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 «سیانا»

 با صدای ممتد زنگ ساعت از خواب بلند شدم نگاهم

 روی ساعت قفل شد ساعت هفت لعنتی هنوز کم

 خوابی داشتم ولی مجبور بودم استاد فیلدز پیر شوخی

 دیگه حتما اخراج میشدمنداشت و این دفعه 

 بی حوصله بلند شدم و رفتم سمت لباسام و پوشیدم و

 کوله سیاه رنگ مو برداشتم و از خونه بیرون زدم با

 اتوبوس خودمو به دانشگاه رسوندم و وارد محوطه

 دانشگاه ما یک محوطه بزرگ که» دانشگاه شدم 

 چمن کاری شده بود که هر قسمت از اون به جای ختم

 ساختمان بزرگ که واحد آموزشی بود شد و یک

 «داشت

 و۷گوشیمو در آوردم و به ساعت نگاه کردم ساعت 

 دقیقه بود هنوز داشتم روی صندلی ولو شدم و۴۵

 چشمامو بستم در حالی که سعی میکردم به حرفای

 بقیه که توی گوشم می پیچید بی توجه باشم با فرشته

 ......خواب مبارزه می کردم و
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 تکون شدیدی چشمانم را باز کردم اولینبا احساس 

 چیزی که دیدم استاد فیلدز بود که با اون عینک ته

 استکانی و جلیقه نوک مدادی با اخم بهم نگاه میکرد

 خانم سایمون اگه خوابتون» و بعد صدایی که گفت 

 «تمومشد بیاید داخل کالس

 هنوز مغزم کامل باال نیومده بود و با خودم فکر

 ستاد فیلدز که روبروم با فاصله دو متریمیکردم که ا

 ایستاده و دقیقا در کنار در کالس قرار داره پس اونی

 که منو تکون داد دقیقا کیه چشمامو چرخوندم و با آه

 به سوفیا که کنارم بود نگاه کردم حاال برام واضح شد

 اونی که منو تکون داد سوفیا بود با شنیدن صدای

 دارید تکون بخورید وقتخانم سایمون قصد ن»استاد 

 آه بلندی کشیدم و بلند شدم و« کالس و خیلی گرفتین

 پشت سر سوفیا با سری به زیر انداخته بی توجه به

 نگاه های اطرافیانم روی صندلی نشستم و سعی کردم

 به درس فکر کنم ولی انقدر خوابم میومد که مطمئن

 بودم با چشمان باز هم می توانم بخوابم با صدای

 ه نباشید استاد وسایل مو توی کوله چپوندم سمتخست
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 گفتن« سیانا»در خروجی راه افتادم که صدای 

 سوفیا متوقفم کرد

 به سمتش برگشتم به سرعت مشغول جمع کردن

 وسایلش بود و با کفش های پاشنه دارش به سمتم

 باهم به سمت« صبر کن کارت دارم»دوید و گفت 

 طه ی یونی خیلیمحوطه راه افتادیم طبق معمول محو

 شلوغ و مزدحم بود وبرای منی که مست خواب بودم

 غیرقابل تحمل و ناخوشایند بود

 روی اولین صندلی که دیدم ولو شدم سوفیا کنارم

 چته دختر مگه نخوابیدی که هرجا»نشست و گفت 

 میرسه ولومیشی؟

 با چشمهای بسته« پاشو بریم کافی شاپ دانشگاه

 نه هنوز خوابم« ندارممیل »پوزخندی زدم و گفتم 

 پریده بود که بخوام چیزی بخورم و مغزم دستور

 گرسنگی بده من حوصله خرج اضافی سوفیا گفت

 یهو انگار چیزی یادش اومده بودبا سرعت« باشه»

 راستی یادم اومد. نیکوال پوالر»بهم نگاه کردو گفت 

 نیک پوالردیگ»صوفیا: «کی؟»گفتم «! میشناسی؟
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 که هیکلش خیلی جذابه و چشاشهمون پسر قد بلند 

 سگ داره همونی که بهت گفتم عاشقشم و میخام

 «مخش کنم یادت اومد؟

 نه چون تقریبا هر پسر میبینی»با چشمای بسته گفتم 

 !«به نظر جذاب و می خوای مخشو بزنی

 نه خیرم منم ایده آل خودمو دارم تو زیاد» سوفیا: 

 باالییهمون سال »وبعد ادامه داد «! سخت میگیری

 .«.....دیگه یک ماشین

 آره یادم اومد»خسته از وراجی های صوفیا گفتم 

 هیچی دیگه یک»سوفیا با هیجان گفت « خوب؟

 مهمونی خفن گرفته همه بچه های دانشگاه دعوت

 توهم»به سمتم برگشت و گفت « کرده همه قرار بیان

 «میای که؟

 در حالی که گوشیمو از جیبم دراوردمو به ساعت

 می کردم کوله سیاه رنگ سنگینم روبرداشتم و نگاه

 و حرکت کردم« نه»گفتم 

 نه آخه چرا نه چرا نمی»سوفیا به سمتم دوید و گفت 

 «آیی؟؟
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 سوفیا بیخیال تو»بی حوصله برگشتم سمتش و گفتم 

 که خوب میدونی من چه گرفتاریهای دارم من حتی

 وقت نمیکنم درست بخوابم! بعد بیام مهمونی؟ محض

 «ع اون تایم سرکار می فهمی که؟؟اطال

 «بابا یه شب که هزار شب نمیشه بیخیال شو»صوفیا 

 درحالی که ازش دور می شدم دستم به معنای

 برای تو شاید نشه ولی»بای تکون دادم و گفتم 

 !«.......برای من

 راهمو کشیدم و رفتم ساعت ده بود دو ساعت وقت

 فتم وداشتم به سمت خلوت ترین قسمت دانشگاه ر

 خودم رو روی چمنا ولو کردم و هندزفری روی گوشم

 گذاشتم و یک آهنگ الیت فقط به خاطر اینکه صداها

 به گوشم نرسه پلی کردم و چشمامو بستم...... با

 احساس خیسی روی صورتم چشمامو باز کردم چند

 بار پلک زدم تا دیدم واسه شد قطرات بارون توی

 بلند شدم وصورتم میخورد به سختی از جا 

 گوشیمو برداشتم و با نگاه به ساعت لعنت ب شانسی

 گفتم وب سمت دست شویی را افتادم دستامو شستم
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 وتوی فکر بودم که صدایی منو از فکر بیرون

 برگشتم به چه پسر روبه رو چشم« سیانا»آورد 

 دوختم قد بلند و پوست تیره و موهای بلندش بیشتر

 از همه توی ذوق می زد

 نگاهی به من انداخت و گفت« سالم الکس»:سیانا

 هیچ خبر مثل»لبخندی زدم و گفتم « سالم چه خبر؟ »

 خوب»چندبار به اطرافش نگاه کرد و گفت « همیشه

 سرمو تکون« میدونی که امشب مهمونی نیکالس؟

 من می خوام»با من من گفت « آره میدونم»دادم 

 با دقت به«! ازت به عنوان یک همراه دعوت کنم!

 هرش خیره شدم چشم های خمار و بینی قلمی روچ

 به باال لبه های گوشتی دندون های سفیدش توی

 صورت برنز و جذابش حسابی خود نمایی می کرد در

 یک کالم خیلی جذاب و جنتلمن بود. لبخندی زد و

 ببخشید»سرمو تکون دادم « دختر کجایی؟»گفت 

 لبخندش بزرگ تر شد« حواسم پرت شد! چی گفتی؟

 آهان»، سیانا «همونی نیکالس، امشب، من و توم»

 متوجه شدم ولی نمیتونم همراهیت کنم الکس



 

 

7 

 آخه چرا نکنه با یه نفر»با ناراحتی گفت « متاسفم

 ......دیگه میخای

 اینجوری نیست من کال به مهمونی امشب»سیانا 

 ولی چرا؟همه دخترا ی هفتهok » الکس« نمیام

 أثیر قرار بدن؟ اماتدارک دیدن بیان یک نفرو تحتت

 تو کال قصد نداری بیای؟ عجیبه میتونم دلیلتو

 «بدونم؟

 «متاسفم الکس واقعن نمیتونم» سیانا 

 الکس ک فهمید نمیخام موضوعو کش بدم سرشو

 تکون دادو خداحافظی کرد و رفت به سمت اینه

 برگشتم و مشتی آب ب صورتم زدم و ب چهره دختر

 چشمای قهوه ای تیره»بیروح توی آینه خیره شدم 

 مژه بلند و مشکی، پوست گندمی بینی معمولی و لبای

 قلوه ای ک بیرنگ بود و زو ب سفیدی میزد و

 موهای قهوه ای که از پشت بسته شده بود قد و

 هیکل متوسط داشتم که با وجود پوششم منو خیلی

 عادی نشون میداد، شلوار مشکی به پا داشتم و

 ونی های آبی و کولهسویشرت خاکستری گشاد کت
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 بزرگ مشکی همیشه همراه بود من همیشه همین

 بودم همه جا الکس واقعا دیوونه بود دخترای اینجا

 ....واقعا با من فرق داشتن

 نمونه اش سوفیا با اینکه جزوه دخترای متوسط

 پوستی سفید با»دانشگاه بود ولی واقعا زیبا بود 

 فرفری تاچشم های سبز رنگ تیره و موهای خرمایی 

 زیر شانه که همیشه آرایشی زیبا داشت قشنگی که

 .«...همیشه با لباس های زیبا توی دید بود اما من

 سرمو تکون دادم تا این افکار مسخره دست از سرم

 بردارن..... ب لطف خوابم پشت محوطه دانشگاه از

 کالس عقب افتاده بودم و دیگه توی کالس راهم نمی

 روی سرم کشیدم و به دادند کاله سویشرت مو

 سرعت از دانشگاه خارج شدم و به سمت خونه

 ............حرکت کردم

 در و باز کردم و وارد خونه البته خونه که نه اتاقم

 متری زندگی می کردم۱۰شدم من تو یه اتاق 

 چیدمان اتاق اینجوری بود که در رو که باز می کردم

 وشروبه روی یک تخت یک و نیم نفره چوبی که ر
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 یک پتو و بالش طرح و رو رفته بود سمت چپ کنار

 دیوار یخچال مینی نقره کوچک، و در کنار یخچال کمد

 دیواری دو متری و کنار کمد دیواری هم یک گاز

 رومیزی که متعلق به صاحبخونه بود وجود داشت

 کناردر سمت چپ مبل دو نفره قهوه ای و سمت

 هم گذاشته راست یک متر بعد دوتا مبل یک نفر کنار

 بود وسط اتاق هم یک میز قهوهای قدیمی چوبی

 مثل»بزرگ و کوتاه بود که جای خیلی از چیزها 

 به«. میزناهارخوری میز تحریر میز کار و.......

 افکار خودم خندیدم خدا شفام بده

 روی میز لپ تاپ نقره ای هیچ وقت یادم نمیره چقدر

 متری۱۰کار کردم که خریدمش من توی همین اتاق 

 زندگی می کنم نه اتاق خواب مخصوص دارم نه

 آشپزخونه، نه نشیمن بزرگ همین اتاقم به زور کردم

 و ماهانه اجراشو دادم به ساعت روی میز نگاهی

 خوب خداحافظ خانم دانشجو»بود ۴کردم ساعت 

 «سالم خانم حسابدار

 شب بود از جا بلند شدم۹ساعتم نگاه کردم ساعت 
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 رو توی کاغذ پیچیدم به سمتوپوالی دسته شده 

 آقای جیمز رفتم مقابلش گرفتم نگاه بی تفاوتی بهم

 کرده بعد از یک ربع به حساب کتاب دخلو تحویل

 گرفت و یک پاکت جلوم گذاشت گذاشت پاکت و سریع

 توی کیفم انداختم بعد از رستوران خارج شدم و به

 سمت کافه پا تند کردم شانس آورده بودم که هم کافه

 بود و« پریمزهیل»هم رستوران جفتش توی محله و 

 نیازی نبود راه زیادی رو طی کنم ژاکت مو محکم تر

 گرفتم و به سرعت پیچیدم توی خیابون و سریعا وارد

 کافه شدم به محض ورود موج هوای گرم به صورتم

 خورد و آرامش و بهم برگردوند داشتم به سمت پشت

 نفسمو با حرصبار میرفتم که یهو با صدای رابرت 

 .........بیرون دادم و

 مڪمح دست با بود مخم ےزنگ بلند ساعت رو

 زنگ تر بلند و افتاد زمین ےرو ک وبیدمڪروش 

 از بعد و گرفتم ےزد از جا بلند شدم دوش مختصر

 ردم،ڪ پوشیدن لباس ب شروع موهام ردنڪخشک 

 ےالتڪش ےپشم بلوز با آبیم ےقدیم جین ےشلوار ل
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 گشادمو ےا سورمه سوشرت و ردمڪرنگمو ب تن 

 و داشت ےبلند بند ک مو ےا شونه یفڪپوشیدم و 

 الهڪ شیدنڪتا زانوم میومد یک وره انداختم و با 

 سوشرت بدون خوردن صبحانه به سمت دانشگاه راه

 افتادم

 ےول بود گذشته ےروز از شب مهمون10حدودا 

 هنوز درموردش حرف بود االنم سوفیا بیخ گوش من

 منم و ردڪمی صحبت نابش وکیسای ےمهموناز 

 با میدم گوش دارم مصال ک میدادم ونڪسرمو ت

 سرمو منم ردڪ وتڪاومدن استاد صداشو برید و س

 اواسط ردمڪمی برداری نت و جزوم ےتو ردمڪ

 نهڪمی نگام داره ےسڪ ردمڪ حس ک بود السڪ

 دستگیرم ےچیز ےول برگردوندم سرمو ےالفگڪبا 

 سرمو انداختم بازم اون نگاه نشد به محض این ک

 مسخره حس اون با السڪ تایم لڪروم اومد 

 دومڪلم میخاصت بدونم اون د ےگذشت خیل

 شدن تموم با نهڪمی نگاه من ب ک ےارڪبی

 شدم وسایلم ردنڪ جمع مشغول و شدم بلند السڪ
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 امروز سڪال این» شد بلند ےسوف ےک صدا

 سوڪال بابا» ےسوف «گفتی؟ ےها؟ چیز« »چشه؟

 سڪال ب ےنگاه «رومون شده میخ ےمیگم خیل

 السڪ لڪ ک ےسڪ ےیعن» ردمڪمیخ شده 

 به «چرا؟ عاخه بود؟ سڪال ردمڪنگاهشو حس می

 ےسر شدم خیره سڪخودم اومدم دیدم ک ب ال

 ڪےال ےلبخند و دادم تمون سرمو منم داد ونڪت

 بود درگیر ذهنم بیرون اومدم الصڪزدم و سریع از 

 «دختره؟ ےه » ردڪ پاره و ارمڪاف رشته ےصدای

 بود، یونی ےپولدارها بچ از ڪےمنشا صدا جنیفر ی

 جولیا ردمڪ ےنگاه بودن نارشڪبه دوستاش ک 

 ےرڪ چیه» شد بلند جنیفر ےصدا ،ےو سند

 «میخای؟ ےچ» گفتم ےحوصلگ ےبا ب« نمیشنوی

 خودتو یا ےنفهم میخام؟ ےچ» گفت و زد ےپوزخند

 انداختم اطراف ب ےنگاه «نفهمی؟ ب ےمیزن

 بود دوخته ما ب نگاهشو بود اونجا سڪهر

 دم رد شم ک جولیااوم نداشتم دردسر ےحوصله

 ردڪبازومو گرفت و راهمو سد 
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 ب رو و ردڪ بهم ےسوفیا ک تازه رسیده بود نگاه

 «ردی؟ڪ شروع ک شده ےباز چیه؟ چ»جنیفر گفت 

 شد مات سوفیا «دهاتی؟ آخه بود باتو ڪے»جنیفر 

 وقیح بود ر خالف چهره زیباش ذات پلید وچ قدر 

 تما منو صداش ک بشم رد خواستم داشت ےمزخرف

 عشقمو بازیات باهرزه میزارم ےردڪ فک» ردڪ

 باتعجب به سمتش برگشتم و« ازم بدزدی

 ندیدیم ےردڪآره فک »جولیا « عشقت؟»گفتم 

 ےمیداد تحویلش لبخند و ےبود سڪچجور میخ ال

 شدم؟ سڪمن میخ ال« ای؟واقعا که حروم زاده 

 با ها بعضی بود من ےرو همه نگاه عاخه؟ ڪے

 ....ا ترحمب هم ها ےتحقیر بعض

 و ےسند «دختره؟ ےنڪمی بلغور ےچ» سوفیا 

 شدن رخش ب رخ و رفتن ےجولیا ب سمت سوف

 ےپاپت ےتو میزارم من ےردڪفک »جنیفر 

 تو لمهڪ «؟.ها ےبگیر من از سوڪهیچی ندار ال

 چشمم تو وڪتحقیر گفت ک جوشش اشرو آنقدر با 

 بودو حمله آماده ک ےسوف دست ردمڪحس 
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 بس بود، رخ تو رخ جنیفر وتڪس دیگ شیدم،ڪ

 من مگ ؟ےمیگ ےمعلوم هس چ»وایستادم و گفتم 

 همه قاپ و نمڪمثل توام ک خودمو ب اینو اون بند 

 میتونستم ک ےو بعد با بلند ترین صدای« رو بدزدم؟

 !!بازیا مخصوص خودته نه مناین هرزه »گفتم 

 از گلوم ک زدم بلند آنقدر رو هان «هاااااان ؟ےفهمید

 درد ب خودش پیچید جنیفر سرخ شده دستشو باال

 آورد ، ن من نمیزارم ک غرورمو بریزه این همه

 این حاال نمڪ ےزندگ عزت با ک شیدمڪ ےسخت

 عمرا،، بده؟ باد ب میخاد زحمتامو ےلوس عقده ا

 نارڪ منو قدرتمند ےبگیرم ک دستاومدم دستشو 

 شیدڪ

 تا63 ردمڪ چک گوشیمو ےقسمت تماس ها

 تا هم از یک5تا از سوفیا و 17میسکال از کت و 

 شماره ب ردنڪ رڪخط ناشناس.، در حال ف

 «تڪ» لرزید دستم ےتو تلفن هڪناشناس بودم 

 چرا دختر؟ ےخودت سیانا»: تڪ« الو؟»جواب دادم 

 وسط. «..افتادو شور ب ےلڪ دلم ؟ےجواب نمید
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 گریه ےصدا با «تڪسالم »حرفش پریدم و گفتم 

 تڪ زدم، زل ےگوش صفحه به متعجب اتریناڪ

 از دارم من ےنمید جواب چرا سیانا هڪواقعن »

 رابرت ار،ڪسر ےدلشوره میمیرم، دیشب نیومد

 زنگ بهم ردمڪداشت میمیرد از حرص من دق 

 ؟ےساعت گوشیتو جواب نمید30 بعد ےمیزن

 باشه نیومده سرت ےبالی ترسیدم قدر چ ےمیدون

 و بلند تر زد زیرگریه.....«. آدرس خونتم نداشتم 

 قرص ےیعن بودم مریض من تڪاووم آروم باش »

 سرم بر خاک» تڪ. «..ڪ ےخوردم و خوب میدون

 ؟ےخوب االن بود؟ شده چت ها؟ ؟ےسیانا مریض

 ےصدا و! «.بده آدرس بدو بدو پیشت؟ بیام ےمیخا

 از متعجب شنیدم خط اونور از رو ےپوشیدن چیز

 سر میام شب خوبم، نه» گفتم سریع ےاین همه نگران

 آروم تر گفت«. ر همه رو بهت توضیح میدماڪ

 تڪ آره» «باشه؟ جمع خیالم بیام؟ نمیخاد ےیعن»

 پس باشه» تڪ« خوبم شب میام

 «میبینمت« »میبینمت
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 و تختو ےرو ردمڪ پرتش و ردمڪتلفنو قطع 

 شدت ب گرفتم، دستم ےخودمم نشستم و سرمو تو

 ےباصدا ک بخورم ےقرص اومدم ردڪسرم درد می

 ل شدم و به سمت یخچال رفتم و آببیخیا ممڪش

 مشغول و شیدمڪ بیرون ڪےیڪپرتغال و 

 بود ژاکتمو پوشیدم و ب سمت8.5شدم...... ساعت 

 اتاق آقای جیمز راه افتادم و بعد از تصویه و تحویل

 رستوران بیرون زدم هوا سرد بود و سوزدخل از 

 سردی میومد ولی من عاشق سرما بودم نفس عمیقی

 ب کافه رسیدم همه9کشیدم و راه افتادم راس 

 درحال جنب و جوش بودن شب شلوغی بود قرار

 بود یک مهمونی توی کافه برگذاربشه سریع فرممو

 پوشیدم و ب کمک کت رفتم و بعد از نگاهی ب

 کت«! کت، راب کجاست؟ نمیبینمش»اطراف گفتم 

 آهی کشیدم و« شانست، فک کنم کال نیاد امشب»

 « بازم شانسم»گفتم 

 ساعت ب سرعت میگذشت سرمون ب شدت شلوغ

 بود یک ساعت بعد جشن تموم شد و مهمونا سالنو
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 خالی کردن و در برای افراد عادی باز شد و راب هم

 ود اصالبرگشت ولی از اونجایی ک شانس باهام یار ب

 متوجه من نشد و ب اتاقش رفت

 خیلی خسته»منو کت توی آشپزخونه بودیم،، کت 

 تا اومدم جوابشو بدم«! شدم چ قد شلوغ بود امشب

 ک صدای موبایلش بلند شد تلفنشو در آورد و جواب

 داد ناخودآگاه توجهم ب مکالمش جلب شد خیلی کالفه

 اربود مدام ب ساعت نگاه میکرد و ی چیزی رو تکر

 میکرد تلفنشو عصبی قطع کرد و َسمت میز بار

 عصبی گفت« چیزی شده؟»رفت ب کنارش رفتم 

 و آهی کشید« نه»

 ببخشید کت اما حواصم پی مکالمات رفت»آروم گفتم 

 آها پس« »یزدان بود»کت «.. و خوب میدونی ک.

 امشب سالگرد»با بدبختی گفت « چرا اینقدر ناراحتی؟

 ا بریم بیرون اما میبینی کآشناییمون یزدان میگ بی

 چ قدر کار داریم تازه هنوز مشتری های عادی قراره

 ، سرمو«آهان« »بیاد اونم ناراحت شد و قطع کرد

 پایین انداختم ک ناگهان با یادآوری نگرانی های کت
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 کت« خب برو»برای خودم بعد از یکم فکر گفتم 

 گفتم برو من امشب جات میمونم و بقیه« »ها؟»

 حرف«.. »آخه سیانا تو...»کت « انجام میدمکارارو 

 نباشه کاترینا اولن که من مثل یک اسب سرحالم چون

 ساعت خواب بودم دوما مگ چند بار در سال26

 کت پرید و گونمو« سالگرد آشنایی آدمه ها برو دیگ

 «مرسی سیانا عاشقتم جبران میکنم برات»بوسید 

 حاللبخندی زدم به سمت اتاق دوید و درهم ن 

 گوشیشو بیرون آورد و تماس گرفت چند دقیقه بعدهم

 لباس پوشیده از اتاق بیرون اومد و بعد از دست

 تا خواهر2تکون دادن برای من خارج شد... کت 

 کوچیک تر از خودش داشت که به خاطر پدر نداشتن

 تایی همراه با ما3مجبوربودن برای خرج خونه 

 ش حدودروشن کار کنن، دوسال بود ک میشناختم

 ساله ک با پسر شرقی به اسم یزدان دوسته،1.5

 یزدان ی پسر چشم و ابرو مشکی باهیکل و قد

 معمولی ولی به کت با اون موهای لخت خرمایی و

 «چشای عسلی تیره و لبای نازک واقعن میومد



 

 

1

9 

 ......باصدای در دست از افکارم کشیدم و

 چهار مرد که در راس اونها مردی چشم آبی و

 مرد درشت هیکل که شبیه3جوگندمی بود و موهای 

 بادیگارد بودن وارد شدن و ب سمت میز رفتن منم

 سریع ب سمتشون رفتم و سفارششونوگرفتم و به

 .آشپزخونه رفتم

 که صدای سیانا گفتن راب بلند شد جلوی در

 سیانا من میرم»راب « بله راب؟»آشپزخونه بود 

 «ساعت دیگ میام، حواست باشه خوب؟2بیرون 

 باشه بلندی گفتم و دوباره توی آشپزخونه رفتم و بعد

 شیشه مشروب رو همراه2از آماده کردن آفوگاتوها، 

 جام توی سینی چیدم و از آشپزخونه بیرون زدم هنوز

 .....قدمی بیرون نرفتم ک

 نفر مرد درشت15در باصدای بدی باز شد حدود 

 هیکل کت شلواری کنار در رو ب روی هم صف

 از وسط اونا یک مرد با پالتوی بلند مشکیکشیدن و 

 وارد شد، مردجلوتر اومد ک مشتری چشم آبی باتری

 با جلو«! شیطاااااان؟؟؟»از جاش بلند شد و نالید 
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 اومدن اون مرد غریبه بادیگارد های مردچشم آبی

 اسلحه آماده15جلو اومدن ک در کسری از ثانیه 

 و بشلیک روی اونها گرفته شد مرد غریبه دستش

 معنای بسه باال آورد اسلحه هارو غالف کردن

 باترس خیره ب منظره رو ب روم شدم و مات مونده»

 شب بود و من تنها بدون هیچ دفاعی11بودم ساعت 

 وسط ی میدون جنگ بودم،، به چهره مرد غریبه

 نگاهی انداختم موهای برنزی رنگ نامرتب وپوست

 مرد« سفید و رنگ پرید لبای سرخ و چشمای طالیی

 چشم طالیی به سمت مرد چشم آبی که رنگش رو ب

 2سفیدی میزد رفت و چرخی ب دورش زد و همزمان 

 تا از بادیگارداش بادیگاردای چشم آبی و خنثی کرده

 ....بود

 صندلی و براش بیرون کشید و اونو ک مثل مجسمه

 ایستاده بود رو روی صندلی نشوندو بعد ب سمت

 رون کشید و روش ولوصندلی مقابل رفت و انو بی

 سالم کراس عزیز توهم»شدو با نیشخندگفت 

 و بعد خودشو« چ قدر جالبه مگ نه؟ ?اینجایی
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 کارا که» جلوتر کشید و چشاشوو درشت کردو گفت 

 معلومه»و بعد یهو خندید وگفت « خوب پیش میره ؟

 و قهقهه بلندی زد«. که خوب پیش میره آخه تو......

 مرد لبان«! برزیلی.» و روی میز خم شد و گفت

 .«..گوش کن من من»خشک سدشو تکون دادو گفت 

 مرد چشم طالیی بدون توجه ب حرفش بطری مشروب

 بوی درختای»رو برداشت و ب لبش کشید و گفت 

 و بعد بالذت« برزیل حس میکنم اووووم

 میدونی ک من عاشق برزیلم و یک چشمک زد»گف 

 ی حالت عادی نداشت توی حرکاتش« و قهقهه

 جنونی موج میزد و خنده هاش وحشتناک بود مصل

 .ملودی های فیلمای ترسناک میخندید

 باور کن تقصیر من نبود مقصر»مرد چشم آبی گفت 

 اون بود تون ب

 «.....ود ک

 و در آنی از ثانیه اسلحشو بیرون کشید و ی گلوله

 اوووم»توی مغزش خالی کرد و بیتفاوت گفت 

 «ز توجیه بدم میادهمونقدر ک عاشق برزیل م ا
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 این قدر سریع اینکارو کرد ک حتی بادیگاردای چشم

 آبی مات مونده بودن اومدن بیان جلو ک اسلحه رو ب

 نه نه آروم باشید و بعد بالحن»روشون کشید و گفت 

 تقصیر خودش بود هی رو مخم راه»مسخره ای گفت 

 و بعد از جا بلند شد و دستمال سفیدی بیرون« رفت

 تشو پاک کرد و اسلحشو انداخت رویکشید و دس

 و رو ب« کراس بیچاره»زمین و رو ب جنازه گغت 

 اینو جمع کنید بدنشو»بادیگاردای دور و برش گفت 

 و بعد« تیک کنید بدین رکس بخوره اینجا م پاک کنین

 به سمت در رفت در لحظه آخر ب منی ک سینی

 سفارشاتم در اثر شلیک گلوله روی زمین افتاده بود

 جمعشون کن تا»قلبم توی دستم انداخت و گفت  و

 و بعد بلند و وحشتناک خندیدو بیرون« ریست نیومده

 رفت حالت خاصی توی راه رفتنش بود ی نوع

 کشیدگی و تاب خوردن مصل آدمای غیر عادی رفتار

 .......میکرد

 با بهت به اون میز خیره شده بودم نمیدونم چند دقیقه

 میلرزید روی زانوهام فرودگذشته بود اما پاهام 
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 اومده بودم و دست لرزونمو ب سمت چشمام بردم و

 !!چند بار مالوندمش نه همه چی واقعی برد

 درسته اینجا لندن بود و باالخره جنایاتی توش اتفاق

 می افتاد ولی دیدن مرگ یک آدم با گلوله از فاصله

 چند متری اونم درحالی ک قاتل با بی تفاوتی مشروب

 کشید وحشتناک بود، یاد اون چشمای طالییسر می

 یخی افتادم چطور این قدر بیتفاوت اون مردو

 کشت؟؟! مشکلش چی بود؟؟؟

 در کافه باز شد از ترس اون اتفاق خودمو روی

 زمین ب عقب کشیدم و عضالتمو منقبض کردم ولی با

 دیدن گارد نیروی پلیس نفسمو تیکه تیکه بیرون دادم

 ...دمو عضله هامو آزاد کر

 چندتا مامور شروع ب جستجو کردن و یکی از

 مامورها که لباس شخصی بود به سمت میز رفت و با

 دیدن خون روی میز با عصبانیت پرونده دستشو ب

 ....لعنتی، لعنتی»میز کوبوند و فریاد کشید 

 سرگرد با عصبانیت به خون های روی میز نگاه کرد

 » خشم غرید و با خشم پرونده رو وی میز کوبید و با
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 10 «لعنتی، لعنتی بازم فرار کرد، باز دیر رسیدیم

 سال بود ک هر بار چند10سال آزگار دنبالش بود 

 ....قدم تا دستگیر کردنش میرفت ولی دقیقا پله آخر

 همیشه باهاش بازی میکرد، سرنخ بهش میداد و

 دقیقا لحظه آخر قدرتشو ب رخ میکشید و نشون

 اطالعات هم از پسش برمیداد که حتی با وجود 

 ...نمیاد

 سال بود که این10بهترین مامور بین الملل بود ولی 

 پرونده دستش بود و به برگه هاش و گزارشش

 اضافه میشد ولی دریغ از امید برای دستگیر کردن

 !!!این مرد شیطان

 به دخترک خدمتکار نگاه کرد ک روی زمین نشسته

 دگی کنن معلومبود به مأمورا اشاره کرد تا بهش رسی

 بود، خیلی شک بدی براش بوده دخترک بیچاره ولی

 همین که زنده بود براش یک معجزه محسوب میشد

 مهدیه داوری

 مهدیه داوری

 نیازی ب ترس نیست اون دیگ از این جا»سرگرد 
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 رفته ولی گارسونتون... و با دست سیانا ی مبهوتو

 بهراب سریع « خیلی ترسیده»نشون داد و ادامه داد 

 خوبی سیانا آسیبی بهت» طرف سیانا رفت و گفت 

 نرسوند؟ خدای من چ اشتباهی کردم نباید تنهات

 هر چند میدونست اگ خودش میبود نه« میزاشتم

 تنها کاری نمیتونست انجام بده بلکه روح از تنش جدا

 !!!میشد

 سیانا با لبای« حالتون خوبه خانومه.....؟»سرگرد 

 «ا سایمونسایمون،سیان»لرزون گفت 

 بله خانوم سایمون میدونم توی شرایط خوبی»سرگرد 

 نیستید ولی ازتون میخام با ما همکاری کنید و به چند

 ..میشه»سیانا با لرز گفت «! تا سوالم جواب بدین

 میشه برای فردا باشه من االن اصال حال درستی

 «ندارم

 موردی نداره»سرگرد با نگاهی ب چهره سیانا گفت 

 سیانا سری تکون« ه اداره پلیس...... بیایدپس فردا ب

 ..داد

 مأمورا محلو ترک کردن و سرگرد یک بار دیگ قرار
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 فردا رو ب سیانا یاد آوری کرد و سیانا رو ب خونه

 رسوند سیانا ب محض رسیدن ب خونه ب تخت رفت

 و یک مشت قرص خورد و چشمای خیسشو

 ......بست

 بلندی ک سیاناصدای ناله های بلندی میومد و جیغ 

 کشید از روی تخت بلند شد و سرشو توی دستش

 گرفت و نشست

 کابوس هاش شروع شده بود خودشم میدونست قتل

 توی کافه مشکلش نیست اون فقط تلنگری بود تا

 سیانا دوباره به گذشته فکر کنه و تموم خاطرات

 گذشته براش زنده بشه گذشته ای ک اونو یه خانواده

 بود دختری ک میخندید و سر ب نفره تشکیل داده4

 سر برادرش میگذاشت و برادری ک آرزوی کالج

 رفتن داشت، مادری ک توی خونه غذا میپخت و

 منتظر شوهر عزیزش میشد و پدری ک قهرمان

 زندگی سیانا بود و با آدم بدا مبارزه میکرد

 ولی یک روز وقتی ک با صدای جیغ چشماشو باز

 ون اومد جنازهکردو از اتاق صورتی رنگش بیر
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 مادری رو روی زمین دید ک مورد تعرض چندین مرد

 قرار گرفته بود و پدری ک دستاش بسته بود و رگای

 بدنش بیرون زده بود و خون چشماشو گرفته بود

 برادری ک توی آتیش سوخت و در آخر پدرش مرد

 قهرمان زندگیش رو به گلوله بستند و سیانایی ک

 بچگی مرد و از ترسپشت همون نرده ها توی اوج 

 لب نزد و اشک ریخت و از پدرش ک همیشه ب

 شغلش افتخار میکرد و از عالقه خودش ب قضاوت

 متنفر شد

 و سیانا»سیانا سرشو تکون داد و زیرلب گفت 

 کوچولو جلو نرفت موند ومصل ترسو های

 پوزخندی زد و دراز کشید و« بزدل زندگی کرد

 .......چشماشو بست

 مهدیه داوری

 بود و من توی یک اداره پلیس ک دو۱۰ساعت

 ساعت از محل زندگیم فاصله داشت نشسته بودم و

 منتظر بودم ک یک ماموربیاد و درمورد یک قاتل ازم

 سوال بپرسه، درحالی ک خودم متوجه هیچ چیز نشدم
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 و فقط دیدم یک با کشیدن ماشه اسلحه یک ادم مرد

 الصههمین ،تنها اطالعات من در چیزی ک دیدم خ

 !!!میشد

 با شنیدن صدای در از جا بلند شدم و ب همون مامور

 دیروز که از درجه روی لباسش معلوم بود سرگرده

 .چشم دوختم

 از این ک اومدید»نگاهی ب من انداخت و گفت

 علی رقم حس درونیم ک«ممنونم خانوم سایمون

 میگفت :مگه چاره ای هم داشتم ، لبخندی زورکی

 میکنم ، لطفا بریم سر اصلخواهش »زدم و گفتم 

 ولی خودمم میدونستم حاال«مطلب ، من کالس دارم

 حاال ها قصد دانشگاه رفتن نداشتم و فقط میخاستم

 سریع از این مکان ک یاداور خاطرات تلخم بود دور

 ....شم

 من سرگرد جکسون هستم ، مامور نیروی»سرگرد

 جا خورده نگاهش کردم فکر کردم«پلیس بین الملل

 .....پلیس محلی باشع ولیجزو 

 میخام امروز از تون سواالتی در»سرگردجکسون



 

 

2

9 

 سرمو با تردید تکون دادم«مورد اتفاق دیشب بپرسم

 اون مردی ک دیشب توی کافه دیدین و»ک ادامه داد 

 سرمو ب معنی نفی تکون دادم ،ک«میشناسین؟

 خوب،میتونین یک خالصه از اتفاقات اون شب»گفت

 «بگین برام؟

 ...تکون دادم و خالصه اتفاقات و تعریف کردمسرمو 

 مهدیه داوری

 با«خوب ک این طور»سری تکون داد و گفت

 سرگرد روی«اون مرد کی بود؟»کنجکاوی گفتم 

 یک جنایتکار» کاناپه رو ب روی من نشست و گفت

 سادیسمی به نام شیطان ، با بقیه تبهکار ها فرق

 سری«میکنه یک فرقه جدایی برای خودش داره 

 تکون دادم ، سرگرد وقتی نگاه ادامه دارم رو دید بلند

 شد و به سمت یک کمد رفت. و آرشیوی رو بیرون

 ساله۱۰من »اورد و روی میز جلوم انداخت و گفت

 با تعجب به« ک روی پرونده شیطان کار میکنم

 سرگرد نگاه کردم ک با اخم ب میز خیره بود

 عنی اطالعاتی»ساااال مدت زیادی بود،سریع گفتم۱۰
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 نفس بلندی کشید و دوباره«زیادی دارین ازش؟؟ 

 نشست سری تکون داد و اشاره ای ب پرونده روی

 «این تموم چیزیه ک ازش دارم»میز زد و گفت

 میخام بدونم»نگاهی ب پرونده انداختم و دوباره گفتم

 نمیدونم دلیلم« خواهش میکنم»و بعد زیر لب گفتم «

 بودم تا در مورد این چی بود ولی ب شدت کنجکاو

 مرد بدونم

 اسمش ادوارد روسو،»سرگرد بعد از مکثی گفت

 متولد یک خونواده اشرافی اصیل ایتالیایی ، اینو که

 چجور تبدیل به یک جانی شده رو نمیدونم ولی

 سال توی یک تیمارستان روانی بستری۵میدونم ک 

 سرمو با شدت بلند کردم«بوده 

 کامل از رفتارش معلومپس دلیل حرکاتش این بود ،

 بود ک حالت عادی نداره ، یهو یاد اون قهقهه های

 بلندش افتادم و تنم لرزید ، د

 رست مثل تیتراژ فیلم های وحشتناک میخندید همون

 ...قدر بیروح و همون قدر جنون امیز

 مهدیه دواری
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 حجوم این همه اطالعات توی مغزم نمیگنجید نگاهی

 ود از دور ازش گرفتهب عکسش انداختم ک معلوم ب

 !!بودن و از همین فاصله هم جذابیتی اشکار داشت

 فوت قد داشت ، شونه های پهن و بازوهای۶باالی 

 عضالنی و کمر باریک ، پوست سفید و موهای

 بزنزی نامرتب و مهم تر از همه چشمای طالیی ک

 ازش حرارت بیرون میزد ولی در عین حال سرد و بی

 فاوتی حتی از توی عکس همتفاوت بود و این بی ت

 !معلوم بود باید بگم یک ایتالیای اصیل و زیبا

 توی عکس بعدی یا باید بگم اکثر عکس ها گارد

 امنیتی همراهش بودن و پوششی خاص داشت یک

 پوشش عجیب انگشتر های عحیب غریب زیادی توی

 انگشتان کشیده اش بودو دستبدی عجیب تر توی

 میکرد!! فلزی و جفت مچدست مردانش خودنمایی

 مشکی بودن. این مرد برای روانی بودن زیادی

 !!جذاب بود

 ما متوجه»با صدای سرگرد چشممو از عکس گرفتم 

 شده بودیم ب دنبال کراس ب لندن میاد و امارش رو
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 داشتیم اما مثل همیشه باهوش و بی پروا مارو گمراه

 « کرد

 سوالی ک خیلی ذهنمو در گیر کرده بود رو پرسیدم

 اون مرد،عهه شیطان ،دیشب هی درمورد برزیل»

 صحبت میکرد منظوش چی بود میگفت که کراس

 «برزیله و.. این حرفا

 کراس قرار بود محموله ای از کراک رو ب»سرگرد

 یک نفر توی برزیل تحویل بده اما ب جای رفتن ب

 برزیل ب لندن اومد و محموله رو برای خودش

 ن قدر خوش شانسبرداشت و اون فکر کرد ممکنه او

 حرفشو ادامه«..باشه که شیطان پیداش نکنه اما..

 نداد

 پس موضوع خیانت ب شیطان بود....... با خداحافظی

 از سرگرد

 از اداره بیرون اومدم و همونجور ک ب سمت

 ایستگاه اتوبوس میرفتم به حرفای سرگرد فکر

 میکردم با صدای بوق ماشینی از فکر دراومدم و

 ......تمترسیده عقب رف
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 مهدیه داوری

 خانوم حواست»ترسیده عقب رفتم ک راننده گفت

 و بعد با«کجاست؟چرا وسط خیابون راه میری؟

 سرعت رد شد

 تازگیا خیلی میترسیدم و اینم از عواقب مالقات با اون

 شیطان چشم طالیی بود ،با نگاه کردن ب ساعت

 بود چ قدر زمان زود۴چشمام کف دستم افتاد ساعت

 گذشت

 دستمو برای یک تاکسی بلند کردم و ادرس رستوران

 رو دادم

 با رسیدن به رستوران سریع پشت میز منشی

 وایستادم و شروع ب گرفتن سفارش ها و حساب

 کتاب شدم

 اخرین مشتری رو که حساب کردم نفس راحتی کشیدم

 منشی بودن خیلی سخت بود مخصوصا اینجا که فرقی

 بود و ی جوراییبین منشی و حسابدارو گارسون ن

 همه کار انجام میدادم روی صندلی ولو شدم ک صدای

 :تلویزیون توی سالن منو ب خودش جلب کرد
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 ب گزارش ماموران محلی و بین الملل شیطان+

 دیشب ساعت.....در انگلستان و شهر لندن در

 محله...دیده شد و حضورش همراه با قتلی از

 موراندستیاران خودش همراه بود بریم گزارش ما

 :حاضر در صحنه رو ببینیم

 دیشب در محله....شیطان وارد یکی از کافه»مامور

 ها شده و یکی از دستیاران خودشو ب قتل رسونده ما

 همه تدابیر امنیتی رو در لندن انجام خواهیم داد از

 مردم هم میخایم نترسند و انرژی منفی ب خودشون

 « ندن

 مهدیه داوری

 خانوم حواست»ه گفتترسیده عقب رفتم ک رانند

 و بعد با«کجاست؟چرا وسط خیابون راه میری؟

 سرعت رد شد

 تازگیا خیلی میترسیدم و اینم از عواقب مالقات با اون

 شیطان چشم طالیی بود ،با نگاه کردن ب ساعت

 بود چ قدر زمان زود۴چشمام کف دستم افتاد ساعت

 گذشت
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 دستمو برای یک تاکسی بلند کردم و ادرس رستوران

 و دادمر

 با رسیدن به رستوران سریع پشت میز منشی

 وایستادم و شروع ب گرفتن سفارش ها و حساب

 کتاب شدم

 اخرین مشتری رو که حساب کردم نفس راحتی کشیدم

 منشی بودن خیلی سخت بود مخصوصا اینجا که فرقی

 بین منشی و حسابدارو گارسون نبود و ی جورایی

 ولو شدم ک صدایهمه کار انجام میدادم روی صندلی 

 :تلویزیون توی سالن منو ب خودش جلب کرد

 ب گزارش ماموران محلی و بین الملل شیطان+

 دیشب ساعت.....در انگلستان و شهر لندن در

 محله...دیده شد و حضورش همراه با قتلی از

 دستیاران خودش همراه بود بریم گزارش ماموران

 :حاضر در صحنه رو ببینیم

 له....شیطان وارد یکی از کافهدیشب در مح»مامور

 ها شده و یکی از دستیاران خودشو ب قتل رسونده ما

 همه تدابیر امنیتی رو در لندن انجام خواهیم داد از
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 مردم هم میخایم نترسند و انرژی منفی ب خودشون

 « ندن

 مهدیه داوری

 صدای وحشت زده مردم حاضر توی رستوران رو

 ون خیره شدهواضح میشنیدم ک با ترس ب تلویزی

 بودند

 پس درست بود اون هنوز توی لندن بود مگه کارش

 تموم نشده بود پس توی لندن چی میخواست؟

 چندین عکس ازش نشون داده شد و بعد از صحبت

 کردن با یکی از ماموران بین الملل خبر قطع شد

 توی همه عکسا گارد امنیتیش همراهش بودن یا

 !!دازیدرحال خنده بود یا در حال تیر ان

 با وجود همچین آدمی خدا ب لندن رحم کنه ،سرگرد

 از خون ریختن لذت میبره«جنون خون داره»گفت 

 یعنی منشا بیماریش چی میتونه باشه؟

 یک جایی خوندم همه بیماری های روانی و عجیب

 !!!منشا از یک اتفاق خواص دارن

 همیشه فکر میکردم ادمای جانی و قاتل قیافه های
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 واری دارن یعنی اینجوری توی فیلماوحشی و خونخ

 و کلیپ ها دیده یودم ولی این یکی نه اگه از چشمای

 سردش و خنده های وحشتناکش فاکتور بگیریم مثل

 !!!الهه های زیبایی بود

 سرمو تکون دادم من واقعا شاهکارم یکی از بزرگ

 ترین جانی های دنیا توی لندنه و من دارم در مورد

 !!میدمشخصیت و تیپپش نظر 

 سریع حساب کتاب کردمو و دخلو تحویل دادم ب

 منشی شب و به سمت خونه رفتم ب لطف اتفاق

 دیشب کافه راب تا یک هفته تعطیل شده بود و این

 ...برای من خیلی خوب بود یک هفته خواب کافی

 ......شام مختصری خوردم و به رخت خواب رفتم

 مهدیه داوری

 نتی چشمامو فشار دادمبا نفس نفس از جا بلند شدم لع

 با یاد اوری خابی ک دیده بودم سریع بلند شدم و به

 سمت لپتاپم رفتم و اسم شیطانو سرچ کردم به قسمت

 عکس ها رفتم و تصاویرو باال پایین کردم با چیزی

 که دیدم دستام سر شد خودش بود اره خود خودش
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 ......بود

 چطور نفهمیده بودم تصویرو روی خالکوبی دستش

 !!!وم کردم همون عالمت هاز

 اون شب نحس با تمام بچگیم مرگ وحشیانه پدر-

 مادرو برادرمو دیدم از ترس نفس نمیکشیدم با ترس

 ب اون مرد بی رحم نگاه کردم ک بالذت ب این صحنه

 نگاه میکرد

 این همون خالکوبی بود چهرشو یادم نمیاد اما من

 رماونشب این خالکوبی و دیدم تموم اجزاشو از ب

 پدری ک ??،یعنی اون دلیل مرگ پدرمو میدونه

 هیچ وقت دلیل مرگشو نفهمیدن پرونده مختومه موند

 ، پدر من قاضی بود ولی اون تایم پرونده ای نداشت

 !!!که بخاد باعث مرگش بشه

 پرونده پدرم مختومه موند و هرگز دلیل مرگش فاش

 نشد ولی من این خالکوبی رو دیدم ، اونشب این مرد

 نجا حضور داشت ، درسته قاتل پدرم نبود ولیاو

 ...اونجا بود من مطمعنم

 سرم درد گرفته بود ، من با مردی روبه رو شدم ک
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 شب مرگ خانوادم حضور داشت ، خانواده ای ک اگه

 ....میبود االن من این قدر تنها و بی کس نبودم

 مهدیه داوری

 تصمیممو گرفتم من سالها در حسرت خانواده سوختم

 سالها تحقیر شدم ولی فقط یک سوال ذهنمو مشغول

 چرا؟؟چرا خانواده من محکوم ب نابودی»کرده بود

 «بودند؟

 !!و حاال من فرصت اینو داشتم ک بدونم

 شاید دیوونگی محض باشه ک من برم پیش خطرناک

 ترین جانی دنیا و دلیل مرگ پدرمو پیدا کنم ،شاید منو

 ت داشتممیکشت ولی حداقلش یک شب خواب درس

 من باید اونو پیدا میکردم برام مهم نیست ک همه دنیا

 ازش میترسن،مهم نیست ک قرارع با اون چشمای

 طالییش و با لبخند ترسناکش زل بزنه بهم

 مهم اینه من ب حق خودم میرسم دنبال انتقام نیستم

 انتقام مال رمان های کلیشه ایه

 دنولی دونستن حق منه ، من چیزی برای از دست دا

 ندارم
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 شروع ب سرچ کردن کردم تموم صفحاتو خوندم

 هرچی ک مربوط ب اون بود

.... 

 صبح بود چشمام درد میکرد ،اطالعات۷ساعت 

 زیادی نبود همونایی که سرگرد گفته بود ولی حداقلش

 فهمیدم تا زمانی ک توی لندنه نمیتونم کاری کنم چون

 لیا. وهیچ نشونی ازش نداشتم ، باید صبر کنم بره ایتا

 !!!اونجا دنبالش بگردم همینه

 چشمای درد ناکمو بستم و ب خابی عمیق رفتم غافل

 ....از اینده ای ک با دستای خودم اونو تغییر دادم

 مهدیه داوری

 به محض این ک از خواب بلند شدم ب سمت لپتابم

 رفتم و خبرای مربوط ب شیطانو چک کردم

 نفره شیطان در جنوب لندن۳۶قتل عام +

 !!!!!!نفر۳۶ه لعنتی او

 روی زمین سر خوردم من چطور میخام برم روبه

 روی این مرد بایستم و ازش سوال بپرسم ؟

 اصال چ تضمینی هست ک جوابمو بده و همون چند
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 ثانیه اول ماشه رونکشه و خالصم نکنه؟؟

 ایا پیدا کردن راز خونوادم ارزش ب خطر انداختن

 زندگیمو داره؟؟؟؟

 توی سرم چرخ میخورد دیشب داغیک عالمه سوال 

 بودم ولی االن ک فکر میکنم جنون محضه ک

 زندگیمو بگیرم کف دستم اونم برای یک موضوع

 قدیمی

 موضوع قدیمی؟؟؟ جوری»صدایی از درونم فریاد زد

 رفتار نکن ک انگار موضوع ساده و پیش و پا افتاده

 ایه!همین یک اتفاق قدیمی زندگی تو رو ب فالکت

 عی کردم این افکارو از خودم دور کنمس«رسوند 

 تو ی»اما اون صدا بلند تر و بی رحم تر ادامه داد

 ترسوی بزدلی، بمون مثل همیشه از ترس زندگیت

 « بمون و خانوادتو فراموش کن

 با عصبانیت بلند شدم و داد زدم: بس کن لعنتی

 درونم غوغایی بود ک اروم کردنش دست من نبود

 یر کرده بودم ک انتخاب سختیمیون دوراهی بزرگی گ

 بود من جرعتشو داشتم؟؟؟؟
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 جونم در مقابل گذشتم ؟؟

 اصلن چطور باید پیداش میکردم توی کشور به اون

 بزرگی ، زندگیمو رها کنم برم ایتالیا ، توی اون

 کشور ک جنایت بیداد میکنه سراغ وحشتناک ترین

 مرد دنیارو بگیرم؟؟؟

 مهدیه داوری

 یرون زدم ، نیاز ب کمی ارامش ولباساموپوشبدم و ب

 فکر کردن داشتم

 با رسیدن ب محله ی.....که یکی از شلوغ ترین

 قسمت های لندن بود کاله سویشرتمو روی صورتم

 کشیدم و هنزفری سورمه ایمو بدون اینکه هیچ

 اهنگی پلی کنم توی گوشم گذاشتم ، برای تصمیمم

 دمتردید داشتم لحظه ای ب یاد سرگرد جکسون افتا

 بهترین کار همین بود باید باهاش درمیون میزاشتم

 «اگه اجازه نداد چی؟؟»

 خوب مهم نیست اونوقت خودم تنهایی این کارو میکنم

 !!اختیار زندگیم دست خودمه

 ...با این حرفا ب خودم دلداری دادم
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 خواستم با اتوبوس به اداره پلیس برم ک با نگاه

 ساعت۲پلیس کردن به ساعت پشیمون شدم اداره 

 دیگ بسته مییشد و رفتن با اتوبوش حقیقتا کار

 !!احمقانه ای بود

 خرج و»با حرص دستی برای تاکسی تکون دادم 

 مخارجت داره میره باال سیانا بشین مثا ادم زندگیتو

 چشم غره ای به«بکن تورو چه ب این جنایی بازیا

 ندای درونم رفتم و توی تاکسی نشستم

 و پولو پرداخت کردم چرخیدم از تاکسی پیاده شدم

 تا به سمت اداره برم ک ناگهان سرگردو دیدم که

 تن مامور با عجله از اداره بیرون اومد و۲۰همراه 

 !!!ب سمت ماشینا دوید

 به سمت ماموری ک جلوی در ایستاده بود رفتم و

 ....من میخاستم ک»گفتم 

 جناب»یهو با صدای یکی از افسرها خشکم زد

 کیلو متری۳۵شیطانو پیدا کردم  سرگرد موقعیت

 « .....جنوب

 سریع چرخیدم ب سمت ماشینا ک حرکت کردن
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 لعنتی لعنتی این بهترین فرصت بود با عجله دور

 خودم چرخیدم بدو بدو ب سمت خیابون رفتم و دستی

 برای ماشینا تکون دادم با ترمز کردن یکی از اونا

 سریع سوار شدم و ادرسو گفتم

 مهدیه داوری

 یع پیاده شدم و ب سمت جنگل دویدم خارج ازسر

 شهر بود دقیق نمیدونستم کجا فقط طبق گفته ی اون

 افسر میدونستم توی جنگله خدا کنه دیر نرسیده

 باشم

 فضای ترسناکی بود درختای بلند چند صد ساله و با

 یه عالمه گیاه های عجیب، تاحاال اینجا نیومده بودم

 داخل نمیومدبه خاطر بلندی درختا نوری ب 

 چراغ قوه گوشیمو روشن کردم و جلوی پام گرفتم و

 مشغول نگاه کردن اطراف شدم

 تقریبا یک ربعی بود ک میگشتم ک یهو صدای تیری

 بلند شد ، سریع به سمت منشا صدا رقتم و به محض

 دیدن افرادش پشت درختی ایستادم و خودمو

 پنهان کردم ،
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 افرادش کمی زن روی زمین زانو زده بودن۱مرد و ۹

 دورتر ب خط ایستاده بودن و خودش مقابل اون ها

 ایستاده بود و با یکی از مرد ها ک سنش زیاد تر

 میخورد صحبت میکرد

 گوشامو تیز کردم و سعی کردم ک از اون فاصله

 صداشونو بشنوم

 «مقاومت بی فایدست عزیزم اینجا اخر راهه»شیطان

 «حیووونیبمیرم هم بهت اطالعاتی نمیدم توی »مرد

 شیطان تلو تلو خوران عقب رفت و با کشیدگی

 چ جمله ناب و کلیشه ای خوشم اومد اووووم»گفت

 .....اما

 ویهو ب سمت زن حمله ور شد و موهاشو توی

 دستش گرفت و کشید و ب جونش افتاد

 ولش کن, دست از سرش بردار لعنتی با توام»مرد

 و صدای جیغ های گوش خراش زن بود ک پر درد

 ی جنگل میپیچیدتو

 مهدیه داوری

 تا بادیگارد اومدن و زنو روی۲شیطان عقب کشید و 
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 زمین کشیدن و ایستاده ب درختی تکیه دادن جلو

 اومد و چاقویی با دسته طالیی بیرون کشید و روی

 صورت ترسیده زن ک هق هق میکرد کشیدو

 این پوست سفید ب نظرت اگه یکم خط خطی»گفت

 « !بشه چطور میشه؟

 بعد چاقو رو روی گونه زن کشید با اولین خراشیو 

 ک روی گونه زن ایجاد شد صدای گریه پر درد زن با

 صدای پر از ترس مرد همراه شد

 شیطان نگاهشو ک با لذت به« باشه باشه میگم »

 خون روی گونه زن دوخته شده بودو با بی تفاوتی ب

 !«!!میشنوم»مرد دوخت و گفت 

 جواهر سیاهه؛ اونا دنبالموضوع » مرد با بغض گفت

 روز دیگ توی فلورانس جمع میشن تا۲۵جواهرن ، 

 «در مورد جواهر صحبت کنن

 و بعد«!خووووب؟!»شیطان مشتاق جلو اومد و گفت

 «اون جواهر کجاست؛؟؟»از مکثی گفت

 مرد چشماشو بست و لباشو بهم فشار داد انگار از

 گفتن این موضوع زجز میکشید
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 زن ب رقص اورد و این شیطان چاقورو روی تن

 دفعه چاقو توی بازوی زن فرو رفت و زن جیغغغ

 کشبد

 ....با ترس ب این صحنه ها نگاه میکردم

 و بعد«باور کن نمیدونم نمیدونم »مرد سریع گفت

 «لعنتی ولش کن ولش کن تا بگم»فریاد زد

 ......شیطان چاقورو بیرون کشید و جلوی مرد ایستاد

 مهدیه داوری

 باور کن نمیدونم یعنی»لند کرد وگفتمرد سرشو ب

 اونا هم نمیدونن تنها چیزی ک میدونم اینه ک قرارع

 ماه دیگ ب موزه انگلستان منتقل بشه و اونا۱

 «میخوان قبل از انتقال بدزدنش همین

 .....خوبه ،خوبه»شیطان چشماشو ریز کرد و گفت

 و ناگهان چرخید و چاقو رو توی قلب زن فرو کرد و

 «اما دیره»صدای گریه بلند مرد گفت بی توجه ب

 بکشینشون ،و» رو ب یکی از بادیگارداش گفت

 اول اینو خیلی زر زر» چشماشو تاب داد و ادامه داد

 و بعد صدای شلیک های پی در پی و جنازه« میکنه
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 !!!هایی ک روی زمین افتادن

 از شکه این صحنه هین بلندی گفتم اما یهو دستمو

 .روی دهنم کوبوندم

 گاه شیطان ب سمتی ک ایستاده بودم دوخته شدن

 حس کردم صدای نفس کشیدنمو حس میکنه از شوک

 نگاه ترسناکش یک قدم عقب رفتم ک با برخورد ب

 شاخه درخت ک صدای بدی ایجاد کرد با ترس سرمو

 !!تکون دادم کارم تموم بود

 نگاه شیطان ک از روم برداشته شده بود با بلند شدن

 اوووم مهمون ناخونده» چرخید و گفتصدا دوباره 

 .«...داریم پسرا

 تا از۷و بعد صدای ماشه هایی ک کشیده شد و 

 !!!!بادیگاردا که ب سمتن اومدن

 با ترس عقب عقب رفتم ناگهان چرخیدم و با سریع

 ترین سرعتی ک میتونستم داشته باشم ب سمت

 مخالف دویدم

 مهدیه داوری

 کردم ک با پام بهدر حینی ک میدویدم ب عقب نگاه 
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 ریشه یکی از درختا ک از خاک بیرون اومده بود گیر

 کرد و روی زمین افتادم پام پیچ خورده بود و

 نمیتونستم حرکت کنم ، درد بدی توی بدنم پیچید و

 .ناگهان چشام بسته شد

 با خوردن سیلی توی گوشم چشمامو باز کردم و با

 نفس نفس بلند شدم نگاهی ب اطراف کردم توی

 !!!!تا مرد هیکلی کنارم بودن۲جنگل بودم 

 با دیدن یک جفت کفش جلوم سرمو باال اوردم و

 نگاهم ب یک جفت چشم طالیی که االن رو به سرخی

 میزد گره خورد ناگهان آب دهنمو قورت دادم

 خم شد و گلومو توی دستش گرفت و بلندم کرد

 جاسوسی»داشتم خفه میشدم با صدای خشنی گفت

 رفته رفته فشار دستاش« ؟؟ من؟؟؟؟منو میکردی

 «از طرف کی اومدی ها؟؟؟» بیشتر میشد 

 دستمو روی دست سردش گذاشتم و به سختی گفتم

 « هیچکس ، من جاسوس نیستم»

 منو احمق فرض کردی؟؟بگو کی تا با دستای خودم »

 !«!!!نکشتمت
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 به خدا من جاسوس نیستم»با صورت کبود شده گفتم

» 

 و موهامو توی مشتش گرفت وروی زمین پرتم کرد 

 روی زمین کشیدم پرتم کرد ب سمت درختی سرم با

 شدت به درخت برخورد کرد پایین اومدن

 خونو احساس کردم دست لرزونمو ب سرم زدم و با

 دیدن خون چشمامو با درد بستم که..... مهدیه داوری

 لگد محکمی توی شکمم فرود اومد جیغی کشیدم قبل

 من جاسوووس نیستم»گریه گفتناز ضربه بعدی با 

 « من.. من همون خدمتکاریم ک توی کافه بود

 گاردش پایین اومد ولی چیزی از خشم صداش کم نشد

 «دروغ میگی؟؟چطور میتونی ب من دروغ بگی؟؟»

 خواست ب سمتم بیاد ک یکی از بادیگارداش

 .....قربان راست میگه این همون دختره»گفت

 ورد به سمت مردسرشو چرخوند و اسلحشو در ا

 رفت و اسلحه رو زیر گلوش گذاشت و شلیک کرد

 این قدر این کارو سریع انجام داد که نتونست حرکتی

 بکنه جنازش روی زمین افتاد ، شیطان با خشم



 

 

5

1 

 هیچ وقت هیچ وقت حرف منو نقص نکن»گفت

 «احمق

 دوباره به سمت من اومد چشامو با ترس بستم که

....... 

 ر پی بلند سد چشمامو بازصدای شلیک های پی د

 کردم و ب آشفته بازار رو به روم خیره شدم مامورای

 پلیس بودن ک شلیک کرده بودن ، بادیگاردای

 شیطان اسلحه هاشونو در اوردن و شروع ب تیر

 ...اندازی کردن

 دوتا« سر گرد احمق»شیطان عصبی برگشت وگفت

 اسلحه دستش گرفت و شروع ب شلیک کرد منم

 نه درخت چسبوندم و سرمو با دوخودمو به ت

 دست گرفتم و با ترس به جنازه هایی ک هر لحظه

 بیشتر میشد نگاه کردم

 .......ولی با چیزی ک دیدم تکون شدیدی خوردم

 مهدیه داوری

 یکی از افسرها از پشت یک تنه درخت روی شیطان

 تمرکز کرده بود و روش نشونه گرفته بود نگاهی
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 اندازی بودبهش انداختم مشغول تیر 

 چی کار باید میکردم؟؟باید نجاتش میدادم!؟؟چ دلیلی

 داره که بخام نجاتش بدم؟؟! نه اگه اون میمرد دیگ

 کسی نبود که بخاد ب سواالم جواب بده!!اصال از کجا

 معلوم جوابتو بده ؟؟ندیدی چ قدر وحشیانه تورو کتک

 !!!.زد

 بدون توجه ب افکارم با یک جهش بلند و خودمو به

 سمتش پرت کردم با شدت بهش برخورد کردم ، چون

 توقع این حرکتو اونم از پشت نداشت محکم روی

 زمین افتاد و گلوله از باالی سرش رد شد

 اااااوه نزدیک بودا نگاه ب من انداخت منو محکم

 !!!!!کنار زد ک روی زمین افتادم وحشییییی

 اسلحشو به سمت اون افسر گرفت و با یک تیر

 .ختکارشو سا

 نیرو های پلیس توان مبارزه رو نداشتن پس عقب

 کشیدن در لحظه اخر سرگرد جکسون برگشت ب

 .......سمت ادوارد اما

 با دیدن من چشماش گرد شد و چیزی رو زمزمه کرد
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 با کمی لبخونی حدس زدم کلمه جااااسوس رو بیان

 کرد

 لعنتی به این موضوع فکر نکرده بودم سرگرد با دیدن

 ده بود ک من جزو گروه ادواردممن فکر کر

 فقط همینو کم داشتم ، عالوه بر این که این روانی

 فکر میکرد جاسوسم حاال یک مامور بین الملل هم

 !!منو جاسوس میدونست!!!این نهایت بد شانسی بود

 مهدیه داوری

 سرگرد با بازوی زخمی شده به سمت جنگل دوید

 ا اشارهیکی از با دیگاردا خواست دنبالش بره ک ب

 ......اما قربان»دست ادوارد سر جاش متوقف شد

 ولش کن ، اگ االن بری»ادوارد بی خیال گفت

 بیاریش منم ی گلوله حروم این سرگرد مزاحم میکنم

 به» ، چشماشو ب طرز مسخره ای چر خوند و گفت

 نظرم حیفه همچین نیروی خوبی رو پلیس از دست

 یدش برقو بعد زهر خندی زد ک دندونای سف«بده 

 زد

 یهو ب سمت من برگشت، اوه یا عیسی مسیح!!!تا
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 االن ک خوب بود

 خوب خوب خوب جاسوس کوچولو ، حاال به نظرت»

 « باید باهات چی کار کنم؟؟؟؟

 سرشو روبه روی صورتم اورد و مثال متفکر نگاه

 کرد وموهامو به سمت پایین کشید ک سرم رو به

 گذاشت وعقب خم شدو لوله کلتشو زیر گلوم 

 مثال اینو بزارم اینجا و.......مغزتو داغون»گفت

 «کنم؟؟؟

 !«!!!نه نه این زیاد راحته»یهو خودشو عقب کشید 

 یا بدم از» دوباره خیز گرفت سمتم و تو صورتم گفت

 «قسمت تیکه تیکت کنن؟؟؟۴

 «!!!دوست ندارم۴نه نه ، » باز دوبارع گفت

 ظریههی هی این روانی داشت درمورد کشتن من ن

 !!!!!میداد

 همون جور که روی زمین رو زانو بودم با حرص رو

 »به اون که جدی جدی مشغول فکر کردن بود گفتم

 «هی حالیته داری چی میگی؟؟

 مهدیه داوری
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 !!!!به سمتم برگشت و ی ابروشو انداخت باال

 تو دیگ چجور آدمی»آب دهنمو قورت دادم و گفتم

 و نجات دادم بعدهستی!من همین چند دقیقه پیش جونت

 !«تو میخای منو بکشی؟؟؟؟

 با چشمای طالیش خیره زل رد بهم ، نمیدونستم با چه

 جرعتی این حرفا رو دارم تحویلش میدم، به خداوندی

 خدا دست و پاهام میلرزید ولی باید اینارو میگفتم

 !!وگرنه منو میکشت

 یهو صدای خندش بلند شد مات بهش نگاه کردم االن

 بود البته اینم بگم ک خنده ای که دارم چه وقت خنده

 میگم خنده نبودا!!!! ب جای این که دلم اروم بگیره

 ترسم بیشتر شد خنده هاش وحشت ناک بود یاد فیلم

 !افتادم«سالم سیدنی»

 تو جون منو»بعد یهو ساکت شد و با تمسخر گفت

 انقدر تو رو با تحقیر گفت ک آتیش« نجات دادی؟؟

 .دست خودم نبودگرفتم و دیگ زبونم 

 بله ، من ،مثل اینکه یادت»منم نیشخندی زدم و گفتم

 رفته که کی تو رو از اون گلوله نجات داد
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 !«جناب؟؟؛!!همین من بودم

 تو دختر احمق فکر میکنی اون میتونست منو»

 «بکشه؟؟؟

 از شنیدن کلمه احمق دود از سرم بلند شد و بلند گفتم

 اخته شده صافنه نمیتونست ،نکه بدنت از آهن س»

 میومد میخورد به بدن پوالدیت و تق میافتاد زمین ،ته

 «تهشم یکم غر میشدی جناب

 مهدیه داوری

 آخیش خنک شدم ، حس خوبی ک توی وجودم بود با

 دیدن چشماش که رگه های قرمز توش میجوشید و

 !مشتای گره کردش از بین رفت

 بگم غلط کردم کفایت میکنه؟؟؟

 توی صورت رنگ پریدم فریادبه سمتم خیز گرفت و 

 توی احمق به چه حقی سر من داد میزنی؟؟؟با»زد 

 «چه جرعتی منو به تمسخر میگیری؟؟؟هااااان

 از دردی ک توی بدنم پیچید چشمامو رو هم فشار

 من نمیخواستم مسخره»دادم و با لبای لرزون گفتم

 کنم ،من فقط نمیخام بمیرم گفتم که من حاسوس
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 «نیستم

 د پس چه خری هستی؟؟اینجا»ب و گفتهلم داد عق

 «چه غلطی میکنی؟؟

 اشکام بی اختیار میریخت ریشه موهام خیلی در

 میکرد

 اشک تمساح نریز ، بنال ببینم اینجا» بلند تر گفت

 « چغلطی میکردی تا خودم نکشتمت

 دیگ خبری از اون خنده هاو حرکات مسخره نبود

 !!فقط و فقط خشم بود و بس

 فقط میخاستم یک چیزی ازت»گفتمبا هق هق 

 !«!بپرسم

 و بلند زدم« به خدا من جاسوس نیستم»و بعد گفتم 

 !!!زیر گریه

 مهدیه داوری

 میدونستم که گریه هام الکی و فایده ای نداره ، ولی

 واقعا ترسیده بودم ، من فقط از روی بی عقلی و

 تصمبم عجوالنه ب این جا اومده بودم ولی واقعا مرک

 رگو حس میکردمو خطر م
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 «بس کن جلوی من زر زر نکن» فریاد زد

 من فقط میخام»صدامو بریدم و با هق هق گفتم

 سوالمو جواب بدی همین ،بعد میرم و دیگ حتی

 !«!!قیافمم نمیبینی

 نه بابا، چ برنامه ریزی» یهو هستریک خندید و گفت

 !«!هم کردی؟؟

 اخه احمق کی گفته من قراره ب»و بلند تر فریاد زد

 چیزاایی ک تو گفتی عمل کنم ، اخه کی گفته من باید

 «ب سواالت مسخرع تو جواب بدم

 «یعنی چی!؟؟»با من من گفتم

 یعنی من از اینجا میرم و تورو ب این»با تمسخر گفت

 «درخت میبندم تا شب خوراک حیونای جنگل بشی

 «جدی ک نمیگی؟؟»با ترس گفتم

 ، یعنی اینولی خودم میدونستم ک باهام شوخی نداره 

 اخرشه ؟؟من خوراک گرگ و شغاالی درنده شم؟؟چرا

 !!!فک میکردم اینقدر ادمه ک جوابمو بده

 با یاد سرگرد جکسون اهی کشیدم

 تازه اگ زنده بمونمم هم پلیس بین الملل منو
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 جاسوس میدونه!چجوری باید ثابت کنم بی گناهم؟؟

 واقعا بیگناهم!!با یاداوری این ک من جون این مرد و

 نجات دادم هینی کشیدم دیگ کارم تمومه

 ب قیافش ک با تفریح بهم نگاه میکرد خیره شدم اما

 ....یهو یک چیزی یادم افتاد

 «منو باید با خودت ببری»با صدای محکمی گفتم

 مهدیه داوری

 از لحن محکم من ابروهاشو باال برد و با لحن شکاکی

 چون ، چون من تموم حرفاتونو با اون مرد»گفت

 »نیدم.....و زیر چشمی نگاهی بهش انداختم و گفتمش

 .... جواهر سیاه

 و اگ»سرشو تکون داد و چشماشو ریز کرد و گفت

 «نبرم؟؟؟؟

 اب دهنمو. قورت دادم و سعی کردم جدی باشم

 و نفسمو سریع بیرون دادم«من نقشتونو لو میدم »

 واقعا داشتم با دم شیر بازی میکردم ، خیلی کله خراب

 جلوی یک جنایتکار ایستاده بودم و تهدیدشبودم ک 

 میکردم!!یهو چشمام گرد شد؟؟من تهدیدش کردم
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 سریع سرمو باال اوردم و بهش نگاه کردم

 اوووم جاسوس خوبی»خیره شده بود و گفت

 هستی!پس بیا یک گزینه دبگ هم روی میز بزاریم

 هوووم!!این ک من تو رو بکشم و تو نتونی لب باز

 !«!!!ت این اطالعاتو لو بدی هاکنی و ب قول خود

 شت به این قسمت فکر نکرده بودم!بیا حاال این داشت

 ولم میکرد خودم دوباره بهونه برا کشتنم دستش دادم

 یک سواله فقط خواهش میکنم،،»با بیچارگی نالیدم 

 حتی اگ جوابمو ندی خودم میام و دست از سرت بر

 «نمیدارم

 این قدر چی باعث شده»سرشو تکون داد و گفت

 «اویزون و رو مخ باشی؟؟

 «من فقط یک سوال داشتم!!همین »

 !«بپرس»با بی تفاوتی گفت

 !«!هااا»

 بپرس و برو گورتو گم کن تا زندگیتو»با حرص گفت

 از خوشحالی رو پاهام بند نبودم حاال هرچند«نگرفتم

 ک االن ب درخت قل و زنجیر بودم
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 ریختنمن زمانی ک بچ بودم یک شب چندین نفر »

 تو خونمون و خانوادمو کشتن.. اون شب ، من همه

 چیزو دیدم یک مرد چشم سبز اونارو کشت، چهرش

 هنوز کابوسمه

 ،با یاداوری اون روز بغضم گرفت

 تو، تو»بغضمو خوردم «! ب من چ ربطی داره اینا!»

 اونشب اونجا بودی ، من خالکوبی روی دستتو

 «یادمع؛

 اره ، توهم» م سرمو تکون داد« من؟؟؟»مات شد

 بودی ، تو نکشتی اما اونجا بودی تو اون مردو

 «میشناسی بهم بگو کیه؟؟؟

 مهدیه داوری

 این اصال سوالی ک میخاستم بپرسم نبود اما نمیدونم

 چی شد ک پرسیدم

 با اخم« یعنی چی؟؟»بلند گفتم« نمیدونم»

 دهه از زندگیمو ادم کشتم و۲صداتو ببر من »گفت

 قتل بودم؛نمیتونم همه رو ب ملیون ها بار شاهد

 « حافظم بسپارم
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 سرمو پایین انداختم لعنتی

 «چی؟؟؟»صداش بلند شد« باشع پس منو ببر ایتالیا»

 من جونتو نجات دادم بهم مدیونی منو ببر ایتالیا »

 «!!!!من باید اون مردو پیدا کنم

 جوابمو ک ندادی ، پس منو»اومد حرف بزنه ک گفتم

 دو پیدا کنمببر!!من باید اون مر

 « نه»زل زد بهم بعد چند ثانیه گفت

 و در جهت مخالفم حرکت کرد

 هی، هی، کجا میری؟؟بابا من جونتو»صداش زدم

 نجات دادم ، بعد تو منو اینجا ول میکنی و بلند تر

 باتوووووام من دست از سرت بر نمیدارم» صدا زدم

 ، شیطوووون

 یادیک لحظه خودم از لحنم خندم گرفت!اخه شیطون 

 اینایی افتادم ک دارن ی بچ

 سالرو صدا میزنن و میگن شیطووون۲ه تخس 

 مامان

 توی افکار احمقانم شنا میکردم ک

 با صدای پره های هلکوپتری چشمام گرد شد هلکوپتر
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 نزدیک زمین شد و شیطان با یک جهش سوار شد

 لعنتی چشمام پر اشک شد ، حاال باید چی کار میکردم

 کی هوا نمونده بود و همین جورچند ساعتی تا تاری

 هم صدای زوزه گرگ ها میومد

 داشتم ب بخت بد خودم لعنت میفرستادم ک

 یهو ی چیزی سمتم پرت شد و چاقوی دسته طالیی

 کنار بازوم توی تنه درخت فرو رفت و طناب پاره شد

 نفسم قطع شد

 سرمو با بهت باال اوردم و نگاهمو ب اون ک توی

 ود دوختمچارچوب در هلکوپتر ب

 اگ میخای زنده بمونی بجنب ، هر» صداش بلند شد

 « چند اگ حرف اضافه بزنی میکشمت

 با بهت نگاه کردم چی شد!!!قبول کرد

 مهدیه داوری

 سریع طنابارو از دورم باز کردم و ب هلکوپتری ک

 متر تا زمین فاصله داشت خیره شدم )حاال۱۰

 (چحوری باید سوار شم؟؟؟

 پام روی زمین افتاد ،خوب اینناگهان طنابی جلوی 
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 یعنی چی!!!با تعجب داشتم نگاه طناب میکردم ک با

 اگ قصد اومدن نداری برم؛ب حد»صدای خشنش گفت

 «کافی امروز عالف بچه بازیات شدم

 چیییییی؟؟؟؟میخاست از این طناب برم باال، بیخیاااال

 مگ من تارزانم

 زمینعمرا این کارو میکردم اما با دیدن طنابی ک از 

 فاصله گرفت پشبمون شدم هلکوپتر داشت حرکت

 میکرد

 سریع طنابی و ک یک وجب از سرم باالتر رفته بوذ

 وتوی هوا معلق بود و چنگ زدم و خودمو اویزونش

 کردم خوبیش این بود ک یک گره بزرگ داشت ک

 میتونستم دستمو بهش بند کنم

 توقع داشتم ک هلکوپتر متوقف شه اما با حس کردن

 شدن ارتفاع جیغغغغ کشیدم زیاد

 وحشتناک بود هلکوپتر ب سرعت اوج گرفت کف

 دستم عرق کرده بود و میلرزید

 تموم جنگل زیر پام بود و من جونم بند یک گره

 ،« منو ببر پایین؛ رواااااانی»جیغغغ کشیدم
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 صدای جیغم تو صدای قهقهه های شیطانیش اکو

 میشد

 بزرکی داشتم سکته میکردم یکهو چشممم ب چنار

 خورد ک هر لحظه داشت نزدیک تر میشد نه من

 نزذیک تر میشدم

 دهنمو باز کردمممم و با تمومم وجودم جیغ زدم

 ک یهو جهت عوض شد و از درخت دور شدم

 چشمام داشت تار میشد و دستام شل، ک هلکوپتر

 متوقف شد چشمای خستمو ب باال کشیدم

 تواگ نمیخای دوباره حرکت کنیم خود»صداش اومد

 «بکش باال

 مگ میتونستم!!!!میخاصتم لج بازی کنم اما از ترس

 دیوونه بازیش خودمو ب سختی کشیدم باال

 به محض این ک پامو داخل هلکوپتر گذاشتم

 در مقابل چشمای سرد وشیطانی اون بیهوش

 .......شدم

 مهدیه داوری

 با احساس تکونی چشمامو باز کردم و خمیازه کشون
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 ا چیزی ک دیدم خمیازه توی دهنمخودمو کشیدم اما ب

 ماسید

 !!یک اتاقک فوق العاده زیبا و الکچری

 با تعجب توی جام وول خوردم ک متوجه صندلی

 شیک و راحتی شدم ک روش خوابیده بودم

 سرمو با کنجکاوی ب سمت راستم چرخوندم ک با

 دیدن پنجره گردو کوچکی فهمیدم ک اینجا اتاقک

 نیست و یک کابین هواپیماست

 مات پنجره و ابرایی ک ب سرعت میگذشتن بودم ک

 صدای پر تمسخر ادوارد از کنار گوشم بلند شد هینی

 از ترس کشیدم ، حاال هرچند کنار گوشم نبود. ولی

 بلندی صداش باعث شده بود فکر کنم خیلی نزدیکع

 انرژی خودتو الکی حروم نکن ، اینجا چیزی برای »

 «جاسوسی وجود ندارع

 نگاه ب من تیکه میندازه ، بی توجه بهشمردیکه رو 

 دوباره ب اطراف خیره شدم

 توی کابین یک هواپیما بودیم ک چیدمانش جوری بود

 ک داد میزد خصوصیه
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 صندلی راحتی طالیی مشکی قرار داشت ک به۴فقط 

 طور زیبایی چیده شده بود

 متری ک روش انواع اقسام میوه۲یک میز بزرگ 

 بود حد فاصل صندلی من ها و خوراکی ها چیده شده

 با صندلی رو ب رویی ک االن خالی بود میشد

 مهدیه داوری

 متری صندلی ادوارد بود۱سمت چپم با فاصلع حدودا 

 ک چیدمان اونم در مورد میز و صندلی رو ب رو کپی

 من بود

 با دوباره شنیدن صداش دست از کنجکاوی کشیدم

 «یزنیبدم میاد مثل دستگاه اسکنر ب اموالم زل م »

 چ بعد این حرف با نگاه کردن ب قیافه وا رفته من

 نیشخندی زد

 (سرمو با تاسف تکون دادم )مردک الکی خوش

 یهو مغزم شروع ب کار کرد و یادم اومد من اصال

 نخابیده بودم بلکه بیهوش شده بودم با یاداوری

 عوضی بازیش تو جنگل نگاه متنفرمو ب سمت اون

 تش در حالی ک اونو بک با بیخیالی ب صندلی راح
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 عقب خم کرده بود لم داده بود و پاهاشو روی میز

 انداخته و چشماشو بسته بود ، دوختم

 خودتو»بعد چند دقیقه در حالی ک پوزخند میزد گفت

 اذیت نکن ، این نگاها روی منی ک یک قاتل عوضیم

 «هیچ تاثیری ندارع

 با شوک بهش نگاه کردم ب عالوه اینکه با خودم

 میکردم چطور فهمید زل زدم بشفکر 

 خدارو بابت اینکه خودش میدونه چ عوضی شکر

 کردم

 مهدیه داوری

 نگاهمو گرفتم و تکیمو ب صندلی نرم و راحتم زدم و

 سعی کردم بدون فکر کردن ب اون روانی عوضی از

 .این فرصت پیش اومده نهایت لذتو ببرم

 با فکر کردن ب این افکار سرمو با لذت تکون

 .....دادم

 یک ربع بعد درحالی ک واقعا حوصلم سر رفته بود

 دستمو توی جیب شلوارم فرو بردم و ب جستجوی

 گوشبم پرداختم ک خودمو باهاش سرگرم کنم
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 اما با پیدا نکردن گوشیم چشمام گرد شد یعنی چی

 من مطمعنم ک صبح گوشیمو توی جیب شلوارم

 گذاشتم

 ود کمحض اطمینان جیبای سوشرتمم گشتم ولی نب

 نبود انگار اب شده بود

 !!!!یعنی چی اخه؟؟؟مگ ممکنه

 پووووفی کشیدم و لبامو با زبونم تر کردم و بعد چند

 تو..یعنی شما گوشب منو» ثانیه مکث گفتم

 «ندیدین؟؟

 با نگرفتن جوابی ازش چشم غره ای بهش رفتم تابلو

 بود بیداره ها ولی زورش میاد جوابمو بده

 پشت سر ادوارد بادیگارد۲سرمو ب سمت 

 برگردوندم و روی صندلیم نیمخیز شدم

 شماچی؟گوشی منو ندیدی؟؟ مدلش زیاد باال نی ، »

 یعنی حقیقتا مال عهد بوقه ولی خوب االن بهش نیاز

 ..«.....دارم ، نکه اطالعات

 مهدیه داوری

 با صدای بلند ادوارد از جا پریدم و با ترس بهش نگاه
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 کردم

 «ون بگیر دختربتمرگ سر جات و خفه خ»

 از ترسم سریع نشستم و اب دهنمو قورت دادم و زیر

 لب گفتم

 «من فقط دارم دنبال گوشیم میگردم همین »

 !«!!!!!!نگرد ، پیداش نمیکنی»بی تفاوت گفت

 هنوز نه چشماشو باز کرده بود نه تغییری توی

 ژستش داده بود

 «سوزوندمش»ادامه داد

 چشماشو باز بلندی گفتم ک باالخره« چی ؟؟؟؟؟؟»

 کرد و نگاه بیخیال و خونسردشو بم پوخت و شونشو

 باال انداخت

 از عصبانیت داشتم منفجر میشدم درسته چیز خاصی

 توی اون گوشی نداشتم و نهایت استفادم این بود ک

 گاهی یک زنگ ب کت یا صوف بزنم یا ب حای

 ساعت مچی استفاده کنم

 ه من دستولی با همه اینا اون حق نداشت بدون اجاز

 ب وسایل شخصی من دست بزنه و خود رای اونو از
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 بین ببره

 «ب چ حقی؟؟؟»با صدای بلندی رو بهش گفتم 

 «حالیته!؟؟_صداتو ببر ، حق و من تعیین میکنم »

 با عصبانیت اومدم چیزی بگم ک صدای انفجار

 بزرگی

 اومد و تموم چزاغ ها ارور خطر میداد و نور قرمز

 ......هشدار میداد

 هدیه داوریم

 با دود زیادی ک توی کابین پیچید مطمعن شدم که

 هواپیما اتیش گرفته

 با ترس ب ادوارد ک از جاش بلند شد و نگاهی ب

 این اشفته بازار انداخت نگاه کردم

 با عصبانیت رو ب بادیگاردایی ک داشتن ب اینور

 «!!!چ خبر شده؛»و اونور میرفتن گفت

 به محض رسیدن بقربان ، »بادیگارد با ترس گفت

 «خط هوایی ایتالیا بهمون شلیک کردن

 یا ترس دستمو روی دهنم گذاشتم ) هواپیما رو

 (!!!!!منفجر کرده بودن
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 !«!!احمقای ترسو» ادوارد فریاد کشید 

 بدون اینکه چیزی بردارین!!بپرین» و بعد فریاد کشید

 پایین

 و جلوی چشمای متعجب و ترسونم بادیگاردا با

 مخصوص خودشونو پرت کردن پایینپوشیدن چتر 

 اگ میخای زنده» ادوارد چیزی سمتم پرت کرد وگفت

 «زنده کباب نشی بپوش

 مات بهش زل زدم ازم میخاست از هواپیما اونم تو

 این فاصله بپرم

 سرمو تکون دادم چند قدم عقب رفتم من نمیتونستم

 حاضر بودم کباب شم ولی این کارو نکنم

 سمت درب هواپیما ک حاال با پوشیدن اون چتر ، ب

 کنده شده بود رفت

 کل فضای کابین پر از دود شده بود و نصف هواپیما

 سوختع بود ب طوری کم شدن ارتفاع رو حس

 میکردم

 با این اوصاف بازم حاضر نبودم بپرن پایین من دلشو

 نداشتم
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 جلوی در ب سمت منی ک خیره شده بودم ب چتر

 د و ب سمتم خیزبرگشت با عصبانیت پوف بلندی کشی

 گرفت توی یک حرکت دستشو زیر زانوم انداخت و

 .......بلندم کرد از همون فاصله شروع ب دویدن کرد

 پرید!!!!!! و همون لحظه بود ک هواپیما با صدای

 بدی منفجر شد و موج گرمایی عجیبی ب سمتمون

 روونه شذ

 مهدیه داوری

 احساس میکردم پوستم سوخت چشمامو محکم بستم

 ترس جونی نداشتم ک بخام سفت بگیرمش اینقدراز 

 شل و بی جون بودم ک اگه ولم میکرد راحت ازش

 جدا میشدم ناگهان چتر باز شد و توی هوا معلق

 شدیم چند دقیقع بعد حس کردم روی زمین فرود

 همون جور چشمامو مخکم بسته بودم ک صداش

 اومد

 باورم نمیشد« هی دختر، بلند شو تموم شد»

 میترسیدم چشمامو باز کنم و ببینم معلقم

 بهتره تا پرتت نکردم روی» صداش دوباره اومد
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 ..«. زمین چشماتو باز کنی و با زبون خوش

 ..صداش باز عصبانی بود

 نکه نخام بیام پایین ولی جون ندارم روحی تو بدنم

 .....حس نمیکردم

 توی این فکرا بودم که...........بوووم

 تخونم خورد شد وحشییییییناله ای کردم اس

 مگ من گفتم مثل گونی برنج بلندم کنی ک االن)

 (وحشی بازی میکنی

 هر چند جرعت نداشتم اینارو بلند بگم ولی القل خودم

 ک راضی میشدم

 قربان تو»یکی از بادیگاردا گفت 

 «محدوده.......هستیم

 زنگ بزن بگو ماشین بفرستن»ادوارد بی تفاوت گفت

 «ک حسابی خستم

 و بعد روی تنه درختی بریده شده نشست

 همون جور ک پامو مالش میدادم خودمو ب سمت

 درختی کشیدم و بهش تکیه زدم و زل زدم ب ادوارد،

 من االن توی ایتالیا بودم، همراه بزرگ ترین )
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 جنایتکار دنیا

 کسی ک هنوز پاش ب ایتالیا نرسیده دشمناش قصد

 کار یک کشتنشو داشتن مطمعن بودم این انفجار

 جنایتکار مثا خودشه چون مسلما

 نیروی پلیس از این حرکات ک ممکنه ب مرددم اسیب

 بزنه انجام نمیده

 نگاهمو حس کرد و سرشو باال اورد و مستقیم بهم

 تا حاال»نگاه کردچند ثانیه نگاهشو بهم دوخت و گفت

 «چیزی هم دستگیرت شده!؟؟

 مهدیه داوری

 «هااا؟؟»من ک توی دنیای دیگ بودم گفتم

 ی ساعته زل زدی بهم و داری» نیشخندی زد و گفت

 نگاهم میکنی نوع نگاهت مثل نگاه کردن ب هواپیمام

 «بود

 نکنه میخای بگی ک»وسط حرفش پریدم و.گفتم

 !«بخاطر نگاه من اون اتفاق افتاد؟؟

 نه میخاصتم» یک ابروشو با تفریح برد باال و گفت

 هم دستگیرتبگم ک بعد این همه نگاه کردن چیزی 
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 شد؟؟؟

 با تعجب ب حرفای بی سر و تهش گوش میداد و فکر

 میکردم چ ربطی دارع ؟؟؟

 !«!!جاسوس کوچولو»ک اروم تر گفت

 چرا اصرار داری منو» با حرص نگاش کردم

 !«جاسوس جلوه بدی ها!؟؟

 البته بیراهم نمیگی» بی توجه ب حرص خوردنم گفت

 «امکانش هست

 «امکان چی؟؟؟» با حرص گفتم

 این ک توی» سونشو انداخت باال و موزی نگام کرد

 جاسوس امارمو داده باشی و توی این انفجار بی

 «تقصیر نباشی

 ب نگاهات ب هواپیما ک» و بعد بدجنس ادامه داد

 !«!!!میخورد امار بده باشی

 ....من غلط کردم ب هواپیمای این مردک نگاه کردم

 یکقشنگ میفهمیدم دارع حرصم میده چون اگ )

 درصدم حس میکرد کار من بوده درجا منو میکشت

 (نه اینکه بشینه جلوم و زل بزنع و بهم از کارم بگه
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 ........عاخه زنج» با حرص بهش توپیدم 

 ...میخاصتم بگم زنجیری ک ترسیدم و پشیمون شدم)

 اخه اقا ، جناب، خفن، اخه من گیریم جاسوس با»

 پودر چی امار دادم ها؟؟؟با گوشی ک جنابعالی

 کردی!!! مهدیه داوری

 باز دوباره یادم افتاد ک گوشیمو اتیش زده حرصم

 گرفت

 حیف ک ازش میترسیدم حیف وگرنه یک مشت جانانه

 توی صورتش میزدم تا دماغ سر باالش پخش شه تو

 ....صورتش

 ولی این فقط در حد یک ارزوی محال باقی میموند

 با صدای همون بادیگارده ب خودم اومدم

 «قربان، ماشین جلو منتظرتونه، تشریف بیارین»

 ادوارد بلند شد و ب راه افتاد منم سریغ بلند شدم

 کناره سوشرتم پاره شده بود و موهام بهم ریخته بود

 پشت سر ادوارد حرکت میکردم

 تا بادیگارد دورمونو گرفته بودن۱۳

 با کنار زدن شاخه یکی از درختا توسط همون
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 مشکی رو دیدم بادیگارده یک لیموزین

 درو برای ادوارد باز کردن منم همون جور ک دهنم

 باز

 بود و داخلو کنکاش میکردم سوار شدم و با روب

 روی

 ادواردی ک چشماشو بسته بود و سرشو ب بالشتک

 ماشین تکیه داده بود نشستم

 بابا ، چ قدر این شیطان چ قدر پولدارع، اون از اون)

 ی ،اینم از اینهواپیمای الکچری، هلکوپتر شخص

 ماشین خفنش یعنی این پوالرو از خالف در

 میاره؟؟؟....اونوقت منه بدبخت خیر سرم صبح تا شب

 (با شرافت کار مبکنم اخر ماه هیچی ب هیچی

 اهی از بدبختی خودم کشیدم ک نگاه ادواردو روی

 خودم حس کردم سریع نگاهمو از ماشین گرفتم

 (میگ کار تو بودهواال باز ی تیر اندازی چیزی بشه )

 (نیشخندشو با سر پایین افتادمم حس کردم )روانی

 برای اینک نگاه نافذشو بگیرع ازم سوالی ک ذهنمو

 اوووم.. میشه یه» مشغول کرده بود رو ازش پرسیدم
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 سوال بپرسم؟

 «بگو»

 «چرا منو ب ایتالیا اوردی»

 مگ این تو نبودی ک ب خاطر اومدن ب ایتالیا»

 «التماسم میکردی؟؟

 اوال التماس نکردم ازت خواستم فقط، دوما منظورم»

 « این بود ک چرا قبول کردی

 اخه تو ی» و با نگاهی زیر چشمی بهش گفتم

 ادمکش بی رحمی و این ک بخای بحرفم گوش کنی

 «عجیبه

 فک کن تصویه» پلکی زد ونگاهشو ازم گرفت وگفت

 «حساب برای نجات دادن جونم

 !!ساس دین کرده بودمات بهش نگاه کردم یعنی اح

 مگ خالفکاراهم این چیزارو حالیشونه؟

 از اون جایی ک توی این برخوردا فهمیدم ادم »

 سمجی هستی میدونستم میای ایتالیا و مثل مگس

 و پوزخندی زد«دنبالم میوفتادی

 ، چرا حس میکردم ی چیز میلنگه،
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 درگیر جوابش بودم ک با ایستادن ماشین از فکر

 .........بیرون اومدم

 مهدیه داوری

 در سمت ادوارد باز شد و پیاده شد منم ب سختی از

 همون در پیاده شدم حاال میگین چرا!؟!خوب معلومه

 چون بلد نبودم درو باز کنم

 با چیزی ک میدیدم چشمام کف دستام بود و فکم رو

 زمین

 ی عمارت فوق العاده زیبایی ک از مر مر های)

 (!رگی ک طالیی بوددرخشان ساخته شده بود و در بز

 و چرا این مرد صاحب بهترین ها توی دنیا بود؟؟؟

 ادوارد ب سمت در رفت ، نمیدونم چرا ماشینو داخل

 نبردن

 (ب من چ بزن بریم عشق و حال)

 همین حور ک اطرافو دید میزدم دو نفر جلوم ظاهر

 «هی برین کنار»شدن و سد راهم شدن گفتم

 این قدر هم غولاما مثل ربات سر جاشون وایستادن 

 پیکر بودن ک جرعت چیزی گفتن نداشتم بهشون
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 «هی ، هی ،اینحارو نگاه کن»بلند صدا زدم

 ادوارد ک روی پله دوم بود تا در اصلی رو باز کنه و

 وارد خونه رویاییش شع ، با شنیدن صدام کالفه

 «چیه ، باز چی میخای؟؟»برگشت

 رداشاره ای ب این غول تشن هایی ک با صدای ادوا

 «نمیزاشتن بیام تو، » کنار کشیده بودن کردم و گفتم

 قدمی ب سمت داخل برداشتم ک صدای ادوارد منو

 «کجا بیای؟؟» ماتم کرد

 بیام تو»با بهت اشارع ای ب خونش زذم و گفتم

 «دیکه

 سرشو تکون دادو بادجلو اومدن چشمای طالیی و

 ببین دختز جون من خیلی»خستشو دوخت بهم

 بار ب جونم یپ قصد شده یک۲خستم، از صبح 

 بارتوسط پلیس یک بارم یک حرومزاده دیگ ک

 نمیدونم کی بوده، و از همه بدتر اشنایی با توی زبون

 «نفهم بود پس تا سگ نشدم بزار برم استراحت کنم

 مهدیه داوری

 با تعجب نگاش میکردم میگفت برم؟؟؟منظورش چی
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 بود؟؟کجا برم؟؟

 چ» الفگی گفتسوال اخرمو بلند کفتم ک با ک

 «میدونم

 برو ، ب این راحتی؟؟؟، چطور» با حرص گفتم

 میتونی بگی برو اونم با اینک میدونی هیچ جا ندارم

 «برم؟؟؟

 شانس اوردی بد فرم خستم» پوفی کشید و گفت

 وگرنه جوری میکشتمت ک عبرت باشع برای

 ایندگان؛

 بعدم ب من چ ک تو جایی نداری؟چ دخلی ب من

 ۰«دارع

 تو خودت گفتی منو میاری ایتالیا حاال» گفتمبا خشم 

 «ب امون خدا ولم میکنی؟؟؟؟

 صداتو بیار پایین، من گفتم میارمت»عصبی شده گفت

 !«!!ایتالیا نگفتم اجازه میدم تو عمازت من بمونی

 «جایی ندارم برای زندکی»اروم زمزمه کردم 

 ب من ربطی ندارع ، دوباره نبینمت»بی تفاوت گفت

» 
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 خیلی راحت رفتو رفت!!!

 منم با تعجب. رفتم ب سمت در بزرگ عمارت و اونو

 باز کردم و همزمان ب حرکات ادوارد ، تموم امروز

 فکر کردم

 برام یک تجربه جدید بود

 جلوی در بزرگ روی یکی ازج پله های جلوی در

 نشستم، هوا کم کم

 داشت سرد میشد ؛بیشتر توی خودم جمع شدم

 های صفید دادم کنشستم و تکیمو ب سنگ نما

 میدرخشبد ، خالیه خالی بودم حس عجیبی داشتم

 گونمو چسبوندم ب سنگ نماها و اشک ریختم برای

 تنهایی و بی کسیم

 من اگ کسیو میداشتم االن

 اینجا نبودم و این مرد نمیتونست بم زور بگه و منو

 !بیرون کنه

 !!!!تحقیر شده بودم

 م و بعدچشمامو با تمرکز روی سردی سنگ نما بست

 از
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 .....چند دقیقه ب دنیای بیخبری رفتم

 مهدیه داوری

 با صدای یکی از بادیگاردا نگاهمو بهش دوختم نه

 اسمشونو میدونستم و نه قرار بود بدونم مهم نبود

 ساله برای من کار میکنن ، هیچ وقت اسم ادما۱۰

 برام مهم نبوده

 «بگو؟»

 !«!!قربان این دختره هنوز جلوی دره»

 مانیتور رو ب رومو روشن کردم و ب دخترکی که

 توی خودش مچاله شده بود و ب دیوار تکیه داده بود

 خیره شدم

 نمیتونستم اسم کارشو بزارم شجاعت چون ب نظرم

 بیشتر حماقت بود و این دختر واقعا احمق بود که

 حاضر شده بود همراه من بیاد، ولی خوب این

 .....حماقتش اونقدرا هم بد نیست

 «قربان، عامل انفجار دیروزو پیدا کردیم»

 با صندلی چرخ دارم چرخی دادم و ارنجامو روی میز

 گذاشتم
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 «خوب؟؟»

 ..«...کار دیکتاتوره»

 «حدس میزدم کار اون باشه»خنده بلندی کردم 

 اون دیگ داره اعصابمو خورد» و بعد ادامه دادم

 «میکنه

 «دستورتون قربان؛»

 براش ی دعوتنامه»سرمو جلو کشیدم اوووووم 

 « بفرستین

 ،«چشم قربان»

 مثل اینکه»با نگاه ب مانیتور نیشخندی زدم و گفتم

 نیاز نیست ، در عمارتو باز کنین مهمون ناخونده

 !«!!داریم

 و با نیشخند ب اون ک از ماشین ضد گلوله اش

 بیرون اومد چشم دوختم

 ،«اون دختره رو بیارین داخل»

 میدونست سرپیچی اژبا تعجب بهم نگاه کرد اما 

 دستورم یعنی مرگ

 و اطاعتی کرد و رفت
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 چند دقیقه نگذشت ک صدای پاشو شنیدم داخل شد

 و همزمان چند تا بادیگاردی ک توی اتاق مستقر

 بودن

 به سمتش رفتن امکان نداشت نشناسنش این مرد

 مغرور و ک از چشماش سردی میبارید

 با دیدن حرکت بادیکاردا پوزخندی زد

 «ون بزارینتنهام»

 ..«...اما قربان» یکی از بادیگاردا با خشونت گفت

 همون جور ک با نیشخند ب چشمای سردش خیره

 شدم

 تنهامون بزارین، اون این قدر احمق نیست ک» گفتم

 «توی عمارت خودم ب جونم قصد کنه

 مهدیه داوری

 چ چند دقیقع بعد صدای بسته شدن در با صدای

 قدمای محکمش همراه شد

 ای ب صندلی زدم و با بیخیالی بهش خیره سدم تکیه

 دیکتاتور معروف رییس باند قاچاق عتیقه ، توی »

 «عمارت من چی میخاد
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 میبینم ، سگ جون تر از این» نشست و گفت

 «حرفایی

 «نظرت درمورد نمایشم چی بود؟»و بعد سرد تر گفت

 زودتر از اینا باید میفهمیدی ک من» بیخیال گفتم

 «سال زمان کمی نیست۱۰خعلی سگ جونم،

 خعلی» بعدم مقابل چشمای سردش زهر خندی زدم

 «عالی بود فقط ، تیرت خطا رفت

 قصد کشتنت و نداشتم» مثل خودم زهر خندی زد 

 «وگرنه االن خورده هاتم پیدا نمیشد

 «تالشت برای نشون دادن قدرتت ستودنیه »

 مگ بهت» صدای فریاد بلندش باعث لبخندم شد

 «از پاتو حرفه من بیرون بکش؟؟؟ هشدار ندادم

 هیش ، اروم باش پسر ، ما»پاهامو انداختم روی میز

 «باهم دشمنی نداریم

 چرا رییس اون باند»جلو اومد و خم شد توی صورتم

 باندو کشتی اونم دقیقا شبی ک من باهاشون معامله

 «داشتم

 « چون من یک ادمکشم»ابرومو باال انداختم
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 اینو بدون ک ی روز»دلباشو بهم فشرد و صاف ش

 میکشمت شیطان، اگ اراده کنم دود مانتو ب باد میدم

 برام مهم نیست همه دنیا ازت میترسن چون منم مثل

 خودت یک عوضیم ک چیزی برای از دست دادن

 «ندارم

 میدونی چرا با این» دستمو زیر چونم زدم و گفتم

 همه گستاخیت تا حاال دخلتو نیاوردم ؟؟؟

 و ب سمتش رفتم تلو خوران چرخی از جا بلند شدم

 !!چون هیچ غلطی نمیتونی بکنی»دورش زدم و گفتم

» 

 من قدر»ب سمت در رفتم و اشاره ای ب بیرون زدم

 کنارم رد شد دقیقا از نیمرخ« مطلق این کشورم

 توهم یادت نرع ک من» سرشو کج کرد و گفت

 «دیکتاتورم

 و بیرون رفت

 مهدیه داوری

 دیگارد چشمامو باز کردمبا شنبدن صداب خشن با

 «اقا دستور دادن بیای تو»
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 همون جور که گردنمو ماساژ میدادمدبلند شدم و

 مردشور اون» خاک رو لباسامو تکوندم و گفتم

 «اقاتونو ببرن

 نگاه وحشتناک مرد باعث شد خفه شم )چ فدم رو

 اون زنجیری حساسه،،، البته منم رییسم ی جانی

 (پولدار باشه حواشو دارم

 خودم ک اومدم دیدم خبری از بادیگارده نی کجا ب

 !غیبیش زد؟؟

 اوووف گارد امنیتی خونشم مث خودش قاطین

 همون جور ک راه میرفتم ب داخل عمارتش نگاه

 کردم

 یک باغ بزرگ ک از اون همه درخت فقط بید)

 مجنونو

 میشناختم بود، یک اب نمای بزرگ ک ازش اب میوند

 باال با رنگ های مختلفماشین مدل ۱۰، میتونم بگم 

 ک

 مدلشونو نمیتونستم تلفظ کنم ، با دیدن عمارت اصلی

 (دلم میخاست سوت بلندی بکشم و بگم جوووووون
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 مهدیه داوری

 همون جور ک به افکار خودم میخندیدم دستگیر درو

 .......کشیدم و وارد شدم ک

 یهو ب چیز سفتی خوردم و چند قدم عقب عقب

 رد یا یکی از بادیگاردا رو ببینمرفتم توقع داشتم ادوا

 سرمو با خشم باال اوردم ولی با چیزی ک دیدم چند

 ....قدم عقب رفتم

 یک جفت چشم مشکی یخی که با بیتفاوت بهم نگاه

 میکرد

 بعد از چند ثانیه از کنارم رد شد اگه بگم یک سوز

 سردی بهم خورد دروغ نگفتم بدنم لرزید

 دیاین دیگ کی بود؟؟؟ چ چشمای سر)

 داشت.،قیافش؟؟؟چرا چهرشو یادم نمی اومد اینذقدر

 محو چشماش بودم ک یادم رفت بهش نگاه کنم ، چ

 (بوی عطری هم داشت المصب

 چند تا نفس عمیق کشیدم و ب خودم مسلط شدم

 رییس میخاد» صدای بادیگارد ادوارد بلند شد

 «ببیندت
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 سرمو تکون دادم و ب سمت اتاقی ک بادیگارد میرفت

 رفتم

 درو باز کرد و عقب کشید من وارد شدم بعد درو بست

 یک اتاق بزرگ، با دکور مشکی طالیی، کتابخونه ی)

 بزرگی ک سمت چپ قرار داشت و پرده های اتاق

 همه

 .....انداخته بود

 (چرا پرده هارو انداخته حیف همچین ویویی نی؟؟؟

 !«!!!اگ اسکنت تموم شد بشین»ادوارد

 م خاک تو سر ندید بدیدم کننهیییی چرا من اینو ندید

 گلومو صاف کردم و روی کاناپه راحتب نشستم و

 ادوارد پشت میزش و روی صندلی بزرگ چرمش

 نشسته بود

 ،،«تو واقعا احمقی»

 «چی؟؟؟؟؟؟»چشمام گرد شد

 تو کل دیشبو روی یک پله» شونشوو انداخت باال

 !«!!جلوی در عمارت من خابیدی

 :ادامه داد و بی توجه ب چشمای دزشت شدم
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 فک کنم خیلی بدبختی چون اصال برای جونت »

 ارزش قاعل نیستی ک توی ایتالیا با وجود این همه

 قاتل و ادمکش و... خیلی راحت میگیری توی خیابون

 «میخابی

 اها بعد دقیقا» با حرص رو ب قیافه مفرحش توپیدم

 کجا مبرفتم ، وسط شهر رو کارتون میخابیدم ، القل

 جرعت نزدیک شدن ب امارتتو دلم خوش کسی

 «ندارع

 برای اینه ک میگم احمقی ،»ادوارد پوزخندی زد

 اینجا

 «ادمای زیادی هستن ک میخان به من صدمه بزنن

 «منظور؟؟» با بهت گفتم

 »شونه ای باال انداخت و چشمای طالییشو گرد کرد

 اینو گفتم تا از امشب جلوی عمارت میخابی بدونی هر

 اینجا منفجر بشه، یا چن تا ادمکشلحظه ممکنه یا 

 بریزن تو امارت و .. دستشو ب معنای خالص زیر

 «گردنش برد

 این مرد روانی بود میخاصت منو ازار بده ،همون)
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 (خاب راحتمم کوفتم کنه

 حاال هم برو ، ک اصال حوصلتو»یهو بلند شد وگفت

 «ندارم

 «گفتی بیام تا همینارو بم بگی؟؟؟؟؟»با تعجب گفتم

 م شاخ در میاوداشت

 ردم

 مهدیه داوری

 مگ میتونه چیزی دیگ هم»ابرویی باالانداخت

 «باشه؟

 تو روانی!!ب»من با حرص مشهودی بلند شدم و گفتم

 «خدا کم داری

 !!!!صدای قهقهش سوهانی شد روی اعصابم

 اومدم ی چیزی بگم بهش ک یهو یک بادیگارد سریع

 بدون در زدن وارد شد

 ......اینجا مگ»ادوارد با خشم غرید

 اما با دیدن صورت پر خون اون بادیگارد حرف تو

 دهنش ماسید

 و« شرمندم رییس ولی باید سریع تشریف بیارین»
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 نگاهی ب ادوارد انداخت ک نمیدونم ادوارد تو نگاش

 چی دید و لعنتی گفت و چرخید سمت من و با خشم

 !«!!برو تو اتاقت و ب هیچ عنوان بیرون نیا» گفت

 رون زدو سریع بی

 و من هنگ ب این موضووغ فکر میکردم ک

 منظورش

 از اتاقت چی بود!!مگ من اتاق دارم؟؟؟

 هنوز داشتم ب در نگاه میکردم و حرف ادواردو

 تجزیه و تحلیل میکردم ک یهو در با شدت باز شد و

 مرد با ماسک سیاه و هیکلی درشت درحالی ک۲

 مسسل ب دست داشتم وارد شدن

 اسلحشونو باال گرفتن از ترس ی قذمبا دیدن من 

 عقب رفتن، یکیشون ب سمت من اومد و منوکنج

 دیوار چسبوند

 ب سمت میز ادوارد رفتن چ و تموم محتویات رو

 بیرون ریختن و بعد کتابخونه رو گشتن

 مهدیه داوری

 مردی ک کل اتاقو زیر رو کرده بود برگشت و
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 «این جا نیست؟»گفت

 «لعنتی»و بعد بلند گفت

 رییس خیلی»ردی ک منو خفت کرده بود گفتم

 ...ناراحت میشه، درسته چیزی پیدا نکردیم ولی

 و سرشو ب سمت من چرخوند و منو با نگاه کثیفش

 بر انداز کرد

 ولی میخام تو این فرصت»و با لحن شهوتناکش گفت

 « از این پیشی کوچولو نهایت استفاده رو ببرم

 و بعد دستشو قاب سینه ام کرد

 ب لباسم زد ک بخاطر کهنه بودنش سریع پارهچنگی 

 شد، سرشو ب سمت گردنم خم کرد ک

 چ غلطی میکنی بیا بریم تا اون»مرد اولی گفت

 «شیطان روانی سر نرسیدع

 »اون مرد همون جور ک لبشو ب ترقوم کشید گفت

 «فعال دنبال نخود سیاهه

 با بر خورد لبش ب ترقوووم جریان برقی از بدنم رد

 دم اومدم و دهنمو باز کردم و با بیشترینشد و ب خو

 توان از اعماق وجودم فریاد زدم
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 «ادواررررررررررد»

 مهدیه داوری

 فریادم انقدر بلند بود ک حس کردم پنجره ها ترک

 خورد

 جیغ بلندم با خوردن ضربه ای توی دهنم خفه شد

 سرم تلو تلو میخورد و نگاهم تار بود

 معنای واقعی کلمهشوری خونو ک احساس کردم له 

 روانی شدم با ناخونام ب جون مرد افتادم لگد میزدم

 جیغ میکشیدم

 موهای بلندم ک از پشت توسط اون مرد دیگ کشیده

 کمک کمک،» شد، جیغ بلند تری کشیدم

 «ادواررررررررد

 ولش کن بیا بریم»مرد اولی گفت

 و وقتی دید ک ول کن نیست ب درکی گفت و رفت

 ف زمین خابوند و روم خیمهمرد بی توجه منو ک

 وحشی دوست داری؟؟باشع هرزه میرم سر اصل»زد

 «مطلب

 و کمربندشو باز کرد
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 تقال کردم ک ضربه دیگه ای نثار صورتم شد

 با برخورد دستش ب بدن لختم قلبم ایست کرد و

 ......اخرین قطره اشکم ریخت

 مهدیه داوری

 خونی ک روی بدنم ریخت همراه شد با صدای اسلحه

 احساس سنگینی روی بدنم و

 ولی من دیگ چیزی حس نمیکردم نگاه ماتم ب در

 بود

 «تجاوز»و فقط یک کلمه توی ذهنم میچرخید

 صدای فریاد های ادوارد برام ناواضح بود و حس

 میکردم توی خلئم

 سیاناااا ، بلند سو دختر ، سیانا بلند شو لعنتی»

 «سیاناااا

 د قطره اشکیصدای فریاد ادوارد توی گوشم میپیچی

 از چشمم ریخت

 میخاصتم جوابشو بدم ولی نمیتونستم

 بدن بیجونمو از زیر اون مرد بیرون کشید ،

 صورتشو جلو اورد حرکت لبهاش رو میدیدم ولی
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 صداشو نمیشنیدم

 (مثل روانی ها لبخند زدم )تجاوز ، چ واژه تلخی

 و دوباره بلند خندیدم

 ادوارد نگاه با سوختن گونم گیج سرمو بلند کردم و ب

 کردم

 خودمو توی بغلش انداختم و هق هق زدم

 و بعد دستای گرمش« اروم باش، تموم شد» ادوارد

 ک

 دورم پیچیده شد

 هق هق میکردم ک یهو حس کردم نفسم باال نمیومد

 ادواردو ب عقب هل دادم و دستامو زیر گلوم بردم و

 فشار دادم

 داشتم بال بال میزدم حس کردم کبود شدم

 رد خیز برداشت و بلندن کرد و محکم تکونم دادادوا

« 

 «نفس بکش سیانا

 سرمو تکون دادم ، داشتم دیگ بی حس میشدم ک

 منو کف خابوند و ضربه ای ب دوتا کتفم وارد شد ک
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 ...... نفسمو با شدت بیرون دادم

 مهدیه داوری

 گریه کن» ادوارد با احساس نفس کشیدنم گفت

 «سیانا ، گریه کن

 »ظر این حرف بودم ک بلند زدم زیر گریهانگار منت

 اونا ب مامانم تجاوز کردن جلوی چشم من من یک

 ساله بودم۱۰بچه 

 بابام دید جلوی بابام لختش کردن چند نفر ب تن

 ظریفش حمله کردن

 زدنش ، با» سرمو بلند کردم و با چشای اشکی گفتم

 کمربند زدنش ، با سیگار پوست سفیدشو سوزوندن

 شکست قلبش وایستادبابام کمرش 

 داداشیم داداشیمو انداختن تو اتیش هنوز صدای جلیز

 «و ولیز سوختن گوشت تنش تو گوشمه

 اوون ،اون» و با دستم اشاره کردن ب اون مرد

 میخاست با منم این کارو کنه

 «منم مثل مامانم میخاست اذیتم کنه» جیغ کشیدم

 شششش، تموم شد»ادوارد منو توی اغوشش کشید 
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 «سیانا دیگ کسی نمیتونه اذیتت کنه

 مثل بچه ای بودم ک پیش مامانش شکایت میکنه و

 خدا میدونست اون دختری ک جیغ میزد سیانای

 .....ساله۱۹ساله بود نه ،۱۰

 (یک هفته بعد)

 یک هفنه از اون موضوع گذشته تقریبا برام عادی

 شده ولی یک کابوس جدید ب شبام اضافه شده بود

 قبل حتی بدتر شده بود جوری ک گاهیادواردم مثل 

 شک میکردم اون شب خود ادوارد بود یا نه

 باری دیده۲،۳توی عمارت ادوارد زندگی میکردم 

 بودمش ولی بام صحبت نمیکرد

 !!!ولی االن گفته بود ب اتاقش برم

 در زدم و وارد شدم

 پشت میزش بود با وارد شدنم سرشو باال گرفت

 !«بله؟؟»نشستم گفتم

 !«خوبی؟؟»الی ک پرسید هنگ کردمبا سو

 و زل زدم ب«! مهمه؟؟» سرمو باال گرفتم و گفتم

 چشمای طالیی جذابش
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 !«!!!نه»

 با جوابی ک داد درونم فرو ریخت

 تو ی جاسوسی»بدون توحه ب من وا رفته ادامه داد

 ....و من برای جاسوسا نگران نمیشم

 «برای هیچ کس نگران نمیشم»با نگاه عجیبی گفت

 توجه ب لحن خاص و نگاهش با حرص گفتم بدون

 «تو هنوز منو جاسوس میدونی؟؟؟؟»

 پوزخندی زد

 مهدیه داوری

 بلند شد و ب سمت پنجره قدی رفت و پشت ب من

 «چرا اومدی ایتالیا؟؟؟»ایستاد وگفت

 من ک هنوز محو حرکت قاطی قبلش بودم با گیجی

 سرمو. باال اوردم بعد چند دقیقه لبا

 مو با زبونم تر

 ..«....خوب گفتم ک»کردم

 !«!!چیزی نشنیدم»سرشو ب سمتم برگردوند

 فقط گفتی میخای» و چرخید و قدمی ب سمتم اومد

 بدونی اون کسی ک پدر مادرتو کشته کی بوده؟منم
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 گفتم نمیدونم و توهم گفتی منو ببر ایتالیا ، دلیلی

 «مشخص مشخص نکردی

 با حرفاش تلنگری بم خورد

 ت نمیدونم پس چرا من باهاشراست میگفت اون گف)

 اومدم ایتالیا؟؟؟گفت نمیدونم ولی من فکر کردم شاید

 دروغ بگه!!!اصال اگ دروغ باشه چی؟بگه اون مرد

 کیه،

 بعدش چی؟؟؟؟ با دونستن این موضوع چی بهم

 (میرسع؟؟

 همونجور ک با خودم درگیر بودم نزدیک شدنشو حس

 نشسته کردم انقدر جلو اومد ک دقیقا جلوم بود، من

 روی مبل راحتی و اونم بافاصله خیلی کم جلوم

 ایستاده بود

 بگو چرا ؟ دلیلتو میخام»دوباره تکرار کرد 

 وقتی دید حرفی نمیزنم«بدونم

 .......جلوم روی زانو نشست و دستاشو باز کرد و

 عشق شیطان#

 ۵۸پارت
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 ....جلوم روی زانو نشست و دستاشو باز کرد

 شسته بودم گذاشت وو روی دسته کاناپه ای ک ن

 نگاهشو به چشمای حیرونم دوخت

 اون شب یک حرفایی میزدی ؟؟واقعیت داشت یاذاز»

 «سر ترس میگفتی؟؟

 «همش واقعیت داشت»نفسمو اه مانند بیرون دادم 

 بعد از اون شب»همونجور ک عمیق نگام میکرد گفت

 «و اون اتفاقات چی کار کردی؟؟؟

 اوری اون روزای تلخشونمو باال انداختم و با یاد 

 گفتم

 هه، چی کار باید میکردم؟؟ ضربه بدی بود برای»

 بچه

 ای ک مرگ تموم خوانوداشو جلوی چشمش ب

 بدترین

 شکل ممکن دید ، عموم و زن عموم سر پرستی منو

 ب عهده گرفتن ، طبق قانون تموم اموال پدر مادرم ب

 نام قیمم میخورد

 پوزخندی زدم
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 شون ، منو فرستادنبعد خوردن وکالت ب نام»

 پرورشگاه

 « به همین سادگی

 اشک مزاحمی ک روی گونم چکید رو پاک کردم

 حس بدی بود از هم خون خودت ضربه خوردن درد

 داشت ، دردی ک قلبتو میسوزوند و خاکستر میکرد و

 ....دوباره اون خاکسترا شعله ور میشدن

 مهدیه داوری

 دردیهنوز بی حرکت داشت نگام میکرد ، توقع هم

 نداشتم ازش همین ک پرسیده بود برام ارزشمند بود

 ازم پرسیدی چرا اومدم» ناخوداگاه دهنمو باز کردم

 ایتالیا ...نمیدونم اون لحظه ب این فکر میکردم که

 ....بیام و اون مردو پیدا کنم و

 یهو ب خودم اومدم ، چی کار میکنی داری با یک

 جنایتکار درد و دل میکنی؟؟؟

 «انتقامتو بگیری»فکارم گسسته شدبا صداش ا

 تعجب کردم ک چجور فهمیده بود

 ..«.تعجب نکن، اینو چشمات داره داد میزنه ک»
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 لبخند هستریکی زدم و سعی کردم با مشت کردن

 انگشتام لرزششونو متوقف کنم

 نه چشمای من» سعی کردم پسش بزنم و بلندشم

 هیچی و داد نمیزنه، نمیگم این فکرو نکردم اما

 شنیدی

 میگن حماقت لحظه ای، برای من لحظه کمه از اون

 زمانی ک دنبالت افتادم تا اومدنم ب اینجا همه

 حماقت بوده، زندگی ارووممو جهنم کردم

 نفس نفس میزدم

 مهدیه داوری

 بعدشم تو منو میخاصتی اونجا»الکی خندیدم و گفتم

 تنها بزاری منم ترسیدم و گفتم بیام و خودمو اویزون

 ی مسافرتم برم کنم و

 ادوارد جوری نگام میکرد انگار حالمو میفهمه ،

 میدونست دارم چرند میگم

 با دیدن نوع نگاهش خندع مصنوعیم خشک شد

 سرمو تند تند تکون دادم جوری ک انگار دارم با

 خودم
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 حرف میزنم

 اره خوب؛میخاصتم انتقام بگیرم ولی منو نگاه کن»

 قدر توانمن چیم؟مگ چ قدر جون دارم ؟مگ چ 

 دارم ؟ من خیلی تنهام ،توی این دنیا بی رحم با چنگ

 و دندون خودمو تنها و بیکس زنده نگه داشتم

 نمیخام خودمو ب کشتن بدم ، اون مردو نمیشناسم

 .....ولی مطمعنم خیلی قویه ، اون قدری ک

 ادوارد دستاشو روی دسته مبل حرکت دادو خودشو

 ب سمتم کشید

 «لی من از اون قوی ترماره ، خیلی قویه ،و»

 از جلوم بلند شد، چند قدم دور شد و پشتشو بهم کرد

 گفته بودم نمیدونم اونی ک دنبالشی کیه ، واقعن »

 هم نمیدونستم ولی اونشب یادم اومد

 اره من اونجا بودم ، این» روی پاشنه کفش چرخید 

 !!!!موضوع مال خیلی قبل پیشه اما یه چیزایی یادمع

 مهدیه داوری

 تو یادت اومد؟؟؟ میدونی اون کیه؟؟»سریع بلند شدم 

 ..«....میدونی چرا!؟؟
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 نه، من» دستی توی موهاش کشید

 .....بودم ولی خبر نداشتم یعنی،

 ببین ی چیزایی بوده، ولی من دلیلشو»پوفی کشید

 ..«...نمیدونم

 اوکی ، ببخشید ک اذییتت»سرخورده نگاهش کردم

 «کردم

 ب دستگیره گرفتم هنوزو ب سمت در رفتم دستمو 

 پاایین نکشیده بودمش ک

 در این مورد کاری ازم بر نمیاد ، اما اگ هنوز»

 تصمیمتو برای انتقام داری میتونی روی من حساب

 «کنی

 دستمو از دستگیره جدا کردم ، و چرخیدم و تکیمو ب

 در زدم و گنگ نگاهش کردم

 .....جلو تر اومد

 قویه اما من قویگفتی تنهایی،گفتی میترسی؛گفتم  »

 ترم، درسته توی حوزه کاری من نیست اما ی کارایی

 « میتونم بکنم

 داشت میگفت ک میتونم روش حساب کنم؟؟؟ یعنی
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 میخاد کمکم کنه؟؟

 حرفاشو نمیفهمیدم اما...حس خوبی بود!،داشتن

 حامی

 !!!!حس خوبی بود

 ولی یک سوال نافرم منو اذیت میکرد، خیره ب

 خورشید چشماش شدم

 دون هیچ حسی توی چشمام زل زده بودب

 !چرا حسی نبود؟!چرا دلم شور میزد

 چرا یه چیزی این وسط میلنگید

 مهدیه داوری

 ......دستگیره رو پایین کشیدم و بیرون زدم

 سریع به اتاقم رفتم و لباسامو عوض کردم

 به خودم ک اومدم دیدم از اتاق بیرون اومدم و دارم

 ، با دیدن بید های مجنونتوی باغ عمارت قدم میزنم 

 بزرگ ، همه افکارمو دور ریختم و ب سمتشون

 دویدم

 جلوی بزرگترینشون ایستادم و نفس عمیقی کشیدم

 !!!!عالی بود



 

 

1

0

9 

 اینجا خود بهشت بود ، حدود یک هفته و نیم بود ک

 اینجا بودم ولی وقت نکرده بودم ک اینجا رو یک

 ٫نگاهی بندازم:

 بود!االنم فرصت منظورم همون فوضولی خودمون

 مناسبی نبود چون ممکن بود ادوارد هر ان بفهمه و

 پاچمو بگیره

 عمارت ادوارد یا بهتر بگم عمارت شیطان برخالف

 نمای بیرونی روشنش ، نمای داخلیش کامال تیره و

 گرفته بود

 یک ویالی سوبلکس فوق العاده بزرگ که با حساب

 !کردن باغش میتونم بگم مساحت هکتاری داشت

 طبقه اول حالت سالن داشت ک کامال پارکت بود

 !!!!!و در کمال تعجب هیچ پنجره ای نداشت

 انگار ک برای مهمونی های بزرگ و الکچری طراحی

 شده بود

 طبقه دوم هم همون قدر بزرگ با دیزاین تیره، تابلو

 های خفنی ک از جلوی راه پله ها دیوار شروع میشد

 ال رو فرا گرفتهو کل دیوارای سمت راست طبقه با



 

 

1

1

0 

 بود

 مهدیه داوری

 اون طبقه هم پنجره ای نداشت،انگار این مرد با

 خورشید سر لج بود

 توی اون طبقه تعدادی اتاق بود ک خوب نمبدونم مال

 چی بود ، ولی اتاق ادوارد در راس اون ها قرار

 داشت

 منم توی طبقه باال اقامت داشتم و خداروشکر ک

 میتونستم نور خورشید رواتاقاش پنجره داشت و 

 ببینم

 توی سالن در گوشه ای ترین نقطه یک راه پله بود

 ک

 به طبقه زیر ، یا زیر زمین ختم میشد که فکر کنم

 استخر و سالن ورزشی بود، چون چند باری ک از

 اون

 جا رد شدم بوی اب استخرو حس کردم

 !!!تاحاال قسمت نشده بود ب اون قسمت برم

 این و رنگ بندی خونه فریادیه چیزی بود ک دیز
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 میزد

 ا

 ونم عالقه این مرد به رنگ طالیی و مشکی بود

 در کل به جز باغ جذاب و دلبازش داخل عمارت

 حسابی دلگیر بود

 همین جوری ک روی ابنمای وسط باغ نشسته بودم

 متوجه ادوارد شدم که با گارد امنیتیش وارد باغ شد

 و به سمت یکی از ماشینا رفت

 مرد ک همشون شبیه هم لباس۱۵مراه همیشه ه

 میپوشیدن بیرون میرفت ،

 یک لحظه دلم براش سوخت که هیچ وقت نمیتونه

 ازادانه کاری بکنه و همش باید مراقب باشه تا کسی

 ....بهش حمله نکنه

 مهدیه داوری

 اما با یاد اوری اینکه خودش از این زندگی راضیه ،

 حسم فروکش کرد،

 ن با بادیگاردا بود، نمیدونمهنوز در حال صحبت کرد

 چی بهش میگفتن که از این فاصله هم توهم رفتن
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 اخماشو حس کردم

 کالفه دستی توی موهاش کشید ، شلوار جین تیره ای

 پاش بود و لباس سبز تیره و روش پالتوی شیک

 مردانه ای به رنگ قهوه ای به تن داشت که با

 کفشاش

 ست بود،

 یه خیره نگام کرد بعدنگاهش به سمتم افتاد چند ثان

 به بادیگارد چیزی گفت که اطاعت کرد و رفت و

 اشاره ای ب معنای بیا اینجا بهم کرد

 با تعجب نگاش کردم ، برای رفع شک و تردیدم

 پشتمو

 نگاه کردم ک مبادا با کسی اونور باغ کار داشته باشه

 و من برم ضایع شم وقتی دیدم کسی نیست دوباره

 انگشت ب خودم اشاره کردم بهش نگاه کردم و با

 با تکون دادن سرش مطمعن شدمو بلند« من؟؟؟؟»

 شدم

 یا خدا این االن یهچی بش گفتن عصبانی مخاد سر

 من خالی کنه
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 با طمانینه به سمتش قدم ورداشتم ، یکم ک گذشت

 دیدم نه با این فاصله ای ک باهم داریم اینجور پیش

 .....برم ، طلوع افتاب بهم میرسبم پس

 ر مقابل چشمای بهت زدش شروع کردم به دویدند

 جوری دویدم ک عرض جیک ثانیه در حالی که نفس

 میزدم بهش رسیدم

 مهدیه داوری

 بعد از اندکی نفس نفس زدن صاف شدم و نفس

 عمیقی کشیدم

 !«کارم داشتی؟؟»

 دارم میرم بیرون ، جایی» همون جور ک نگام میکرد

 « نباشکار دارم برو داخل عمارت و بیرون 

 ناگهان یاد اون شب افتادم و ترس توی دلم نشست

 «اینجا امنه ، از چیزی نترس» با دیدن نگاهم گفت

 حرفش بیشتر دستوری بود

 ..«اما اون شب،»ولی برخالف لحنش گفتم

 این عمارت امن ترین جاست»توی حرفم پرید و گفت

 «و اونشب و فراموش کن
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 نبود میترسیدمسرمو با تردید تکون دادم وقتی ادوارد 

 مهم نبود چ قدر خطرناکه چه قدر بیرحمه اما دلم

 خوش بود در حضورش کسی نمیتونه اذیتم کنه

 ب خدا قسم ک«! نمیشه نری!!» ناخوداگاه گفتم

 ناخوداگاه بود، این قدر ناخود اگاه ک خودم شوکه

 ...شدم، با شوک سرمو باال اوردم و

 خیرش ابوقتی ک بهش نگاه کردم با دیدن نگاه 

 دهنم توی گلوم پرید یه جور خاص نگاه میکرد

 جوری ک انگار نگاهش تو کل وجودم رخنه میکرد

 هنوز خیره بود ولی

 وقتی ک دقت کردم دیدم مخاطب نگاه این دفعش

 من نیستم بلکه لباسی ک تنمه

 اووم توی کمد اتاقم بود، نمیخاصتم»با هول گفتم

 «...باصام پارهبدون اجازه دست بزنم اما میدونی ک ل

 «بهت میاد» و فقط یک کلمه گفت

 تا کلمه۱۰و ب خدا همین جمله همین جمله ای ک 

 هم

 !!!نبود
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 منو در هم شکست نمیدونم چی شد ، نفهمیدم چ

 اتفاقی افتاد ، ولی توی قلبم زلزله شد ، که کل بدنمو

 به لرزه انداخت

 ب خودم ک اومدم کف باغ روی زمین روی زانو

 و خبری از ادوارد نبودنشسته بودم 

 ...اون رفته بود

 با اون نگاه براق و برندش تلنگری ب قلبم زده بود و

 .....رفته بود

 مهدیه داوری

 دستام میلرزید ، مطمعن بودم صورتم سرخ شده بود

 با دیدن نگاه خیره و متعجب خدمتکارا خودمو جمع

 و جور کردم و بلند شدم و به داخل عمارت رفتم از

 باال رفتم و سریع بدون نگاه کردن به اتاقپله ها 

 ادوارد وارد اتاقم شدم و خودمو ب در تکیه دادم قلبم

 تند تند میتپید

 جلوی اینه قدی ایستادم به خودم نگاهی کردم

 گونه هام سرخ شده بود و رنگم پریده بود لبای

 بیرنگم از هبجان میلرزید
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 نگاهمو ب سمت لباسای تنم کشیدم

 ی با شلوار جذب مشکی به تن داشتمبولیز ابی رنگ

 و دمپایی انگشتی ابی اسمونی پام کرده بودم

 نمیدونستم مال کیه ، ولی چون اتکت داشت حدس

 زدم نو باشه

 موهامو گوجه ای جمع کرده بودم و بسته بودم

 یهو صدای گرم ادوارد توی گوشم پیچید

 «بهت میاد»

 صدا این قدر واضح بود ک سریع به عقب چرخیدم

 ولی متوجه شدم ک صدای ذهنمه

 سرمو تکون دادم دیووونه شدم رفت، دوباره با یاد

 اوری نگاهش لبمو زیر دندونم کشبدم و خودمو بر

 انداز کردم

 تند تند سرمو تکون دادم ، این حرکات از من عجیب

 !بود

 !!دارم چ غلطی میکنم

 !دارم برای یک جمله عادی غش و ضعف میکنم

 لعنتی جمله عادی بود»فریاد  یک صدایی از ته دلم
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 !«!!ولی اون نگاه نه

 نه من ادم این کولی بازیا نیستم!راست میگن ما

 دخترا بی جنبه ایم و ذهنمون خیال بافه

 با دستام محکم روی گونم کوبیدم و انگشت اشارمو

 بس کن سیانا، بس»رو ب تصویر اینه گرفتم و گفتم

 « کن

 مهدیه داوری

 مد و بدون هیچ حرفی تویاونشب ادوارد خونه او

 اتاقش رفت

 خیلی باحال بود اینجا با این که توی سالن پایین میز

 غذاخوری شیک و بزرگی قرار داشت ،هیچکس با

 هیچکس غذا نمیخورد

 یهو یادم افتاد ادوارد تا قبل از این جریانا تنها بوده ،

 با کی میخواسته بشینه سر یک میز

 شب۸راس ساعت  اصال غذا خوردنشو ندیده بودم ،

 یک خدمتکار ظرف غذایی رو برام میاورد

 برای پس گرفتنش میومد ، برای نظافتم۱۰و ساعت 

 شروع میکردند به نظافت تا۱۰که صبح از ساعت 
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 که من این تایمارو بیشتر توی باغ میگذروندم

 روزا پشت سر هم میگذشت و من توی ایتالیا بودم ،

 خیلی مرموز و حوصلم حسابی سر رفته بود اینجا

 کالم۲کسل کننده بود، یک نفر نبود که بتونم باهاش 

 تا خدمتکار وجود۹حرف بزنم ، توی این خونه 

 داشتن

 اما در کمال تعجب یک کلمه حرف هم نمیزدن اما از

 اون عجیب تر این بود که همه مرد بودن!هیچ

 خدمتکار زنی وجود نداشت ،حتی نظافت چی و اشپز

 که نداشتم، کال ارتباطم با دنیا هم مرد بود ؛گوشیم

 قطع شده بود ،

 کت دوست عزیزم حتما نگرانم شده، اوه اوه اقای

 جیمز و رابرت رو بگو چه قدر باید عصبانی باشن

 ......صوفیا

 با فکر کردن به صوفیا ، یهو یاد دانشگاه نافرجامم

 .....افتادم

 مهدیه داوری
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 وادهپووووفی کشیدم و خودمو روی تاب بزرگ خان

 .......ای که توی باغ بود تکون دادم

 زندگیم پیچ پیچی شده بود, از طرفی همراهی با

 !!!!ادوارد و پیشنهادش

 گفتم پیشنهاد ، بعد از اون روز حرفی از انتقام

 نیاورده ،

 منم ب روی خودم نمیارم ولی ذهنم خیلی

 درگیره ،هرشب بهش فکر میکنم

 !!!!این که چ کاری درسته چه کاری نه

 یعنی من توانشو داشتم!؟اگ نداشتم چرا ادوارد بهم

 !!!پیشنهاد داد

 یعنی بازم مثل یک ترسو باید برای نجات زندگی

 !خودم از خانوادم بگذرم؟؟

 با خودم که رو در وایستی ندارم می

 دونم که سالها

 انتظار کشیدم ، اون ساالی اول مثل یک مرده بودم

 پرورشگاه فرار کردمسالم شد ، از ۱۵ولی وقتی 

 .ساله مگ چی۱۵به سختی زنده موندم یک دختر 
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 کار

 بلد بود ، از کلفتی خونه مردم تا واکس زدن کفشا

 توی

 خیابون و دست فروشی تو مترو

 من به سختی زندگی کردم، این زندگی حق من نبود

 حق من نبود شبا تو سرمای زمستون دست فروشی

 ریسمس مو باکنم در حالی ک میتونستم کادوی ک

 خوشحالی در حضور خونوادم باز کنم

 تموم اون شبای تنهاییمو باید بغل مادرم میبودم

 .....و برام الالیی میگفت

 با احساس توقف تاب سرمو ب عقب برگردوندم

 ادواردو دیدم ک دست به جیب ،پشت سرم ایستادم

 و با دست دیگش تابو گرفته بود،

 ... مدل تاب جوری بود که پشت نداشت

 مهدیه داوری

 ادوارد همون جوری ک پشتم بود روی تاب نشست،

 پاهای من اینور تاب بود و پاهای اون اونور تاب ،

 از نیمرخ بهم خیره شدیم, ادوارد سوالی نگام میکرد



 

 

1

2

1 

 سریع دستمو باال اوردم

 من ، من»و اشکای روی گونمو پاک کردم و گفتم

 .....خوب من داشتم به

 به انتقام فکر»نوازش داد صدای خش دارش گوشمو

 !«!میکردی

 ببین انکار فایده نداره»خواستم انکار کنم که یهو گفت

 تنها چیزی که تو رو ک یه ادم سر خوشی رو تبدیل

 «به یک ادم صعیف میکنه..خوانوادته

 نگاش کن حاال کی بع کی میگه سر خوش؟؟

 سعی کردم محلش ندم نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 «هستی!؟ هنوزم رو حرفت »

 !« نمیدونم» بدون اینکه نگام کنه گفت

 نمیدونی؟؟ک سر حرف خودت هستی»با تعجب گفتم

 «یا نه؟

 از جاش بلند شد و یک صندلی از میز صندلی که توی

 باغ چیده بودن کشید بیرون و چپه روش نشست

 ارنجاشو روی پشت صندلی گذاشت و گفت

 اوووم ببین»
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 بازش کرد انگار دارهبعد دست راسته شو بلند کرد و 

 تا انگستش با انگشت شصتش۴از بین فاصله 

 من دو سوم»یک جای دورو نگاه میکنه ادامه داد

 !«!!حرفام قابل اعتماد نیست

 من تا»وقتی تعجبمو دید چشماشو چرخوند و گفت

 ندونم درمورد کدوم حرفم داری صحبت میکنی که

 «نمیتونم نظری بدم!!!ها

 مهدیه داوری

 « در مورد کمک بهم» تماروم و گف

 «توی چ زمینه ای؟؟»بی خیال جوابمو داد

 «انتقام»زمزمه وار گفتم

 نفسمو عمیق بیرون دادم ، و نگاهمو ب سمت اونی

 ک

 به ماه خیره بود کشوندم

 جوابی که داد باعث شد شکه بشم فقط یک

 !«نه»کلمه

 مبهوت بهش نگاه میکردم ک با پوزخندی گوشه لبش

 ومدمنشست ، ب خودم ا
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 اما چرا؟؟؟؟خوب خودت»با همون لحن متعجب گفتم

 ..«..یعنی اونشب ،

 با یک حرکت سریع از روی صندلی بلند شد ، انقدر

 سرعتش زیاد بود که صندلی با شدت ب زمین بر

 خورد

 ترسیده نگاهش مبکردم

 جلو تر اومد و توی صورتم خم شد و با صدای خشنو

 به ادمی که اره ، من گفتم ، ولی نه» عصبیش غرید

 حتی کلمه انتقامو نمیتونه درست ادا کنه

 من با»شونه هامو محکم گرفت و بلندم کرد و گفت

 «ادمای ترسو حتی هم کالمم نمیشم

 من میترسم درست،اما بهم حق»با ترس زمزمه کردم

 ..«.بده

 با دبدن چشمای اشک الودم پوزخند سردی زد و ولم

 کرد روی تاب ولو شدم

 ، توی تاریکی هوا ،با لباسای سر تا پارو بهم ایستاد 

 مشکیش چشمای طالییش برق میزد

 مهدیه داوری
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 صدای سردش ک بلند شد سرمو باال گرفتم و بیحال

 بهش خیره شدم!چرا این همه خشونت!!؟

 میدونی بعضی از ادما برای تصمیماتشون انگیزه»

 دارن

 ولی حرفه ندارن ، بعضی ها هم حرفه دارن انگیزه

 « ندارن

 تو نه انگیزه داری، نه»سریع خم شد روم و گفت

 «حرفه

 من بهت حرفه رو یاد» چشماشو ریز کرد و گفت

 میدم

 با انگیزت چی کار کنم ها؟؟

 نوووچ

 این ادمی ک جلوی من افتاده و رنگش پریده و صدای

 «قلبش از چند قدمی معلومه به درد این کار نمیخوره

 یدونستم ،حق با اون بود اما من راهو و چاه نم

 مگ چند بار توی عمرم این کارو کرده بودم

 میدونم، ولی چی»لبای لرزونمو تکون دادم و گفتم

 کار



 

 

1

2

5 

 «کنم ؟؟دست خودم نیست

 تو فقط دوتا»کمرشو صاف کرد و لبخند شیطانی زد

 !«!انتخاب داری

 بعد خودشو پشت تاب کشیدر از سمت چپ سرشو

 میتونی بری» کنار گوشم اورد و زمزمه کرد

 انگلستان

 پیش دوستات، دانشگاه ، سر کارت و فراموش کنی

 «اصال ایتالیای بوده و خالص

 تا اومدم سرمو ب سمتش بچرخونم سریع رفت سمت

 راستم

 دوباره صدای زمزمه اش بلند شد

 یا هم میتونی بمونی و با این ترست کنار بیای و»

 حق تموم نداشتناتو ، کمبوداتو و جواب همه سواالتو

 « بگیری

 حتی انتقام»نفسشو فوت کرد و وسوسه انگیز گفت

 !«!خون خانوادتو بگیری

 دستاشو روی شونم کشیدو باال اورد ؛دور گردنم

 همه اینا به تصمیم»حلقه کرد و اروم تر از قبل گفت
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 «تو بستگی دارع

 ...توی افکارم دست و پا میزدم ، تااومدم چیزی بگم

 تو زخمبه این فکر کن که تموم سالهایی ک  »

 خوردی ،

 اون مرد راحت زندگیشو کرده و چ قدر ب خون

 «ریخته پدرت خندیده

 و تموم شد ، در لحظه نفرت چشمامو پر کرد و قلبم

 ..........تیره شد

 مهدیه داوری

 و الحق این مرد خود شیطان بود ، نمک ریخت روی

 زخمی که سالها سر بسته مونده بود،

 !«!قبوله»ردم بگمنفس عمیقی کشیدم و لبامو باز ک

 هیششش،»انگشتشو روی لبم گذاشت و گفت

 درس اول ، هیچ وقت چیزیو تو اوج احساس قبول

 «نکن

 از جام بلند شدم و این طرف تاب رخ به رخش

 ایستادم

 « اما من میخام این کارو بکنم»
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 انتقام ؟؟؟»چرخی زد و گفت

 انتقام پدر مادرتو میخای»تلو خورد و ب سمتم اومد

 ؟؟؟انتقام داداشتو؟؟انتقام لحظات سختتو؟؟؟بگیری 

 ..«.انتقام

 اره ، اره، میشه این قدر این کلمه رو»بلند فریاد زدم 

 « نگی

 به طرز عجیبی این کلمه روح و روانمو بهم میریخت

 با چشمای برق زده مقابل چشمای عصبیم کنار گوشم

 بار برای خودت۷این کلمه رو روزی »خم شد و گفت

 «ریاد بزننجوا کن ، ف

 در مقابل نگاه سرگشته و حیرونم

 از کنارم گذشت و به سمت عمارت رفت

 چند قدم بعد ایستاد و همین جور که پشتش بهم بود

 درس دوم، تا هدفت»سرشو چرخوند به سمتم وگفت

 « ملکه ذهنت نشه نمیتونی بهش برسی

 امشبو فکر کن فردا» بعد چند ثانیه مکث گفت 

 ت قطعی بودصبح ،اگه تصمیم۵ساعت 

 پشت باغ میبینمت ؛
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 صبح ، اگه چند دقیقه دیر۵»با تهدید اضافه کرد 

 «تر کنی ؛قول نمیدم که رو حرفم بمونم

 و عرض چند ثانیه غیب شد

 مهدیه داوری

 ....مات و مبهوت نشستم رو تاب

 راست میگفت داشتم احساسی تصمیم میگرفتم ،

 همیشه همین بود از روی عصبانیت یک تصمیمی

 !!!!گرفتم ولی زود پشیمون میشدممی

 .....دقیقا مثل موضوع ایتالیا

 ولی...این دفعه فرق داشت ، میخواستم این کارو بکنم

 اصال نمیتونستم فکر کنم نمیشد ، نمیدونستم چرا

 ولی یک چیزی منو هل میداد ، هل میداد تا برم جلو

 تا برمو پا توی این راه بزارم

 طلوع میکردچشمام میسوخت ، افتاب داشت 

 دستمو به تاب گرفتم و بلند شدم ، تصمیممو گرفته

 بودم ، من این کارو میکردم، یک بار برای همیشه

 باید عذاب وجدانمو خفه میکردم

 دیگ برام مهم نبود که یک خالفکاره ، برام مهم نبود
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 نمیشه به خرفاش اطمینان کرد

 حتی دیگه برام مهم نبود که همیشه یک جای کار

 و یه حسی بم میگه ازش دور بشم میلنگه

 !!!!تموم دیشب فکر میکردم

 به محض طلوع صبح کشتم اون سیانای ترسو و بی

 ......عرضه رو

 مهدیه داوری

 ...توی ماشین نشسته بودم

 وقتی که پشت باغ رفتم ، وقتی که دیدمش دلم

 قرص شد پ قسم خوردم انتقاممو بگیرم

 بشینم توبهم گفت برم چند دست لباس بردارم و 

 ماشین ، نمیدونم مقصد کجاست ولی راهی که میریم

 حص میکنم به خارج از شهر به خارج از شهر

 منتهی

 میشه

 با توقف ماشین از فکر بیرون اومدم

 «پیاده شو»صدای ادوارد هم بلند شد

 و سریع پیاده شد
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 هیچ بادیگاردی باهامون نبود و باعث میشد تعجب

 کنم

 س میزدم تا چندینیک فضای جنگلی بود ک حد

 کیلومتری اینجا کسی نبود

 ادوارد راننده رو مرخص کرد و پیشم اومد

 بدون هیچ حرفی راهی رو به داخل جنگل پیش

 گرفت ، منم ساک به دست دنبالش بودم

 نزدیک نیم ساعت بود که داشتیم راه میرفتیم

 دیگ داشتم از پا میوفتادم که باالخره ایستاد

 ز نگام کردبه سمتم چرخید و مرمو

 «چیه!؟؟؟»با دیدن نگاه مرموز و نافذش گفتم

 برای اخرین بار ازت میپرسم»قدمی جلو اومد و گفت

 «تصمیمت قطعیه؟؟

 سرمو تکون دادم

 اگه مطمعن نیستی ، حتی کمی شک داری ، همین »

 االن از این جا برو ؛اگ همین االن از اینجا نری دیگ

 «راه برگشتی نیست جز مرگ

 نکاهش میکردم منظورش چی بود؟؟؟ترسون 
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 راه سختی و در پیش داری خیلی سخت حتی شاید»

 «کشته بشی!!! حاال بگو بازم تصمیمت جدیه؟؟؟

 با اینکه ترسیده بودم ولی بازم سرمو تکون دادم

 « خوبه»نیشخندی زد وگفت 

 ....عقب عقب به سمت غار پشت سرش رفت

 اشاره کرد دنبالش برم

 رون به اطراف نگاه میکردم هیچداخل غار شدم ، حی

 چیز حتی ادواردو نمیدیدم، اومدم صداش کنم که

 .....با چیژی که دیدم مات شدم

 مهدیه داوری

 این غار یک طرفه نبود بلکه دو طرفه بود ادوارد

 شاخه و برگارو که مثل یک پرده ضخیم جلوی

 .خروجی اون طرف غارو پوشونده بود کنار زد

 از کنار ادوارد ایستادم اینجا حیرت زده جلو رفتم و

 فوق العاده بود...وای خدای من

 ادوارد جلو رفت دستاشو باز کرد و چرخید

 «به عمارت واقعی شیطان خوش اومدی»

 یک ویال بزرگ ، حتی بزرگ تر از ویالی قبلی
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 از جنس چوب ، توی اعماق جنگل جایی که کسی

 !!!حتی فکرشو نمیکرد

 !!!؟پس اینجا عمارت اصلیش بود!

 جلو تر رفتم!!!اینا واقعیت نداشت من خاب بودم

 صدای قدمای ادوارد باعث شد نگاهمو بهش بدم

 نه تو خواب نیستی. و این یک واقعیته؛و این»

 «در اوج زیبا بودن وحشتناکه

 «منظورت از وحشت ناک چیه!!!؟»

 تو تنها کسی هستی که از وجود این عمارت خبر»

 این عمارت با خبرنددارع!!!!بقیه کسانی ک از 

 «هیچ کدوم زبونشون توی دهنشون نیست

 «منظورت چیه؟؟؟؟»

 نگاهشو توی صورتم چرخوند و نیشخندی زد که

 برق دندون نیشش چشممو زد

 تا حاال متوجه نشده بودم ولی ادوارد دندونای نیش

 تیزی داشت و جفتش از طال بود که توی نور

 خورشید

 به طرز وحشتناکی برق میزد
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 ه داوریمهدی

 صدای پایی اومد ک به عقب چرخیدم

 ولی با چیزی که دیدم چشمام سیاهی رفت و از ترس

 عقب عقب رفتم که روی زمین افتادم

 صدای قهقهه ی ادوارد ک بلند شد نگامو از اون مرد

 گرفتم و به ادوارد ک جنون امیز میخندید خیره شدم

 ....مگ نگفت کسی اینجا رو نمیشناسه پس

 معرفی میکنم»سمت اون مرد رفت و گفت ادوارد ب 

 «مورد اعتماد ترین شخص توی کل افرادم جونیور

 من خیره بع مردی بودم ک موهای مشکی اشفته ای

 داشت و چشمای ابی خیلی روشن رو به نقره ای

 یخی پوست سفید ، ابروهاشو زده بود و..از همه اینا

 وحشتناک تر دهنش

 بوذ و بخیه خورده بود دهنی که تا ارواره پاره شده

 !!!!بود

 خدای من حتی نگاه کردن بهش باعث میشد

 !!!!!!دلم بهم بپیچه

 !!!!یهو سرم تلو تلو خورد و ب دوران افتاد نکنه
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 .....خدای من منظور ادوارد از اینکه زبونشون

 ....وای

 صدای ادوارد باعث شد نگاهمو با اکراه بهش بدوزم

 اموزش سیاناجونیور این سیاناست ، مسئولیت »

 «از امروز با توعه

 نگاه وحشتناک مرد برقی زد و روم نشست

 ......با ترس عقب رفتم نه امکان نداشت

 مهدیه داوری

 نه امکان نداشت ادوارد به سمتم خم شد ولی من

 خودمو روی زمین کشیدم

 امکان نداشت پیش این مرد بمونم،

 با ترس

 به ادوارد نگاهی کردم و سرمو به طرفین

 ....ون دادمتک

 ادوارد با دیدن عکس العملم قهقهه زد و اشاره ای

 به اون مرد که انگار به شکارش نگاه مبکرد زد

 اوووو، سیانا نگاه کن ،جونیور» و روب من گفت

 دهن
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 «ندارع که بخاد بخوردت پس جای ترس نیست

 و بعد دوباره قهقهه زد

 وقتی دید حرکتی نمیکنم خیز گرفت سمتم و بلندم

 کرد

 جوون،برو من بعدا با سیانا»رو به جونیور گفت

 «میام

 باید سریع اموزش رو»و بعد نیشخندی زد و گفت

 ،«شروع کنیم

 میدونی»یهو ولم کرد و چرخی زد و با لذت گفت

 !«!!که چی میخام

 با برق زدن چشمای اون مرد فاتحه خودمو خوندم

 نمیدونم چی بود ولی میدونستم که این مردی

 ذت نگام میکنه برام برنامه های شومیکه داره با ل

 .....دارع

 با رفتن جونیور ، سریع رومو به سمت ادوارد کردم

 خواهش میکنم ، خواهش میکنم» و با التماس گفتم

 التماست میکنم منو اینجا تنها نزار ، اون مرد

 من ازش میترسم...خیلی وحشتناکه, یه جوری
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 ..«منو

 روی لبم گذاشتادوارد خیز گرفت سمتم و دستسو 

 «شششش، مگه تو نمیخای انتقام بگیری دلبر؟؟؟ »

 ...و تلو تلو خوردوعقب عقب رفت

 تو نیاز به اموزش داری! فک نمیکنی ک همین»

 جوری

 هلک و هلک بری در خونه اون مرد و بگی اومدم

 انتقام بگیرم؟؟؟

 احتمال زنده موندنت وقتی که»جلو تر اومد و گفت

 رصده ، پس االن با ایند۳۰حرفه ای بشی کال 

 روحیه

 !«!!درصدم بش حساب نکن۱با این بدن 

 میدونم!!ولی نمیشه خودت بهم اموزش»اروم گفتم

 !«!بدی، اون مرد نباشه خواهش میکنم

 دلبر من مربی خیلی»زهر خندی زد و دورم چرخید

 !«!!سخت گیریم

 نزدیکم شد و سرشو کنار گوشم برد

 زوند زمزمه کردهمون جور که نفساش گردنمو میسو
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 «به نفعته که جونیور مربیت باشه!!؟»

 ......این قدر این حرفو جدی زد که لرزیدم

 مهدیه داوری

 «این بحثو تموم میکنی» و یهو چرخید و گفت 

 یک»دوبار سرشو چرخوند و کشیده کشیده گفت 

 «آتیش بازی بزرگ تو راهه

 «بوی خاک خون خورده میاد» و نفس عمیقی کشید 

 جب از این بودم که داره از چی صحبت میکنهمن متع

 ...ولی چیزی نگفتم

 جوووون؟؟، سریع بیا که حصابی» یهو فریاد کشید 

 «خستم پسر

 و همزمان با این که با لحجه غلیظ ایتالیایی یک

 چیزی میخوند، تلو تلو خوران به سمت عمارت رفت

 دنبالش راه افتادم، یهو ب سمتم برگشت منم ایست

 چرا داری دنبال من» چشماشو چرخوند کردم!!! 

 «میای؟؟؟

 !«!!خوب، میخام برم یک جایی بگیرم بخابم»

 خوب چرا دنبال» دستشو تکون داد رو هوا و گفت 
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 «من میای؟؟

 خوب نمیدونم... یعنی» با تعجب و من من گفتم 

 «باید کجا بخابم؟؟؟

 سرشو کشید جلو، هنوز لب باز نکرده بودم که صدای

 های درخت بلند شد و پشت سرش خش خش شاخه

 .....تصویر جونیور پیدا شد

 ادوارد عقب کشید و تلو تلو خوران ب سمت جونیور

 خوب شد آومدی جووون، برو جای»رفت و گفت 

 .«خاب سیانا رو نشونش بده

 و بعد خودش بدون توجه به حرف ها و اعتراضم

 بیخیال به طرف عمارت رفت

 !!!رو حاال من مونده بودم و جونیو

 سعی میکردم به نگاه های شیطانی و پلیدش که

 مثل یک سرگرمی ب من نگاه میکرد، بی توجه باشم

 !!!.هنوزم میترسیدم بهش مستقیم نگاه کنم

 چجوری با این قیافه بیرون میرفت؟؟؟ شایدم

 !!!!!نمیرفت

 مهدیه داوری
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 پوزخندی به چشمای ترسونم زد و به سمت چنگل به

 !!!راه افتاد

 به راهی ک در پیش گرفت نگاه کردم، مگمتعجب 

 !!ادوارد نگفت که منو ببره جایی که قراره بخابم

 !!پس چرا به سمت جنگل میره

 وقتی دیدم اصال براش مهم نیست که من همراهش

 ،!!!!هستم یا نه

 بدو بدو کنان خودمو بهش رسوندم و پشت سرش

 !!رفتم

 یک ربعی بود که حرکت میکردیم!! هرچی بیشتر

 میرفتیم همه جا وحشت ناک تر و تاریک تر میشد

 راهی که در پیش گرفته بود به عمق انتهایی جنگل

 !ختم میشد

 با ترس خودمو به جونیور نزدیک تر کردم و به

 !!اطراف خیره شدم

 تا حاال ایتالیا نیومده بودم و اینجارو نمیشناختم

 ولی مطمعن بودم خیلی دور افتاده و هیچ کس

 .نمیشه اینجا پیداش
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 با توقف جونیور ایستادم و به اطراف چشم دوختم

 دنبال اثری از یک کلبه ای، ویالیی، اتاقکی بودم که

 !!!شبو اونجا بگذرونم

 که با برخورد چیزی بهم روی زمین افتادم

 جونیور یک کیف بزرگ و روم انداخت، حیرون

 نگاهش میکردم! که یهو پشتشو بهم کرد و شروع

 ن جهتی که ازش اومده بودیمبه حرکت توی همو

 !!کرد

 سریع از روی زمین بلند شدم و سمتش دوویدم

 داشت کدوم گوری میرفت! من فکر میکردم قراره

 توی

 یک عمارت دیگه اینجا باشم اونم همراه جونیور

 اما اون داشت میرفت و خبری از هیچ جای

 !!!!!!!سر بسته ای نبود

 مهدیع داوری

 «!؟؟؟هی کوجا میری»فریاد زدم 

 خودمو بهش رسوندم و بازوشو گرفتم که با شدت

 بازوشو از دستم گرفت و به راه خودش ادامه داد
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 کوجا میری؟؟ وایستا»دوباره به سمتش رفتم 

 «روانی

 دوباره بازوشو گرفتم که با خشم منو هل داد

 «اخخخخ»با شدت به درختی برخورد کردم 

 و روی زمین افتادم

 لرزونمو ب پشت سرم بردملبمو گاز گرفتم و دست 

 !!!خونی بود

 با نفرت به جونیور نگاه کردم که پوزخندی سرد

 تر تحویلم داد و چاقویی از جیبش در آورد

 و به سمتم اومد!!! نگاهم از صورتش روی چاقوی

 !!!!!تیز توی دستش کشیدم

 توی چند قدممیم ایستاد و روی خاک یک چیزی و

 !!!نوشت و رفت

 که ب خودم اومدم سریع بلند شدم بعد از چند دقیقه

 که سرم گیج رفت، دستمو به سرم گرفتم و به سمت

 «!!!خوب بخابی» نوشته رفتم 

 همین!!!! خوب بخابی؟؟؟ چرا این مرد از من بدش

 !میاد!؟؟ چرا اینجوری رفتار میکنه؟؟
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 خدای من!!! سریع دویدم و توی اون کیفو نگاه کردم

 !!!یک چادر مسافرتی و یک چاقو

 همین!!! صدای زوزه گرگی که بلند شدم توی خودم

 !!فرو رفتم

 حس میکردم صدای پا میاد! مثل روانی ها دور خودم

 !میچرخیدم

 صدای زوزه گرگ، هوهوی جغد، جیرجیرک، خش

 خش

 برگ

 روی زمین نشستم و زدم زیر گریه! حتی جلوی پامو

 .......نمیدیدم

 مهدیه داوری

 بودم..... اما این اولینهمه جا تاریک بود و من تنها 

 بار

 .....نبود، پرتاب شدم به گذشته ها

 اون شب آخر شب بود که به سختی از پرورشگاه

 فرار

 کردم!!! دیگ خسته شده بودم من نمیخواستم مثل
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 باقی بچه ها تا آخر عمرم توی اون پرورشگاه کوفتی

 باشم توی اوج بچگی فکر میکردم اگه فرار کنم

 !!!.بهتر اما دریغ میتونم برم یه جای

 اینقدر دویدم که دیگه از پا افتاده بودم روی پله

 یک خونه نشستم! هوا خیلی سرد بود و من جز یک

 بولیز و شلوار چیزی به تن نداشتم

 توی خودم جمع شده بودم!! داشتم به رویاهام که

 از فردا صبح یک آدم آزادم فکر میکردم که در خونه

 رون اومد، سریع از جلویباز شد و مردی میانسال بی

 در بلند شدم و معذرت خواستم اون مرد بهم گفت

 دیده که چند ساعتی هصت اینجا نشستم، و بهم

 گفت همسرش رفته عیادت دوستش و ازم خواست

 برم داخل!!! منم که از شدت سرما بدنم سر شده بود

 و انگشتام حص نمیکردم سر تکون دادم و داخل شدم

 اال و استراحت کنمبهم گفت برم طبقه ب

 منم که تحت تاثیر لحن مهربون اون مرد قرار گرفتم

 به حرفش گوش کردم و به طبقه باال رفتم

 فقط یک اتاق اونجا بود درشو باز کردم و وارد شدم
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 روی تخت نشستم کفشامو در آوردم و یکم که

 گذشت دیدم خبری از اون آقا نشد تصمیم گرفتم

 ش بیاد و دوست نداشتهبرم پایین، چون ممکن بود زن

 باشه توی اتاقشون حضور داشته باشم پس خم شدم

 .......تا کفشامو بردارم که با چیزی که دیدم

 مهدیه داوری

 بدنم یخ کرد کفشا از دستم افتادن.... خدااییی من

 دسته های موهای بلند با رنگ های متفاوتی ک زیر

 تخت بود و وحشتناک ماجرا این بود که همراه

 ن پوست سر بود.... پوست انسانهمشو

 اونشب من مرگو با چشمام دیدم این خیلی وحشتناکه

 که تنها توی خونه مردی باشی که زیر تختش یک

 !!!عالمه موی زن با پوست سرشون باشه

 همون جور که مات شده بودم صدای پا شنیدم که از

 پله های چوبی باال میومد سریع بلند شدم و دور

 دنبال یک چیزی میگشتم ازشخودم چرخیدم 

 استفاده کنم اما توی اون اتاق لعنتی هیچ چیز ب

 درد نخوری نبود سر کشو رفتم صدای پا نزدیک تر
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 شد

 در ثانیه با دیدن سوتین جکدار اونو جر دادم و میله

 داخلشو بیرون کشیدم

 همزمان که روی تخت پریدم و پتو روی خودم کشیدم

 ..در اتاق باز شد

 ی مرد که ب تخت نزدیک میشدصدای قدما

 خانوم کوچولو! خوابی؟؟؟»

 !«!پیشی ملوس

 همون جور که میله رو توی دستم فشار میدادم

 با خودم فکر کردم که چرا نفهمیدم مهربونی توی

 صداش تصنعی و ب خونش پا گذاشتم

 با کشیدن پتو از روم سریع بلند شدم و میله تیز رو

 با شدت ب صورتش کشیدم

 ر دردش بلند شد سریع از روی تختصدای آخ پ

 پایین پریدم و از در اتاق شدم و بدو بدو ب

 سمت در اصلی میدویدم که صداش میومد که

 تهدیدم میکرد و فحشای رکیکی بهم میداد

 اومدم در اصلی باز کنم که زنی وارد شد با دیدن
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 من متعجب بهم نگاه کرد سریع کنار زدمش که با

 بگیرش امیلی»میگفت شنیدن صدای اون مرد که 

 «داره فرار میکنه

 موهامو چنگ زد و کشید داشت منو کشون کشون

 توی خونه میبرد که برگشتم و از دستش گازی

 ....گرفتم و پا لخت به سمت خیابون دویدم

 مهدیه داوری

 نمیدونم چ قدر دویدم اما دیگ نمیتونستم ادامه بدم

 .......ولی میترسیدم که وایستم

 ن اومدم اون شب دومین شب توی عمرماز فکر بیرو

 ...بود که من واقعن ترسیدم

 شب اول شب کشته شدن خانوادم بود و شب دوم

 اون شب و حاال امشب سومین شب وحشتناک توی

 زندگی منه که عامل اون یک مرد چشم طالیی

 ....جنایتکار

 تا خود صبح لرزیدم با هر خش خش که میشنیدم

 زوزه که میومد گریه میکردمآب میشدم، با هر صدای 

 ولی دووم آوردم، دووم آوردم تا فردا برم توی
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 صورت

 اون مرد زل بزنم و بگم اگه میخای منو بکشی راه

 بهتری هم هصت و به صورتش در حالی که نیشخند

 .....میزنه پوزخند بزنم

 با طلوع آفتاب و شنیدن صدای پایی نگاه بیرمق و

 این قدر از اینخستم و به سمت درختا کشیدم، 

 صداها شنیدم که دیگ ترسم ریخته بود

 با ادوارد مواجه شدم که بین درختا پیچ میخورد و

 با لذت به فضا نگاه میکرد

 هی هی» نگاهش به من که افتاد جلو اومد و گفت 

 این ظلمه اینجا فوق العادست، تو شب و یک

 جای عالی صبح کردی با اینکه من به جونیور گفته

 !!!!جا ببردت زهر ترک شیبودم یک 

 با شنیدن این حرفا آمپر چسبوندم دیگه صبرم تموم

 شد بلند شدم و رخ به رخش ایستادم و فریاد زدم

 تو چ مرگته لعنتی!! چی از جون میخای ها؟؟؟ »

 بهم میگی کمکم میکنی، روت حساب کنم با اینکه

 کل دیشبو جایی گذروندم که هر لحظه احتمال مرگم
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 ب من جون دادم لعنتی، من یک دختربود، کل دیش

 سالم منو با یک چادر ولم کردی توی جنگل19

 به این بزرگی بعد سر صبح اومدی اینجا چرند تحویل

 من میدی؟

 مهدیه داوری

 انگار که اصال متوجه حرفای من نشده و اصال

 حرفامو

 لعنتی اینجا خیلی معرکست باید بگم» نمیشنوه گغت 

 .......بسازن هومبرام یک عمارت اینجا 

 «نظرت چیه؟» بعد نگام کرد و گفت 

 ...سرم داغ کرده بود لبامو بهم فشردم

 فشار زیادی روم بود و زیادی ضعیف شده بودم، چند

 روزی بود نه درست خوابیده بودم نه غذا خورده

 بودم

 از همه مهم تر روانم بود که هر روز توسط این

 مرد به بازی گرفته میشد

 «اصال میشنوی چی میگم» م بلند تر گفت

 و اون که پشتش بهم بود و مشغول دید زدن اطراف
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 بود با شنیدن صدای بلندم به سمتم برگشت

 با دیدن چشمای طالیی که به رنگ خون بود قدمی

 عقب گذاشتم

 میشنوم ولی» با صدای خشن و سردش گفت 

 خودمو میزنم به نشنیدن تا اون دهن لعنتیتو جرر

 «ندم

 اهش میکردم که صدای فریادش تنمو بهبا ترس نگ

 لرزه در آورد

 د لعنتی چ مرگته مگ بهت نگفتم بنداز کنار اون »

 ترس لعنتیتو ها؟ مگ بهت نگفتم وقتی قبول میکنی

 قدم بزاری توی این راه یعنی با پای خودت رفتی

 توی دهن مرگ؟ مگ نگفتم که امکان زنده موندنت

 «؟چند درصد بیشتر نیست؟ پس چ مرگته

 مهدیه داوری

 راست میگفت همه اینارو بهم گفته بود ولی خوب

 منم حق داشتم ترسیده بودم ولی بازم اون بهم

 .. هشدار داده بود

 اوکی ، اوکی ،نباید اینجوری رفتار»نفسی کشیدم
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 ... میکردم حق با توعه، اما خوب من

 ....شب بدیو گذروندم و خوب چند وقتی هست که

 فرو کردم و نفسی گرفتمدستمو توی موهام 

 همیشه همین بود نمیتونستم معذرت خواهی کنم

 میدونم ، میدونم ، دارم چرت و پرت میگم. منظورم»

 ..«....اینه که خوب

 « ببخشید»سریع گفتم

 و پشتشو«اوکی ، دیگ تکرار نشع»بی تفاوت گفت 

 بهم کرد ، با دیدن این رفتارش لبخندی روی لبم

 ه ای ها عاشق شنیدننشست ، خوبه ک مثل عقد

 معذرت خواهی دیگرانه و تحقیرم نکرد ، این مرد

 با اینکه دنیای کثیفی داره ، با اینکه مشکل روانی

 داره ، اما عقده ای نیست و این بهترین خصلت

 ... دنیاست

 بدو بدو به سمتش رفتم ، وقتی بهش رسیدم گفتم

 «اوووم ، امشبم باید اینجا تنها باشم ؟؟»

 شمی نگاش کردم و دستامو توهم قفلبعد زیر چ

 .... کردم و خودمو تکون تکون دادم



 

 

1

5

1 

 یک لحظه شاد شدم که تا جمله« نه اینجا نه »

 بعدش رو شنیدم لبخندم ماسید

 اینجا خیلی دلباز و معرکست ، باید یکجای ترسناک»

 «تر بخوابی

 مهدیه داوری

 «چیه؟؟؟؟»چشم غره ای به سمتش رفتم که گفت 

 «چه قدر حرف میزنی»حرفی بزنم گفت تا اومدم یک

 اووووف چه قدر ضد حاله

 «خوب برناممون چیه امروز؟؟؟»

 نه نه نه، برناممون اشتباهه برنامه»یهو چرخیذ گفت

 و انگشت اشاره ک

 «تو»شیدشو به سمتم تاب داد 

 و بعد همین جور که تلو تلو میخورد و از بین درختا

 و خبیث «من فقط تماشا گرم دلبر»رد میشد گفت

 خندید

 حاال که فکر میکنم حرکاتش شبیه جانی دپ توی

 دزدان دریایی کارییب می مونه

 .... دنبالش افتادم
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 به عمارت که رسیدیم جونیورو دیدم که اونجا

 ایستاده بود

 هنوزم حس بدی بهش داشتم نمیدونم به خاطر

 ........ چهرش یا اون نگاهای مرموز و ترسناکش

 مرینات تو به صورت حرفه ایاز امروز ت»ادوارد

 شروع

 « !میشه

 «چه تمرینی؟؟؟؟ »

 همون جور کع گفتم تو خیلی ضعیفی اول»ادوارد 

 «بدنت رو اوکی کنیم بعد چیزای دیگ

 «بدنم ؟؟؟» ابرومو باال انداختم 

 !«!!! داخلو ببین میفهمی» ادوارد گفت 

 وارد عمارت شدیم و به سمت زیر زمین عمارت

 حرکت

 قدر ذهنم درگیر بود که نتونستم دکور روکردیم این 

 ببینم

 از پله ها پایین رفتیم با چیزی که دیدم دهنم باز بود

 زیر عمارت یک سولن بزرگ ورزشی بود که انواع
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 اقسام وسایل بدن سازی توش چیده شده بود و حاال

 روی هریک از اون وسایال یک مرد با باال تنه برهنه

 در حال تمرین بود

.. 

 داوریمهدیه 

 اینجا محل تمرین افراد گروه منه و جونیور» ادوارد

 !«!!!مربیشونه

 نگاهمو به سمت جونیور کشیدم به هیکل درشت

 و غول پیکرش میومد که ورزشکار باشه ، عضله

 های

 وحشتناک باد کرده ای داشت که داشت تیشترت تنشو

 متر قد داشته باشه۲پاره میکرد ، حدس میزدم حدود 

 ادوارد نگاهمو از جونیور گرفتم و به ادواردبا صدای 

 !«! از امروز تو اینجا تمرین میکنی» خیره شدم

 «چی؟؟؟؟؟با اینا؟؟؟»چشمام گرد شد

 ازم میخواست اینجا با کسایی تمرین کنم که همشون

 !!!!! یک مشت قاتل و جاتی بودن

 دقیقا !! تو امروز به صورت فشرده اموزش» ادوارد
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 «دنسازی رو میبینیهنر های رزمی و ب

 رزمی؟؟؟» دیگ چشمام داشت میوفتاد کف دستم

 «من؟؟؟

 « اهوم ، اولین قدم اینه» ادوارد

 اولین قدم؟؟؟منظورت چیه؟؟؟یعنی کار دیگه ای هم »

 !«هست؟؟

 این قدر سوال نکن، کاری که» ادوارد اومد سمتم 

 «میگم رو بدون چون و چرا انجام بده

 ها شد بشکنی زد کهو دور شد وقتی نزدیک دستگا

 همه توجهشوت بهش جلب شد و در کسری از ثانیه

 به خط شدن

 « !!! خوب پسرا مهمون داریم» ادوارد

 سیانا از این بعد با شما»اشاره ای به من زد و گفت 

 !«!تمرین میکنه

 همه اون مردها نگاه متعجبی به ادوارد و نگاه تحقیر

 امیزی به من به خاطر قد و هیکلم انداختن

 سیانا گفته بعد از یک ماه»ادوارد قهقهه زد و گفت

 «نمتونو شکست میده
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 و نیشخندی به من زد

 مرد با خشم و نفرت به من نگاه کردن۲۰همه اون 

 خداااای من چرا این کارو میکرد؟؟من اصال این حرفو

 «نزده بودم و اون داشت همه رو با من دشمن میکرد

 «باهم اشنا شینخوب !!! تنهاتون میزارم » ادوارد

 خوش»و با نیشخندی به سمت من اومد و گفت

 «بگذرع

 و در مقابل چشمای مات من از پله ها باال رفت و

 راصتی» پله اخر چرخید و رو ب من به جونیور گفت

 تا سیانا تموم بادیگاردا رو توی مبارزه شکست نده

 حق نداره از این زیر زمین بیرون بیاد حاال چه یک

 « ه چه یک روزهفته طول بکش

 .....و در در بیرون رفت

 مهدیه داوری

 به خودم اومدم و خواستم بچرخم و دنبال ادوارد

 برم بازوم توسط یک نفر کشیده شد و منو به جلو

 پرت

 کرد ، تا اومدم به اون شخصی که منو کشیده بود
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 نگاه کنم ...به محض برگردوندن سرم مشتی توی

 افتاد و همون جورصورتم فرو اومد، سرم به دوران 

 که گیج بودم میدیدم که اون مردا منو دوره کردن و

 هرکدومشون یک چیزی میگفت به محض اینکه

 دهنمو

 باز کردم مشت دوم از سمت چپ محکم تر توی

 صورتم خورد ، تلو تلو خوران خواستم روی زمین

 بیوفتم که منو گرفتن و دوباره پرتم کردن جلو. نگاه

 ونیور که دست به سینه و با لذتآخرمو با نفرت به ج

 کتک خوردنمو نگاه میکرد انداختم و مشت سوم

 .....و

 .....بیهوشی مطلق

)━┳━ _ ━┳━()━┳━ _ ━┳━()━┳━ _ 

━┳━( 

 حوله کوتاه نارنجیو روی شونم انداختم و با برداشتن

 ... بطری آب از رختکن خارج شدم

 همون جوری که به سمت دستگاه ها میرفتم توی اینه

 نگاهی به خودم انداختم ..جلوی اینه ایستادم و
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 .... هیکلمو بر انداز کردم

 دقیقا دوماه از اون روزی که ادوارد منو به اینجا

 اورد و دست جونبور داد میگذره

 بعد از اون روز که تقریبا جنازمو از زیر دست اون

 بادیگاردا بیرون کشیدن ، دو روز بعد شروع به

 بح همراه بادیگاردا دور تاتمرین کردم، هر روز ص

 دور جنگلو میدویم و بعد از صبحانه میریم صخره

 نوردی و پارکور کار میکنیم .و بعد از اون بعد از

 ظهرا باشگاه بدنسازی و شب هم جونیور به صورت

 خصوصی برام

 کالس اموزش بوکس و کاراته میزاره

 هفته اول در حال مرگ بودم ،2یادم میاد اون 

 دستم در رفته که چند بار استخونام توامارش از 

 مبارزه شکسته ، چند بار از صخره افتاذم و تا دم

 مرگ رفتم ... اون روزا سخت ترین روزای عمرم بود

 نفر تموم7به طوری که یک شب که بر اثر مبارزه با 

 .دنده هام شکست سعی کردم فرار کنم و نیمه شب

 گیرم انداختوقتی جونیور نبود فرار کردم اما جونیور 
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 ...... و نگام روی ساق پام نشست

 اون روز منو از پا اویزون کرد و با اهن داغ کف پام

 .... تا زانومو سوزوند

 زجه های اون روزم انقدر بلند بود که حچ حتی اون

 بادیگاردایی که منو تا سر حد مرگ میزدن هم توی

 چشماشون دلسوزس و ترحم رو میدیدم

 دن پاهام همون جور که سر تهاون شب بعد از سوزون

 اویزون بودم منو ول کرد و رفت

 مهدیه داوری

 و دقیقا زمانی که از خونریزی زیاد و پارگی رنگای

 مغزم داشتم میمردم ، اومد و ازادم کرد همون جور که

 روی زمین هرچی خون تو بدنم بود و باال میاوردم

 دستی روی شونم نشست و بعدش چیزی روی زمین

 نوشت که با خوندنش متعجب بهش نگاه کردم با چاقو

 وقتی شیطان فهمید میخاستی فرار کنی گفت »

 بکشمت اما من ازش خواستم یک فرصت بهت بده ،

 «بلند سو و خودتو ثابت کن

 بعد از اون روز من دیگ ادم قبلی نبودم پابه پای بقیه
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 تمرین میکردم حتی شدید تر ، اخر شبا میرفتم سالن

 دمو تمرین میکر

 دیگه از جونیور بدم نمیومد حتی حس خوبی بهش

 3داشتم ، و دقیقا روزی که توی تشت مبارزه اون 

 بادیگارد غول پیکرو ناک اوت کردم همه چی عوض

 شد ، جونیور با افتخار بهم

 نگاه میکرد و دیگه همه جدیم گرفته بودن و فردای

 اون روز از طرف ادوارد برام یک بسته اومد که

 بازش کردم از خوشحالی نزدیک بود جیغ بزنموقتی 

 یک چاقو با دسته طالیی و یک هفت تیر که روش»

 « با رگه های طال اسمم هک شده بود

 یک هفته بعد ادوارد بعد از دوماه اومد عمارت

 شیطان

 و هر اخر هفته بهم اموزش کار با اسلحه و چاقو رو

 میداد

 ون منی کهو به نظرم حرفه ای ترین مربی دنیا بود چ

 یک چاقو میوه خوری رو به زور دستم میگرفتم االن

 به راحتی هدف میگیرم و شلیک میکنم
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 توی این مدت فهمیدم داره یک اتفاقایی برام میوفته

 یک حس خاص و جدید ، اما سعی میکردم بهش

 بیتفاوت باشم و به روی خودم نیارم

 با برخورد دستی به شونم از فکر بیرون اومدم

 بود ، لبخندی بهش زدم اشاره ای به اینه جونیور

 اره جونیور»زدو سرشو تکون داد خندم بلند شد

 سری به تاسف« خیلی تازگیا با هیکلم حال میکنم

 تکون دادو هلم داد به سمت کیسه بوکس

 خنده بلندی کردم هیکلم خیلی فرق کرده بود به خاطر

 دویدن توی جنگل و صخره نوردی هایی که توی

 جام میدادم برنزه تر شده بودم ، و به لطفافتاب ان

 رژیم های سخت و برنامه تمرینی شدیدمون هیکلم

 فوق العاده شده بود

 شروع به مشت زدن کردم ، دستام قوی شده بود و

 این حاصل ضربانی بود که به کیسه های قلوه سنگ

 یا تیکه های سنگ توی جنگل میزدم

 ی بدنوقتی حسابی گرم کردم به سمت دستگاه ها

 سازی رفتم و شروع به تمرین کردم
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 تایم تمرین به سرعت گذشت و ناهار شد، با اشاره

 جونیور از دوچرخه پایین اومدم و با حوله کوچیکم

 خودمو خشک کردم و به سمت توی سالن رفتم و

 دوش مختصری گرفتم

 شلوار مشکی جذب خط داری همراه با تاپ سبز

 خشک کردن گوجهجذبمو تنم کردم و موهامو بدون 

 ای کردم و بیرون زدم

 مهدیه داوری

 بعد نیم ساعت به پاتوق رسیدم چشم چرخوندم

 ادوارد نبود، یاد اون شب افتادم که چ قدر ترسیده

 بودم و صبح ادوارد اومد اینجا و سرش داد زدم، چ

 ....قدر از اینجا بدم میومد

 برخالف من که میگفتم اینجا ترسناکه ادوارد پای

 موند و میگفت اینجا خیلی جای دنج وحرفش 

 ...خفنیه واصال ترسناک نیست

 خنده ای کردم و چشمامو بستم، نسیم مالیمی وزید و

 پوست صورتمو نوازش داد

 توی حص و حال خودم بودم که دستی روی کمرم
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 نشست و کسی از پشت خودشو بهم نزدیک کرد

 نفس عمیقی کشیدم و کمی عقب رفتم و تکیمو بهش

 خودش بود بوی عطر تلخ و سردش همراه با دادم،

 باد

 تو کل فضا پیچید

 «اومدی؟؟» سرشو کنار گوشم آورد و آروم گفت 

 سرمو چرخوندم تا بهش نگاه کنم تا روی سینش

 میومدم پس مجبور بودم برای نگاه کردن بش سرمو

 من اومده بودم این تویی که هر» باال تر بگیرم، گفتم 

 «بار دیر میرسی جناب؟

 همینی که» نیشخندی زد و ازم دور شد، و گفت 

 هصت، حاال هم زیاد حرف نزن بریم سر تمرین که یه

 «عالمه کار دارم

 تک خنده ای کردم و اسلحمو که خودش بهم کادو

 داده بود و در آوردم

 اسلحشو که شبیه به مال من بود ولی بزرگ تر

 بیرون

 اندازیامروز میخام تیر » کشید و رو ب من گفت 
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 در

 .«...حال حرکت رو بهت توضیح بدم که

 وااای» یهو با ذوق و بی حواس پریدم وسط حرفش 

 مثل این فیلم خفنا که یهو میدون در حال دو

 .«.....اسلحشونو میکشن بیرون زنگ بنگ

 بعد همه نقش زمین» بهش نگاه کردم و گفتم 

 !!!میشن

 «وای خدای من چ شاخ

 شدم به شدت از بین با نگاه چپ چپ ادوارد خفه

 حرفش پریدن بدش میومد دستمو رو دهنم کوبیدم و

 ببخشید ببخشید، جوم گرفت یک» با شرمندگی گفتم 

 ..سرشو با تاسف تکون داد« لحظه

 مهدیه داوری

 مهم ترین» نیشمو باز کردم که اخمی کرد و گفت 

 چیز توی تیر اندازی درحال حرکت برخالف چیزی که

 یزی که حتی از تمرکز و بیناییبقیه فکر میکنن، چ

 مهم تره،

 ....پاعه
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 اسلحشو چرخوند و همون جور که به سمت چپ

 تا15میرفت شروع کرد به تیراندازی به سمت تیر 

 تیر پیاپی که همه به هدف خورد و با هر تیر حرکت

 پاهاش تغیرر میداد، معرکه بود این قدر حرفه بود که

 میداد، رویانگار داشت یک کار عادی رو انجام 

 پاهاش زوم کردن درحالت عادی که نگاه میکردی

 .....انگار داشت حرکت میکرد اما

 نه اون داشت یک حرکتی میزد یک حرکت بینهایت

 مانند و به جلو حرکت میکرد

 آره» ایستاد و نگاهی بهم کرد و سرشو تکون داد 

 راز تیر اندازی بدون خطا درحال حرکت حرکت پاعه

 قدر تمرین کنی تا باهات به طور خودکارتو باید این 

 اینجوری حرکت کنن، وقتی پاهات اوکی باشن اونوقته

 «که بینایی و تمرکز باید وسط بیان و هنر نمایی کنن

 ََسرمو تکونی دادم، سعی کردم با پاهام اون حرکتو

 تکرار کنم، دقیقا برعکس حرکت عادی بود یک پا

 ا من خیلی کندعقب یکی جلو و حاال یک خیز جلو، ام

 بودم
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 ادوارد اسلحه دیگه ای رو کشید بیرون و درحالی که

 توی دوتا دستش اسلحه بود، بدو بدو به یک سمتی

 رفت و شروع به تیر اندازی کرد صدای گلوله ها با

 صدای زمین ریختن تیر های اسلحه پشت سر هم

 تکرار میشد سرعتشو زیاد کرد و به سمت درختی

 لند روی هوا پرید و جفت پاشودوید و با یک پرش ب

 به تنه محکم درخت کوبوند و روی هوا باالنس

 چرخشی زد و همین جور بدون وقفه تیر اندازی

 .....میکرد

 باالخره روی زمین رو به من و پشت به سیبل ها

 فرود اومد اسلحه هارو باال اورد و لولشونو فوتی کرد

 تا سیبل سوراخ سوراخ شده نقش55که در ثانیه 

 زمین شد

 حاال خیلی تو» نیشخندی به قیافه ماتم زد وگفت 

 به خودم اومدم و جلو رفتم« حس نرو بیا جلو

 ساعت تمرین میکردیم و حدودا تونستم چند3حدود 

 قدمی برم

 نفس نفس زنون روی تنه درخت نشستم و اسلحمو
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 هنوز»پرت کردم کنار ادوارد جلوم ایستاد و یهو گفت 

 نگاش کردم منظورش چی با تعجب« اینو داری؟

 بود؟؟؟

 مگ جونیور برات یکی» ابروشو انداخت باال و گفت 

 «دیگه نخریده؟ هفته قبل گفتم جدید بخره برات

 ن خیرم، جونیور خریده ولی من» سریع گارد گرفتم 

 «اینو دوس دارم و عوضشم نمیکنم

 نه بابا، برای من گارد» یه قدم جلو اومد 

 « !!!میگیری

 بله، هرکی» معنای آره تکون دادم  سرمو تخص به

 «سمت اسلحه من بره با من طرفه

 قدم دیگه ای جلو گذاشت

 مهدیه داوری

 «که غیر مستقیم منو تهدید میکنی؟»

 همونجور که از چشای ریز شدش خندم گرفته بود

 «نه حاشیه نساز» قدمی عقب رفتم و گفتم 

 مگ االن نگفتی که هرکس طرف» دوباره جلو اومد 

 حم بره با من طرفه؟اسل
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 یهو خیز گرف سمتم ک رفتم عقب خوردم به تنه

 بزرگ درختی

 خوب من االن میخام اسلحتو بگیرم پس این ی نوع »

 «تهدید بود

 همین جور که خندم شدید تر شده بود اسلحمو پشتم

 گرفتم و بیشتر به درخت چسبیدم

 به» ابروشو باال انداخت و دقیقا جلوم ایستاد و گفت 

 «یخندی اآلن؟چی م

 نمیدونم چم شده بود ولی به شدت دلم میخواست

 بخندم

 همون جور که زل زده بودم تو چشمای طالیی جذابش

 لبخند عمیقی زدم

 نوچ نوچ یک مدته کنترلت» سرشو تکون داد و گفت 

 و یهو دستاشو« نکردم پرو شدی

 کنارم مثل ستون به

 باردو» تنه درخت زدو جلو تر اومد و توصورنم گفت 

 «از اون کتکای معروفم بخوری درست میشی

 الحق که کتک زدنش بد درد داشت
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 من که چیزی نگفتم تو داری» من حق به جانب گفتم 

 شلوغش میکنی! بعدم من اون سیانای ضعیف قدیمی

 !«نیستم

 « آها!! بعد کی اینو بهت گفته؟؟» با نیشخند گفت 

 نیست! مننیاز به گفتن » سرمو باال گرفتم و گفتم 

 همین امروز اون بادیگارد غول تشنت جیمیز رو

 تهدید کردم اگه یک بار دیگه باهم کل بندازه مثل دفعه

 قبل میزنم اونجاشو ناکار میکنم!! تازه با پام کوبوندم

 «به ساقش که آه و نالش تا آسمون هفتم رفت

 و با افتخار و غرور بهش خیره شدم

 اب داد وادوارد سرشو تکون دادو چشماشو ت

 اووم» صورتشو آورد تو فاصله چند سانتی صورتم 

 «یعنی میخای اونجای منم بزنی؟؟؟

 «هییییی بی ادب» چشمام گرد شد و هین بلندی گفتم 

 خیلی اونجا اونجا میکنی اگه دلت میخاد» ادامه داد 

 ........که

 بس» پریدم تو حرفش و با صورت سرخ شده گفتم 

 !«!!!!کن خواهشن
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 یعنی میخای بگی تا حاال با» با تفریح گفت  مرموز و

 «کسی رابطه نداشتی؟؟

 آخه این چ بحث مسخره ای معلومه» گر گرفته گفتم 

 سالمه، هنوز دوساله از خط19که نداشتم من هنوز 

 .«...بکارت رد شدم

 حیف شد، بد چیزی و از» ادوارد عقب کشید و گفت 

 «کنیدست دادی، حتما بهت پیشنهاد میدم امتحانش 

 با چشمای گرد زل زده بودم بهش آخه داشت چی

 میگفت

 اوووم رابطه جنسی خیلی» با دیدن نگام گفت 

 .«....چیز

 «بس کن توروخدا» جیغی کشیدم و گوشامو گرفتم 

 .....داشتم از خجالت آب میشدم

 مهدیه داوری

 «هنوز بچه ای» قهقهه ای زد، و عقب کشید و گفت 

 زیر دستش رد شدم، چش غره ای براش رفتم و از

 !«!چیییش، نه خعرم تو خعلی بی ادبی»

 خوب من دیگه باید» وقتی خندش تموم شد گفت 
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 «برم

 تو که تازه اومدی،.! مگ امشبو» سریع چرخیدم 

 «نمیمونی؟؟؟

 !«!نه، ی عالمه کار دارم» ادوارد نوچی کرد وگفت 

 «من تا کی باید اینجا بمونم؟؟؟» بعد از مکثی گفتم 

 خوب» با من من گفدم « یعنی چی؟؟؟» رد نگام ک

 «یعنی اینکه دوره اموزشم کی تموم میشه؟؟؟

 از اینجا خسته» ادوارد لبخند کجی زد و گفت 

 » سرمو به چپ و راست تکون دادم وگفتم« شدی؟؟

 «نه، ولی زودتر دوست دارم اون مرد و ببینم

 لبای ادوارد جمع شد و چشاشو چرخوند با تعجب به

 هنوز یک» العملش نگاه کردم که گفت این عکس 

 «مرحله دیگه مونده

 ادوارد جلوتر« چه مرحله ای؟؟؟؟» با تعجب گفتم 

 اومد وبازوهامو گرفت و زل زد توی چشمام،

 صورتشو

 جلو تر آورد، یهو ریتم قلبم تند شد

 توی هنگ بودم که قلبم چ مرگش شده که ادوارد توی
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 نیدم، چرا قلبمصورتم زمزمه کرد، اما من چیزی نمیش

 ریتم گرفته؟؟؟

 فهمیدی چی» یهو با تکون ادوا د به خودم اومدم 

 «گفتم؟؟

 «ها؟؟؟» با گیجی بهش نگاه کردم 

 سیانا فقط یک مرحله» ادوارد کالفه نگام کرد 

 !!مونده

 ..«..اون مثل این یکی طوالنی نیست ولی سخته

 «یعنی چی؟؟» همون جور گیج گفتم 

 فقط بگو بهم اعتماد داریهیچی نگو، » ادوارد 

 «یانه؟؟؟

 بهش اعتماد داشتم؟؟ معلومه که داشتم اون کسی بود

 که بهم پناه داد و منو از یک آدم ضعیف تبدیل به یک

 آدمی کرد که بتونه از خودش دفاع کنه

 گفتم بهم اعتماد» دوباره تکونم دادو با حرص غرید 

 «داری یا نه؟؟؟

 خوبه،» و گفت سرمو تکون دادم که خشمش کم شد 

 خوبه، اینو یادت باشه سیانا هیچکس مثل من برات
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 «نمیشه!! به هیچکس اعتماد نکن، فهمیدی؟؟

 «میدونم ادوارد» بازم سرمو تکون دادم 

 «چرا بهم میگی ادوارد؟؟؟» یهو بهم خیره شد 

 ...اووووم... خوب یعنی» از سؤالش شکه شدم 

 ..«......من

 پرت گفتن بردارمصداش باعث شد دست از چرت و 

 نمیدونم چند ساله که کسی منو به اسم صدا»

 !«!!نکرده

 با مالیمت نگاهش کردم، چند وقتی بود قلبم به طرز

 !!!!!!عجیبی برای این مرد میزد

 سعی کن همون شیطان» یهو صداش عوض شد 

 !«!صدام کنی

 از تغییر یهوییش متعجب شدم ولی به روی خودم

 «اونوقت چرا؟؟؟» نیاوردم و با تخصی گفتم 

 !«!!بهم قدرت میده» نیشخند زد و گفت 

 مهدیه داوری

 چشاشو ریز« عقده قدرت داری؟؟؟» با خنده گفتم 

 » همونجور که میخندیدم« جاااان؟» کرد و گفت 
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 باهمون چشای ریز سرشو تکون داد و«! هیچی!!

 لباشو روی هم فشرد

 خوب، من میرم عمارت» نیشمو باز کردم و گفتم 

 !«!بخابم

 باید بگم جونیور دوباره» با همون ژست گفت 

 «بفرستت اون غاره رو کوه، تنبیه شی

 «عه!!!! بدجنص نشو دیگ» با گارد گفتم 

 این غاری که ادوارد میگفت غاری بود که تا یک ماه

 شبا اونجا میخوابیدم و یک بار گرگ بهم حمله کرد

 که

 اد، بعدهانمیدونم جونیور از غیب سر رسید و نجاتم د

 کاشف به عمل اومد اون غاره مال یک خرس

 !!!!بوده

 اووووم من خیلی» ادوارد با نیشخند گفت 

 !«!بدجنسم

 که نگاهش چپش«. عقده...» باز دهنمو باز کردم 

 باعث شد سکوت کنم

 خیلی عالف شدم امروز و همش تقصیر» ادوارد 
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 ..«..توعه

 ماومدم یک چیزی بگم که انگشت اشارشو روی لب

 ..«..هیشش، چیزی نگو هاااا»گذاشت و گفت 

 لبمو غنچه کردم و سرمو عقب کش

 یدم

 بعد خودش«. برو دیگه زل زده به من.....» ادوارد 

 عقب عقب رفت و دستی تکون داد، چشمکی زد و

 البه

 الی درختا گم شد

 لبخندی به این دیونه بودنش زدم و با نفس عمیقی که

 نگاه کردم، این مکانکشیدم چرخیدم، به اطراف 

 خیلی وقته برام ترسناک نبود بلکه خاطرات خوبی

 ....مثل امشب توش داشتم

 به سمت سیبل های روی زمین رفتم و برشون داشتم

 .....همشون سوراخ سوراخ شده بود

 همون جور که خیره«. خودنما.» سری تکون دادم 

 به

 سیبل ها بودم، چهره ادوارد توی ذهنم نقش بست
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 دش، شونه های پهن مردانش، بازوهای عضلهقدبلن

 ایش و دستای کشیده سفیدش، موهای پریشون

 برنزی

 رنگش، ته ریش مردانش و چشمای طالییش

 چشماش عسلی نبود، طالیی طالیی بود، یک رنگ

 خالص که توش رگه های مشکی داشت،

 دستمو رو قلبم گذاشتم قلبم داشت تند تند میزد،

 اوووف دارم دیوونه میشم

 یهو باصدای پایی که شنیدم بلند شدم و اسلخمو در

 !تویی جون؟؟» آوردو که با دیدن جونیور گفتم 

 «ترسوندی منو کع

 «اینجا چی کار میکنی؟؟؟» بعد متعجب گفتم 

 طلبکار گوشیشو در آورد و نشونم داد

 شماره ادوارد بود، اشاره ای زد و اخم کرد، کار

 ادوارد

 ...بود

 مهدیه داوری

 با اخم« ادوارد بهت زنگ زد؟؟؟» جب گفتم با تع
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 سرشو تکون داد.... نسیم خنکی توی قلبم پیچیدو

 لبخندی روی لبم نشست

 لبخندمو که دید اخمش بیشتر شد رو به چهره

 اخموش ابروهامو باال انداختم، تا خیز گرفت سمتم

 تلفنش دوباره زنگ خورد و تهدید آمیز نگام کرد به

 فی کشیدشماره نگاهی کرد و پو

 تماسو وصل کرد و گوشیو سمتم گرفت، با دیدن اسم

 که روی صفحه گوشی نوشته شده بود« شیطان»

 !«الوووو» لبخندم بزرگ تر شد 

 صدای فریاد بلندش نه تنها ناراحتم نکرد بلکه ضربان

 قلبمو باالتر برد.،خل شدم رفت

 سرمو از گوشی دور کردم و بعد از« سیاناااااااااا »

 چی شده ادوارد؟ چرا فریاد» ثانیه گفتم چند 

 دوباره صدای خشنش بلند شد« میزنی؟؟؟

 2معلومه چ غلطی داری میکنی؟؟ هااان! من  »

 ساعته ازت جدا شدم و نیم ساعته رسیدم ایتالیا بعد

 «تو هنوز اونجایی؟؟؟

 عه؟» ابرومو شیطون باال انداختم و با شیطنت گفتم 



 

 

1

7

7 

 «خوب چه اشکالی داره؟

 چه اشکالی داره؟؟؟ آخ آخ اگ دم دستم» د ادوار

 .«...بودی سیانا استخوناتو تک تک خورد میکردم

 اوووو ادوارد چ قدر خشن» پریدم وسط حرفش 

 شدی تو! بعدم چ اشکالی داره

 بعدشم یادت نره که من یک» شیطنت آمیز گفتم 

 ماهو به دستور خودت یک جایی شبامو جایی صبح

 «از اینجااست کردم که خیلی خطرناک تر

 چیزی شده» نفس تندی کشید، خبیث تر زمزمه کردم 

 !«!!جناب؟؟ سکوت کردین

 «گوشیو بده به جونیور» خشن گفت 

 «عههه داشتیم صحبت میکردیم» با خنده گفتم 

 سیانا فقط» صدای حرصیش خندمو بلند تر کرد 

 صداتو نشنوم دیگه وگرنه همین امشب میام اونجا

 «حسابتو میرسم

 مهدیه داوری

 !«!!امشب حق نداری توی عمارت بخوابی» ادوارد 

 همونجور با حرص« ادوارررد،» با اعتراض گفتم 
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 و تقی گوشیو قطع کرد« اعتراضی نیست» گفت 

 » با حرص پامو کوبوندم رو زمین و بلند گفتم

 ولی نگاه بی حسش بهم« جونیور خواهش میکنم

 ......فهموند که تموم اصرار بیفایده و الکی

 با دستش اشاره کرد به اون دستگاه چمن زنی، لبامو

 روی هم فشار دادم و دور از چشمش دهن کجی

 براش

 کردم. چشماشو ریز کرد و تهدید آمیز نگاهم کرد و با

 رو نشون داد، حرصی جیغی کشیدم که2دستش عدد 

 شونشو باال انداخت و با دست به گوشی اشاره کرد

 کرد، خم شدم و دسته هاعوضی داشت منو تهدید می

 ی اون ماشین چمن زنی که اونو شبیه گاری کرده

 بود

 رو گرفتم و بین دوتا دسته ایستادم و شروع به

 حرکت کردم، دقیقا مثل این گاوها یا قاطر ها شده

 بودم که بهشون دستگاه شخم وصل میکنن و زمینو

 .شخم میزنن

 ملعنتی فوق العاده سنگین بود به سختی راه میرفت
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 آقا درسته اشتباه کرده بودم ولی بهاش نباید این قدر

 سنگین باشه

 بعد از ظهری که کالس بدنسازی داشتم توی جنگل

 یک

 آهو دیدم و دنبالش رفتم و وقتی به خودم اومدم گو

 و گور شدم جونیور و بگه های گارد هم خیلی دنبالم

 گشتن و باالخره منو پیدا کرده بودن ولی اون جونیور

 به ادوارد خبر داده بود و ادوارد هم گفته بود عوضی

 حاال که به حیوانات عالقه داره چند ساعتی رو« »که

 و این گونه بود که بنده تبدیل« در نقش حیوون باشه

 شدم به حمال ماشین جمل زن گاری شکل

 حاال اینجا چمنی هم نبود فقط داشتم خاکو زیر و رو

 روی زمین میکردم و الکی برگای بزرگ درختا که

 ریخته بود رو ریش ریش میکردم

 با احساس خستگی شدیدی که داشتم، ایستادم و

 نفس عمیقی کشیدم، نگاهی به جونیوری که حواسش

 بهم نبود و مشغول تیز کردن تیکه چوبی با چاقو بود

 کردم و با دیدن بی توجهیش با خوشحالی خاستم
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 .......اون دسته هارو از کمرم جدا کنم که یهو

 چاقویی از کنار گوشم رد شد و به تنه درخت مقابلم

 برخورد کرد و وارد تنه کلفتش شد

 با ناراحتی نگاهی به جونیور که خبیث ن

 گام میکرد،

 کردم و با حرص به ادامه کارم مشغول شدم

 آقا خیلی ظلمه تموم بدنم درد میکرد و من مجبور

 کیلومتر از این جنگلو با این ماشین چمن زن1بودم 

 ساعت، باالخره آخرش بود2شخم بزنم اونم تو 

 داشت تموم میشد ولی دیگه داشت اشکم در

 میومد که جونیور نزدیکم شد و اشاره ای زد یعنی

 .....دسته هارو در بیار

 مهدیه داوری

 با خوشحالی دسته هارو از بدنم جدا کردم و روی

 زمین انداختم و به دنبالش رفتم

 جونیور بهم اشاره کرد برمتا عمارت پیاده رفتیم که 

 استراحت کنم منم با خوشحالی به اتاقم رفتم

 ولباسامو کندم و زیر پتو خزیدم
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♡︎ 

 روزی بود10اینجا همه چی عجیب شده بود، حدود 

 که اجازه ورزش کردن نداشتم و فقط شبا با جونیور

 مبارزه میکردم

 چی هم از جونیور سوال میکردم جوابمو درستهر 

 «از هیچی خبر نداره» حسابی نمیداد و میگفت 

 یک شنبه این هفته مثل همه آخر هفته ها در کمال

 تعجب ادوارد برای تمرین دادن و ادامه کار

 تیر اندازی به دیدنم نیومد و این منو حیرون تر

 میکرد

 نا یکفقط میدونستم ادوارد به جونیور گفته سیا

 مدت استراحت کنه و اجازه هیچ تمرینی رو نداره و

 ازش خواسته بود حتی نزاره که من بیرون برم و

 دور

 از هر آدم و اغتشاشی باشم

 روزو مثل یک آدم مرده و زندانی10و من تمام این 

 زندگی کردم و هیچ کس حتی جونیور و ندیدم،
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 فقط سر تایم خدمتکار غذا میاره و بعد میره، توی

 اتاق خودمم اقامت ندارم و توی یک اتاق زیر زمینی

 منو آوردن که هیچ دریچه ای حتی برای خروج ذره

 ای نور نداره و این داره منو دیونه میکنه اتاق کامال

 تاریک و خالی از هرچیزی و فقط یک تخت با رو

 تختی مشکی اونجا وجود داره و یک سرویس

 بهداشتی همین

 ستم و به چهار دیواریآهی کشیدم و روی تخت نش

 متر هم نمیشد خیره شدم! یاد خونه10که شاید 

 خودم افتادم و دوباره آهی کشیدم

 دلم برای دویدنمون توی جنگل، کالسای بدنسازی و

 حتی کل انداختن« تشت کاراته»مبارزاتم توی تاتامی 

 ....با اون جیمز احمق تنگ شده بود

 م، چی شدههیچ کدوم از این اتفاقا رو درک نمیکرد

 که ادوارد همچین چیزی از جونیور خواسته؟؟؟؟

 هرچند همه چی به گفته جونیور امشب معلوم میشه

 ...حاال کی و چجوری رو نمیدونم

 سرمو روی بالشت گذاشتم و دوباره به فضای تاریک
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 اطرافم چشم چرخوندم، مطمعن بودم که تا یک مدت

 خیلی دیگه نمیتونستم اطرافم توی نور ببینم و این

 آزار دهنده بود، واقعا به تابش نور خورشید روی

 پوستم و حس گرمای اشعه های خورشید نیاز داشتم

 ولی فعال از این هم محروووم بودم

 مهدیه داوری

 با احساس تکونی چشمامو باز کردم، جونیور بود

 اشاره ای بهم زد که برم بیرون، متعجب روی تخت

 بم برده بود کهصبح بود!!!! کی خوا5نشستم ساعت 

 اینقدر خوابیدم، جونیور از روی تخت بلند شد و

 خواست بره که چنگی به دستش انداختم، برگشت و

 جونیور!! خواهش میکنم بهم بگو چی» نگاهم کرد 

 جونیور سرشو کالفه تکون داد« شده؟؟؟

 دوباره به دستش چنگ انداختم که تلفنشو در آورد و

 ن از هیچی خبرم» چیزی رو نوشت و گرفت سمتم 

 ندارم سیانا! اینا همه دستور شیطان بوده و من نقشی

 سر درگم دستشو ول کردم و« ندارم، اینو باور کن

 نفس عمیقی کشیدم، حق با اون بود ادوارد آدمی نبود
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 «که به کسی جواب پس بده

 سرمو تکون دادم که بیرون رفت، لباسامو عوض

 کردم

 و موهامو جین آبی پوشیدم و یک تی شرت مشکی

 دم اسبی بستم و بیرون رفتم

 جونیور نبود، همونجور که اطراف نگاه میکردم از

 عمارت بیرون زدم و توی باغ رفتم

 که یک ماشین بزرگ و سیاه رنگو دیدم که جونیور

 کنارش ایستاده بود، به سمت جونیور رفتم

 «اینجا چ خبره جون؟ »

 و،جونیور تا منو دید اشاره ای زد یعنی سوار ش

 همونجور که ابروهام از فرط تعجب باال رفته سوار

 شدم، یعنی قرار بود از اینجا برم؟؟؟؟

 جونیور کنارم نشست و به راننده اشاره ای زد تا راه

 بیوفته، تموم مدت راه رو توی فکر بودم هی دلم

 میخاست از جونیور بپرسم داریم کجا میریم اما

 هم چیزی نمیگهمطمعن بودم یا نمیدونه یا اگ بدونه 

 آه این وضعیت حسابی رو مخم بود، سرمو به شیشه
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 .....تکیه دادم و چشامو بستم و

❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎ 

❦︎ 

 مهدیه داوری

 !با احساس ایستادن ماشین چشمای خستمو باز کردم

 نمیدونم چند ساعتی هست که تو راهیم فقط میدونم

 کننده و دیونه کننده بود، با باز شدنکه خیلی خسته 

 در سمتم از ماشین پیاده شدم مقابل یک ساختمون

 بزرگ با نمای سفید که معلوم بود خیلی مدرنه و

 مسکونی نیست با کمال تعجب دیدم روش ب یک

 چیزی نوشته که زبونش ناخاناست یک چیزی مثل

 !!!!مثل زبون چینی

 به جون نگاه نه این زبان ژاپنی بود!!!!! با تعجب

 کردم!!!! ما ژاپن بودیم؟؟ ولی این دور از عقل بود،

 هرجور حساب میکردم نمیشد از ایتالیا تا ژاپن به این

 سرعت اومد، رشته افکارم با باز شدن در این

 ساختمون بزرگ که راهش به پارکینگ بود پاره شد

 ماشین وارد پارکینگ شد و ما وارد ساختمون اصلی
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 ل بر مثل آزمایشگاه های بزرگ کهشدیم! فضای داخ

 توی فیلما دیده بودم بود

 همه چشم ها کشیده و پوست رنگ پریده با رو پوش

 سفید و دستکش به دست بودن و مشغول جنب و

 ....جوش

 یهو اون بین چشمم به ادوارد خورد که روی روی

 مردی ریزنقش با چشم آبروی مشکی که روپوش

 سخت مشغول حرفسفیدی تنش بود ایستاده بود و 

 ...زدن بود

 بی حواس به سمتش پرواز کردم و در چند قدمیش

 پشت سرش ایستادم و بی طاقت بهش زل زدم دلم

 !!!براش پر میکشید

 یهو دست از حرف زدن برداشت و صداشو شنیدم که

 و به سمتم« سیانا» نفس عمیقی کشید و گفت 

 برگشت

 کالفگیتیله طالیی دلم آروم شدو همه 2با دیدن اون 

 .....و آشفتگی هام از بین رفت

 !!فاصله بینمون رو از بین بردم و بهش نگاه کردم
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 مردمک چشاشو چرخوند«! ادوارد!» زمزمه کردم 

 و

 «های دلبر باالخره اومدی؟؟» گفت 

 متوجه نگاه اون مرد شدم، ادوارد رد نگاهم گرفتو

 «این جین سیانا» چرخی زد و به اون گفت 

 !! مرد نگاه عمیقی بهم کرد و گفتسرمو تکون دادم

 «!!درسته» ادوارد با لذت و گفت « اینه؟؟»

 «کدوم اتاق؟؟» مرد سرشو تکون داد و گفت 

 .«...اتاق بنفش» چشمای ادوارد برقی زد و گفت 

 .......مرد تکونی خوردو شکه به ادوارد نگاه کرد

 مهدیه داوری

 من خیره به عکس العمل اون مرد بودم

 اتاق بنفش؟؟ آره؟؟» تر کرد و گفت  مرد لباشو

 «درست شنیدم؟

 ادوارد خیره به من سرشو به معنای درسته تکون داد

 که مرد قدمی به عقب رفت و با تک نگاهی به من

 من این کارو نمیکنم، نه امکان نداره اون» گفت 

 ..«..اتاق،
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 » ادوارد نگاهش چرخوند و با لحن مرموزی گفت

 تو

 !«!من اینو میخام این کارو میکنی چون

 ساله که7ببین شیطان من » مرد با کالفگی گفت 

 دارم برات کار میکنم! هرچی گفتی گفتم اوکی؟ قبوله

 ..«....ولی این یک مورد و نمیتونم، اون اتاق خیلی

 ادوارد جستی زد و گلوشو توی دستش گرفت و اونو

 ببین جین بیا باهم دوست باشیم» بلند کرد و گفت 

 ست ندارم یکی از افراد وفادارم و جلویخوب؟؟؟ دو

 !«!!چشم همه بکشم

 مردمک چشمای مرد لرزید و با ترس وصدای تکه

 تکه

 ..«..شیطان» شده از فشار دست ادوارد گفت 

 آفرین جین، هیچ وقت» ادوارد نیشخندی زد و گفت 

 «یادت نره من کیم؟؟ خوب

 و بعد دستاشو از دور گردنش ول کرد و اون مرد به

 ن خوردزمی

 سریع رفتم سمتش که ادوارد بازومو گرفت و منو به
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 سمت خودش کشید

 من به اون اطمینان دارم و» روبه اون مرد گفتم 

 هرکاری باشه میکنم! پس چیزی که میگه رو گوش

 «کن

 مرد از روی زمین بلند شد و نگاهی بهم از سر تحقیر

 .....اگه بدونی چ بالیی قراره» و ترحم کرد و گفت 

 و بعد«. خفه شو..» ای غرش ادوارد بلند شذ صد

 مشتی که توی دهن اون مرد فرود اومدو ادواردی که

 افتاد روی بدن بیجونش

 با ترس به اون صحنه نگاه کردم ادوارد بلند شد و

 تلو

 این باشه عبرتی» تلو خوران عقب اومد و گفت 

 برات

 و صدای عربدش که« تا رو حرف من حرف نباشه

 توی

 .........«مفهوم؟؟؟» پیچید  ساختمون

 مهدیه داوری

 ادوارد«! بله قربان!!» صدای همه بلند شد 
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 همونجوری

 !خوبه» که تلو تلو میخورد و به عقب میرفت گفت 

 و به رو ب جین که روی سرامیک افتاده بود«! خوبه

 «برو کا تو بکن» و صورتش پر خون بود گفت 

 م،و راهشو گرفت و رفت، سریع پشت سرش رفت

 خواستم صداش بزنم که یکی از بادیگاردا رفت

 ..«...قربان یک مشکلی» جلوش و گفت 

 حوصله ندارم» ادوارد کالفه دستشو تکون دادو گفت 

 «برو پی کارت

 ادوارد با«. قربان آخه...» بادیگارد دوباره گفت 

 حرص

 چرخید، بادیگارد قدمی از ترس عقب برداشت،

 ادوارد

 گم برو رد کارت یعنی برو تاوقتی می» پوزخندی زد 

 «اون روی سگم باال نیومده اوکی؟؟؟

 بادیگارد چشمی گفت و رفت، ادوارد دوباره راه

 افتادو

 به سمت پشت ساختمون بود، برخالف ظاهر اصلی
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 ساختمون که یک جای مجلل و مدرن بود، پشتش

 کامال جای سنتی بود و فضاش مثل این فیلمای کره

 ....ای قدیمی بود

 ارد دست کرد توی جیبش و سیگاری بیرون آوردادو

 و آتیش زد، باالخره یه خودم اجازه دادم، رفتم

 کنارش ایستادم

 همون جور که از روی اون پل چوبی به بقیه اطراف

 خیره شده بود، صداش زدم

 نگاه سرد طالیی شو سمتم چرخوند« ادوارد »

 «چرا اینقدر عصبانی؟؟» دوباره گفتم 

 توی صورتم فوت کرد چشمامو بستمدود سیگارشو 

 از اینکه حرف رو حرفم بیاد» که صداش اومد 

 «متنفرم

 هیچ وقت، هیچ وقت روی» و بعد تاکیدی گفت 

 «حرفم حرف نزن، این منو روانی میکنه

 با سکوت بهش خیره شدم، روشو به روب رو

 برگردوند

 چرا.. چرا اون مرد نمیخواست» بعد چند ثانیه گفتم 
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 ..«..یعنی چرا که من...

 «بس کن» ادوارد با صدای سردش گفت 

 مهدیه داوری

 مات شدم و سرمو پایین انداختم، انگشتامو بهم

 من بهت اعتماد» فشردم و بعد از کمی من من گفتم 

 و بعد زیر چشمی« دارم! و هرکاری بگی انجام میدم

 بهش که بدون هیچ تغییری توی حالتش داشت سیگار

 بهم نینداخت، نگاه کردم میکشید و تک نگاهی

 آهی کشیدم و چرخیدم و به سمت در ساختمون رفتم

 «خوب بخواب امشب» که صداش بلند شد 

 و وارد ساختمون شدم« همچنین» زمزمه وار گفتم 

 سردرگم برای خودم چرخ میزدم که جونیور رو دیدم

 ...که وقتی نگاهش بهم افتاد به سمتم اومد

 جوون دارم» ه گفتم وقتی بهم رسید خسته و کالف

 میمیرم از خستگی، لطفا اگه میدونی بگو کجا باید

 «بخابم که دارم بیهوش میشم

 جونیور لبخند کجی زد و از بازوهام گرفت و منو به

 پشت چرخوند و اشاره ای به راه پله ای که رو ب باال



 

 

1

9

3 

 نشون داد با خستگی سر تکون4داشت زد و عدد 

 «شب بخیر4، اوکی جون، طبقه» دادم و گفتم 

 و از راه پله باال رفتم، از فضای اینجا متنفر بودم به

 شدت داغون بود فضای داخلی مثل آزمایشگاه بود و

 مدام بوهای مختلف میداد، نمای بیرونی یک نمای

 شیک و مدرن بود و نمای پشتی هم حالت سنتی

 داشت، کال یک پارادوکس خاصی داشت که خوشم

 یک راهرو بلند بود که یهرسیدم 4نمیومد، به طبقه 

 عالمه اتاق داشت در اولین اتاقی رو که دیدم رو باز

 کردم و وارد شدم

 لباسامو کندم و خودمو روی تخت انداختم

 لبخند زدم و«! خوب بخابی!» ادوارد بهم گفته بود 

 چشمامو بستم

 غافل از اینکه اون حرف یک حرف معمولی نبود

 ....و

 مهدیه داوری

 ایی چشمامو باز کردم، صبح شده بودبا احساس سرم

 ولی من به شدت خسنته شدم و دلم میخواست بخابم
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 ولی باید بلند میشدم! تن خشک شدمو تکونی دادم و

 خودمو کشیدم و از جا بلند شدم، لباسامو ک روی

 زمین ریخته بود رو برداشتم و پوشیدم!! توی اتاق

 شیر آبی نبود تا سر و صورتمو بشورم، از اتاق

 بیرون

 زدم و به سمت راه پله ها رفتم با رسیدن به طبقه

 اصلی با چیزی که دیدم دهنم باز موند!!! تعداد زیادی

 آدم با روپوش سفید که هرکدوم مشغول کاری بودند

 صدای بلندگو میومد که به زبون نامفهومی داشت

 .........چیزی رو میگفت یا کسی رو بیان میکرد

 ها اومد پایین و بدون توجه یهو دیدم جونیور از پله

 به من از کنارم رد شد، ابرومو باال انداختم و دنبالش

 با اخم برگشت« ببخشید، بیبی؟؟» حرکت کردم 

 اما وقتی منو دید گیج شد، به قیافه گیجش خندیدم

 که سر تکون میداد! دو نفری با تعجب نگام میکردن

 تو فکر کن یک دختر جلوی یک مرد دهن پاره غول

 پیکر خشن وایسته و درحالی که اون داره بیحس

 !!!نگاش میکنه، بخنده
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 جونیور از پشت لباسمو گرفت و در حالی که دست و

 پا میزدم منو کشید به یک سمتی که نمیدونستم، با

 رسیدن به حیاط توقف کرد و منو ول کرد، اومدم

 چیزی بگم که با دیدن ادوارد که روی صندلی، میز

 اط نشسته بود و پاهاشو رو میزچیده شده تو حی

 تا بادیگارد7انداخته بود و سیگار میکشید الل شدم، 

 دورش کرده بودن مراقبش بودن، ولی اون با بیخیالی

 ......دود سیگارو با لذت حلقه میکرد

 قلبم تپش گرفت، یواشکی دستمو رو قلبم گذاشتم و

 «آروم باش لعنتی، میخای ابرومو ببری؟؟» گفتم 

 اوریمهدیه د

 با ضربه جونیور به خودم اومدم و به دنبالش پیش

 ادوارد رفتم، وقتی به ادوارد رسیدیم سرشو چرخی

 چه قدر دیر» دادو برگردوند و خیره به چشام گفت 

 نمیدونستم روی حرفش منم یا جونیور. از« اومدین؟

 جا بلند شد و سیگارو پرت کرد روی زمین و به

 !«!!بریم» ساعتش نگاهی انداخت و گفت 

 متعجب نگاه میکردم من نمیدونستم مقصد کجاست
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 و فقط با تعجب همراهشون میرفتم، برخالف انتظارم

 مقصد ادوارد طبقات باال نبود بلکه زیر زمین بود

 با رسیدن به زیر زمین جین بهمون پیوست هنوز

 صورتش کبود بود و لبش پاره نیم نگاهی بهم انداخت

 » ها پایین میرفت گفت ادوارد همون جور ک از پله

 «سالم جین؟؟ خوب خوابیدی دوست عزیزم؟

 جین پوزخندی زد و چیزی نگفت، ادوارد قهقهه ای

 بلند سر داد

 با تموم شدن پله ها که خیلی هم زیاد بود و حالت

 پلکانی شکل دایره ای بود، به یک راهروی بلند و

 طوالنی رسیدیم که از ابتدا تا انتهای اون در های

 زیادی بود

 راهرو به شدت باریک بود جوری که هیچ دونفری به

 راحتی نمیتونستن ازش عبور کنن

 ادوارد تلو تلو خوران جلو میرفت و جلوی هر در یک

 مکثی میکرد

 سبز، آبی، طالی،» درها به رنگ های مختلفی بود 

 ......قرمز، مشکی
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 هزاران رنگ توی اون راهرو بزرگ بود

 جه به کف پارکت اونجابه طوری که بدون تو

 میتونستم بگم یک رنگین کمون کامل بود

 مهدیه داوری

 ادوارد از جلوی هرکدوم از اون درآ که

 رد میشد مکثی میکرد و نیشخندی میزد

 وقتی به در قرمز رسید برگشت سمت

 وای جین اینجارو» جین و گفت 

 یادته!!! من این اتاقو خیلی دوص

 ...دارم..... مکثی کرد

 م اماااا..... و به سمت آخرین دریاووو»

 که دقیقا با بقیه در ها فرق داشت و

 درحالی که اونها همه کناره های راهرو

 رو پر میکردند ولی

 اون در انتهایی

 ترین بود و روبه روی ماقرار داشت

 این اتاقو از همه» ادوارد ادامه داد 

 و با چشمان براقش« بیشتر دوص دارم
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 تو چطور»  نگاهی به جین انداخت

 «جین؟؟؟

 لحنش به شدت مرموز و ترسناک بود،

 جین آب دهنشو قورت داد،

 با اشاره ای که ادوارد بهم کرد گلومو

 صاف کردم و جلو رفتم و تا وارد بشم

 که یکه خوردن جونیور رو احساس

 کردم و بعد نگاه پر تعجبش به ادوارد

 جو به شدت سنگین بود و عکس

 نمیکردم، دل شوره ایالعمالشونو درک 

 داشتم و از طرفی قلبم به ادوارد اعتماد

 داشت

 برخالف تصورم که فکر میکردم با اتاقی

 کوچیک روبه رو میشم و برخالف در

 کوچکی که داشت داخل اتاق خیلی

 بزرگ و مجهز بود و نسخه کوچک شده

 این ساختمون بود

 با تعجب به اطراف نگاه میکردم
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 ظر چی هستینمنت» که ادوارد غرید 

 ..«..بیاین تو

 و بعد به سمت جین تابی خورد و گفت

 «و تو جین، تو برو کارتو شروع کن »

 تموم شدن حرف ادوارد مصادف شد با

 بلند شدن صدای زنی

 «سالم »

 به سمت زن که با روپوش سفیدی ب تن

 داشت و بهمون خیره بود، چرخیدم

 موهای آفریقایی که همشون بافت ریز

 ، پوست تیره و چشمان قهوهخورده بود

 ای و لبای گوشتی، قد بلند و حلقه ای

 که توی لبش و خالکوبی عجیبی که روی

 صورتش داشت توجهمو جمع کرد

 ......ایشون» جین رو به ادوارد گفت 

 صدای زن باعث شد جین سکوت کنه

 دکتر اما مایان هستم، متخصص »

 «ژنتیک و اعصاب
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 مهدیه داوری

 ی زد و زمزمه وار وچشمای ادوارد برق

 ..«.دکتر مایان» کشیده گفت 

 دکتر نگاه تلخ و شرورشو چرخوند روی

 من و سمتم اومد، چرخی دورم زد و

 «نمونه؟؟؟» گفت 

 خودشه، بهترین کارتو ازت» ادوارد .

 ،«میخام

 من ثابت» دختر پوزخندی زد و گفت 

 شده ام، رو دست من کسی پیدا نمیشه

 .....هرچند

 » سر تا پای من زد و گفتپوزخندی به 

 ....بعید میدونم

 مکثی کرد و صاف ایستاد و رو به جین

 ..«..جین همه چیو آماده کن» گفت 

 همه پخش شدن که ادوارد رو بهم گفت

 «خوب دلبر حاال وقتشه که تغییر کنی »

 «چ تغییری؟؟» سرمو تکون دادم 
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 و رو« خودت میفهمی.....» ادوارد 

 «!!!!ببرش» بادیگارد گفت 

 با تعجب نگاهشون میکردم، وضع

 داغونی بود همه میدونستن و من

 !!!!بیخبر

 بادیگارد از بازوم منو گرفت و به سمت

 محفظه ای برد

 با حرص بازومو از دستش بیرون

 هی، ولم کن مگ داری» کشیدم و گفتم 

 آشغال میبری بزاری سر کوچه!! خودم

 میام

 با چشم غره ای به سمت در اون

 فتم به محض ورودم نورمحفظه ر

 شدیدی توی چشمام خورد

 وحشتناک بود همه جا سفید بود و یک

 متری حدودا که خالی خالی6اتاق خالی 

 بود و سفید سفید، نور چشمامو اذیت

 میکرد اومدم برگردم که در محفظه
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 بسته شده بود

 !!!!!!این چه مسخره بازیه

 مهدیه داوری

 نبود فقطنگاهم توی اتاق چرخوندم هیچ چیزی 

 سفیدی محض، دستمو به سرم گرفتم، سرم درد گرفته

 بود، مشتی به محفظه زدم که دست خودم درد گرفت

 با بدبختی روی زمین نشستم، خدایا آخه این چ

 وضعی، این کارا یعنی چی؟؟؟

 چرا کسی یک کالم به من نمیگفت؟؟؟؟

 سر درد امونمو بریده بود از جا بلند شدم و شروع یه

 کردم تا بلکه از این سر درد لعنتی خالصقدم زدن 

 بشم، پلکامو روی هم فشار میدادم، فایده ای نداشت،

 ....لعنت به هرچی سفیدی و نور سفیده

 نمیدونم چ قدر راه رفته بود، چند بار موهامو کشیدم

 ولی چشمام دیگه نمیدید، چشمام نور نداشت و من

 ...داشتم دیونه میشدم

 م پاهام زق زق میکرد وخودمو روی زمین انداخت

 بدنم شل بود، سرمو روی زانوهام گذاشتم و چشامو



 

 

2

0

3 

 .....محکم فشار دادم

 یهو احساس کردم نور کم شد، سرمو که باال آوردم از

 بین نگاه تارم دیدم که دیگه همهجا سفید نیست و

 بلکه االن نور آبی همه جارو پر کرده خوشحال سرمو

 تکون دادم تا دیدم واضح بشه

 م که گذشت تازه چشمام به نور آبی عادت کرده بودیک

 !!!!که نور به نارنجی تغییر کرد

 ....متعجب بودم؟؟؟ چ خبره؟؟ دوباره نور عوض شد

 سبز.. و دوباره... زرد... سفید... سیاه.. قرمز... ابی

 نورا با سرعت عوض میشدن، حس میکردم دارم

 هیپنوتیزم میشم، نور ها با سرعت و مثل گردونه

 میچرخیدن و من دوباره سر درد گرفته بودم و

 ...چشمام میسوخت،... اما این بار وحشتناک تر

 دستمو باال آوردم حرکت دستمو اسلوموشن میدیدم

 .......ولی چرخش نور هارو با سرعت

 مهدیه داوری

 سرم تاب میخورد، حس آدمایی رو داشتم که سر میز

 دارهقمار نشستن و به گردونه ای که به سرعت 
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 حرکت

 .....میکنه خیره شدن

 پلکامو به زور بستم و محکم فشار دادم، سرم به

 دوران افتاده بود و دنیا دور سرم میچرخید

 عصبی سرمو تکیه دیوار دادم ولی نورها این قدر

 قوی

 بودن که حتی با چشمای بسته هم میدم شون

 بار، هربار3بار،2بار،1 ..سرمو به دیوااار کوبوندم

 محکم

 از دفعه قبل دهنمو باز کردم و جیغ کشیدم مغزمتر 

 در حال انفجار بود موهامو توی دستم گرفتم و با

 خشونت چنگ زدم

 این قدر این کارو کردم که دسته ای از موهام کنده

 شد ولی جواب نمیداد درد داشتم

 جیغ میزدم، گریه میکردم و موهامو تار به تار

 میکندم

 درد وحشتناکی توی سرم پیچید

 گوشام سوت میکشید و چشمام میسوخت و من
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 دیگه تحمل نداشتم

 ساعت ها گذشته بود و من از شدت درد سرم رگای

 بدنم برجسته شده بود و داشت منفجر میشد

 حس میکردم جریان خون توی بدنم سریع شده و یک

 وزنه چندین کیلویی به سرم آویزونه

 کف محفظه دراز کشیدم و خودمو میکشیدم رو زمین

 در و دیوار میکوبید با ناخونام رو زمین چنگ و

 گرفتم، این قدر اینکارو ادامه دادم تا تموم دستام

 زخمی شد، دستای خونیمو روی صورتم گذاشتم و

 چنگ انداختم، سرعت هی بیشتر و بیشتر میشد به

 طوری که دیگه حتی نمیتونستم رنگ هارو تشخیص

 ......بدم

 مهدیه داوری

 چشمامو بستم و خودمو به دنیایدیگه توان نداشتم 

 بیخبری سپردم

 چشمای دردناکمو باز کردم به اطراف نگاه کردم همه

 چی برام گنگ بود

 دستمو خاستم تکون بدم که نتونستم، با تعجب دیدم



 

 

2

0

6 

 که روی یک صندلی نشستم و کسی دستا و پاهامو به

 ....صندلی با تسمه چرمی بسته

 کردم نتونستمبا خشونت دستمو کشیدم، هرچی تالش 

 دست و پاهامو آزاد کنم

 عصبانی شدم و جیغی زدم که صدام ناله خش داری

 شد، چ بالیی سر صدام اومده بود؟؟؟ گلوم به شدت

 میسوخت

 نگاهم به ناخونام که همشون زخم بودن و خون از

 ناخونام تا روی مچم خشک شده بود افتاد

 یهو صورتم و پوست سرم شروع به سوختن کرد مات

 نده بودم خدای من چم شده بودمو

 ،ناگهان حافظم شروع به کار کرد، اون اتفاقات و بعد

 ....بیهوشی

 توی همون اتاق لعنتی بودم ولی این دفعه خبری از

 اون نور ها نبود و به جاش چند تا المپ کوچیک زرد

 روشن بود

 چ مرگتونه؟ ؟؟» هستریک فریاد زدم 

 «ادوارررررد؟
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 ی ظبط شده بلند شدیهو یک صدایی مثل صدا

 2« شروعمرحلهbپالن  _تشخیصه هوشیاری  »

 با ترس چشمامو به اطراف چرخوندم؟؟؟ این چی

 بود؟؟ یعنی چی؟؟؟

 ؟؟؟2مرحله 

 همینجور که کنکاش میکردم و با خودم درگیر بودم

 بودم، حرکت چیزی رو روی پام حس کردم

 کالفه پامو تکون دادم اما جون بسته بود نمیتونستم

 زیاد حرکتش بدم

 نگاهم عصبانی به پایین دوختم که

 با چیزی که دیدن روح از بدنم رفت و کرخت شدم

 قلبم ایستاد! مطمعن بودم من مردم

 ....دهنمو باز کردم و جیغغغغغغغ

 مهدیه داوری

 جیغ بلندی کشیدم که حنجرم زخم شد

 خودمو با ترس تکون دادم، سوسک بزرگی که

 رپام بود و داشت شاخکاشوسانت اندازش بود، کنا50

 به پام میکشید
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 حالم داشت بهم میخورد، صدای گریم محفظه رو

 میلرزوند،

 با شدت خودمو تکون میدادم که سمت حس کردم

 .چیزی از کنار پای مخالفم داره حرکت میکنه

 نگاهم با ترس به پام دادم که عنکبوتی بزرگ پشمالو

 با پاهای بلند زیر پام رفت

 حاال تهوع داشتم و هر لحظه ممکنسرم گیج شد، 

 بود

 جیگرم رو باال بیارم

 من فوبیای شدید بندپایان داشتم، زبونم بند اومده بود

 و با ترس نگاه عنکبوت بزرگ میکردم که

 باحس باال اومدم سوسک تکون محکمی خوردم،

 روانی شدم، دهنمو باز کردم و جیغ زدم خودمو محکم

 تکون دادم

 ود که سوسک و عنکبوت ودر عرض چند دقیقه ب

 مارمولک های بزرگی از کناره های دیوار و سقف به

 .....سمتم می اومدن

 سوسکهای کوچکی از روی کمرم باال اومدن، صدای
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 شاخکاشونو که تکون میدادن میشنیدم

 روی گردنم حسشون میکردن، سوسکی گذشت و

 گذشت تا روی چونم رسیده بود و شاخ کاش به لبم

 که تعدا زیادی سوسک از صورتم باال میخورد، وقتی

 رفت لبامو محکم فشار دادم و سرمو به شدت تکون

 دادم و و شروع به التماس کردم هیچی برام مهم

 نبود، نه انتقام و نه غرور، هیچکدوم از اینا زمانی

 که

 یک عالمه سوسک داره رو صورتم راه میره و

 سوسکای و عنکبوت و مارمولک های بزرگ پایین

 پام

 .....دارن جولون میدن اهمیتی نداشت

 مهدیه داوری

 تورو خدا» درد زجه میزدم و گمک میخواستم 

 !کمک

 !!کسی نیست!! خدایا خداااا چرا کمکم نمیکنی

 !«!!ادوااااارد نامرد به تو اعتماد کردم این چ دردیه

 قلبم بکوب میزد
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 سوسک تا روی رونم باال اومد خودمو تکون

 محکمی

 دادم

 ی چپه شد و روی زمین افتادکه صندل

 حاال در حالی که روی زمین با صندلی بسته شده

 افتادم بودم میدیم که همه حیونایی که تاحاال بزرگ

 سانت ندیده بودمشون و ازشون وحشت5تر از 

 داشتم

 .....سانت دارن سمتم میان60تا50حاال با طول 

 عنکبوت پشمام پاشو بلند کرد و روی بدنم گذاشت و

 اومدباال 

 با ترس جیغی زدم که سوسک بزرگتری و دیدم که با

 سرعت به سمتم اومد و خودشو پرت کرد به سمتم

 وقتی که پرید روی صورتم دیگه قلبم نمیزد

 لمس شده بودم تموم بدنم با کوهی از حیونایی که

 شاید فکر بهش وحشتناکه پر شده بود و من دیگه

 چیزی نمیدیم

 ی رو که صورتمچیزی حس نمیکردم و فقط خون
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 .........جاری شد و

❥︎❥︎❥︎❥︎❥︎❥︎❥︎❥︎❥︎❥︎❥︎❥︎❥︎❥︎❥︎❥︎❥︎❥︎❥︎❥︎❥︎❥︎❥︎❥︎❥︎ 

❥︎ 

 دانای کل

 از پشت شیشه بزرگ داشت، سیانا رو که زجه میزد

 و

 التماس میکرد و تماشا میکرد

 دکتر مایان با لذت زبونشون روی لبش کشید و گفت

 «سوپرایززززز »

 که خیره به اونسیگارو باال اورد و همونجور 

 تصاویر

 «آتیشش بزن» بود به جونیور گفت 

 جونیور فندکی در آورد و قدمی جلو گذاشت و

 سیگارو روشن کرد

 ادوارد دید که جونیور نگاهش از صفحه مانیتور

 میدزده

 چی شده جون؟؟ چرا نگاه» پوزخندی زد و گفت 

 «نمیکنی؟؟؟
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 جونیور کالفه نگاهش کرد و با نگاهش از ادوارد

 خواست که بره

 «برو جونیور» بیرون، ادوارد قهقهه ای زد و گفت 

 و

 بعد بی تفاوت مشغول نگاه کردن اون صحنات شد

 جونیور قدمی عقب گذاشت و خارج شد

 دکتر مایان نیشخندی زد و از اتاق اصلی خارج شد و

 ......دنبال جونیور به راه افتاد

 مهدیه داوری

 خیره شده واز پشت به اندام مرد درشت هیکل 

 همونجور که زبونش روی لبش کشید دنبالش رفت

 جونیور وقتی به حیاط پشتی رسید برگشت روبه

 دکتر و ابروشو باال انداخت

 دکتر با شرارت جلو رفت و توی چند قدمیش ایستاد

 «دل نازک شدی جونیور» و گفت 

 «اما»جونیور پوزخندی زد و محلش نداد. ولی 

 روز خوبی برای تیکه تصمیمشو گرفته بود امروز

 انداختن بود
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 قبلنا قوی تر بودی، جلوی روت» پس ادامه داد 

 آدمم

 میکشتن مهم نبود، ولی امروز توی چشمات کالفگی

 میبینم

 داره تاریخ مصرفت» و بعد پوزخندی زد و گفت 

 «تموم میشع

 وقتی دید حتی نگاهش نمیکنه با نمیکنه با حرصش

 چشماش برق زدگرفت که فکری به سرش زد و 

 اووو راستی یادم نبود تو» پس با تمسخر گفت 

 نمیتونی حرف بزنی

 «دهنتو خودم دوختم» و بعد شرارت بار گفت 

 جونیور در لحظه خیز گرفت و گردنشو توی دستش

 گرفت و اونو به دیوار چسبوند

 دستشو روی دستای« اما مایان»و فشار داد، 

 جونیور

 شد پاهاشو که رویگرفت در حالی که داشت خفه می

 هوا معلق بود تکون داد

 جونیور چاقوشو در آورد و کشید روی بازوش و
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 خون

 با شدت بیرون جهید

 دکتر از درد ناله ای کرد، جونیور ولش کرد و روی

 زمین افتاد در حالی که گردنش و میمالید و با نفرت

 نگاه جونیور میکرد

 جونیور با خونش روی دیوار چیزی نوشت و رفت

 ما مایان نگاهش به نوشته های روی دیوار که باا

 یک روزی خونتو میریزم» خون خودش بود انداخت 

 «دکتر زنجیری!! منتظرش باش دور نیست

 مهدیه داوری

 سیانا آروم شده بود و دست از تقال برداشته بود ولی

 هنوز

 بهوش بود و اینو حسگرهای روی مانیتور به خوبی

 نشون

 میدادن

 نش نشونه خوبی بود، میخواستم یکاین آروم بود

 چیزو

 امتحان کنم، میدونستم باید چندساعت بهش استراحت



 

 

2

1

5 

 بدم

 ولی یک چیزی مغزمو میخورد که ببینم چ قدر دووم

 میاره

 با این فکر نیشخندی زدم که همزمان دکتر وارد شد

 ...و پشت مانیتور ایستاد

 دکتر،به نظرت چ قدر» سرمو تابی دادم و گفتم 

 یبره کهزمان م

 «اینجارو برای مرحله آخر آماده کنی؟؟؟

 این امکان نداره!! اون» جین مات برگشت سمتم 

 دختر دووم

 !«!نمیاره

 ازش« ساعت1کال » دکتر مایان وسط حرفش پرید 

 خوشم

 میومد، یکی مثل خودم بود، فکر کنم باید استخدامش

 کنم

 این امکان نداره!! تو دیونه»جین باعصبانیت گفت 

 «اما»ای 

 مرحله تا اون4اون دختر زنده بیرون نمیاد، هنوز 
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 مرحله مونده

 ..«..و این پرش امکان نداره

 اووه بس کن جین! تو» چشامو چرخوندم و گفتم 

 مطمعن بودی

 سیانا همون اول میمیره ولی میبینی که هنوز

 .....زندست

 من میخام آخرین گزینه رو» با لذت چرخی زدم 

 امشب انجام

 ....بدم

 خودمو روی صندلی چرخ دار انداختم و پاهامو روی

 میز روب

 .رو مانیتور ها گذاشتم

 جین نگاهی به من و دکتر انداخت و سرشو تند تکون

 نه» داد 

 !!!!شما دوتا میخواین اون دخترو بکشین!! درسته

 «تو میخای اونو بکشی درسته؟؟؟» و بلند تر گفت 

 » کرد و گفتبا بیتفاوتی نگاش کردم، چشماشو ریز 

 یک کلمه
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 «بگو، میخای زنده بمونه یا نه؟؟؟

 هیچ کس توی اون دستگاه» پوزخندی زدم و گفتم 

 زنده

 «نمیمونه

 «اینو بگو زنده یا مردش؟؟» دستشو کوبید رو میز 

 زنده» دیگه داشت کفرمو در میآورد پس بلند گفتم 

 موندن اون

 برای من ذره ای ارزش نداره!! پس اون دستگاه

 تی روشنلعن

 «کن

 ای به» دکتر با لبخند دکمه ای رو زد و گفت 

 «چشمممم

 بلند شدم و پشت مانیتور ایستادم و بعد صدای بلندی

 که وفت

 فضا _گیرنده ها فعال شد  _شروع پردازش مغزی »

 «بعدی3

 مهدیه داوری

 نمیدونم چند ساعت بود ولی دیگ زجه نمیزدم حتی
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 گریه

 نمیکردم، دیگه جونی نداشتم

 قط صدای هق هق های بیجونم بود که گاهی بلندف

 میشد

 حتی دیگه بیهوش هم نشدم، هه پوستم کلفت شده

 بود

 «شروع پردازش ذهنی» صدای ظبط شده ای گفت 

 و چراغا خاموش شد و در کمال تعجب دیگه خبری از

 اون

 موجودات نبود

 تنم لرز گرفت، من خاطره خوبی از این صدا و این

 رنگ عوض

 نداشتمشدن 

 یهو محلی ک روش صندلی چپه شدم قرار داشت،

 حالت دایره

 ای از زمین جداشد و باال رفت

 .....خدای من دیگه چه بالیی سرم بیاد

 متر باالتر از سطح زمین ایستاد و بعد چنگکی از2
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 سقف به

 سمتم اومد با ترس خودمو سعی کردم کنار بکشم،که

 چنگک به

 و منو بلند کرد و پشت صندلی برخورد کرد و صندلی

 به حالت

 عادی و ایستاده در آورد

 و به سقف رفت،

 سکوتی همه جارو فرا گرفته بود چند دقیقه ای بود

 که همچی

 آروم بود سرم گیج میرفت و دوست داشتم بخوابم اما

 نمیشد

 من از این سکوت که مثل آرامش قبل از طوفان بود

 میترسیدم

 به سرعتبا احساس لمس دستی روی شونم سرمو 

 ب پشت

 چرخوندم اما چیزی ندیدم، از سمت مخالف نفس

 سردی به

 گردنم بر خورد کرد،
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 سریع سرمو ب سمت مخالف چرخوندم، اما بازم

 چیزی نبود

 نفس عمیقی کشیدم و سرمو پایین انداختم

 باز قراره چ بالیی سرم بیاد» باپوزخند بلند گفتم 

 «ها؟؟؟

 ،«زود باش مزود باش ، » و بعد هستریک خندیدم 

 صدای ادوارد

 .....«سالم دلبر» از کنار گوشم بلند شد 

 «سوپرایز» و بعد چرخی زد و اومد جلوم و گفت 

 بیحس نگاش کردم، چرا دیگه قلبم براش نمیزد!!!!؟

 چرا دیگه چشماشو دوست نداشتم؟؟؟؟؟

 مهدیه داوری

 خیز گرفت سمتم و از دسته های صندلی گرفت و گفت

 نوچ نوچ »

 االن میخای سر یه تنم نباشه؟؟؟؟؟ نوچ،

 و بعد انگشتاش روی دست مشت شدمو که به دسته

 صندلی بسته

 بود گذاشت و ادامه داد
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 «اگ این دستا باز بود چی کار میخواستی بکنی؟؟؟ »

 صاف شد و تلو خورد و عقب عقب رفت و بهم اشاره

 کرد

 «هی دلبر تو. خیلی عصبی؟؟؟ چرا؟؟؟ »

 ؟؟ اون لعنتی!!! خشم تمومچرا؟؟؟ میپرسه چرا؟

 وجودمو گرفته بود

 با عصبانیت فریاد زدم

 لعنتی تو داری منو میکشی؟؟ فهمیدی؟ تو یک »

 حیوونی!! من.. من

 ....داشتم میمردم، قلبم دیگه نزد وقتی وقتی

 نمیتونستم ادامه بدم، بلند زدم زیر گریه!! دیگه تحملم

 تموم شده

 اطراتم هیچ وقتبود. یاد اون لحظات وحشتناک از خ

 پاک نمیشع

 !!سرمو بلند کردم که بهش چیزی بگم که دیدم نیست

 نه!! رفته بود؟

 «ادواااارد؟؟ کجا رفتی؟؟؟» بلند صداش زدم 

 دوباره اشکام روون شد که همه جا تاریک شد،
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 همونجور که با

 چمشمای پر اشکم نگاهم به این طرف اون طرف

 میکشیدم

 اتفاقات تکرار بشه قلبمبا فکر اینکه دوباره اون 

 !!!!میلرزه،، نه

 ناگهان بچه کوچکی رو دیدم که داره تاتی تاتی کنان

 !!به سمتم میاد

 !این بچه دیگه کیه!؟؟ چجوری اومده اینجا

 چند قدمی راه نرفته بود که تلو خوردو روی زمین

 افتاد! دوباره بلند

 ......شد و با خنده به سمتم اومد که ناگهان

 مین پاشید و جنازه بچه در حالی کهخون روی ز

 شکمش پاره شده

 بود روی زمین افتاد!! چشمای آبی خوشرنگش از

 حدقه در اومده بود

 و به من نگاه میکرد

 مهدیه داوری

 تکونی خوردم و باتری عقب کشیدم!!! خدای من
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 صدای ناله ای بلند شد!سمت چپم زنی. گریه میکرد و

 با بدن خونی

 شید!! ناگهان جیغ پر دردیخودشو روی زمین میک

 کشید و خون باال

 آورد و بدنش به دونیم شد

 ابنجاااا چه خبره؟!! با ترس نگاهم به زن دوخته بودم

 که یک چیزی با

 شدت روی رونم افتاد

 جیغی زدم و تکونی خوردم که از روی رونم روی

 پام افتاد

 !!نه!!! معدم و دلم بهم پیچید

 ده بودن و مغزشدختری جوون که پوست سرش و کن

 دیده میشد

 یاد اون شب افتادم!! زیر تخت... موهای بلند

 جیغ زدم!!! یهو دنیا دور سرم چرخید آنقدر تند که

 سرم گیج رفت

 و یهو ایستاد!! سرم به جلو پرت شد! با نگاه گیجم

 اطراف نگاه کردم
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 دورم پر از جنازه هایی بود که به طرز فجیحی مرده

 !بودن

 یک دختری اومد تو، لباسای سر تا یهو از روبه رو

 !پا مشکی تنش بود

 پوست یخی و بیحال لبای قرمز و موهای کوتاه که

 روی صورتش

 ...بود و چشماشو نشون نمیداد

 چاقویی بزرگ و خونی دستش بود!! و داشت به

 سمت من میومد

 «نه نه!! کمک! تورو خدا نیا!! ادوارد» جیغ زدم 

 د! یک پسر جوونیهو صدای ناله ای متوقفش کر

 بود که با شکم پاره

 شده ناله میکرد، پوزخندی زد و و به سمتش رفت

 یهو خیز گرفت سمتش و با ضربات چاقو تکه

 تکش کرد

 شکه نگاه میکردم هینی از ترس کشیدم، خون روی

 .صورتش

 !!ریخته بود
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 سرشو بلند کرد. و نگاهش بهم دوخت با دیدن چهره

 و چشماش

 مکن نبودحیغغغ کشیدم! این م

 مهدیه داوری

 اون دختر یا اون موهای کوتاه پریشون ، لبای سرخ

 و پوست

 .....رنگ پریده

 !!!من بودم

 من بودم، اون چشمای. سرد و قهوه ای رنگ متعلق

 !!به من بود

 اون من بودم که با بیرحمی چندین نفرو. گشتم و

 حاال دارم به

 چهره ترسون خودم پوزخند میزنم

 منو میبینی؟؟» چند قدمی گفت جلو اومد و در 

 میترسی؟؟

 چاقوشو باال آورد و به لبش کشید و خون روشو با

 لذت لیس زد

 !!از من؟؟ من خود توام!! من شیطان درون توام »
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 از من

 «نترس

 «خودتو ب من بسپارر» دستشو دراز کرد و گفت 

 نه نه امکان»خودمو عقب تر کشیدم و گفتم 

 نداره!!! من هیوال

 «نیستم

 «سوپرایز» پوزخندی زد و عقب رفت و گفت 

 !!!!و با چیزی که دیدم یخ کردم

 «دانای کل »

 همونجور پشتش به مانیتور بود و داشت سیگارشو

 دود میکرد

 که صدای دکتر مایان بلند شد

 «تصویر سازی مغزی آماده شد» دکتر مایان 

 دود سیگارو بیرون داد که با شنیدن صدای گریه هاو

 جیغ های

 انا با لذت برگشت و به مانیتور خیره شدسی

 سیانا خودشو تکون میداد و گریه میکرد، تصویر

 سازی ها آنقدر
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 ...قوی بود که باور نکردنش ممکن نبود

 چشاشو بست و با لذت به صدای جیغ ها گوش داد و

 تو» گفت 

 «دکتر مایان، تو بهترینی

 !«!!!میدونم» مایان با لذت گفت 

 درجه رو ببر باال» کرد و گفت ادوارد چشاشو باز 

 ،«تر

 » جین که با سکوت نگاهشون میکرد گفت

 «.....شیطان!!!! این

 با صدای غرش ادوارد ساکت شد و بلند تر رو به

 » مایان گفت

 !«!!!باال تر

 و بعد خنده شیطانی مایان بود که همراه زمرمش

 » اومد

 و دکمه رو فشرد« خانوم کوچولو برات سوپرایز دارم

 مهدیه داوری

 سرمو تند تند تکون دادم!! اون زن مادرم ب

 ود! این امکان نداشت
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 همع صحنه ها واقعی بود

 همچی مثل خاطراتم بود! پدرم رو بسته بودند و مادرم

 رو اذیت

 میکردند، بردارم ی گوشه چمباته زده بود و گریع

 میکرد

 نکن دخترم! تو» پدرم همونجور که میلرزید فریاد زد 

 ارو خد

 !«این کارو نکن

 و من خم شدم و با بیرحمی موهای ابریشم مادرمو

 دور دستم

 پیچیدم و کشیدم

 جسم مادرم روی زمین کشیده میشد و پدرم فریاد

 میزد

 مادرم رو پرت کردم که به ستون خورد و روی زمین

 افتاد

 همونجور که از سرش خون می اومد لبخندی زد

 ذختر» وگفت 

 !!عزیزم! سیانای مامان
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 و من بازهم بدون توجه پوزخندی زدم و پشت کردم

 به مادر

 عزیز تر از جانم، به مادری که پوستش سفید و

 مهتابی شدو

 چشمای زیباشو بست

 با بیرحمی به سمت پدرم رفتم و ایستادم و با غرور

 پوزخند

 زدم

 پدرم اشک میریخت و ماریا شو میخواست

 مادرتی توتو چطور تونستی!! تو قاتل » فریاد زد 

 «یک قاتلی

 همونجور که اشک میریختم و خودمو محکم تکون

 دادم لعنت

 به این صندلی که منو اسیر کرده

 بابا جونم!! بابایی به خدا من نکردم! به» جیغ کشیذم 

 خدا من

 نکشتم!! اون من نیستم

 و پدرم صدای منو نمیشنید فقط نگاه غم خوردش به
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 اون

 !!دختری بود که من نبودم

 ش هم شده بود!!لعنت به اون بیرحم عوضیکمر

 و رو ب اون زن که موهاش پریشون بود و با اون

 لبخند مغرور

 نگام میکرد جیغ زدم

 حبووون!! حبووون چه غلطی کردی!!؟ تو مادر »

 «منو کشتی

 و اون بی توجه کنی که داشتم جیغ میزدم

 .....چاقویی رو باال برد و

 مهدیه داوری

 ه من اونو تو قلب پدرم فرو بردمقابل چشمان بهت زد

 و خون

 .....مثل فواره ای به صورتش برخورد کرد

 چاقو رو بیرون کشید و جنازه پدرم با چشمان از

 حدقه در

 اومده که ب من زل زده بود روی زمین افتاد

 اون زن اون زنی که شبیه من بود ولی من نبودم جلو
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 میومد

 ..من نفس نمیکشیدم

 دیگه نفس نمیکشیدم داشتم خفه میشدم اما

 !!!نفس کشیدن به منی که این همه بدبختم حروم بود

 جلوم ایستاد و چاقو رو روی دستم کشید و در یک

 حرکت

 دستامو باز کرد

 حاال آزاد بودم ولی نای حرکت کردن نداشتم فقط نگام

 به

 ......چشمای پدرم بود که از حدقه در اومده بود

 گفت پشت صندلی خم شد و کنار گوشم و

 این کارای توعه!!! من نکشتم! تو کشتی تو قاتل

 خانوادتی

 پمپاژ قلبم باال رفته بود و دیدم تار، برادرم برادر

 عزیزم بلندشد

 و به سمتم اومد چشماش قرمز بود و نگاهش کدر

 خبری از اون نگاه معصوم و بچکانه نبود

 صدای سرد برادرم تیشه ای بود بر قلب تکه تکه شده
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 ام

 یانا، تو قاتل مادرمون و پدرمونی! اینو یادتتو س »

 نره!! تو یک

 .«.....قاتلی

 سرمو به چپ و راست تکون دادم ولی لبام یاری

 نمیکرد، اون

 بیرحمانه ضربه میزد و من بیدفاع سکوت کرده

 بودم

 و ناگهان تماممم شد قلبم ایستاد و سرم به دوران

 افتاد صداها

 در هم پیچید

 «مامان همیشه عاشقته سیانا» صدای مادرم 

 دختر مهربون» پدرم که از سرکار اومده بود و گفت 

 «من

 بردارم که منو روی دوچرخه گذاشته بود و توی حیاط

 دور

 و خنده های بلند من که« بهترین خواهر دنیا» میداد 

 گوش فلک
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 رو کر کرده بود

 هه چی عوض شد خنده ها شیطانی بود

 مادرم که« ازت متنفرمتو قاتل مادرت » پدرم میگفت 

 با لبخند

 «تو قاتل منی» و بدنی پر خون ناله کرد 

 .....و برادرم که توی آتش سوخت و من جون دادم

 مهدیه داوری

 «دانای کل »

 دنیا دور سر سیانا میچرخید،. دیگر خبری از ضربان

 قلب نبود،

 حتی حرکت خونی را نیز در بدنش حس نمیشد

 و تحمل این درد راتن ظریف و روح آسیب دیده ا

 نداشت

 و اما شیطان که با لذت نگاهی به سیانایی که از درد

 به خو

 میپیچید سرش را میز میکوبید و گریه میکرد و

 گاهی قهقهه

 میزد دوخت
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 ناگهان صدای آژیر مانندی بلند شد و جین با سرعت

 به سمت

 دستگاه دوید و دکمه را فشرد و صدای ضبط شده

 زنی که با

 فتهشدار میگ

 ضربان قلب ایست _از بین رفتن عالئم حیات  »

 نوار مغز _کرد

 «ایست کرد

 جین لعنتی گفت و با انگشتان ماهرش سریع چیزی را

 تایپ کرد

 و همچنان شیطان با آرامش نگاهش به سیانایی بود

 ک حال

 تقال نمیکرد بلکه گوشه ای افتاده بود

 قلتمام خاطرات سیانا به صورت پیام مغزی به او منت

 شده بود

 و او متوجه نمیشد که خاطراتش به صورت دستکاری

 شده به

 سراغش آمده و ری اکشن نشان داده بود
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 جین با عجله دکمه را فشرد و او آن صدای ضبط شده

 که با

 هشدار تکرار میکرد

 پاره شدن مویرگ های _ایست قلبی  _اعالم نتیجه »

 «مغز

 دستگاهسیانا در حال جان دادن بود و هنوز آن 

 روشن بود

 ......جین بی طاقت به سمت ادوارد برگشت

 خالفکار بود اما روانی نبود، با جنایتکار کار میکرد

 اما پزشک

 بود و دلش به شدت برای دختر مظلومی که بازیچه

 دست این

 ارباب بیرحمش افتاده بود مییوخت

 میدانست اگر چیزی نگوید، آن دختر زیر دست دکتر

 مایان

 جان خواهد داد و شیطان به او کلمه ای زنجیره ای

 نخواهد

 گفت
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 رگای مغزی داره پاره میشع!! چند» بیطاقت گفت 

 دقیقه دیگه

 ادامه پیدا کنه میمیره! چی کار کنم

 و بازهم جوابی نشنید نگاهش را روی مانیتور که

 عالئم سیانا را

 زنده» هر بار کمتر کمتر نشان میداد دوخت و گفت 

 «اگه بخای نجاتش بدیم وقتشهنمیمونه!!!!!! 

 ادوارد به آرامی تکیه اش را از دیوار گرفت و در

 حالی که سیگار

 «زنده بمونه» را روی زمین مینداخت گفت 

 اگر زنده موند ملکه عمارت» و ب زمزمه کرد 

 «شیطان میشه

 مهدیه داوری

 چشماشو باز کرد و بدنشو تکون داد که صدای بدی

 داد

 نشست، توی یک تخت بزرگآهی گفت و سرجاش 

 سفید طالیی

 با روتختی مشکی بود
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 سرش خیلی درد میکرد، محیط براش نا آشنا بود، از

 جاش بلند

 شد. و خواست قدمی برداره که تلو تلو خورد و داشت

 می افتاد

 که دستشو به میز کنار تخت گرفت

 هیچی یادش نمی اومد، دست دیگشو به سرش گرفت

 نار گوشش ترکوندن. همهحس میکرد یک بمب اتم ک

 چی براش

 ناشناس بود،

 همینجور گنگ به اطراف نگاه میکرد که زنی وارد

 شد و با

 دیدن سیانا تمام وسایلش روی زمین ریخت و دستشو

 با بهت

 خانوممم بهوش» روی دهنش گذاشت.و گفت 

 «اومدین

 حال سیانا رو که دید به خودش اومد و به سمتش

 رفت و روی

 تخت نشوندش
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 انا دهنشو باز کرد که چیزی بگه اما صداش مثلسی

 آدمای مست

 و با درد« اینجا کجاست؟؟ تو کی؟؟» و پاتیل بود 

 شدید سرش

 حرفش نیمه تموم موند

 ماه3آروم باشین خانوم شما بعد » زن سریع گفت 

 بهوش

 «اومدین به خودتون فشار نیارید

 من برم خبر بدم، حتما رییس» یهو بلند شد و گفت 

 حال خوش

 «میشه

 چند دقیقه بعد زنی با لباسای سر تا پا مشکی وارد

 شد و به

 سیانا نگاهی انداخت و اونو زیر نظر گرفت

 سیانا که حالش بهتر شده بود با لحن جدید خمارش

 » گفت

 «چیزی شده؟؟

 !!من هلنا هستم» زن جلو اومد و رو به سیانا گفت 
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 بیا بشین رو

 «صندلی که کلی کار داریم

 سیانای متعجب رو گرفت و روی صندلی و دست

 نشوندش و

 .جعبه ای رو باز کرد که از جون آدمیزاد تا شیر مرغ

 توش پیدا

 میشد

 و سیانا بی اختیار« چشماتو ببند» هلنا گفت 

 چشماشو بست

 نمیدونست چند ساعته که چشماش بستست و تکون

 نخورده

 ولی بدنش خشک شده

 تموم» ا گفت تا اومد لب به اعتراض باز کنه هلن

 «شد

 و صندلی سیانا رو چرخوند

 مهدیه داوری

 چی کار ر میکنی؟ روانیم» سیانا کشیده گفت 

 و« کردی! بزار ببینم چ بالیی سر صورتم آوردی
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 اول» خواست به آیینه نگاه کنه که هلن با لبخند گفت 

 «لباسا

 سیانا با کنجکاوی نگاش کرد که ابروشو باال انداخت

 و

 اونایی که رو» بیرون میرفت گفت  درحالی که به

 «تخت هست رو بپوش

 سیانا.بلند شد و به سمت تخت رفت و با دیدن لباسا

 چشماش برق زد

 لباسای تنشو در آورد و شلوار چرم مشکی رو پاش

 کرد

 تاپ مشکی پوشید و کت چرم دخترونه رو برداشت

 هنوز کت رو کامل تنش نکرده بود که هلنا وارد شد و

 کامل تنش کرد با دیدن سیانا چشماش برق سیانا کتو

 زد، خم شد و کفش پاشنه بلندی رو جلو پای سیانا

 گذاشت و ساق سیانا و توی دست گرفت و تک به

 تک

 کفش و پاش کرد

 و بعد بلند شد و به چهره متعجب و چشمای خمار
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 سیانا

 لبخندی زد و اونو به سمت آیینه چرخوند

 با دیدن دختر رو بهوقتی سیانا توی آینه نگاه کرد 

 روش مات شد، تصویر دختری با موهای بلند قهوه

 ای

 که لبخند میزد تو ی ذهنش اومد که بی هیچ دقتی

 میتوان گفت شبیه او بود

 موهای یخی بلندش روی کت چرمش خود نمایی

 میکرد

 چشمام قهوه ای خمارش توی گریم صورتش به

 راحتی هر نگاهی رو جذب خودش میکرد

 ش فوق العاده زیبا و جذاب بودگریم صورت

 پوست صورتش توسط پور مخصوص سفید، سفید

 مثل

 گچ دیوار شده بود و با رنگ مشکی مخصوص گریم

 دور چشم ها و بخشی از بینی و خط آرواره رو سیاه

 کرده بودن

 و فاصله بین آرواره ها جوری سایه زده شده بود که
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 ....انگار لبها به هم دوخته شده و زخمی

 دقیقا همونجوری که» ی هلنا رو شنید و گفت صدا

 «شیطان میخواست

 با شنیدن نام شیطان درد بدی توی سر سیانا پیچید

 که امونش رو برید، چشمای طالیی اغواگری مقابل

 چشمانش ظاهر شد که از زیباییش نفسش برید، زیر

 «ادوار رد» لب زمزمه کرد 

 مهدیه داوری

 «سیانا»

 به دویدن کردم. از پله ها رومو برگردوندم و شروع

 که پایین

 رفتم بدون توجه به نگاه های دیگران رامو به سمت

 باغ کج

 ..کردم

 ..با دیدنش ایست کردم، پشت به من ایستاده بود

 تصاویر توی ذهنم میچرخید، اون شب که بهم تیر

 .اندازی کرد،

 منو زندانی کرد،. کتکم زد،. تجاوز،. بغل
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 خید و من خیره به مردهمه اینا توی ذهنم میچر

 جذابی بودم

 که دستش توی جیب شلوار چرمش بود و به روبه

 رو نگاه

 میکرد،

 قدمای آرومی برداشتم و در چند قدمیش سرم گیج

 رفت و به

 سمتش تلو تلو خوردم

 ......دقیقا پشتش ایستادم.و چشمامو بستم که یهو

 چرخیدنشو حس کردم، و بعد توی آغوشش فرو رفتم،

 چشمامو

 باز کردم و در چند سانتی صورتم.، چشمای اغواگر

 شو دیدم که

 به خیره به چشمای مستم بود

 نگاهم روی صورتش چرخوندم گریم صورتش شبیه

 گریم من

 بود و خدا میدونه که این مرد اسطوره زیبایی بود و

 باید یک
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 الهه یونانی میشد

 سرش پایین اومد و نفسای سردش به گردنم خورد و

 زمزمه کرد

 !«!!اومدی دلبر »

 تا» غرق لذت شدم و توی یک حرکت ناگهانی گفتم 

 حاالکسی بهت

 «گفته چه قدر جذابی؟؟

 هیچکدوم از حرکاتم دست خودم نبود و بدنم از مغزم

 فرمانبرداری نمیکرد،. حس میکردم مغزم خاموش

 ....شده

 تکون شونه هاش حاکی از خندش بود و بعد لبای

 گرمش که

 این لباسا و گریم» و زمزمه کرد  روی گردنم نشست

 «بهت میاد

 نفسمو حبس کردم لباش روی گردنم حرکت کرد و

 روی گلوم

 ...نشست

 تصاویر و خاطراتم توی مغزم میچرخید و پیچ
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 میخورد

 » دستامو روی شونه هاش گذاشتم و زمزمه کردم

 تو

 !«!!میخواستی منو بکشی

 توی گلوم نفس عمیقی کشید و لباش از روی گلوم

 شروع به

 حرکت کرد و باال اومد با هر نفسی که میزد، چنگی به

 کت چرم

 تنش میزدم، لباش رو از روی گلوم تا چونم و از

 چونم تا کنار لبم

 اگه قرار بود بمیری االن» حرکت داد و کشیده گفت 

 اینجا

 «نبودی ملکه من

 قلبم ریزش کرد، درونم زلزله شد و با همین جمله

 همه چیزو

 ردم و دستمو دور گردنش حلقه کردم وفراموش ک

 لیمو روی

 لبای داغش گذاشتم و بعد حصار دستاش که دور تنم
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 محکم تر

 ...شد و گرمای لبای داغش که لبامو به بازی گرفت

 مهدیه داوری

 توی ماشین نشسته بودیم، از پنجره به بیرون خیره

 شده بودم

 حوصلم سر رفته بود، به سمت ادوارد که به صندلی

 ماشین

 تکیه داده بود و پاهاشو روی صندلی جلویی انداخته

 بود و

 چشماشو بسته بودبرگشتم و بهش خیره شدم که

 صداش

 میشه» پوفی کشیدم و گفتم « چی شده؟» بلندشد 

 بگی دقیقا

 «داریم کجا میریم؟؟

 !«یک جای خووووب» ادوارد با چشمای بسته، گفت 

 خوب رو

 ،!کشید

 دستمو روی دستش گذاشتم و باآبرومو باال انداختم و 
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 طعنه

 از کجا مطمعنی جایی که از نظر تو خوبه از» گفتم 

 نظر منم

 «خوب باشه هوم؟؟

 نکه سلیقمون خیلی بهم» شیطنت آمیز ادامه دادم 

 «شبیهه

 چشماشو باز کرد و سرش رو به سمتم چرخوند و

 دستمو توی

 مشتش گرفت و درحالی که فشاری به دستم وارد کرد

 نبا او

 طعنه میزنی» چشمای لعنتی اغواگرش گفت 

 !«!!دلبر

 جیغی از فشار شدیدی که به دستم وارد شده بود زدم

 و دستمو

 از دست قدرتمندش بیرون کشیدم و با اخم نگاش

 !!کردم

 بعد از چند دقیقه خسته از نگاه خیرم پوفی کشید و

 » گفت
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 !«!داریم میریم مهمونی

 !!مهمونی« چی؟؟؟» چشمام گرد شد!!! و گفتم 

 یعنی خالفکارام

 مهمونی میرن!! تصور یک عده خالفکار درحال

 رقص خیلی

 !!مسخره بود

 یهو ادواردو با اون راه رفتن کشیدش و تلو تلو

 خوردنش وسط

 !!!.پیست رقص تصور کردم

 !!!زدم زیر خنده

 خندمو«! االن به چی میخندی!» ادوارد متعجب گفت 

 خوردم و

 هیچی زیر لب گفتم

 مهدیه داوری

 ادوارد با چشمای ریز شده باشه ای گفت و عقب رفت

 ولی یهو

 !!!به سمتم خیز گرفت

 !!چشامو گرد کردم! این امشب ی چیزیش میشد ها
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 دیگه اونجوری خیره منو نگاه» تهدید وار گفت 

 «نکن

 چرا و فالن نداریم ها! رو» تا اومدم لب واکنم گفت 

 حرفم

 «حرف نزن

 پرسیدن نداره» با پرویی گفتم  لبمو خیس کردم و

 معلومه

 «مست چشمام میشی

 نه خودتو دست» پوزخندی زد و عقب کشید و گقت 

 و باال نگیر

 «کسی خیرگی میزنه روم بدم میاد

 حرصی نگاش کردم! عوضی، راست میگن آدما تغیر

 نمیکنن

 نگاهی به قیافه حرصیم انداخت و نیشخندی زد

 این قیافه میریمبا » برای عوض کردن بحث گفتم 

 مهمونی؟؟

 چشامو چرخ دادم و« مگه چشه؟» بیخیال گفت 

 » گفتم



 

 

2

5

0 

 « یکمی ناجوره ب نظرم

 این استایل مخصوص» آبرویی باال انداخت و گقت 

 «شیطانه

 « !ن بابا استاااایل» نیشخندی زدم و گفتم 

 وقتی چشماش حالت تهدید به خودش گرفت سریع

 » گفتم

 !«نیستمنظورم اینه یکم ترسناک 

 متعجب از جوابای«! اصلش همینه» با پوزخند گفت 

 بی

 .......سروتهش هوم کشداری گفتم که یهو

 ماشین به طرز وحشتناکی ایستاد و من این قدر با

 شدت به جلو

 پرت شدم که کف ماشین افتادم

 گیج اتفاقی که افتاده بود، بودم که یهو دوباره حرکت

 کرد و من

 تکون شدیدی خوردم

 بلند شدم و به سمت راننده رفتم و موهایعصبی 

 کوتاهشو توی مشتم گرفت
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 » م و کنار گوشش غریدم

 «معلومه داری چ غلطی میکنی احمق!!؟

 ببخشید خانومی که گفت باعث شد موهاشو ول کنم و

 سرشو باضرب رها کنم

 اخمی بهش کردم و به سمت ادوارد چرخیدم اما

 بادیدن

 کردن تیغه چاقوی قیافه بیتفاوتش که مشغول تمیز

 دسته طالییش که برای اولین بار میخواست منو

 باهاش

 تیکه تیکه کنه، بود

 حرصم گرفت و بهش زل زدم که سرشو باال آورد و

 ابروشو به معنای چیزی شده باال انداخت، چشم غره

 ای

 بهش رفتم که اخماش توهم رفت، روی صندلی

 نشستم به بیرون خیره شدم

:MAHDA 

 مهدیه داوری

 تا از بادیگارد بیرون موندن و7با اشاره جونیور 
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 جونیور همراه

 نفرسون به سمتم ن اومد8

 همراه جونیور و ادوارد به طرفی راه افتادیم، وقتی به

 جای مد

 نظر رسیدیم

 «این خیلی عالیه که سقف نداره» ادوارد گفت 

 جون با« همه چی اوکی؟؟» و روکرد و به جون گفت 

 چشمانی

 تکون دادبراق سرشو 

 ادوارد خوبه کشیده ای گفت و اشاره ای به یکی از

 بادیگارد کرد،

 وقتی بادیگارد دستشو قالب کرد، ادوارد رو ب من

 برو» گفت 

 !باال سیانا و همونجا بمون

 سریع روی دستش پرشی زدم و بایک جهش خودمو

 باال کشیدم و این

 هم ب لطف تمرینات سخت جونیور توی دوره

 آموزشم بود
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 تک ب تک بقیه هم باال اومدن

 اومدم حرفی بزنم که با دیدن جشن بزرگ ک توی باغ

 گرفته

 شده بود هنگ کردم

 یک باغ بزرگ و دنج بود، رقاصه ها وسط مشغول

 رقص بودن و

 تعداد زیادی آدم اونجا بود و آهنگ بلندی پلی کرده

 بودن

 و بعد با« عوضیا» ادوارد زیر لب زمزمه کرد 

 » نیشخند گفت

 «قراره ضدحال بزرگی بهشون بخوره

 با» چرخید و درحالی ک چشماش برق میزد گفت 

 اشاره من

 میپری پایین اوکی؟؟ سریع باید انجامش بدی چون

 فقط چند

 !!!ثانیه برقا قطع میشه

 تازه گرفتم میخواست چی کار کنه!!! اووووف ک این

 مرد هوش
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 !سیاه بود

 اشتن اولبا نیشخند و لذت خبره به آدمایی که د

 میخوردن

 نمیدونین چ سوپرایزی در» بودم. و با خودم گفتم 

 «راهه

 با اشاره ای ک ادوارد زد چشمامو بستم و به پایبن

 پریدم و

 بهترین فرود عمرمو انجام دادم

 در کسری از ثانیه همه جا خاموش شد و صدای

 کشیدن ماشه ی اسلحه

 ها اومد

 د! و اینهمه احساس خطر کرده بودن و متعجب بودن

 باعث

 جنب و جوششون شده بود

 نفر300با اشاره ادوارد همه جا روشن شد و شاید 

 اطراف ما که

 دایره وار وسط مجلس ایستاده بودیم با چاقو و

 اسلحه آماده به حمله
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 ایستاده بودن

 آرووم» صدای سرد ادوارد از کنار گوشم بلند صد 

 باشین بچه ها

 تون کنم دیدم مهمونیه گفتم بیام سوپرایز

 مهدیه داوری

 با این حرفش ترس تو چهره همه نشست ادوارد تلو

 تلو خوران

 منو دعوت نکردید، پس دلخورم» جلو رفت و گفت 

 «ازتون

 یهو صاف ایستاد و سرشو ب سمت چپ چرخوند و

 » گفت

 صداش برخالف لحن قبلیش« اسلحتونو بیارین پایین

 که مسخره

 بود بود این دفعه فوق العاده جدی شده

 یهو همه اسلحه ها اومد پایین!! با دیدن این صحنه

 و قدرت

 مردی که عشقم بود غرق لذت شدم و ابرومو باال

 انداختم



 

 

2

5

6 

 یهو جمعیت باز شد و مردی جلو اومد که به محض

 دیدن

 !!چشمای سرد تو خالیش یادم اومدش

 همون مردی بود که اونشب وقتی جلوی عمارت

 شیطان

 .....شخوابیدم صبح دیده بودم

 فکر نمیکنم تو» رخ ب رخ ادوارد ایستاد و گفت 

 لیست دعوتیام

 !«!باشی

 ادوارد نگاهی به تمسخر سر تا پاش انداخت و از

 کنارش رد شد

 و صندلی رو بیرون کشید و چپه روش نشست و

 ارنجاشو روی

 دیکتاتور معروف#از » پشت صندلی گذاشت و گفت 

 توقع

 «تصمیم بگیرهنداشتم که اینقدر ناشیانه 

 اون مرد ک فهمیدم لقبش دیکتاتوره جلو رفت و

 مقابل ادوارد
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 !شیطان! اینجا جایی برای تو نیست» خم شد و گفت 

 هیچ

 «کس اینجا توی حوزه تو فعالیت نداره

 اصال درست نیست که یک» ادوارد بیخیال گفت 

 مهمونی

 «شیطان نباشه#بگیرین و همه باشن اما 

 ز یک آلوی سیاه برداشت وو بعد یهو از روی می

 عه الو» گفت 

 !«!سیاه

 آلوی بزرگو دستش گرفت و بو کشید و از جاش بلند

 شد و گفت

 من عاشق چیزایی سیاهم، فرق نمیکنه چی باشه »

 میتونه

 یا» آلوی سیاه باشه و مکثی کرد و با نیشخند گفت 

 حتی

 «جواهر سیاه

 همه مات شدن، اما دیکتاتور. صامت نگاش میکرد

 » دوارد جلو رفت و توی صورت دیکتاتور غریدا
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 «نکنه فکر کردی من احمقم ها؟؟؟

 شیطان دست#اون جواهر مال » و کشیده و بلند گفت 

 کسی بره

 «سمتش قلم میکنم

 .......و قهقهه بلندی زد

 مهدیه داوری

 مگ بهت.نگفتم پاتو از» دیکتاتور با خشم غرید 

 حوضه من

 «بکش بیرون؟؟ گفتم یا نگفتم؟؟

 همه با ترس به این دو مرد ابر قدرت نگاه میکردن

 از نگاهای

 بقیه میشد خوند قدرت دیکتاتور کم تر از ادوارد

 ...نیست

 وقتی از ادوارد چیزی جز پوزخند غلیظی نصیبش

 نشد

 و با خشم به سمت ادوارد رفت و یقشو توی دستش

 گرفت و

 «چرا پاتو از کفش من بیرون نمیکشی؟؟» گفت 
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 چشمامو گرفت ب چ حقی جلوی چشم من خون جلوی

 دستشو

 به ادوارد میزد؟؟

 با همون کفشای پاشنه بلندم سریع جلو رفتم صدای

 تق تق

 کفشام سکوت فضا و شکست کنارادوارد ایستادم و

 اسلحشو از کمرش

 بیرون کشیدم و گذاشتم روی شقیقه دیکتاتور، و در

 کسری از

 مدن و رومثانیه بادیگارد ای دیکتاتور به سمتم او

 اسلحه

 ..گرفتن

 نگاه های متعجب همه رو روی خودم حس میکردم،

 بدون توجه

 اگه تا چند ثانیه دیگه دستتو» به اطرافم غریدم 

 نکشی مغزتو

 «متالشی میکنم

 نگاه سرد و یخیش رو از ادوارد گرفت و ب من نگاه
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 کرد، تخص

 و خیره با چشمای قهوه ای وحشیم نگاش کردم که

 یقه ادواردو

 ول کرد،

 ادوارد یقشو صاف کرد و شصتشو گوشه لبش کشید

 و

 درحالی که ابروشو باال انداخت به دیکتاتور خیره شد،

 ولی هنوز

 ....نگاه منو دیکتاتور باهم در جدال بود

 تازگیا» ادوارد دور دیکتاتور چرخی زد و گفت 

 زیادی عصبی

 و دستشو روی اسلحم که االن روی«! میشی!!

 تورپیشونی دیکتا

 .....نشسته بود گذاشت

 مهدیه داوری

 ولی من میل عجیبی به کشیدن ماشه داشتم تا یک

 بار برای

 همیشه شر این مردو از سر ادوارد کم کنم
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 با فشار دست ادوارد اسلحه رو پایین آوردم دست

 ادوارد

 نوازش گونه از روی اسلحه تا روی شونم کشیده شد

 و بعد دور

 کمرم نشست

 دیکتاتور روی دست ادوارد نشست نگاه پر تمسخر

 که روی کمر

 من بود و بعد چشماش برقی زد و ب من نگاهی کرد

 یهو از گوشه چشمم متوجه مردی شدم که اسلحشو

 روی ادوارد

 !!تنظیم کرده بود و داشت نشونش میگرفت

 سریع چرخیدم و درحالی که از پهلو توی آغوش

 ادوارد بودم

 یک کردم و چند ثانیهماهرانه نشونه گرفتم و بهش شل

 بعد

 جنازه اون مرد بود ک نقش بر زمین شد و نگاه

 حیرون همه

 روی من خزید و من با نگاه محتاط و هشدار گونم
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 نگاهشون

 .میکردم

 مردی با چشمای سبز یشمی که هیکل غول پیکری

 داشت،جلو

 تیر انداز خوبیه!!! و اشاره ای به من» اومد و گفت 

 » زد و گفت

 !!!شاگرد تربیت میکنی اونم از نوع دخترنمیدونستم 

 چشمامو ریز کردم و قدمی به سمتش برداشتم که

 دست ادوارد

 آروم» دور کمرم محکم شد و قهقهه ای زد و گفت 

 باشین بچه

 ...ها

 خیلیم وحشی.....نگاهشو روم» مرد ادامه داد 

 چرخوند و با نگاه

 ....و سکسی» کثیفی گفت 

 !!هی» گرد کرد وگفت  ادوارد چشماشو چرخوند. و

 دستت بهش

 ....بخوره قبل از اینکه خودش بکشدت
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 !!خالصت میکنم» دستشو زیر گلوش کشید و گفت 

 میدونی

 و حاال من بودم که با غرور بهشون نگاه« که

 میکردم

 مهدیه داوری

 با این عکس العمل ادوارد مرد قدمی عقب گذاشت و

 دستاشو

 نوعی کرد.و گفتب حالت تسلیم باال برد و خنده مص

 هی پسر »

 ....آروم! منظوری نداشتم من

 ...هشدار همگانی بود» ادوارد پوزخند زد و گفت 

 اووووف مهمون نوازیتون ک» و بعد یهو گفت 

 افتضاح بود، و

 بعد به سمت میز بزرگی وسط باغ رفت و صندلی

 بیرون کشید

 القل بیاین درمورد اصل مطلب حرف» و ادامه داد 

 بزنیم، ک

 !حس نکنم وقتم تلف شده
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 خودش نشست و چند ثانیه گذشت، با دیدن اینکه هیچ

 کس به

 حرفش گوش نداد، ادوارد سرشو چند بار تکون داد و

 یهو محکم

 !!!بیاین بتمرگین همتون» کوبید و رو میز و گفت 

 همه به خودشون اومدن، لحن ادوارد فوق العاده

 عصبی و خش

 !دار بود

 ها نشستن و بادیگارد اشون کم کم همه روی صندلی

 پشتشون

 ایستادن

 با حرکت جونیور و افراد گروه به سمت ادوارد حرکت

 کردم و

 جلوی جونیور و کنار صندلی ادوارد ایستاده مستقر

 شدم!! تعداد

 نفری میشد50افراد اصلی ک دور میز بودن حدودا 

 ولی

 !!!!محافظ داشتن10هرکدوم بیشتر از 
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 نشسته بود سرشو ب سمتادوارد که در راس میز 

 دیکتاتور#

 اگه نمیخوای» ک هنوز ایستاده بود چرخوند و گفت 

 مروارید

 !!!سیاهو از دست بدی بشین

 و با چشم به صندلی ک مقابلش و راس دیگه میز بود

 اشاره زد

 دیکتاتور درحالی که اخماش توی هم بود به سمت

 مخالف میز

 لحن رفت و صندلی بیرون کشید و روب ادوارد با

 طعنه آمیزی

 بار آخرت باشه برای من تعیین تکلیف میکنی» گفت 

 !!شیطان

 مهدیه داوری

 دیکتاتور ارنجاشو روی#ادوارد بدون توجه به لحن 

 میز گذاشت

 و خم شد و بعد چند ثانیه مکث گفت

 شما عوضیا بدون اینکه یکم فکر کنین اینجا »
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 جلسه محرمانه

 سیاه تصمیم گرفتین و جمع شدین تا برای جواهر

 بگیرین؟؟

 !درحالی ک دستتون هیچ وقت بهش نمیرسه

 مرد سیاه پوستی با موهای بافت ریز زده و لبای

 درشت با

 .....اما این نهایت» عصبانیت گفت 

 هنوز حرفم» ادوارد مشت محکمی به میز زد و گفت 

 تموم

 !!نشده

 و بعد نگاهشو روی همه یک دور چرخوند و ادامه

 شماها» داد 

 دونید من اگه بخام میتونم کاری کنم که هیچ کدوممی

 از شما

 ...حتی چشمتون ب اون جواهر نیوفته

 » دیکتاتور با همون ژست قبلی ب ادوارد گفت

 میدونی مشکلت

 اینه خودتو زیاد دست و باال میگیری!! هر چند
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 مشکلی نداره

 ....دیوانگی هم عالمی دارد

 برابر تومیدونی که من چند »و بعد سرد تر گفت 

 ثروت و نفوذ

 دارم! من یک تاجر موفق و یک بانکدار مشاورم ولی

 تو فقط یک

 قاتل روانی!!! پس اینو تو گوشت فرو کن که نمیتونی

 جلوی منو

 !!بگیری

 ادوارد عقب کشید و پاهاشو روی میز انداخت و

 بیتفاوت گفت

 .....تو کامال درست میگی اماااااا »

 چشمای شرور و براق گفتسرشو جلو تر کشید و یا 

 خطرناک »

 ....ترین آدما دیونه ترین آدمان

 مطمعن باش اگ من نتونم اونو به دست بیارم کاری

 میکنم که

 دست هیچ کسی از جمله تو بهش نرسه!! پس زیاد ب
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 خودت

 فشار نیار

 مشکالت شما دوتا ب ما» مرد سیاه پوست گفت 

 !!ربطی نداره

 چیه؟؟؟ما میخوایم بدونیم تکلیف ما 

 !!برای من کار کنید» ادوارد یک کلمه گفت 

 » همهمه های بلندی بلند شد یک عده میگفتن

 امکان نداره،. اون

 اصال تو حوزه ما نیست، ما برای یک روانی کار

 .....نمیکنیم

 حوصله زر زراتونو ندارم یک» ادوارد کالفه گفت 

 کالم اره یا نه؟؟

 حس کردم.. از کشیده شدن نگاه همه رو به دیکتاتور

 ادوارد

 وحشت داشتن ولی از دیکتاتورم میترسیدن، دیکتاتور

 ..پوزخندی از غرور ب ادوارد زد

 از این همه بی اختیاری و ترسو بودنشون حرصم

 !!!!!گرفت
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 خم شدم و محکم به میز کوبیدم که نگاها ب سمتم او

 مد

 چیو نگاه میکنید؟؟ اسم خودتونو گذاشتید خالف »

 کار!! شما

 یک مشت ترسو بی عرضه این که حتی اختیار کار

 خودتونو

 ....ندارید... هه... از رییستون کاری بر نمیاد

 دوتا انتخاب» چشامو هشدار گونه کردم و گفتم 

 دارید!!! یا به

 شیطان میپیوندین و شده برای یک بار اون جواهر#

 لعنتی و

 میبینین یا با ترس از این همون یک فرصتم از دست

 ...نمیدی

 .....دیکتاتور کردم#با دستم اشاره کردم به 

 ....هه..عاقل باشین بابا »

 مهدیه داوری

 «دانای کل»

 همه افراد حاظر دور میز نگاهی بهم کردند ولی کسی
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 جوابی

 .....نداشت که بده

 جواهر سیاه چیزی نبود که بشه ازش گذشت یا بهش

 بیتوجه

 !!!!بودنبود اما اونا بین دو ابر قدرت گیر کرده 

 شیطان که هیچ روزنه سفیدی توی زندگیش نداشت#

 و دنیاش

 پر از قتل و جنون بود

 دیکتاتور که با اون نگاه سرد و شیشه ای ک#

 پشتش هزاران

 تهدید خوابیده بود نگاهشون میکرد

 و از طرفی دختری ک روی مخ همشون رژه میرفت،

 و اگر به

 نابود شدهخاطر ترس از شیطان نبود تا حاال جنازشم 

 ..بود

 انتخاب سختی براشون بود و تصمیم گیری خیلی

 ..سخت

 سیانا از نگاهای دودل و گنگشون عصبی شد و گفت
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 !!!!هه »

 و بعد بلند و هستریک خندید، و اونجا یک حقیقت

 روشن شد که

 : که هیچ کس توان انکارش رو نداشت

 خ »

 نده ه و رفتارای این دختر شباهتهای بینظیری به

 « ان داشتشیط

 ادوارد با پاهای رو هم انداخته، با لذت مشغول جدال

 سیانا با

 رئسای باند بود و چ قدر از دیدن این صحنات براش

 ..جذاب بود

 » سیانا همین جور ک میخندید بریده بریده گفت

 شماها

 !!!!خیلی.... باحالین

 و خنده نذاشت حرفشو ادامه بده.، مکثی کرد و ادامه

 » داد

 !!!!!ز هردو طرف میترسینشماها ا

 ...و بعد دوباره خندید
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 و دیکتاتور خیره به دختری بود ک امروز زیادی

 باهاش

 گستاخانه رفتار کرده بود و ی روز ی تقاص این

 کارشو پس

 میداد،

 دختری که توی خنده هاش و نگاه وحشیش جنون

 .موج میزد،

 نگاهش ب ادوارد دوخت که چشماش روی سیانایی

 که معرکه

 .....گرفته بود میرقصید

 دوباره صدای سیانا مثل سوهان روی اعصاب

 حاضرین خدشه

 انداخت

 تو!! با اون هیکل زمختت و تو با اون همه بادیگارد»

 دورت و تو

 «با اون سنت!! شما همه از این میترسید؟؟؟

 سیانا دور میز میچرخید و هربار مخاطبش یکی

 بود!!!!! و
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 ..تور گفترو با طعنه به دیکتا« این»

 از کسی که من همین چند» یهو ایست کرد و گفت 

 ساعت قبل

 !!!اسلحه رو اینجاش گرفته بودم

 و دوتا انگشتشو حالت اسلحه رو شقیقش گرفت و

 ادامه داد

 «اصال میخواین برم بکشمش؟؟ »

 چشمکی زد و انگشتشو روی شقیقش چرخوند و گفت

« 

 «بووووم

 االن» اسلحشو در آورد و رو ب جمع گفت 

 .«میکشمش

 با قدمی ک ب سمت دیکتاتور برداشت، بادیگاردا

 جلوشو

 !!گرفتن

 و همه مات دختری بودن ک واقعا قصد کشتن

 دیکتاتور معروف

 !!!!رو داشت
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 بادیگارد دیکتاتور دستشو روی بازوی سیانا گذاشت

 و فشار

 شدیدی داد ک آخ پر درد سیانا بلند و شد و ناگهان

 صدای عربده

 بود ک همه رو ب خودشون آورده بودبادیگارد 

 متری توسط ادوارد به4چاقوی طالیی ک از فاصله 

 سمت

 .....بادیگارد پرتاب شده بود

 مرد با درد روی زمین افتاد و سیانا نگاه جذابشو

 توی نگاه براق

 ادوارد دوخت و برای بار هزارم اعتراف کرد، این

 مرد قهار ترین

 * و مهار ترین تیر انداز دنیا ست

 مهدیه داوری

 ادوارد پاهاشو از روی میز جمع کرد و با اشاره ای

 به جونیور از جاش بلند شد و به سمت من اومد و

 گفت

 ما از اینجا میریم، فکر نکنم اینجا کسی باشه که »
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 «جواهر سیاه بخاد

 یک بادیگارد» با پوزخند رو ب دیکتاتور گفت 

 ه کنهطلبت! فک نکنم دیگه بتونه از دستش استفاد

 و خم شد و توی یک حرکت چاقو رو از دست

 بادیگارد بیرون کشید که خون با شدت به بیرون

 جهید

 و با رسیدن به من دستشو دور کمرم انداخت! باهاش

 هم قدم شدم، هنوز چند قدم نرفته بودیم که صدای

 من حاظرم باهات کار کنم» یک نفر بلند شد که گفت 

 من در آغوشش بودمادوارد تلو خورد و درحالی ک 

 چرخید،

 مردی با چهره بور جلو تر اومد و گفت

 من به عنوان رییس باند عتیقه رئال روسیه اعالم »

 «همکاری میکنم باهات

 همه به جنب و جوش افتاده بودن، ادوارد زبونشو

 روی لبش کشید و سرشو تابی داد و کشیده گفت

 یکی از پشت میز بلند شد و گفت« خوووب!!؟؟؟؟ »

 داری چ غلطی میکنی استیفن؟؟؟ داری به دیکتاتور »
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 «پشت میکنی؟؟

 مرد که اسمش استیفن بود برگشت و گفت

 نه دارم از باندم محافظت میکنم!! شما فکر کردین »

 شیطان به این راحتی کوتاه میاد!!! مگه شماها

 نبودین که میگفتین از این مرد وحشتناک تر وجود

 نداره؟؟

 قاتش نکرده بودم،ولی شماهامن که تا امروز مال

 بودین که گفتین رئیس و نصف باند غرب آسیا رو ب

 بدترین نحو ممکن قتل عام کرده؟

 من نمیخوام باندی که کل زندگیمو روش گذاشتم سر

 اختالفات دونفر از دست بدم

 من برای دیکتاتور ارزش زیادی قاعلم ولی نمیخوام

 «با لجبازی باند و شغلمو از دست بدم

 زخند ادوارد که حس کردم سرمو ب سمتشپو

 !«!!!بابا خفن» چرخوندم و زمزمه کردم 

 سرشو به سمت مخالف چرخوند و بعد به سمتم آورد

 ونگام کرد و ابروشو باال برد و گفت

 !«!از این نمایشهای کلیشه ای بدم میاد »
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 و« اوپس چه باکالس» سرمو تکون دادم و گفتم 

 خنده ریزی کردم

 رانی مرد همه به جنب و جوش افتادهبا این سخن

 بودن

 حالم داره از این کلیشه ای» ادوارد کالفه گفت 

 بازیاتون داره بهم میخوره! یا مثل آدم جواب بدین یا

 !«!برم ب کارم برسم

 با این حرفش همه جارو سکوت فرا گرفت و بعد از

 چند ثانیه

 تک ب تک رئسا اعالم همکاری کردند

 طرف دیکتاتور که با سردی تکیهادوارد دستشو به 

 داده بود به دیوار گرفت و حالت لوله تفنگ داد به

 انگشتاش و یک چشمشو بست و ژست شلیک گرفت

 همین ماه با گروهت توی عمارت25 » و گفت

 «شیطان میبینمت

 ...و بعد نیشخندی زد و به سمت بیرون حرکت کردیم

 اووووف» به محض اینکه توی ماشین نشستم گفتم 

 «چ جمع سنگینی بود
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 همیشه» ادوارد سرشو تکیه داد به صندلی و گفت 

 !«!همینجوریه

 !«!لعنت خیلی خستم» نفسمو بیرون دادم و گفتم 

 خوبه تازه امروز» سرشو ب سمتم چرخوند و گفت 

 از کما در اومدی!!، بعدشم خستگیت ربطی به جو

 «فضا نداره، امروز زیاد معرکه گرفتی

 اووووم االن داری» م و گفتم شیطون نزدیکش شد

 «فکر میکنی چ دختر خفنیم من!!!؟؟

 نیشخندی زد و به ژست اولش در اومد و د

 نوچ دارم فکر» رحالی ک چشماشو میبست گفت 

 میکنم با این خودنمایی که امروز کردی، از فردا توی

 «رسانه ها قراره درموردت چی مینویسن!؟

 ها؟؟؟؟ بابا رسانه» چشمام گرد شد و متعجب گفتم 

 «تو دیگه داری بزرگش میکنی! رسانه کجابود

 و خیره شدم به ادوارد ولی وقتی ازش جوابی دریافت

 نکردم پوفی به این ضد حالیش زدم و سرمو ب

 شیشه تکیه دادم و چشمامو بستم

 با احساس معلق شدن تکونی به خودم دادم، که بوی
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 م وعطر تلخی توی بینیم پیچید که نفس عمیقی کشید

 .خودمو به منبع اون بوی خوش چسبوندم

 مهدیه داوری

 2021می 5 _توکیو_ژاپن»

 وارد کانال ارتباطی کولر شدم و سینه خیز حرکت

 کردم. وقتی

 به دریچه اتاق مورد نظر رسیدم بادیدن حفاظ از توی

 جیبم پیچ

 گوشتی الکتریکی بیصدا رو در آوردم و دکمشو زدم

 و شروع به

 .پیچا کرمباز کردن تک تک 

 با باز شدن آخرین پیچ حفاظو سریع گرفتم که یک

 وقت نیوفته

 و دردسر بشه برام.، آروم به سمت چپم هدایتش کردم

 و خودمو

 جلو تر کشیدم با چک کردن دوباره اتاق. مطمعن

 شدن از نبود

 کسی و دوربینی به سمت پایین خیز گرفتم که یهو در
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 اتاق باز

 د شد، سریع پاهامو قفلشد و نگهبانی غول پیکر وار

 میله

 ...دریچه کردم و سر و پا از سقف آویزون شدم

 عرق سردی روی پیشونیم نشست! این لعنتی کی

 بود؟؟؟ قرار

 نبود کسی اینجا باشه، اگه گیر می فتادم رسما بیچاره

 .میشدم

 نفسمو آروم و تیکه تیکه بیرون کردم و سعی کردم

 ریتم نفس

 ...ضربان قلبم لوم نده کشیدنم رو منظم کنم تا تا

 درو بست و صندلی روبه روی مانیتور دوربینارو

 بیرون کشید و

 روش نشست، داشتم اینور و اونور نگاه میکردم تا

 شاید یک

 .راهی به ذهنم بکشه

 حس کردم پشت گردنم نبض میزنه که دستمو آروم

 باال آوردم و
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 پشت گردنم بردم و به شنود زیر پوستیم ضربه زدم

 ایکه صد

 سیانا! سیانا چرا جواب نمیدی؟» ادوارد اومد 

 دوربینا هنوز

 «روشنه

 لعنتی ادوارد صدام میزد و من نمیتونستم با وجود

 یک گوالخ

 .جوابشو بدم

 پاهام خسته شده بودن و من بعد از چک کردن

 وضعیت مرد

 خودمو تاب دادم تا بلکه بتونم دستامو به لبه دریچه

 برسونم و

 ....، اما نمیشدخودمو باال بکشم

 مهدیه داوری

 دقیقا لحظه ای ک نا امید شده بودم! تلفن مرد نگهبان

 زنگ

 خورد و شروع کرد ب صحبت کردن، با خوشحالی لب

 زدم
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 در عرض چند ثانیه« ادوارد، توی دردسر افتادم! »

 صدای ادوارد

 همون طور ک با چشمم« چی شده سیانا؟؟» بلند شد 

 حرکات

 ه بودم، آروم پچ زدممرد و زیر نظر گرفت

 «ادوارد نمیتونم صحبت کنم فقط اوضاع ناجوره »

 ادوارد گفت

 » و بعد از چند ثانیه گفت«! روشن شدن دوربین »

 اون نگهبان

 «توی اتاق چی میخاد؟؟ لعنتی سیانا االن کجایی؟؟

 از دریچه آویزونم ادوارد!! نمیتونم» زمزمه کردم 

 دیگ تحمل

 .«کنم

 !«سیانا بزنش» گفت نفس بلندی کشید و 

 ......چی؟؟ مگ قرار نبود بدون» بهت زده گفتم 

 اونو ولش کن،! اگ متوجه» ادوارد بلند گفت 

 حضورت بشه و

 «بقیه رو خبر کنه همهچی خراب میشه
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 لعنتی چ قدر هوا» نگهبان تلفنشو قطع کرد و گفت 

 ....گرمه

 و همون جور ک به سمت من میچرخید و به کولر

 تنگاه کرد گف

 ...این لعنتی هم همیشه خراب »

 تو» و با دیدن من حرفش نیمه تموم موند و گفت 

 اون باال چه

 «غلطی میکنی

 االن» ک صدای بلند ادوارد توی گوشم زنگ زد 

 «وقتشه سیانا

 قفل پاهامو باز کردم و پریدم روش و پاهامو

 دورگردنش حلقه

 کردم و قیچی مانند قفلش کردم و محکم کوبیدم زمین

 و ضربه

 ..ای به گردنش زدم که بیهوش شد

 نهایت تالشمو میکردم که حرکاتم بیصدا باشه چون

 بیرون از

 این اتاقک کنترل یک عالمه نگهبان بودن که اگ
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 دستشون بهم

 ....میرسید جنازمم سالم بیرون نمیرفت

 » بعد از خفه کردن اون مرد بلند شدم و گفتم

 «ادوارد!؟؟

 .سیانا، طبق نقشه پیش بروخوبه » صداش اومد 

 جای مقرر

 !«!میبینمت

 مهدیه داوری

 باشه ای گفتم و مکالمه قطع شد. سریع پشت مانیتور

 اصلی

 ایستادم. تموم موزه از اینجا دیده میشد

 به ساعتم نگاه کردم.، تایم زیادی نداشتم و باید زودتر

 ...دوربینهای قسمت شرقی موزه رو هک میکردم

 که صدای جین«! ع مکالمه!شرو» زمزمه کردم 

 پیداش» اومد 

 «کردی سیانا؟؟؟

 پشت مانیتورم و دوربین اصلی توی» لب زدم 

 دسترسه! بگو
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 «چی کار کنم؟؟

 صدای جین در حالی که داشت چیزی رو ورق میزد

 اومد و گفت

 تاش مال20تا دوربین داره، که 32ساختمون  »

 قسمت شرقی

 .....و نگه داری جواهره

 تا دوربین!!! چه خبره20هی » م بهت زده گفت

 «مگ؟

 تعداد مهم نیست تو باید دوربین مادرو پیدا» جین 

 !!کنی

 «پیداش کن و به سرور وصلش کن بقیش به من

 درحالی که انگشتام ماهرانه روی کیبورد حرکت

 میدادم و

 جستجوگرانه به صفحه مانیتور خیره بودم به حرفای

 جین

 گوش میدادم

 هاست اصلی وصله. پیداش کهدوربین مادر به  »

 کردی فلشی
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 که بهت دادم رو وصلش کن و اطالعات رو بهش

 منتقل کن و

 بعد اطالعات روی لبتاپ من نمایش داده میشه و

 دوربین تحت

 «کنترل منه

 دقیقه فرصت داشتم، تند10نگاهم به ساعت دوختم 

 تند

 . داشتم

 پیداش» میگشتم که با دیدن شماره ای یهوگفتم 

 کدکردم. 

 6789؟؟«

 درسته! منتقلش کن سیانا» جین با خوشحالی گفت 

 زود

 !«باش

 دقیقه5فلشو وصل کردم و شروع به انتقال کردم، 

 !!!فرصت

 زود» چشمم روی صفحه مانیتور بود زیر لب گفتم 

 باش لعنتی



 

 

2

8

7 

 درصد25،. 30درصد، 22درصد، 20

 ..«.. زود باش، زود باش

 خیره مانیتوردرصد یهو ایست کرد!! ناباور 60توی 

 ......شدم

 مهدیه داوری

 هراسون به مانیتور چشم دوختم!!.خدای من ایست

 !!کرده بود

 !!موس رو برداشتم و حرکت دادم ولی حرکت نمیکرد

 نه امکان

 !!!نداره

 لب«! دقیقه وقت داریم 4چی شده سیانا، » جین 

 جین» زدم 

 !«!دستگاه قفل کرده

 بهم وارد شدصدای بلند جین هم نتونست شوکی که 

 رو از بین

 آروم باش سیانا! از برنامه» ببره. جین کالفه گفت 

 خارج شو و

 «دوباره وارد شو
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 !!نمیفهمی میگم قفل کرده» با عصبانیت غریدم 

 «!!قفل

 دقیقه فرصت داری2سیانا » جین سریع گفت 

 تا اومدم«! دختر!

 .چیزی بگم که یهو اطالعات شروع به انتقال کرد

 درست شد جین داره منتقل» گفتم با خوشحالی 

 !«!!!میشه

 تموم شد سیانا. سریع فلش رو بردار و خارج» جین 

 باشه« شو

 ....ای گفتم و تماس رو قطع کردم و فلشو برداشتم

 تا چرخیدم به سمت در، یهو در باز سد و دختری که

 لباس

 کری» نگهبانانی موزه تنش بود اومد توو گفت 

 .«.....این

 با اون تیپم وسط اتاق و جسم بیهوشبا دیدن من 

 کری جلوی

 پام خشک شد

 یهو به خودم اومدم و خیز گرفتم سمتش و پرتش
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 کردم داخل و

 درو بستم

 سریع به سمتم حمله ور شد لگد محکمی زد که به

 کمرم خورد و

 .نفسم برید

 شروع به مبارزه کردم،. اعتراف میکنم کارش واقعا

 خوب بود و

 ی خوب دیگه من شاگرد جونیورحرکاتش عالی بود ول

 و خطر

 .......ناک ترین جنایتکار دنیا بودم، پس

 تا لگد چرخشی توی صورتش زدم و3چرخیدم و 

 آخری رو توی

 گردنش کوبیدم که روی زانو افتاد، باال سرش رفتم و

 با دستم

 جوری تو گردنش کوبیدم که چشماش بسته شد و با

 صورت رو

 زمین افتاد

 کردم و جسم بیجونشون رو به کنار که در اتاقو قفل
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 دیوار

 کشیدم و با طنابی که به کمرم بود بستمسون و

 دهنشونو چسب

 ..زدم

 اومدم خارج شم که فکری به سرم زد. سریع به سمت

 دختر

 رفتم و بازش کردم و لباساشو در آوردم و تنم کردم و

 تموم

 ....وسایل رو داخلش جاساز کردم

 شبیه نگهبانانی موزه شدهکالهشو سرم گذاشتم، االن 

 بودم، و

 ...دوباره کنار اون نگهبان بستمش

 چشمکی توی آینه کنار دیوار به تیپ جدید خودم زدم

 و کالهو

 پایین تر کشیدم تا خالکوبی روی گردنم که تا کنار لبم

 ادامه

 داشت دیده نشه و بعد از برداشتم کارت شناسایی

 دونفرشون
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 ...از در خارج شدم

 ریمهدیه داو

 از در خارج شدم و یواشکی در اتاقو قفل کردم. از پله

 ها پایین

 :اومدم که با صدای مردی سر جام ایست کردم

 آروم ایستادم و نفسمو توی سینه« سرجات وایستا»

 حبس

 نفسمو تیک تیک و« تو کی؟؟» کردم، مرد گفت 

 آروم بیرون

 دادم و همزمان ک میچرخیدم دستمو توی جیبم کردم

 و کارت

 شناسایی رو بیرون کشیدم

 وقتی کامل چرخیدم و روبه روش بودم، کارتو باال

 آوردم و به

 امید اینکه این نگهبان تا حاال با اون زن ارتباطی

 نداشته، سعی

 «کارت شناسایی»کردم صدامو مثل زن کنم و گفتم 

 نهایت بدبختی این بود که من حتی اسم روی کارت رو
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 نخونده

 !!م اون زن چیهبودم و نمیدونستم اس

 اووووم جانگ یانسه !! بزار» مرد بامکث گفت 

 «سرچ کنم

 خوشحال از اینکه قبال اون زنو ندیده، سعی کردم

 بدون جلب

 توجه به کارت توی دستم نگاه کنم

 !!ماری لوپر، مسئول امنیت بخش شرقی مجموعه

 وای این

 عالی بود، اون زن مسئول امنیت بخش جواهر بود و

 این یک

 یت بزرگ برای من بود که کارت اونو داشتم ولیموفق

 یک جای

 کار ایراد داشت، اینکه کارت عکس دار بود و هر

 لحظه ممکن

 .بود لو برم

 با صدای مرد از افکارم دست کشیدم و بهش نگاه

 مامور» کردم 
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 «لوپر مگ تو االن نباید اتاق مامور سامور باشی؟؟

 وم شدکارم اونجا تم» صدامو صاف کردم و گفتم 

 داشتم

 !«!میرفتم بخش خودم برای چک کردن وضعیت

 مرد با شنیدن این حرفم سری به تایید تکون داد و

 » گفت

 «درسته، برو

 سریع از اون جا جیم شدم. دوباره نگامو به عکس

 اون زن

 .....دوختم، اینطوری نمیشد باالخره یکی میفهمید

 و با دیدن دوتا از مأمورا سریع شروع به حرکت کردم

 در حین

 ....حرکت بدون جلب توجه شنود رو روشن کردم

 مهدیه داوری

 جین، من نیاز به وسایل گریم دارم!! ضروریه برام »

 «جورش کن

 و طبق قرار قبلیمون برای تبادل وسایل مورد

 احتیاجمون به
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 ...سمت دستشویی جنوبی موزه رفتم

 ماهه که با ادوارد روی1این جارو از بر بودم حدود 

 این

 .نقشه کار کرده بودیم

 میدونستم که االن چند تا از بچه ها با عنوان مختلف

 توی موزه

 هستند

 جلوی در دستشویی نگاهی به اطراف انداختم و وارد

 شدم، زنی

 از یکی از سرویس ها خارج شد و جلوی آیینه

 !ایستاد

 قدم هامو آهسته کردم و زنو زیر نظر گرفتم که زن

 رژ لبشو در

 لبش کشید آورد و روی

 این یک عالمت بود!! مامورای موزه وسایل آرایشی

 با خودشون

 !حمل نمیکردن

 زن برگشت و درحالی که به سمت در میرفت نگام



 

 

2

9

5 

 کرد، چشمکی

 زدم که سرشو تکون داد و در حینی که از کنارم رد

 میشد گفت

 !«شیطان توی محوطه اصلی منتظرت میمونه »

 روه شیطان نبود،و بعد سریع از در خارج شد، ! ازگ

 چون توی

 گروه ادوارد هیچ زنی وجود نداشت و منم تا حاال

 ندیده

 ....بودمش

 درست بود دوربین

 اصلی زیر دست جینه و اتاقک کنترل

 مسدود ولی اتاقک کنترل قسمت غربی و جنوبی هنوز

 فعال بود

 !!پس باید مراقب رفتارم میبودم

 به آرامی وارد همون سرویسی شدم که اون زن

 داخلش بود، درو

 بستم و سریع مشغول گشتن شدم تا اینکه بسته ای

 رو پشت
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 هواکش پیدا کردم

 سریع بسته رو باز کردم انواع و اقسام وسایل گریم

 .بود

 آموزش حرفه ای گریم رو دیده بودم تا بتونم توی

 مواقع خاص

 مثل االن استفاده کنم،. پس مشکلی توی گریم کردن

 نداشتم

 ...گذاشتم و شروع کرم عکس زنو جلوم.

 پوستش زیادی سفید بود،. پس با کرم پودر سفید

 پوستم رنگ

 ...گچ دیوار کردم

 لنزای مشکی رو توی چشمم گذاشتم و با استفاده از

 مداد

 مخصوص چشمامو کشیده طرح زدم، دماغمو

 عروسکی و

 .لبامو کوچولو و غنچه کردم

 و در آخر کاله گیس مشکی رو هم روی سرم جاساز

 ..کردم
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 یک مامور ژاپنی« جانگ یانسه » حاال من 

 ..........بودم

 مهدیه داوری

 با نگاه کردن به ساعت سریع وسایل جمع کردم و

 برای احتیاط

 تک ب تک شکوندم و داخل دستشویی انداختم و

 سیفون رو

 کشیدم، تو این مدت یاد گرفته بودم احتیاط شرط عقله

 و کار از

 .محکم کاری عیب نمیکنه

 از دستشویی بیرون اومدم و جلوی آینه ایستادم،

 ظاهر

 جدیدمو دوست نداشتم ولی باید ی ساعتی تحملش

 میکردم،

 هنوز خالکوبی روی گردن و لبم به صورت حاله ای

 دیده میشد

 ....ولی توی ذوق نمیزدو زیاد تابلو نبود

 از دستشویی بیرون اومدم و ظاهر سخت و جدی به
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 خودم

 نکه به سالن اصلی رسیدم متوجهگرفتم، به محض ای

 یک آشوب

 و بهم ریختگی شدم، به سمت چند بادیگاردی که

 اونجا ایستاده

 .بودن رفتم و صدامو صاف کردم

 این جا چه» سعی کردم مدل اون دختره صحبت کنم 

 دوربینهای» سریع به سمتم برگشتن « خبره؟؟

 قسمت جنوبی

 انتقال دادنموزه از کار افتاده! همه رو به اون سمت 

 جز بچه

 «های گارد اصلی

 سرمو تکون دادم، این یعنی نقشمون به خوبی داره

 .پیش میره

 طبق قرارمون همه توجهت رو به سمت قسمت

 جنوبی موزه

 جلب میکردیم و بعد به قسمت شرقی موزه نفوذ

 .میکردیم
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 یهو صدایی به گوشم رسید و بعد احترامی که جلوم

 گذاشته

 !!!!کنمشد، باعث شد تعجب 

 یعنی اون زنه این قدر برو بیا داشت که بهش !

 احترام نظامی

 میزاشتن!! هرچند از ضربات محکمش معلوم بود که

 خیلی

 حالیشه!! با یاداوری اینکه اون زنو فیتیله پیچ کردم

 پوزخندی

 !!زدم و قول دادم برای ادوارد تعریف کنم

 مهدیه داوری

 ارم کشیدم وبا دستی که به شونم خورد دست از افک

 زل زدم به

 مرد روبه روم که داشت به زبون ژاپنی چیزی رو بهم

 میگفت،

 بادرک کردن موقعیت دلم میخواست سرمو به دیوار

 بکوپم آخه

 !!!! چرا هرچی خطر و ریسکه امشب برای منه



 

 

3

0

0 

 فاجعه این بود ک من یک کلمه هم ژاپنی بلد نبودم

 درحالی که

 م بود و تویاالن گریم یک زن ژاپنی توی صورت

 بزرگترین موزه

 ژاپن بودم، و از همه اینا بدتر االن یکی داشت با من

 ژاپنی

 صحبت میکرد و من نه میفهمیدم نه میتونستم جواب

 .بدم

 سعی کردم به خودم مسلط باشم

 !!یهو یادم اومد بهترین راه از در قدرت وارد شدنه

 پس اخمی

 انگلیسی» روی پیشونیم نشوندم و جدی گفتم 

 !!صحبت کن

 درسته اینجا ژاپنه ولی توی این موزه هموطن های

 ما، همکار

 های خارجی هم داریم پس آخرین بارت باشه که به

 زبون بومی

 !«!صحبت میکنی
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 بعد از گفتن حرفم نفس عمیقی کشیدم و خاستم ذره

 ای توی

 دلم خوشحالی کنم که باحرفی که از نگهبان دیگه

 شنیدم یخ

 مامور کیم نمیتونه انگلیسیولی قربان، » کردم 

 !!صحبت کنه

 یعنی بلد نیست و خودتون بهش گفته بودین. که

 گزارشاتشو

 «!!!به زبون ژاپنی بده

 خدای من این حجم از بدشانسی دیگه ناممکن!!! االن

 باید چه

 غلطی میکردم!!! از اونجایی که جونمو دوست داشتم

 و

 نمیخواستم به دست مامورای ژاپن به جرم سرقت

 سرمایه های

 ملی کشور به بدترین نوع ممکن گشته بشم.، پس

 دوباره از

 موضع قدرت وارد شدم و دعا کردم دوباره گند بزرگ
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 تری بهش

 .نخوره و وضع بدتر نشه

 » پس نگاهمو با غرور روی مامور چرخوندم و گفتم

 درسته! من

 خودم گفتم،اما حاال میبنم ایشون قصد یادگیری زبان

 دیگه ای

 نداره. درسته ما ژاپنی زبان هستیم اما ما گاردرو 

 امنیتی این

 کشوریم و باید به زبون های دیگه دنیا مخصوصا

 اینگلیسی که

 «رایج ترین زبونه مسلط باشیم

 و برای اینکه کسی زیاد رو چرت و پرتا تمرکز نکنه

 و سوتی

 بگیره رو به مرد که با حیرت و گیجی بهمون نگاه

 » کردم گفتم

 «فقط اینگلیسی_ینگلیشجاست ا

 تا اومد حرفی بزنه که زنی خودشو بهم رسوند گفت

 مامور »
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 !«!!!جانگ رئیس یاهو گفتن که بخش جنوبی برین

 مهدیه داوری

 اگه به اون بخش میرفتم، گیر می فتادم و راهی برای

 فرار از

 اون جا نداشتم و نقشمون خراب میشد

 یعنی چی »اخمامو تو هم کشیدم و روبه مامور گفتم 

 گفتن برم

 «بخش جنوبی؟؟

 !خوب» مامور مات نگاهم کرد و با من من گفت 

 امنیت بخش

 ......جنوبی بهم ریخته و ممکنه

 بهم ریخته که» وسط حرفش پریدم و کوبنده گفتم 

 !بهم ریخته

 مگ بخش شرقی و بقیه بخشا مهم نیست!؟؟؟ ممکنه

 کسی

 شایبخاد از این حواس پرتی استفاده کنه و به بخ

 دیگه نفوذ

 !«!!کنه
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 عمال نقشمونو براشون آشکار کردم و دعا دعا کردم

 که نخاد گیر

 .بده و نیروها رو برگشت بده

 حق با مامور جانگ! بخش» یکی از افسرا گفت 

 شرقی از همه

 بخش ها مهم تره و باید حفاظت بیشتری بشه و

 ممکنه کسی از

 اینقصد داشته باشه باپرت کردن حواس ما به سمت 

 آشوب ها

 !«!به اون بخش دستبرد بزنه

 دلم میخواست یکی توی سرش بکوبم و بگم خوب

 اینارو که من

 .گفتم جدید بگو زرنگ

 » سری تکون دادم که همون افسر دوباره گفت

 مامور جانگ من

 «و گاردمم برای حفاظت از بخش شرقی با شما میایم

 دلم میخواست سرمو بکوبم به دیوار! الل بگیرم که

 هرچی
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 میگم یک دردسری درست میکنم

 نیاز نیست! منظورم فقط بخش شرقی» سریع گفتم 

 نبود بلکه

 بخشای دیگه هم شامل میشد، شما به کارتون

 برسین، منو

 گاردم محافطت کامل بخش شرقی رو به عهده

 !«!داریم

 و برای این که با سوتی بعدیم نقشمونو نقش بر آب

 نکنم با

 قالیارو به بخش جنوبیانت» صدای بلند گفتم 

 بفرستین! بقیه

 «بخشارو پوشش بدین! امشب رو بگذرونیم

 مهدیه داوری

 نمیدونستم مقام اون زن این قدر هست که این حرفارو

 بزنه

 ولی وقت زیادی نداشتم و سریع باید خودمو به

 ادوارد

 !میرسونم و این بهترین راه برای دک کردنشون بود
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 سمت بخش شرقی رفتم،وقتی همه پراکنده شدن، به 

 وقتی به

 ورودی بخش رسیدم، ماموری جلوم ایستاد

 بی حوصله کارت شناساییمو نشونش دادم که احترام

 گذاشت و

 عقب رفت

 وارد تاالر اصلی شدم، هیچ نقشه ای از این تاالر

 نداشتیم و این

 !!!باعث میشد ندونم چی به چیه

 دربا کنجکاوی اطرافو نگاه میکردم که باز به یک 

 رسیدم که

 روش نوشته بود

 «محل نگهداری اشیا سلطنتی »

 روی در دستگیره ای نبود که بخام بازش کنم، نگاهم

 و با تعجب

 !به در دوختم

 االن باید چجوری وارد میشدم؟؟؟ یکهو نور قرمزی

 چششمو
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 !!!زد

 لعنتی قفل مردمک چشم بود!! فگر نمیکردم این قدر

 پیشرفته و

 !!امنیتی باشه

 با جین تماس بگیرم اما از اونجایی که جین خواستم

 شناختی

 !!از این تاالر نداشت پس راه حلی هم نداشت

 مشتمو کوبوندم به دیوار!! این چه مسخره بازیه؟

 صدتا درو

 !!!قفل و کوفت و زهرمار

 پوزخندی به خودم زدم! آره حتما درو باز بزارن که

 تو بیای

 از آشناییجواهرو برداری و آخر بگی!! بای بای، 

 تون

 !!!خوشبختم

 با دیدن نگهبانی که سر تا پاش لباس مشکی پوشیده

 و بود

 داشت زد میشد، سریع گفتم
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 نگهبان بدون حرف چرخید و به« هی!! بیا اینجا »

 !!سمتم اومد

 این چه قیافه ای!! چه فرمای مسخره و ترسناکی

 دارن

 !!!!!نگهبانانی این مجموعه

 مهدیه داوری

 قفل» د، صدامو صاف کردم و گفتم وقتی بهم رسی

 «مردمک این در همیشه خرابه؟؟؟

 در اصل میخواستم اون نگهبان گول بزنم ک درو با

 ...مردمک چشم خودش باز کنه

 چرا» جوابی ازش نشنیدم، متعجب نگاش کردم 

 نگامو به سمت چپ سینش کشیدم« سکوت کردی؟؟

 تا اسمشو بخونم که با ندیدن کارت شناسایی جا

 .ردمخو

 !!!یهو مغزم شروع به پردازش کرد

 هیچ کدوم از نگهبانها و مأمورا لباساشون این جوری

 نبود! اصال اینجا منطقه امنیتی بود و هیچ نگهبانی

 ....اینجا پرسه نمیزد پس



 

 

3

0

9 

 سرمو با شدت باال آوردم، که در کسری از ثانیه به

 دیوار کوبیده شدم

 منو کنارمرد سیاه پوش که حتی چشماش دیده نمیشد

 دیوار حبسم کرده بود و با شدت به دیوار فشار میداد

 پامو باال آوردم و با شدت به شکمش کوبیدم که به

 .عقب پرتاب شد

 خودمو جمع کردم و گارد گرفتم، با دیدن چاقویی که

 از لباسش بیرون کشید، لعنتی گفتم و به سمتش حمله

 کردم

 کاریخیلی سریع و فرز بود و ضرباتش محکم و 

 بود، سریع جاخالی میدادم و ضربه میزدم

 جهش زدم وپامو به دیوار کوبیدم و به سمتش خیز

 گرفتم، روی هوا لگد چرخشی زدم که به کمرش بر

 .خورد کرد و چند قدم پرت شد اونور تر

 روی زمین فرود اومدم و بهش نگاه کردم که خبری

 ازش نبود، سریع از جام بلند شدم و دور خودم

 مچرخید

 پس کوجا غیبش زد؟؟! همونجور ک نگاه کاووش
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 گرم اطراف می پایید، دستمو آروم به سمت کمر لباسم

 بردم و روی چوب باتون گذاشتم

 مهدیه داوری

 صدای خش خشی از پشت سرم اومد که سریع به

 پشت چرخیدم، که چرخیدن من همراه شد باضربه

 .محکمی که به صورتم خورد

 دن بدنم، با شدت به دیواراز شدت شوک و آماده نبو

 برخورد کردم

 اون مرد مشکی پوش جلو اومد و اسلحشو که یک

 صدا خفه کن روش نصب بود رو در آورد و به سمتم

 گرفت

 خودمو روی زمین کشیدم و خواستم زیر پایی بهش

 بزنم که دستمو خوند و پاشو محکم روی پام کوبید که

 جیغم به هوا رفت

 اسلحه رو مقابل صورت

 باال آورد که چشمامو بستم و منتظر متالشی شدنم 

 ......مغزم بودم که

 صدای بدی باعث شد چشمامو باز کنم!! در کمال
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 تعجبم مرد نقش زمین شده بود

 خودمو روی زمین کشیدم و به جنازش رسوندم، که

 پر توی گردنش یکه خوردم6با دیدن ستاره 

 نگاهبا پای پردرد و لنگونم بلند شدم و اطرافو 

 !!کردم!! این چه وضعی بود که من داشتم

 یهو سردی اسلحه رو روی گردنم حس کردم! محتاط

 !دستامو به نشونه تسلیم باال اوردم

 خدای من، هرچی جانی و قاتل و نمیدونم قاطی امروز

 !!توی این موزه جمع شدن دخل منو بیارن

 خفه شویی به افکارم گفتم و پامو آروم آزاد کردم،

 س به سمت چپ تکون خوردم و آروم گفتمنامحسو

 هی آروم باش!! بیا همه چیو با سلح و سالمت حل »

 «کنیم اوکی؟؟

 پای راستمو تکون دادم و توی موقعیتی که میخاستم

 من محافظ اصلی این» ایستادم و محتاطانه ادامه دادم 

 «بخشم! اگ اسلحتو بیاری پایین میتونم کمکت کنم

 یسکه! چون اگه یکی از افرادمیدونستم کارم نهایت ر

 گارد باشه
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 با این حرفم باید فاتحمو بخونم ولی احتمال این ی

 مورد کم بود چون فکر نکنم اینجا از این شوخی ها

 !!!باهم داشته باشن

 مهدیه داوری

 هرچی که بود این تنها راه حلی بود که اون لحظه به

 ذهنم رسید تا انجامش بدم و حواس اون یارو رو پرت

 کنم و نقشمو عملی کنم

 اسلحه یکم پایین اومد که لبخندی زدم، نقشم گرفته

 .بود

 پس با یک حرکت روی پام پایین اومدم و دقیقا زمانی

 که خواستم ازپشت زیرپای بزنم و اون طرفو پخش

 زمین کنم،

 ضربه محکمی به زانوم خورد و جوری که از. شدت

 !!مدرد روی زانو فرو اومدم و ناله بلندی کرد

 اسلحه کنار رفت و اون ناشناس وحشی جلوم ظاهر

 شد، و انگشتای سرد و کشیده ای دور گلوم پیچیده

 .شد

 فشار دست دور گلوم هر لحظه بیشتر میشد و من
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 ناله میکردم چشمام از شدت فشار، پر از اشک و

 ..نگاهم تار شده بود ولی

 با دیدن خالکوبی و انگشترای دست اون فرد هینی

 ...کشیدم

 !!!!!اون مرد... ادوارد بود

 دستمو به سختی باال آوردم و روی دستش گذاشتم و

 «ادوارد» فشار دادم و با آخرین توانم نالیدم 

 ولی صدام این قدر ضعیف و بی جون بود که به

 گوشش نرسید هیچ، بلکه باعث شد با شدت به دیوار

 !!بکوبتم،. و فشار دستاشو بیشتر کنه

 ن منو با این چهره نمیشناخت و فکرآه خدای من!! او

 ...میکرد جزو اعضای گارد نگهبانی جواهرم

 درست زمانی که از فشار دستش که مثل مار دور

 گلوم پیچیده بود و با خشم فشار میداد، چشمام داشت

 بسته میشد و نفسم باال نمیومد

 دستمو از روی دستش بلند کردمو روی کاله گیسم

 ....و از سرم کندمکشیدم و با یک حرکت اون

 مهدیه داوری
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 با کشیدن کاله گیس موهای یخی رنگ شدم دورم

 ریخت و بعد از چند ثانیه فشار دست از دور گلوم

 برداشته شد

 همزمان با شنیدن صدای متحیر ادوارد که اسممو

 صدا زد روی زمین افتادم و از حال رفتم

 با چشمای بیجونم به ادوارد که دست کشید و کاله

 دارشو از سرش بیرون کشید و کنارم روی ماسک

 زمین نشست خیره شدم

 دستاش روی صورتم نشست و صدای بم ادوارد که

 «سیانا حالت خوبه؟؟» زیر گوشم گفت 

 دلم میخواست جواب بدم ولی نه جونشو داشتم نه

 نفسشو، یهو حس کردم نمیتونم نفس بکشم. و شروع

 کردم به سرفه کردن

 میدیدم ولی صداش فقط بهحرکت لبای ادواردو 

 صورت حاله ای ناواضح به گوشم میرسید

 ادوارد بلندم کرد و روی زانوش نشوند، هنوز داشتم

 .بال بال میزدم که ضربه سنگینی به کتفم وارد شد

 برای یک لحظه کوتاه راه تنفسم باز شد ولی برای بار
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 .دوم حس کردم که نمیتونم نفس بکشم

 یادی توی دریا افتاده بودحس آدمیو داشتم که مدت ز

 و این قدر آب به خوردش رفته بود که دیگه

 .نمیتونست اکسیژن وارد ریه هاش کنه

 از شدت سرفه کردم به گریه افتاده بودم که

 .......ناگهان

 سمت چپ صورتم سوخت و نفسمو باصدا بیرون دادم

 و نالیدم

 «اخخخخ »

 دستمو بلند کردم که روی قفسه سینم بزارم که

 نگشتای کشیده و سنگی ادوارد دور مچم قفل شدا

 تا نگاهم به چشمای طالییش دوختم که ناگهان، لباش

 ......بی حرکت روی لبام نشست

 مهدیه داوری

 دستمو بلند کردم که روی قفسه سینم بزارم که

 انگشتای کشیده

 .و سنگی ادوارد دور مچم قفل شد

 تا نگاهم به چشمای طالییش دوختم که ناگهان،
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 لباش بی

 ......حرکت روی لبام نشست

 از شدت شوکی که بهم وارد شد، خشکم زد و نفسمو

 توی سینه

 حبس کردم، که دوباره احساس خفگی بهم دست داد و

 چنگی به

 .کتف ادوارد زدم

 .....لرزش شونه هاش هاکی از خنده بی صداش بود

 بعد از چند ثانیه سرشو بلند کردم و با چشمای برندش

 که از

 شیطنت برق میزد نگاهم کرد

 هی بیجنبه!!! نفس» دستشو روی شونم زد و گفت 

 !«!!!بکش

 با این حرفش به خودم اومدم و نفسمو تیکه تیکه

 بیرون دادم

 و هول از حالت دراز کش خارج و به حالت نشسته در

 .اومدم

 با نفس نفس درحالی که لحنم طلب کار بود گفتم
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 دن.... اگ... اگهاول.... اول.. نفس مصنوعی می»

 .....جواب نداد

 ...میزنن توی گوش طرف

 یک... یک» نگاه چپکی بهش انداختم وادامه دادم 

 ...ور.. صورتم

 «غر... غرشد

 اگه اول» سرشو پایین آورد و با تیکه گفت 

 میبوسیدمت که

 !«!!!درجا خفه میشدی

 نه» حرصم گرفت و مشتی به شونش زدم و گفتم 

 !!!خیرم

 ست!! فکر کردی اگه منو ببوسی من ازاینجوری نی

 ....ذوق

 درست زمانی ک مچم توی دستاش حبس شد و با

 شدت به باال

 کشیده شدم و به قفسه سینش برخورد کردم، حرفم

 توی دهنم

 !منجمد شد
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 مهدیه داوری

 تا اومدم بگم :چی کار میکنی!!!!؟؟ یهو لبای داغش

 روی لبام

 .نشست

 نبود بلکه خشن و پر برخالف چند دقیقه قبل بیحرکت

 حرارت

 روی لبم حرکت میکرد

 دستمو پشت گردنش بردم و موهای بلند بهم ریختشو

 چنگ زدم،

 که دندونای نیش تیز و طالییش توی لبم فرو رفت

 آهی از درد و لذت کشیدم که جری تر شد و دستش

 رو با

 .خشونت روی تنم کشید

 ینعاشق این خشونت ذاتیش بودم،. اصال ادوارد با ا

 خشونت

 !!جذابیت داشت

 !!!مرد دیونه من که به همه دنیا برتری داشت

 کی فکرشو میکرد سیانا سایمون دختر افسرده و
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 ضعیفی که

 تموم زندگیش پر از کابوس از خاطرات بد بچگیش

 بوده

 شیفت کار کرده!!! االن3و کل دوران نوجونیش رو 

 توی موزه

 5روف که بزرگ توکیو با یک جنایتکار ایتالیایی مع

 سال از

 دهشو آدم2زندگیشو توی تیمارستان گذرونده و 

 کشته درحال

 !!!!!عشق بازی باشه

 کمرمو بلند کردم و خودمو آروم به عقب کشیدم و در

 نهایت به

 .زمین رسوندم

 پاهامو دور کمر ادواردی که روم خیمه زده بود و

 سخت مشغول

 .بوسیدن بود حلقه کردم

 سرش باالفاصله توی گردنملبش از لبم جدا شد و 

 نشست و
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 .لبش ترقمو نشونه گرفت

 !!!لبمو به دندون گرفتم تا صدای جیغم بلند نشه

 ادوارد لعنتی

 ...توی همه چیز حتی تحریک زن ها بهترین بود

 مهدیه داوری

 نمیدونم چه قدر توی حس و حال خودمون غرق

 !!!بودیم ولی میدونم دیگه نایی برای ناله نداشتم

 وارد بی حرکت توی گردنم بود و نفسای گرمشسر اد

 باعث مور مور شدنم میشد

 دستمو باال بردم و به موهاش چنگ زدم که لبش

 روی گلوم نشست به خودم لرزیدم و خواستم اعتراض

 کنم که صدای جین از فاصله نزدیکم بلند شد و باعث

 شد که تکون شدیدی بخورم

 «قربان؟؟؟» جین 

 ه میکردم و ادوارد بی توجهمن شوکه به اطراف نگا

 مشغول کار خودش بود که دوباره صدای جین بلند شد

 رئیس حالتون خوبه؟؟ شنود سیانا خیلی وقته »

 ....خاموشه!! اگه باهم
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 خفه شو» ادوارد نفس عمیقی کشید و کالفه غرید 

 !«!!جین

 و من تازه دو هزاریم افتاد که صدا از شنود ادوارد

 موهاش چنگ زدم باعث شدهبوده و زمانی که به 

 شنود وصل بشه

 «روشن شدن دوربین ها» جین با تعجب گفت 

 چند ثانیه بعد صدای بلند و حیرت زده جین باعث شد

 هی! لعنتی ها شما دارین وسط» کالفه چشامو ببندم 

 «ماموریت توی موزه س*ک*س میکنید؟؟؟

 !«!!خفه شو جین» ادوارد کالفه غرید 

 که لحنش آمیخته با خنده بود جین حیرت زده درحالی

 شرمنده رئیس ولی اون بیرون آتیش به» گفت 

 !«!!پاست!! نیروهای دیکتاتور با مأمورا درگیر شدن

 .و دستور خاموشی شنود رو داد

 با این حرف جین تکونی خوردم، به کل فراموش کرده

 !!!بودم که ما توی مامورتیم

 طبق خدای من چه گند بزرگی به بار اومده بود!!

 ....نقشه ما االن باید جواهرو از موزه خارج میکردیم
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 مهدیه داوری

 ادواردو پس زدم و سریع نیمخیز شدم،. ادوارد

 «هی!! چرا جنی شدی؟؟؟» معترض گفت 

 خاک بر سرم!!!! بدبخت شدیم، دیدی» با هول گفتم 

 !«!!!چه گندی زدیم

 ادوارد پوف بلندی کشید و چنگی به موهاش زد و

 ن که نمیفهمم چی میگی!! ولی خیلیم» گفت 

 !«!!بیشعوری

 اونوقت» متعجب چرخیدم و نگاهش کردم و گفتم 

 «چرا؟؟؟

 !!!سری با تاسف تکون داد و از روی زمین بلند شد

 !!!اینم امشب یه چیزیش میشد

 !!شونمو باال انداختم و خودمو جمع و جور کردم

 فرصت زیادی» ادوا د نگاهی به ساعت کرد و گفت 

 نداریم!! به زودی افراد دیکتاتور اینجارو تخلیه

 .....میکنن

 آخرم نفهمیدم چرا» کالفه سرمو تکون دادم و گفتم 

 دیکتاتور عوضی از خود متشکر همکاری#با اون 
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 !«میکنیم؟؟

 ادوارد همونطور که جلوی در اصلی ایستاده بود و

 دلیل داشت» قفل مردمک رو چک میکرد گفت 

 !!!م

 هش کردم!!! چشمشو جلوی در برد کهمناگتظر نگا

 گفتم

 !«!!قفلش مردمکه باز نمیشه»

 » بیتوجه کارشو انجام داد که دوباره پرسیدم

 خوب؟؟؟

 خوب که چی؟؟؟» متعجب نگام کرد و گفت 

 گفتی برای کارت دلیل» پوکر شدم و با حرص گفتم 

 «داشتی!! میخوام بدونم!!؟

 چرا این قدر حرص» ادوارد خونسر گفت 

 !!خوری!!! تو گفتی چرا منم گفتم دلیل داشتممی

 !«!!نگفتی دلیلشو بگو

 !!!دلم میخواست سرمو بزنم تو دیوار!! سادیسمی

 مهدیه داوری

 میشه بهم بگی دلیلش» پامو رو زمین کوبیدم و گفتم 
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 «چیه؟؟؟

 خیلی عادی در حالی که از جیبش قوطی لنز در آورد

 رادخوب اوال اف» و توی چشمش میزاشت گفت 

 دیکتاتور حواس اونارو پرت میکنن و اون پلیسای

 احمق فکر میکنن که خیلی قوین و جلوی اونو گرفتن

 درحالی که یکی چند برابر خطرناک تر از دیکتاتور

 !«!!توی اتاق اصلی ایستاده و داره جواهرو می زده

 دوم اینکه» سرش رو جلوی چشمی برد و ادامه داد 

 خودمونو از جنگ با دنیای خالفبا صلح با دیکتاتور 

 دور کردیم!!! چون که اون بیکار نمینشست و

 علیهمون لشکر کشی میکرد و ما عالوه بر فرار از

 دست پلیسا باید از دیکتاتور و اطرافیانش هم دوری

 !«!!میکردیم

 .....در تقی داد و باز شد، پشت سر ادوارد وارد شدم

 قیمت بود با تعجب اطراف ک پر از جواهرات گرون

 ...نگاه میکردم

 داخل این اتاق منو یاد فیلم دزدان دریایی کارائیب که

 !توی کشتی پر از طال و جواهر بود، مینداخت
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 یه چیزایی وجو داشت که با دیدنش زرق و برقش

 عقل از سر آدم میپرید

 اون لحظه فهمیدم چرا بعضی از آدما برای به دست

 کشتنآوردن این جواهرات و ثروت آدم می

 من با دیدن اینجا احساس طمع و حرص توی وجودم

 سرازیر شده بود، چه برسه به کسی که کارش عتیقه

 ....و جواهرات

 با صدای ادوارد به سمتش چرخیدم و با دیدن چیزی

 که تو دستش بود با حیرت و شگفتی بهش خیره

 .....شدم

 مهدیه داوری

 زهیک الماس سیاه به رنگ شب بزرگ که تقریبا اندا

 !!کف دست میشد

 این قدر زیبا و براق بود که نمیتونستم نگاهمو ازش

 بگیرم، با شگفتی و حیرت به سمت ادوارد رفتم

 انگشتمو باال آوردم و به نرمی روی دیواره جواهر

 !!کشیدم

 !«!واوو این خیلی معرکست» با حیرت گفتم 
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 الکی نیستش که همه» ادوارد با لذت در جوابم گفت 

 !«!لشندنیا دنبا

 با شنیدن صدای باز شدن قفل در نگاه جفتمون به

 سمت ورودی کشیده شده

 سریع به ادوارد نگاه کردم که سرشو تکون داد و

 گفت

 !«!باید بریم »

 یک جعبه در آورد و جواهرو توش جاساز کرد و به

 سمت در تاالر حرکت کرد

 کجا» درحالی که میدویدم تا بهش برسم گفتم 

 «.!!میریم؟؟؟

 !«!باالی برج» کلمه جوابمو داد  یک

 درو باز کردیم و سریع بیرون زدیم،. قفل مردمک

 چشم دوباره فعال شد

 هر لحظه صدای پاها زیاد تر میشد!! فکر کنم از

 ...حضور کسی توی این قسمت بو برده باشن

 راهی نبود!! نمیتونستیم بدون اینکه دیده شیم خارج

 !!شیم
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 ا نیمه باز شده بود نگاهداشتم با وحشت به دری که ت

 میکردم. و منتظر بودم هر لحظه یک عالمه مامور

 .....بیاد داخل و دخلمونو بیاره که یهو

 مهدیه داوری

 دست ادوارد دور کمرم پیچید و منو با شدت عقب

 کشید و دست دیگشو روی دهنم گذاشت

 چشمام از تعجب بیرون زده بود و داشتم خفه میشدم،

 !! لباشو روی گوشم گذاشت و خودمو تکونی دادم

 !«!!هیسس!! هیچی نگو» زمزمه کرد 

 سرمو آروم تکون دادم که دستشو از روی دهنم

 !!!برداشت

 نفسمو تیکه تیکه بیرون دادم

 !!!در باز شد و تعداد زیادی مامور وارد شد

 ما توی قسمت تاریک دیوار ایستاده بودیم و دیده

 !نمیشدیم

 !!خالیه قربان» که گفت صدای یکی از مأمورا اومد 

 !«!جواهر نیست

 .آشوبی بین همه افتاد
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 مردی خشمگین با لحجه غلیظ ژاپنی چیزی گفت که

 فقط کلمه جانگ رو متوجه شدم

 !!!!فکر کنم گفت مامور جانگ گذاشت

 » حدسم درست بود چون چند ثانیه بعد یکی گفت

 !«!!مامور یانسه نیست قربان

 اطراف» رییسشون گفت مأمورا سردرگم شده بودند، 

 !!بگردید

 «شابد چیزی دست گیرمون شد

 در باز شد و سربازی وارد شد و بعد از احترام نظامی

 قربان مامور جانگ رو آخرین بار دوربینا» گفت 

 «!!توی سالن شرقی ثبت کردن

 همشون یا حیرت و ترس به هم نگاه میکردن

 اب«! نکنه بالیی سر مامور جانگ آورده باشن؟؟؟! »

 این حرف نگاه همشون به سمت ارشدشون کشیده شد

 ارشدشون دستی توی موهاش کشید،. صورتش عرق

 قدم به قدم تاالر رو بگردین» کرده بود و باخشم گفت 

 !!دوربینا خروج کسیو ثبت نکرده، پس خارج نشدن

 «مامور جانگ هم پیدا کنید سریععع
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 !!!همه اطاعت کردند و متفرق شدن

 مهدیه داوری

 مو یواش به سمت ادوارد چرخوندم که دستشو بهسر

 عالمت سکوت روی بینیش گذاشت

 سوالی نگاهش کردم کخ به اون مرد درجه دار -

 اشاره کرد و عالمت خالص رو نشونم داد

 سرمو با حیرت تکون دادم!!! باید چجوری خالصش -

 میکردیم

 برو جلو!! تو االن با گریم یکی از» ادوارد لب زد  -

 مامورین هستی

 سری تکون دادم و دستمو به صورتم کشیدم و عرق

 روی پیشونیم پاک کردم

 یواش به سمت چپ دیوار خزیدم تا از پشتشون در

 بیام

 وقتی از پرت بودن حواسشون مطمعن شدم سریع از

 قسمت تاریک بیرون اومدم و درو الکی باز کردم که

 !!من االن اومدم اینجا

 ر روم نشست و سریع بهنگاه اون مرد درجه دا
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 افسر جانگ کجا» سمتم اومد و با وحشت گفت 

 «بودی؟؟

 درحالی که قلبم توی دهنم بود، نفسی کشیدم و با

 !«!!!بخش جنوبی» اعتماد به نفس گفتم 

 «بخش جنوبی چی کار میکردی؟؟» با خشم پرسید 

 خودتون دستور دادین» با لحن قبلی جواب دادم 

 !«!قربان

 افسر ها گفتن شما» شد و گفت  صداش آروم تر

 برای سر کشی به بخش شرقی اومدی، دوربین ها هم

 خروجتونو ثبت نکردند

 قربان من فقط برای» آبرومو باال انداختم و گفتم 

 سرکشی به این بخش اومدم، گاردمو پشت در آماده

 !«!!!باش دادم و خودم به بخش جنوبی اومدم

 مهدیه داوری

 ق از سر و روش میباریدبا وحشت درحالی که عر

 !«!!افسر، جواهر سیاه رو دزدیدن» گفت 

 خودمو متعجب نشون دادم و هراسون و محکم گفتم

 امکان نداره!! کل بچه های گارد پشت در »
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 !«!!بودن

 هیچ چیزی ثبت» سرشو تکون داد و کالفه وفت 

 نشده!! همه دوربینارو چک کردیم!! افسر چی کار

 !«!!ی با ارزشهکنیم!؟؟ اون جواهر خیل

 اعالم» دورو خودش چرخید و با استرس گفت 

 !«!آمادگی به کل موزه و گارد باید بدیم

 اگه این اتفاق میوفتاد اینجا محاصره میشد

 !ونمیتونستیم از این جا فرار کنیم

 درحالی که خودمو نگران نشون میدادم جوری که

 تابلو نباشه پشت حرفم یک قصدی هست گفتم

 کارو نکنید!! بچه های گارد شرقی رو قربان این »

 !«!فعال آماده باش بدیم

 نمیشه باید همه رو آماده» به سمتم چرخید و گفت 

 !«!!باش بدیم!! نباید از اینجا خا رج بشن

 قربان توی این موزه نگهیانا و» محکم و جدی گفتم 

 گارد امنیتی انگلستان هم حضور داره اگه االن به کل

 دین مسلما اونا میفهمن و اگهگارد آماده باش ب

 جواهر پیدا بشه انگ بی لیاقتی و ضعف حفاظتی به



 

 

3

3

2 

 !«!ژاپن میزنن

 همه چی با» سرشو تکون داد و با هول وال گفت 

 خودت

 !«!افسر جانگ!! آبروی ژاپن رو حفظ کن

 !!احترام نظامی گذاشتم و توی دلم قاه قاه خندیدم

 !!!!گوشت و سپردی به گربه

 قربان» دن راه فرار ادوارد روبه گفتم برای فراهم کر

 !!شما برین روی کار بچه های داخل نظارت کنین

 !«!همه چیو به من بسپارین

 مهدیه داوری

 موفق باشی گفت و به سمت تاالر اصلی رفت ، پشتمو

 بهش کردم و به در خروجی نزدیک شدم که یهو در

 باز شد و سربازی وحشت زده و بدون توجه به من

 قربان افسر جانگو توی اتاق دوربین ها» ت بلند گف

 ..«.....بیهوش پیدا

 با دیدن من خشکش زد!!! سر جام قفل کرده بودم و

 !!نمیدونستم باید چی کار کنم

 چرخش اون درجه دارو حس کردم و بعد صدای
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 چی میگی سرباز!! افسر جانگ که» متعجب که گفت 

 6 !!اینجا ایستاده

 دهنش باز و بسته میشدسرباز با حیرت درحالی که 

 !«!!!اما.. افسر جانگ... اینجا.. نه» نالید 

 !!سکوت دوطرف نشون از اتفاق خوبی نبود

 چرخیدم و با یک حرکت چرخشی توی گردن سرباز

 !!!حیرت زده و مات کوبیدم که روی زمین افتاد

 حرکت دست اون درجه دار و به سمت اسلحش که

 دیدم

 از فریاد زدنش صداشوسریع به سمتش دویدم تا قبل 

 ......مامورااا» ببرم که یهو با صدای بلند گفت 

 که دستی از پشت دهنشو گرفت و گردنشو به سمت

 !!!!مختلف چرخوند و تق

 اون درجه دار حل ی چشمامپخش زمین شد!!! به

 ادوا د نگاهی انداختم که سری تکون داد و روبهم

 !!!سربازه رو لخت کن» گفت 

 ه در آوردن لباساش کردم که ادواردبا حیرت شروع ب

 به سمت در رفت و چند تا لنز پشت سرهم و با
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 سرعت جلوی دوربین کرفت که هربار ارور و هشدار

 !!!!داد

 مهدیه داوری

 چی کار میکنی؟؟ یک دفعه دیگه» با وحشت گفتم 

 !«!تشخیص نده کل مأمورا میریزن اینجا

 لنز در آوردبی توجه بهم کار خودشو میکرد!! چند تا 

 !!!و پشت سرهم روی چشماش گذاشت

 و سرشو جلوی دوربین برد!! چشمامو بستم و منتظر

 بودم با این دیونه بازیاش کار دستمون بده و االن با

 به صدا در اومدن آژیر خطر همه پایگاه بریزن اینجا

 ....که

 با نشنیدن هیچ صدایی یکی از چشمامو باز کردم که

 !!خونسر وسایلشو جمع کرددیدم، ادوارد خیلی 

 االن چی شد؟؟ چرا ارور نداد؟؟؟ رو به قفل و دوربین

 !«!!!ساعته24قفل تمام » دستوری گفت 

 هی!! دوربین قفل مردمک و هک کرده بود؟؟! به

 !!!این سرعت امکان نداشت

 قفل مردمک و حک»با حیرت زمزمه کردم 
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 «کردی؟؟؟؟

 !!نکردمهک » شونشو باال انداخت و بیتفاوت گفت 

 کاری کردم دیگه هیچ چشم و مردمکی رو تشخیص

 !«!نده!!! قاطی کرد

 ساعت اون تو باید24تا » نیشخندی زد و گفت 

 !«!بمونن

 دهنم از حیرت باز موند!! اون یک عجوبه و نابغه

 بود! اگه یک قاتل نمیشد حتما یک دانشمند معروف

 !!میشد

 تو واقعا» سرمو تکون دادم وبا تحسین گفتم 

 !«!شیطانی

 درحالی که پیرهنشو از تنش کند و خم شد سرشو باال

 آورد و با نگاه داغش زمزمه کرد

 « شیطانی_عشق#توهم  »

 مهدیه داوری

 لعنتی!! هنوزم بعد این همه مدت با یک کلمه

 !!!احساسی که ازش میشنوم قلبم تند تند میزنه

 !لباسو تنش کرد و بهم نگاه کرد
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 بپا» میکردم که یهو گفت نمیدونم چجوری نگاهش 

 !«!غرق نشی خوشگله

 «ها؟؟» سرمو تکون دادم و گفتم 

 مثل اینایی که هیپنوتیزمشون میکنن نگاه» ادوارد 

 !!میکردی گفتم از سالمتت مطمعن شم

 اهوومی گفتم و به سمتش حرکت دادم جلوش ایستادم

 و دستمو روی شونه هاش گذاشتم و رو پنجه های

 آخه این قدر کم ابراز» اغواگر گفتم پاهام بلند شدم و 

 !«!!عشق میکنی که یک کلمه میگی آدم میره فضا

 نگاهشو روی سرتاپا چرخوند و خم شد توی صورتم

 لب زد

 من ابراز عشق نکردم!! این اسمی که دیگران »

 «روت گذاشتن

 خشم توی وجودم زبونه کشید! از حرص داشتم

 خالیق» میترکیدم، لگدی به پاش زدم و با گفتن 

 !«!هرچه الیق

 ازش جدا شدم، صدای قهقهش بلند شد!! مردم روانی

 !!الکی خوش
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 منو بگو عاشق کی شدم! ابراز احساسات که بلد

 نیست هیچ، تو یک چیزی رو به خودت میگیری زود

 میزنه تو برجکت

 چشم غره ای بهش رفتم تا به اون قهقهه های

 !!وحشتناک ش پایان بده تا لو نرفتیم

 توهم خیلی به» متش چرخیدم و با حرص گفتم به س

 خودت نگیر، اگه یک وقتی بهت چیزی میگم برای

 یعنی چرند ترین حرف دنیارو«! اینه که دلت نشکنه!!

 !!!توی اون لحظه گفتم

 برای جبران کند کاریم چرخیدم و دوباره روبهش گفتم

 «اصال میدونی چیه ازت متنفرم! ادوارد »

 منم ازت» شلوارش کشید و گفت دستشو روی کمر 

 !«!متنفرم دلبر

 و جلوی چشمای متعجبم شلوارشو پایین کشید که

 جیغی کشیدم و رومو برگردوندم

 مهدیه داوری

 همونجور که پشتم بهش بود درحالی که سعی میکردم

 مردیکه بیحیا برای» صدام باال نره با حرص گفتم 
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 !!چی یهو میکشی پایین

 د و بعد دست ادوارد دورصدای خش خش چیزی اوم

 کمرم حلقه شد

 درحالی که شونه هاش از شدت خنده میلرزید کنار

 گوشم زمزمه مرد

 آهان، اون جونیور بود که توی همین اتاق کمتر »

 !!از یک ساعت پیش داشت زیرم ناله میکرد

 از این رک گوییش چشمام گرد شد و با حیرت بهش

 نگاه کردم و بی حواس گفتم

 حرف میزنه انگار ما باهم رابطه داشتیمیه جوری  »

 یک دو سه تا نازو نوازش این حرفارو نداره

 !«!...که

 با دیدن ابروهای باالرفتن و چشمای ریز شدش

 !!دستمو محکم روی دهنم کوبوندم

 پوف به یاد قدیما که صدفب همش چرت و پرت

 !!میگفت، اینا از دهنم در رفته بود

 به روشو که این قدرحاال کی میخواست این مرد رو

 داغ داشت نگاهش میکرد رو قانع کنه، که از دهنش
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 !!در رفته و از قصد نبوده

 !!بد رو دلت مونده دلبرم؟؟» ادوارد با نیشخند گفت 

 اشکال نداره االن که عجله داریم تو سالنم که جین

 ....مزاحم شد، میزاریم برای وقتی که رسیدیم عمارت

 پایی باعث شد یه ادوارداومدم چیزی بگم که صدای 

 !!نگاه کنم!!! کسی داشت به این سمت میومد

 » ادوارد دستشو روی لبش گذاشت و آروم گفت

 !«!اینارو سریع باید پنهون کنیم

 درکسری از ثانیه به سرعت سرباز و اون درجه داره

 رو پشت ستون کنار دیوار که تاریک بود پنهون

 !!کردیم

 و پایین کشید تا ادوارد کاله فرمو سرش گذاشت

 !!!خالکوبی ها و چهرش معلوم نشه

 چهره من چیزی نبود که کسی نشناسه ولی فکر

 نمیکنم کسی توی نیروهای پلیس باشه که شیطان رو

 !!!نشناسه

 !!پس باید حسابی حواسمو جمع میکردم
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 ..........این رمان ادامه دارد

      نویسنده :مهدیه داوری


