دوستی میده 

 همینطورم شد . توی مدرسه کسی زیاد سمتش منیرفت اون فقط دو تا دوست داشت که همه جا و

در هر موقع و در رشایط سخت هم باهاش دوست بودند اسم یکی از آنها جورج و دیگری نیکالس 

بود الکس هر روز آنها را به خانه شان می آورد با هم فوتبال بازی میکردند پارک میرفتند گردش 

میرفتند و خالصه کلی کار های دیگه که بهشون کلی خوش میگذشت آنها تا آخر عمرشون دوست 

 یگر باقی ماندند .یک د

یک شب که الکس در اتاقش مشغول متاشای مسابقات اتومبیل رانی بود تصمیم خارق العاده ای 

گرفت شتابان به اتاق پدرش رفت و او را از خواب بیدار کرد و گفت : من میخوام ی راننده ی حرفه 
لوی تلویزیون برد ای بشم . پدرش با تعجب بهش نگاه کرد . الکس دستش رو گرفت و او را به ج

پدرش متوجه ی ماجرا شد و از الکس فرصت خواست و به او گفت : باید صرب کنی تا زمان مناسبش 

برسه ولی مطمنئ باش  بهرتین ماشینی و که بتونی باهاش مترین کنی و توی مسابقات برنده بشی 

اس هایش را پوشیده بود لببرات میخرم . الکس قبول کرد . رسانجام روز تولد الکس فرا رسید . الکس

به منایشگاه اتومبیل بروند وقتی آرتور به خانه آمد با ارصار  و آماده شده بود تا به همراه پدرش

های الکس برای رفنت به منایشگاه اتومبیل روبرو شد .آرتور گفت : فعال چطوره به شهربازی بریم تا 
چیه ؟؟ الکس کمی ناراحت شد ولی  کمی خوش بگذرونیم و بعد از آن به  منایشگاه بریم نظرت



صالح زکیه:  نویسنده خونین انتقام رمانکده تلگرام کانال   
  

 

 

 https://telegram.me/Romankade 4 
 

رفنت به شهربازی را قبول کرد . آنها تا شب شهربازی بودند و کلی کار باحال انجام دادند وقتی از 

شهربازی بیرون آمدند الکس گفت : حاال باید به قولت عمل کنی و منو به منایشگاه بربی !! آرتور 

س از بدقولی پدرش ناراحت شد و دیگر به گفت : من دیگه خسته شدم ی روز دیگه میریم . الک

 .پدرش اعتنایی منیکرد 

 دو روز از روز تولدش گذشت

الکس از مدرسه به خانه برگشت و به اتاقش رفت . آرتور بعد از دیدنش به اتاقش رفت و از الکس  

خواست تا پایین بیاید . الکس که خیلی از دست پدرش عصبانی بود چیزی نگفت و چشامنش را 

ی هم گذاشت . عرص شد . مادر الکس به بهانه ی بیرون رفنت او را به داخل پارکینگ کشاند . و رو 

قتی به داخل پارکینگ رسید از تعجب دهانش باز مانده بود و خوشحال و شاداب به سمت پدرش 
دوید و او را بغل کرد و از او تشکر کرد . پدرش به او گفت : چیزی که تو میخواستی باید سفارش 

 میدادم آخه منایشگاه اتومبیل ، اتومبیل کوچولو اندازه ی تو ندارن . 

فردای اون روز آرتور الکس را نزد یکی از بهرتین مربیان اتومبیل رانی برد و از او خواست تا الکس 

 را به عنوان کارآموز خود بپذیرد او قبول کرد .

برایش سختی کشیده بود فرا رسید سال گذشت و باالخره روزی که الکس سالها منتظرش بود و  ۹

 الکس در این روز اولین مسابقه اتومبیل رانی خود را آغاز کرد ...

در راندهای  کالهش را به رس کرد و وارد اتومبیل شد وتیر رشوع مسابقه شلیک شد ... الکس

 ابتدایی نتوانست خود را بین سه نفر اول قرار دهد و باالخره ...

وع شد در این راند تونست خودش رو هم سطح با نفر اول مسابقه قرار بده راند پایانی مسابقه رش 

تشخیص سخت بود رقابت تنگاتنگ هر دو از خط پایان گذشتند و داوران با وجود رقابت تنگاتنگ 

الکس را برنده ی جام مسابقه اعالم کردند . الکس روی سکوی اول رفت و جام را باالی رسش برد . 

ابقه کوتاهرتیت روز برایذالکس بود چون خیلی خوشحال بود و متام روز رو با اون روز بعد از مس

دوستانش میگذروند اما روزهای خوش او پایانی هم داشتند او سال بعد که در مسابقات اتومبیل 

 رانی رشکت کرد نه تنها عضو سه نفر اول مسابقه نشد بلکه تجربه ای بد برای او شد ...

 یک سال بعد 
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روز مسابقه آماده ی برنده شدن دوباره بعد یک سال شده بود مادرش اسرتس داشت و در  الکس

همش نگران بود و گامن می کرد در این مسابقه اتفاق بدی رخ می دهد به الکس گفت : مراقب 

خودت باش منیخوام دوباره شاهد سختی کشیدنت باشم . الکس گفت : قول میدم متام سعیم و 

قه باشم . کالهش را رسش کرد و به داخل ماشین رفت و آماده ی رشوع تا برنده ی مساببکنم

 مسابقه شد 

تیر رشوع مسابقه شلیک شد الکس در هامن راند اول خودش رو به سه نفر اول رساند وتا راند 

 پایانی موقعیتش را در بین سه نفر اول حفظ کرد اما در راند پایانی ...

ابقه منانده بود الکس که داشت خودش رو روی سکوی دیگر چیزی به رسیدن به خط پایان مس

قهرمانی می دید ناگهان متوجه ی نقص فنی اتومبیل شد و دو دقیقه بعد کنرتل اتومبیل از دست 
الکس خارج شد و منجر به چپ شدن اتومبیل شد الکس خودش رو به سختی از اتومبیل بیرون 

یه بعد اتومبیل منفجر شد . نقص فنی اتومبیل کشید و پدرش او را از اتومبیل دور کرد و چند ثان

 توسط یکی از حریفان الکس قبل از رشوع مسابقه انجام شد ...

الکس به بیامرستان منتقل شد دست راستش شکسته بود  بعد از مداوا به خانه برگشت مادر الکس 

را ندارد . الکس بالفاصله با او امتام حجت کرد که دیگر اجازه ی رشکت در مسابقات اتوبیل رانی 

عصبانی و ناراحت شد و تصمیم گرفت هر طور که هست انتقامش رو از مسبب این کار 

بگیرد ...  الکس فردای آن روز از متام کسانی که قبل از مسابقه مسئول آماده سازی وحشتناک

ی آن اتومبیل بودند بازجویی کرد اما یک نفر در بین آنها غایب بود و از طریق همکارانش خانه 
به او رشوه داده تا   شخص را  پیدا کرد و متوجه شد یک نفر از حریفانش به نام فیلیپ ریکاردو

این نقص را در اتومبیلش به وجود بیاورد تا خود برنده ی مسابقه باشد الکس از متام نتیجه هایی  

بگیرد اما بعد از که به دست آورده بود  به پلیس گزارشی نداد به امید اینکه بتونه خودش انتقام 

 شده و به فرانسه رفته است دو روز متوجه شد که او از آملان خارج

او از این اتفاق ناگوار بسیار غمگین شد اما امیدواربود که فیلیپ زمانی برخواهد گشت و او هم 

 انتقام خود را از او میگیرد ...

مخفی از مادرش مسابقات  الکس بعد از اینکه به طور کامل بهبود یافت تصمیم گرفت به طور

اتومبیل رانی خیابانی انجام دهد برای این کار نیاز به یک اتومبیل داشت و از یکی از رفیق هایش 

به نام ریچ که پدرش منایشگاه اتومبیل داشت درخواست کرد تا به او اتومبیلی بدهد آنها با هم قرار 
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لکس به محل قرار مالقات رسید ریچ را گذاشتند تا ریچ اتومبیل را به او تحویل دهد وقتی که ا

نیافت و در هامن نزدیکی متوجه صانحه ی تصادف شد و وقتی نزدیکرت رفت ریچ را دید که خون 

آلود روی زمین افتاده بود آمبوالنس آمد و ریچ را به بیامرستان منتقل کردند وقتی پزشک از اتاق 

ره ی تلفن  پدر ریچ را به پرستار داد و آنها به داد او شام عمل بیرون آمد خرب مرگ ریچ را به الکس

 پدرش خرب دادند .

الکس به خانه رفت و فردای آن روز به مراسم خاکسپاری  ریچ رفت و تا شب بر رس قرب ریچ گریه 

 کرد و خود را مقرص اتفاق پیش آمده میدونست . 

 ه بود رسنخی پیدا کند اداره ی پلیس هم نتوانست از راننده ی اتومبیل که با ریچ تصادف کرد

برای جربان آن تصمیم گرفت شغلی و  الکس بعد از این اتفاق خیلی خودش رو رسزنش کرد و

 انتخاب کند که ریچ رویای آن را داشت ...

الکس برای حضور در دانشکده افرسی امتحان ورودی این دانشکده را به همراه دو دوست دیگرش 

ذاشتند و  از دانشجوهای این دانشکده شدند و الکس حاال نیکالس و جورج با موفقیت پشت رس گ

 خوشحال بود که میتونست رویای ریچ رو برآورده کنه .

در دانشگاه برای اینکه کارشون زیاد سخت نباشد با پرس یکی از مسئوالن دانشگاه رابطه ی دوستی 

 برقرارکردند اسم اون شخص ِفرِد پونسی بود ...       

هر روز او را به دانشکده میرساند و در هامنجا با خواهر ِفرِد ، سوزان پونسی آشنا تام برادر الکس  

 شد ...

تام یک روز که الکس را به دانشکده رساند از او خواست تا با ِفرد صحبت کند و مقدمات 

 خواستگاری از خواهرش را فراهم کند . الکس با وجود سختی این کار قبول کرد .

س ها ِفرد را به غذاخوری دانشگاه برد تا با او صحبت کند . وقتی ماجرا را برایش او بعد از امتام کال 

تعریف کرد کمی متعجب شد بعد از چند دقیقه ای فکر کردن گفت : من باید با خواهرم صحبت 

 کنم انتخاب با اونه ...
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پدِر تام در میان الکس قبول کرد . فردای آن روز ِفرد  زنگ زد تا قرار خواستگاری را با مادر و 

بگذارد . سه شب بعد آنها به خواستگاری رفتند . جواب سوزان مثبت بود و آنها دو ماه بعد با هم 

 ازدواج کردند و همه چیز به خوبی و خوشی گذشت ...

 چیزی از این خوشی بی پایان نگذشته بود ..

ت . بعد از اینکه کارش آخرای ترم بود . الکس برای رفع اشکال در یکی از دروس  پیش جورج رف

متام شد با جورج خداحافظی کرد و پیاده به سمت خانه شان رفت . چند قدمی از خانه ی جورج 

دور نشده بود که ناگهان صدای شلیک گلوله ای را شنید نگران شد دست و پایش به لرزه در آمد با 

جورج پاهایش سست شتاب به سمت خانه ی جورج رفت وقتی رسید بعد از دیدن بدن خون آلود 

شد توان راه رفنت نداشت خودش را به جورج رساند در حالی که گریه میکرد و خون ها را با لباسش 
قرار نذاشتیم بعد از متوم از روی بدن جورج پاک می کرد گفت : جورج بلند شو بلند شو لعنتی مگه

 شدن امتحانا بریم مسافرت

س را خرب کرد و دوباره باالی رس جورج برگشت . الکس با رسعت به داخل خانه رفت و آمبوالن

آمبوالنس بعد از چند دقیقه رسید و جورج را به بیامرستان منتقل کردند وقتی پزشک به باالی رس 

رسید عالئم حیاتی اش را چک کرد ودید که نفس منی کشد و دیگه متام کرده است وقتی به جورج

ه داد دست هایش را روی رسش گذاشت و اشک الکس خربش رو دادند آهی کشید به دیوار تکی

 هایش رسازیر شد غم و ناامیدی متام وجودش را فراگرفت در 

هامن لحظه مادر ِ جورج به الکس زنگ زد واز او پرسید که جورج کجاست ؟؟ الکس که حرفی برای 

 ند ...زدن نداشت فقط آدرس بیامرستان رو بهشون گفت و آنها بعد نیم ساعت به بیامرستان رسید

مادر جورج وقتی خرب مرگ او را از پرستار شنید شکه شد و از شدت آن اشکی نریخت و شوهرش 

 تنها کاری که توانست انجام بدهد این بود که آن را به خانه بربد و ...

شب هرجوری که شده بود خودش را به خانه رساند وقتی وارد خانه شد هیچی  ۱۲الکس  ساعت 

رتی خیس و اشک آلود وبا لباسی خونی دیدند ماریان از او دلیل این نگفت همه او را با صو 

وضعشو پرسید هیچی نگفت و فقط به اتاقش رفت وقتی به داخل اتاقش رفت با هامن دست های 
خونی در را از پشت قفل کرد لباس خونی اش را از تن در آورد و داخل کشو روی یادگاری هایی که 

 ..جورج به او داده بود گذاشت .
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دو روز بعد الکس به همراه نیکالس به مراسم خاکسپاری جورج رفتند بعد از مراسم پلیس از الکس 

بازجویی کرد اون هم همه ی ماجرا رو براشون تعریف کرد اما برای پیدا کردن رسنخی از قاتل کافی 

 نبود ...

ر فکر انتقام بود به خانه برگشت ومتام روز رو در اتاقش ماند دیگه اشکی نریخت چون د الکس

میخواست قاتل و پیدا کنه ولی منیدونست از کجا رشوع کنه وفقط منتظر بود ولی داشت کم کم 

 افرسده می شد ...

مادرش برای اینکه از این وضع جلوگیری کنه تصمیم به برگشت دوباره اون به دانشگاه افرسی 

 گرفت ...

ما با ارصارهای مادرش مجبور شد به روز با وضعیت روحی بدی که داشت ا ۱۰الکس بعد از  

 دانشگاه برگردد تا حالت عادی زندگی اش روبه راه شود ....

الکس به همراه راننده اش به دانشگاه رفت اما اتفاق های بد پشت رس هم گریبان گیر او شده بود 

... 

 ین افتاد ...وقتی از اتومبیل پیاده شد ناگهان از سمت راستش اتومبیلی به او اصابت کرد روی زم

 راننده ی اتومبیل دخرتی را گروگان گرفت و توانست فرار کند ...

نیکالس موقع تصادف آنجا بود رسیعا الکس را سوار اتومبیل کرد و به بیامرستان برد . رسش 

خونریزی می کرد  نیکالس هم مدام آنها را با هر چیزی که در دسرتس داشت پاک می کرد باالخره 

ساعت او ۴سیدند .الکس را روی تخت گذاشتند و به اتاق عمل منتقل کردند . بعد از به بیامرستان ر 

 را از اتاق عمل بیرون آوردند ... 

پزشک خانواده اش را احضار کرد ... به آنها گفت : الکس بر اثر رضبه ای که به رسش خورده به کام 

م تا پرس شام سامل به خونه رفته و پای راستش هم شکسته ولی نگران نباشید متام سعیمو میکن

 برگرده ...

 بعد از چند دقیقه پلیس به آنجا آمد و از نیکالس بازجویی کرد ...
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نیکالس به خانه برگشت ومتام ماجرا را برای مادرش تعریف کرد ولی اشکی نریخت چون به بیدار 

 شدن دوباره ی الکس ایامن داشت ...

رشی تهیه کرد و به خربنگاران تهویل داد . گزارش به این روز بعد پلیس بعد از تحقیقات بسیار گزا ۴

رشح بود : گروهی قصد اختشاش در کشور را دارند و سه نفر ترور شده توسط آنها )ریچ رایلی ، 

جورج پونسی و الکس کاسرب (  دانشجوی دانشکده افرسی بودند . و از این پس تا اطالع ثانوی برای 

 تعطیل می باشد .                                                  امنیت دانشجویان دانشکده افرسی

روز بعد                                   ۱۵  

 امیلی خواهر الکس برای دیدن او به بیامرستان رفت .

 پشت پنجره ی اتاق الکس ایستاد و او را نگاه می کرد .

 می خورد ...ناگهان چشمش به دست الکس افتاد ، انگشتش تکان 

 رسیع به پرستارها اطالع داد ...

 آمد ... الکس به هوش

 همه برای مالقات الکس به بیامرستان آمدند ...

 دو روز بعد الکس از بیامرستان مرخص شد ...

 ماریان برای اینکه امنیت پرسش بیشرت تضمین شود او را به خانه ی پدرش به روستا فرستاد ...

به حالت اولش بازگشت وتصمیم گرفت به شهر برگردد وقتی ماه کامال خوب شد و ۵الکس بعد از  

ماه دانشجو های زیادی توسط آن گروه کشته شده  ۵برگشت اوضاع آروم شده بود اما در این 

 ۴بودند ولی پلیس باالخره آنها را دستگیر کرده بود وبه سزای عملشان رساند اما موفق به دستگیری 

 شد ...نفر از آنها ن

الکس یک روز بعد از بازگشتش تصمیم گرفت با نیکالس قرار مالقات بذارند . الکس سوار موتورش 

شد و به دنبال نیکالس رفت وبا هم به یک رستوران رفتند چند ساعتی را با هم خوشگذرانی کردند 

 را آماده کند ...و باالخره از رستوران بیرون آمدند و نیکالس کنار خیابان ایستاد تا الکس موتورش 
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الکس ناگهان متوجه حرکات مشکوک یک اتومبیل شد که به سمت نیکالس می آمد و او به سمت 

نیکالس رفت و او را هل داد و مانع برخورد اتومبیل به نیکالس شد پلیس که مخفیانه مواظب الکس 

مشکوک رفت  و نیکالس بود به محض مشاهده این صحمه آژیر را روشن کرد و به دنبال اتومبیل

الکس به همراه نیکالس با موتورش به طور مخفی و از راه میونرب به دنبال اتومبیل رفت قاتلین 

پلیس ها را گمراه کرده و فرار کردند و به پناهگاهشان رفتند والکس و نیکالس هم که آنها را دنبال 

 کرده بودند نزدیکی مخفیگاهشان پنهان شدند

ند و آدرس مخفیگاه قاتل ها را به آنها دادند و ناگهان نیکالس الکس را آنها تا با پلیس متاس گرفت 
صدا زد وقتی برگشت تا او را نگاه کند دید یکی از قاتل ها اسلحه روی رس اون گذاشته الکس 

گوشی اش را انداخت و دست هایش را باال برد  آنها الکس و نیکالس را گروگان گرفتند و قاتلین بعد 

 آنها به احتامل اینکه پلیس خربدار شده باشد تصمیم گرفتند که فرار کنند بعد از از گروگان گرفنت

جمع آوری وسایل رئیس آنها اسلحه اش را درآورد تا هر دوی آنها را بکشد  و ناگهان پلیس رس رسید 

و الکس که فرصت را مناسب دید با ترفندی اسلحه را از دست رئیس  قاتلین گرفت و او را کشت و 

حه را روبه بقیه گرفت پلیس به محض شنیدن صدای شلیک وارد مخفیگاه شد و همه را دستگیر اسل

 کردند ...                                 

ساعت الکس و نیکالس به خانه برگشتند و متام      ماجرا را برای خانواده هایشان تعریف  ۱بعد از 

 کردند و تا صبح با خیال راحت خوابیدند ....

 ماه بعد از این اتفاق امیلی با پزشک الکس اسنیپ کارلو ازدواج کرد ...                ۱

 الکس و نیکالس  تصمیم گرفتند دوباره به دانشکده برگردند ...

 سال بعد  ۶

 الکس بعد از متام شدن درسش در اداره ی مبارزه با مواد مخدر مشغول به کار شد ..

به نام جولیا ریچارد کار می کرد و در هامن روزها بود که عاشق او شد او در اداره زیر نظر دخرتی 

.... 

 آنها سه ماه بعد با هم ازدواج کردند ...

 ماه بعد لوسی خواهر کوچک تر الکس با نیکالس ازدواج کردند و برای همیشه به فرانسه رفتند ...۲
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 اما روز های بد همیشه گریبان گیر الکس بودند ...

لکس و جولیا مشغول کار کردن روی پرونده قاچاق مواد مخدر شدند در هامن روزها ماه بعد ا ۱

 بود که جولیا متوجه شد باردار است و مجبور شد الکس را در حل این پرونده تنها بگذارد ...

 ماه بعد  ۸

د ماه موفق شد رضبه های زیادی به قاچاقچیان وارد کند و توانست چند نفر از افرا ۸الکس در این 
آنها را دستگیر کند اما هنوز نتوانسته بود رئیس این گروه و تعداد زیادی از آنها را پشت میله های 

 تا اینکه ...                                              زندان بیندازد 

 

 در همین روز ها فرزند الکس به دنیا آمد فرزند او پرس بود واسمش را ویلیام گذاشتند .....

 روز بعد  ۱

غروب بود هوا داشت کم کم تاریک میشد . الکس هنوز از رس کار برنگشته بود .جولیا مشغول 

خواباندن ویلیام در اتاقش بود ناگهان صدای باز شدن در به گوشش رسید به سمت در رفت در 

 نفر  را دی ۲مقابل چشامنش 

لیا رشوع به فریاد زدن کرد یکی از آن آنها نقاب به چهره هایشان  زده بودند  تا شناخته نشوند  جو 

دو مرد  گلوله ای به سمت جولیا شلیک کرد و دستش را زخمی کرد . او به سمت اتاق بچه رفت 
باالی رس او ایستاد و او را در حالی که خواب بود کشت جولیا به داخل اتاق آمد شکه شد و در 

 ردند و از خانه ی الکس فرار کردند ...مقابل تخت ویلیام نشست .  آن دو مرد نقابشان را در آو 

نیم ساعت بعد الکس به خانه آمد خنده کنان وارد شد ولی به محض باز کردن در و دیدن قطره 

های خون به خنده هایش پایان داد و با شتاب به سمت اتاق ویلیام رفت دوباره قطره های خون را 

اشک در چشامنش جمع شد باالی رس  دید که این بار از روتختی پرسش به روی زمین می چکید

آرام به سمت اتاق خودشان رفت همرسش را  تخت ویلیام ایستاد او را ندید این بار با قدم های

.  الکس جلوی اتاق به زمین نشست . گریان و ناالن دید . که فرزندش را در آغوش گرفته است 

حال به دوربین مخفی که در چراغ  قطره ی اشکی از چشمش چکید ، در فکر انتقام بود . در همین

 کار گذاشته بود نگاه می کرد ...
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او و جولیا ویلیام را در باغچه ی خانه شان خاک کردند و هیچ کس از موضوع کشته شدن ویلیام 

 خرب دار نشد و همه فکر می کردند که او مرده به دنیا آمده است ...

 از چشم همه دنبال قاتل پرسش بگردد ... الکس از کارش استعفا داد ا بتواند مخفیانه و دور

به وسیله ی دوربین مخفی خانه اش یک نفر از آن دو را پیدا کرد و به وسیله آن شخص مکان چند  

نفر دیگر از قاچاقچیان را پیدا کرد وهمه آنها را مخفیانه کشت همه این قتل ها را در طول یکسال 

وز نکشته بود و جای او را هم به وسیله یکی از انجام داد . اما او قاتل اصلی ویلیام را هن

 قاچاقچیان پیدا کرد و به رساغ او رفت . 

آن شخص فیلیپ ریکاردو بود هامن کسی که باعث شد که الکس مسابقات اتومبیل رانی را برای 

 همیشه کنار بگذارد ..

ه اش در بغلش بود که بچه تازه به دنیا آمدالکس وقتی زنگ خانه ی فیلیپ را زد همرسش در حالی

 در را باز کرد ...

الکس در خواست دیدن فیلیپ را کرد . همرسش او را صدا زد و او به دم در آمد . الکس اسلحه اش 

را درآورد و خواست به فیلیپ شلیک کند تا هم بخاطر بچه اش از او انتقام بگیرد و هم بخاطر 

. فیلیپ از او خواهش کرد تا بخاطر بچه سالگی اش در مسابقات اتومبیل رانی  ۱۷ناکامی او در 

اش به او رحم کند . اما الکس می خواست انتقام بگیرد تا اینکه تلفنش زنگ خورد . او موبایلش را 
برداشت تا به آن پاسخ دهد ، جولیا پشت خط بود و میخواست خربی خوشحال کننده به او بدهد 

 و از او خواست تا به خانه بیاید ...

را قطع کرد و به فیلیپ گفت : فقط یه فرصت داری و اینکه تا فردا صبح باید از اینجا الکس تلفن 

 بری

وگرنه بچه و همرست رو جلو چشامت میکشم و بعد خودت رو میکشم در ضمن بدون اگه فرار 

 کنی تا ابد هرجا که گیرت بیارم زنده ات منیذارم ...

سید همرسش به او خرب باردار شدن دوباره اش الکس بعد از گفنت این حرف به خانه برگشت وقتی ر 

را داد انگار متام دنیا را در آن لحظه به او داده بودند اینقدر خوشحال بود که از خوشحالی تا صبح 

 خوابش نربد ...
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فردای آن روز الکس به رساغ خانه ی فیلیپ رفت و دید آنجا خالی است آنها فرار کرده بودند و 

 بود انتقام خود را از او بگیرد ...دوباره الکس نتوانسته 

او به خانه برگشت . از همرسش خواست تا برای به دنیا آمدن بچه و داشنت امنیت بیشرت آنجا را 

 ترک کنند و به فرانسه بروند چون بهرتین دوستش نیکالس و خواهرش آنجا زندگی میکردند ...

 ماه بعد  ۸

دو قلو بودند یک دخرت و یک پرس و اسم آنها را ) اوا  بچه های الکس در فرانسه به دنیا آمدند آنها

 ( و )ویلیام ( گذاشتند ...

 سال بعد  ۷

الکس که اوضاع را کامال آروم دید تصمیم گرفت دوباره به آملان برگردد اما او پس از برگشت هرگز 

 به کار قبلیش مشغول نشد چون احساس خطر می کرد ...

ه رسو کله شان پیدا شد آنها کارشان را با کشنت یک پلیس آغاز چند ماه گذشت و قاچاقچیان دوبار 

 از این قتل نگذشته بود که ... کردند و چیزی

تولد الکس بود . نزدیک عرص بود جولیا بچه ها را خواباند و برای جشن تولد الکس خود را آماده 
مده از پله ها باال رفت . کرد جولیا صدای در را شنید تعجب کرد که چرا الکس اینقدر زود به خانه آ 

دم در مردی ناشناس را دید از پله ها پایین دوید ناگهان صدای شلیک گلوله شنیده شد جولیا از پله 

ها پایین افتاد تیر به رسش اصابت کرده بود و مرگش فرا رسید . آن مرد بعد از کشته شدن جولیا از 

ه سمت پله ها رفت از پله ها پایین رفت آنجا فرار کرد . الکس نیم ساعت بعد از رس کار آمد ب

.ناگهان در مقابل چشامنش چیزی را دید که همیشه از آن می ترسید . باالی رس جولیا رفت او را 

صدا زد دستش را روی نبضش گذاشت دیگر منیزد . اشک در چشامنش جمع شده بود نگران و 
ا رفت و آنها را هر طور که بود مضطرب بود دست هایش می لرزید . با عجله به سمت اتاق بچه ه

 بغل کرد و به خانه ی پدرش برد و دوباره به خانه برگشت .

پیش جولیا رفت و آرام گریه کرد وقتی دید دیگر کاری از دستش بر منی آید به آمبوالنس و پلیس 

کرد  دقیقه بعد آمبوالنس آمد و جنازه ی جولیا را برد و پلیس هم صحنه قتل را بررسی ۱۰زنگ زد . 

 و از الکس سوال هایی در مورد قتل همرسش پرسید و او هر چه می دانست به آنها گفت .
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دودقیقه بعد از رفنت پلیس ها یک شامره ی ناشناس با الکس متاس گرفت . او پاسخ داد بعد از 

شنیدن صدای شخص متوجه شد او هامن فیلیپ ریکاردو است که برای تالفی آوارگی اش و کم 

 لکس از رس خود این کار را کرده است ...کردن رش ا

الکس بعد از شنیدن ماجرا آنقدر عصبانی بود که از شدت عصبانیت تلفن خود را به زمین کوبید و 

به سمت آشپزخانه رفت و سطل آب و کهنه ای آورد وبا آنها خون های روی زمین را شست و بعد 

از آن به خانه ی پدرش برگشت و برای همه ماجرا را تعریف کرد دو روز بعد مراسم خاکسپاری 

یا برگزار شد اما با اینحال الکس نگذاشت که بچه هایش از این موضوع بویی بربند او فقط به جول

 آنها گفت که مادرشان به سفر رفته است . 

الکس در حال رفنت به رس کار بود که متوجه شد که کسی او را تعقیب  چند روزی نگذشته بود .
دست او فرار کند ولی او می دانست که  می کند الکس توانست بعد از گذشنت چند دقیقه ای از

هر موقع دیگری ممکن است آنها به رساغ او بیایند به همین دلیل رساغ برادرش تام رفت تا با او 

صحبت کند وقتی به خانه ی برادرش رسید روی مبل نشست و از او خواست تا چند دقیقه ای 

نم اونا به زودی رساغ منم میایند . پیشش بشیند تا با او صخبت کند الکس به او گفت : من میدو 

 تام گفت : تو که میدونی چرا به جای دیگه ای منیری ؟؟

یعنی میگی خودم منیدونستم من خودم به همه ی راه ها فکر کردم اما هیچکدومشون شدنی  -

نیست اما من هر کاری بکنم حتی اگه آب هم بخورم اونا میفهمن من چقدر آب خوردم همین 

رساغم اومده بود و تنها راهی که میتونم بکنم تا از دست اونا خالص بشم و  امروز یکیشون
همینطور همه ی خونوادمو از دست اونا خالص کنم اینه که مبیرم . پس فقط ی خواسته ازت دارم 

 اینه که مواظب اوا و ویلیام باشی و تنهاشون نذاری قول میدی ؟؟؟

 د .تام بعد از اینکه اشکش رو پاک کرد قبول کر 

الکس از خانه ی تام رفت و بعد از اون هر لحظه منتظر بود تا قاتال رساغش بیایند اما بعد از اون 

 دیگر هیچ یک از قاتل ها حتی نزدیک الکس هم نشد تا اینکه 

 دو ماه بعد  

الکس داشت بچه ها را به همراه رسویس مدرسه شان راهی مدرسه میکرد، اوا از او خواست تا با 

ر اتوبوس شوند تا با دوستانش آشنا شود الکس قبول کرد و سوار شد وسط های راه بود که آنها سوا
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به سمت اتوبوس شلیک شد و کنرتل اتوبوس از دست راننده خارج شد و اتوبوس چپ شد همه ی 

افراد توی اتوبوس بیهوش شدند الکس بعد از چند ثانیه ای به هوش آمد و متوجه ی  صدایی شد 

کمرت از دو دلی می آمد نگاه کرد و دید که مببی در زیر صندلی کار گذاشته شده که تاکه از زیر صن

دقیقه منفجر می شد الکس که چاره ای نداشت ساعت هایی را که مادرش به او و بچه هیش داده 

 بود را روی دست دو ت

بغل  بچه ی دیگر و ساعت خود را روی دست مردی که در اتوبوس بود گذاشت و بچه هایش را

کرد و فرار کرد . و یک دقیقه بعد اتوبوس منفجر شد و متام افرادی که درون اتوبوس بودند کشته 
شدند .  روز بعد از پزشکی قانونی با خانواده ی الکس برای شناساییه جنازه ها متاس گرفتند آنها 

الکس از روی  هامن روز به پزشکی قانونی رفتند ، جنازه ها کامال سوخته شده بود ند اما مادر

ساعت ها جنازه ی پرس و نوه هایش را شناخت . اما در حالی که الکس خانه ی پرس عمویش بود 

پرس عمویش برای او شناسنامه های جعلی جور کرد و آنها دو روز بعد با شناسنامه های جعلی به 

در آنجا  همراه پرس عمویش به انگلستان سفر کردند و به خانه ی قدیمی که عموی الکس زمانی

کنند و هیچکس نفهمید که الکس و فرزندانش هنوز زنده خریده بود رفتند تا در آنجا زندگی

 هستند و آنها چند سالی را با آرامش در کنار یک دیگر زندگی کردند .

سال گذشت .  ۷   

 فیلیپ ریکاردو به همراه خانواده اش از آملان به انگلستان برای زندگی و کار سفر کردند و در

 ...                        همین حال از دست پلیس هم  فرار میکردند 

 او دقیقا نزدیک جایی که الکس زندگی میکرد مشغول به کار شده بود...

او یک روز الکس را در خیابان در حال رفنت به خانه اش دید خیلی تعجب کرد چون فکر می کرد 

هش برداشته شده اند با تحقیقات بیشرت متوجه شد که الکس و خانواده اش برای همیشه از رس را

 او خود ِ الکس است تصمیم گرفت که او را بکشد ...

 دو روز گذشت او زمان را مناسب دید تا الکس را بکشد.

ظهر بود الکس در خانه مشغول درست کردن غذای ظهر بود . ناگهان صدای  دقیقه ۱۲:۱۵ساعت 

یش هستند وقتی صدای کلفت و مردانه فیلیپ را شنید ترسید و در را شنید گامن کرد که بچه ها

زمین افتاد و برگشت و روبرویش را نگاه کرد شخصی که در مقابل  چاقو از دستش رها شد و روی
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چشامنش بود را شناخت به او گفت : میدونم که دیگه فرصتی برای زنده موندن ندارم ولی فقط ی 

تا برای بچه هایم چیزهایی و که باید بدونن و منیدونن فرصت کوتاه دو دقیقه ای می خوام 

بنویسم . فیلیپ بخاطر فرصتی که زمانی الکس به او داده بود به او این اجازه را داد . الکس 

خودکارش را برداشت و هر چه که باید بچه هایش از زندگیشان میدانستند روی کاغذ نوشت و بعد 

بکشد و اجازه ی زندگی کردن را به اوا و ویلیام بدهد او از آن از فیلیپ خواست که فقط او را 
قبول کرد و الکس هم خود را آماده ی مرگ اعالم کرد چیزی منانده بود تا فیلیپ ماشه ی تفنگ را 

فشار دهد که در باز شد و اوا و ویلیام وارد خانه شدند وقتی فیلیپ آنها را دید ازشان خواست تا 

 بروند و

د و مرگ پدرشان را با چشامنشان ببینند . اشک در چشامن اوا جمع شد و نزدیک الکس بایستن

جلوتر رفت و جلوی فیلیپ ایستاد و به او التامس میکرد که بگذارد پدرش زنده مباند . الکس 

منیتوانست این تحقیر ها را تحمل کند و به اوا گفت : هرگز منیخوام جلوی آدمای پستی مثل این 

نی اگه میخوای جون کسی و نجات بدی اگه خودت میتونی این کار و بکن و زانو بزنی و التامس ک

اگر منیتونی بذار مبیره و التامس نکن تا تحقیر نشه . فیلیپ عصبانی شد و بابت غرامت حرفی که 
الکس زده بود چاقویش را در آورد و آن را به چشم راست اوا کشید او از پله ها پایین افتاد و از 

د مینالید الکس که دیگه منیتونست این تحقیر ها رو تحمل کنه چاقویی را که از درد چشم به خو 

به زمین افتاد از روی زمین برداشت و به سمت فیلیپ رفت ... فیلیپ هم ماشه ی تفنگ را دستش

کشید و گلوله ای به سمت الکس پرتاب کرد گلوله به رس او او اصابت کرد و بعد روی زمین جلوی 

لیام از شدت عصبانیت گلدون را برداشت و به سمت فیلیپ رفت تا اورا بزند . فیلیپ اوا افتاد وی

گلدون را از دستش گرفت  و او را به زمین انداخت ... اوا که چیزی برای از دست دادن نداشت 
چاقویی را که در دست بی جان پدرش بود برداشت و به طرف فیلیپ رفت و به او گفت : از خونه 

رون و سعی نکن یک بار دیگه به ما نزدیک بشی . وقتی بزرگ شدم باید از من برتسی ی ما برو بی

 قول میدم یک روز پیدات میکنم و تو رو جلوی چشامی

خونوادت میکشم . فیلیپ که کارش را متام کرده بود از آنجا رفت . اوا بعد از رفنت فیلیپ باالی رس  

پدرش رفت و چشامنش را بست و گریه زاری کرد . الکس کشته شد و یک روز بعد مراسم 

 خاکسپاری اش برگزار شد . 
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انست تصمیم گرفت آنها را امنی برای آنها منی د پرس عموِی الکس که دیگر آنجا را جای مناسب و

به فرانسه بربد تا در خانه ی قدیمی که الکس زمانی در آنجا خریده بود ساکن کند . آنها به پاریس 

 سفر کردند و چند سالی را در آنجا  سپری کردند ...

سه سال گذشت . اوا در حال متاشای اخبار بین املللی از طریق تلویزیون بود . خربی آشنا به گوشش 

د . در اخبار گفته شد که قاچاقچیانی که سالها برای پلیس های آملانی مشکل ایجاد کرده بودند خور 

بعد از سالها تالش توسط پلیس های انگلستانی دستگیر شدند اما چند نفری از آنها موفق به فرار 

د فیلیپ شدند . اوا بعد از شنیدن این خرب امیدوار بود که یکی از آن چند نفری که فرار کرده ان

 بگیرد . ریکاردو باشد تا بتواند او را پیدا کند و انتقام خود را از او

سالها گذشت . ویلیام و اوا برای رفنت به دانشکده افرسی امتحان ورودی آن را پشت رس گذاشتند و 
مشغول به تحصیل در آن دانشکده شدند چند روز بعد رئیس جمهور فرانسه برای بازدید و 

دانشکده افرسی شد . همه ی دانشجوها در سخرنانی رئیس جمهور حارض شدند .  سخرنانی وارد

 ویلیام بعد از شنیدن اسم

رئیس جمهور او را شناخت و به اوا گفت : این مرد همون  عمو نیکالس دوست قدیمیِ  پدر است . 

یم انتقام بهرته پیشش بریم و خودمونو بهش معرفی کنیم . اما اوا قبول نکرد و گفت : اگر بخوا

بگیریم اونا هرگز منیذارن این کار و بکنیم پس بعد از این که انتقاممونو گرفتیم بهشون خرب میدیم 

. ویلیام قبول کرد . در هامن روز اوا به بانک رفت در بانک چهره ای آشنا را دید او را شناخت  . او 

زخم خورده اش انداخت تا فیلیپ ریکاردو رئیس بانک بود . اوا رسیع موهای خود را روی چشم 
فیلیپ او را نشناسد و رسیع از بانک بیرون آمد و به خانه رفت و همه ی ماجرا را برای ویلیام 

تعریف آنها تصمیم گرفتند برای انتقام گرفنت از ریکاردو ابتدا بانک او را از پول خالی کنند . آنها دو 

ند و متام پولهای بانک را درون کیف روز بعد به همراه دو دوست دیگرشان به بانک حمله کرد

ریختند و از بانک خارج شدند و سوار اتومبیل شدند و با ترفند هایی که از پدرشان در اتومبیل 

 سواری آموخته بودند از دست پلیس ها فرار کردند و هیچ رسنخی از خود به جا نگذاشتند ...

 دو روز از آن اتفاق گذشت ...

پ را پیدا کردند و به داخل خانه رفتند تا فیلیپ را بکشند اما به جز پرسش اوا و ویلیام خانه ی فیلی

کسی را در خانه ندیدند او را گروگان گرفتند تا به وسیله ی او فیلیپ را گیر انداخته و او را بکشند 

... 
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 در هامن شب اوا با فیلیپ متاس گرفت و به او گفت : اگه میخوای پرست زنده مبونه به این آدرسی 

که برات میفرستم بیا اگه کلکی تو کارت باشه پرست میمیره .و برام اهمیتی نداره که بعد کشنت 

ساعت بعد به همراه همرسش در محل  ۱پرست به دست پلیس کشته بشم . فیلیپ قبول کرد و 

قرار حارض شد وقتی رسید اوا او را دستگیر کرد و او را به درخت بست و اسلحه اش را روی رس 

قرار داد و به فیلیپ گفت : جلوی پرسش هر جرم و خالفی رو که انجام دادی اعرتاف کن پرسش 
. فیلیپ که چاره ای نداشت همه چیز را اعرتاف کرد و بعد به دست ویلیام و اوا  وگرنه میکشمش

 کشته شد . آنها بعد از کشنت فیلیپ از آنجا فرار کردند . 

ا که از بانک دزدیده بودند برداشتند و به اداره ی پلیس دو روز گذشت . ویلیام و اوا پولهایی ر 

 رفتند .  پولها را تحویل دادند و به هر کار خالفی  که انجام داده بودند اعرتاف کردند .

ماه بعد دادگاه آنها برگزار شد . اوا و ویلیام به دلیل دزدی از بانک و قتل عمد و گروگانگیری به  ۱ 

فرستاده شدند . پرس عموی ِالکس پیش رئیس جمهور رفت به زندانسال حبس محکوم شدند و  ۱۵

و متام ماجرا را برایشان تعریف کرد و او هم سعی کرد تا از خانواده ریکاردو رضایت بگیرد و ویلیام 

و اوا از زندان آزاد شوند . او بارها با خانواده ریکاردو صحبت کرد و حتی دیه آنها را نیز پرداخت 

راضی به رضایت نشدند تا اینکه یک روز همرس ریکاردو گریه کنان پیش پرسش دینو   کرد اما آنها

رفت و به او گفت : وقتی تو به دنیا اومدی دو روز بعد از اون الکس به دم در خونه ی ما اومد 
پدرت بچشو کشته بود اونم اومده بود انتقام بگیره . تو توی بغلم بودی من به همراه تو بهش 

دم که بذاره زندگیمونو بکنیم اون نظرش یه خورده عوض شده بود و بعد تلفنش زنگ التامس کر 

خورد بهش جواب داد همرسش پشت خط بود بعد از این که قطع کرد تا فردا صبحش به ما اجازه 

داد از اونجا بریم و ما هم رفتیم و بعدها متوجه شدیم همرسش اون شب میخواسته خرب باردار 

ه اگه اون دو تا بچه نبودن تو خیلی وقت پیش پدرت رو از دست داده بودی . شدنشو به الکس بگ

دینو بعد از شنیدن ماجرا تحت تاثیر قرار گرفت و فردای آن روز به نیکالس خرب دادند که حارضند 

 رضایت بدهند.

از زندان آنها به اداره ی پلیس رفتند و کتباً رضایت خود را اعالم کردند سه سال بعد ویلیام و اوا  
آزاد شدند و به همراه عمه ی کو چکش لوسی و همرسش نیکالس به آملان پیش مادربزرگ و 

پدربزرگشان رفتند و خرب زنده بودن خود را به آنها دادند . آنها از دیدن ویلیام و اوا خوشحال شدند 

اوا  و برای بازگشت آنها جشن گرفتند و در هامن موقع سایمون ، پرِس عمه ِی بزرگش  از
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خواستگاری کرد و آنها بعد از یک سال با هم ازدواج کردند . و همزمان با آنها ویلیام با بهرتین 

دوست خواهرش که اسمش ماندا بود ازدواج کرد و آنها بعد از سالهای بسیار رنج و سختی باالخره 

 توانستند در آسایش زندگی کنند . 
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