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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 

 خالصه و مقدمه 

 نداره.. یتموم یلعنت روسیو هی میدونست یما نم

  کایکل آمر اولش

 دربرگرفت.. ارویکم کل دن وکم

 شهر شهربه

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 کرد.. یم یبه خشک لی..رودخونها.. درختاروهم تبداهاینه تنهاانسانها..بلکه...در یبه خشک یخشک

 آب وعلف.. یب ابونیب هیبه  لیتبد

 ....یموندن یجا ی...ونه حتی..نه غذای...نه آبانیپا یب ی...لشکرشدنیشترمیهم روز به روزب یلعنت یایزامب اون

 یبه انگشت شمار شدن ی...تعداد زندهاحتدیرس یبه آخراش م اداشتیدن شدویکم کم داشت تموم م یزندگ

 ...دیرسیم

 ،یوحش وونیح هیموجود.. هیبه  لیشده بودن...تبد لیتبد همشون

 نبودکه آلوده نشده باشه... یچیه گهی...پرندها...دونایح ی..حت

 سارا فرمانده

 ...رهیبه جنگ اون ها م مشیکه با اراده با کمک ت یایورزشکار و قو دختر

 ..نیرو از دست ند یجانیرمان ترسناک و ه نیا خوندن

 

 اومدم  نییپا لیازروتردم

 تنم چسبونده بودولباسموبه ختیر یم نییازسرو روم پا عرق

 دمیکش یازسرخستگ ینفس

 انداختم میاندام ورزشکار ونگاموبه

 درتداخل باهم شکمم یبرجسته  برنزم،عضالتپوست

 بود داکردهیپ یخاص هیبایز

 گهینگاموبارد

 تک اندامم انداختم توتک
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 قدبلند

 رهیت یده،موهایخماروکش یچشما

 بت غرورساخته بود هیدخترروبه رو رو  نیا

 که سخت بود یبت

 بود سنگ

 سالهابود

 احساس نشده ردندونامیشدن طعمش زدوست داشتن ودوست داشته  یعشق،مزه  یمزه  گهید

 کشم  ینفس باالم کیو دارمیکناردستموبرم یبطر

 کنم یدورگردنم پاک م ی موباحولهیشونیروپ یعرقا

 بود نیهم سالهاکارم

 ورزش،کار

 سارا نیا

 کامالتفاوت داشت شیچندسال پ یباسارا

 سارا نیا

 حاالباهردادش

 اوردیگردانوبه لرزه درم هی

 ...شمیکنموواردحموم م یم  زونیازحموم آو حولموگوشه

 کنم یسردوبازم رآبیش

 کنه یرو بهم منتقل م یوحس خوب یآب خنک هیسرد
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 کنم یکه باتمام وجودم حسش م یخوب حس

............. 

 

 کنم یم شموحرکتیرنگم م یمشک نیسوارماش

 یجول امیباپ

 روندم یم مونیشگیسمت رستوران هم به

 یملیوا یجول

 نکهیبرا  عالوه

 میمیصم یدوستا

 بودن

 شدن یوهمکارانمم حساب م ردستامیز جز

  نیوبخاطرهم

 بردن یحساب م یلیخ ازم

 کنم یتنم بودم شتراوقاتیکه ب یشلوارپوست مار بمیج چشوداخلیکنموسو یپارک م یا نموگوشهیماش

 گذاشته بود شینما فموبهیکردواندام ظر یم ییخودنما یبایسوخته هم توتنم به ز یکت چرم قهوه  هی

 شمیم واردرستوران

 رنگ نشسته بود یخوان بزرگ مشک شیکه باطَمَع پشت پ یصاحب رستوران پول پرست امیلیو یبرا یسر و

 دمیم تکون

 میپاشنه پونزده سانت یکفشا
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 بود چوندهیروتوفضا پ یتق خاص تق

 شهیهم نیع

 وسرد صاف

 کنمیم یسالم

 بوسه یصورتموم تشیهم به طبع یملیکنه وا یم هیگرم هیباخنده احوال پرس یجول

 نیدارمونگاموبیزوبرمیروم یمنو

 چرخونم یغذاهام یها عکس

 گمیبچهام روبه

 !؟!؟یشماهاچ کیاست من

 کردم ی:من هوس اسپاگت؛یجول

 خورم یم کیامامنم است:» یملیا

 سفارش بعدازدادن

 کنم یازش مزه مزه م یدارموکمیزموبرمیم یرو یسکیو وانیل

 گسشودوس دارم طعم

 

 رمون باچندتاازدوستاش نشسته بود زروبهیکه روم یافتادبه پسر نگام

 کردم یخاصم برس سرتاپاشوبادقت

 شهیهم مثل

 



 نقاب من

 
7 

 

 ...مثل بازجوهایقول جول ب

 کنه یم یکه آدم توشلوارش خرابکار یکن یبه آدمانگاه م یجور

 دمیحرفش خند به

 پسر یچشما

 دیصورتم چرخ یتواعضا

 موندبه لبام  رهیخ

 نمیسرخ وآتش یلبا

 دمیکش زبونموازقصددورتادورلبم

 دندون گرفت لبشوبه

 بردم وپوزخندجاخوش کردرولبم لذت

 هه

 توکلشه یعنیاالن  یفکر چه

 دمیخند ازفکرخودم

 پسر نگاه

 اندامم افتاد به

 بود دهینجارسیکه به هزارزحمت به ا یاندام

 از تالشم بود یکل ی جهیهاش نت کهیکه هرکدوم ازت یکار یاندام رزم ی

 

 موندم رهیخ دشیکش یکردموبه چشما اخماموتوهم
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 خوندوسرشوبامشروب تودستش گرم کرد خشموتونگام

 بود بس

 بهت محال گذاشتم یادیز

 ریباتحق من

 بالذت اون

 دوختم یملیوا یجول نگاموبه

 بودم یساکت اصوالادم

 والبته

 مرموز

 مهربون ترباشم کمیکردم حداقل  یدوختم..وسع نگاموتوچشماشون

 

 شدم شونیصحبت راجب کاروزندگ وبابچهاگرم

 بدنبودم گهید انقدرهام

 توقالب کارم امااگه

 رفتم یم فرو

 رکنهییاخالقم تغ یممکن بود ذره ا محال

 رحم ی..سردوبی..جدخشک

 رحم بودن توکارمون بود یب

 بودم یسر یها تیانجمن مامور هیعضواصل من
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 که رفت وبرگشت یها تیمامور

 ستیکدومش دست خودآدم ن چیه

 آدم ها نیبارذل تر یها تیمامور

 هاشون نیتر پست

 شونیخرابکارتر

 دمیوشا

 ...نیبدترازا یزاهایچ

 یکه حت یزایچ

 کنه... یخطورنم یانسان چیتومغزه ،فکرشمیگاه

 توصبف وباوره... رقابلیباورشم غ یکه حت یزایچ

 اماسارا

 توکارش موفق بودهم شهیبودوهم نیا کارش

 رهیباعث شده بودعشق وعالقه تووجودم بم نیوعم

 نداشته باشم یزیچ نینسبت به کوچکتر یورحم

 شام بعدازخوردن

 میرفت نامونیسمت ماش ،هرکدوممونیوخداحافظ

 دمیروکلت توکمرم کش یدست

 بود سرجاش

 چاقوکامالمخصوص  هم درست کنارساق پام بسته شده بود هی
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 ..باروداشتمیمتوزیگرون ق یانواع تفنگا ونیکلکس توخونم

 ..ناشونیبهتر ازنوع

 ادکردمیآهنگو تاته ز یشدموکمربندموبستموصدا نمیسوارماش

 کهیانر یصدا

 بغلم افتاد ی نهیروندم که چشمم به آ یکردموباسرعت م یم یخونبودوهمراهش باآهنگ هم دهیچیپ نیماش توکل

 بود بمیدرتغ یدرنگیسف نیماش

 

 نگاش کردم بازم

 بود بمیدرتغ یخاص اطیبااحت

 بمونه رنظرسارادرامانیکه محال بودازز یاطیاحت

 جلوش چدمیپ رانهیحرکت غافل گ هیبا

 نمیماش هیقدم کیدر

 روترمز قرارگرفت پاش

 بود محال

 نندازم رتیگ

 آوردموتومشتم گرفتمش رونیکلتموب

 یحرکت اضاف هیتو

 اومده بود دخلش

 کشتن
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 بود کارمن

 زدم نشیماش ی شهیبه ش یا جلورفتموتقه

 شد یم دنشیمانع د شیدود ی شهیش

 زد دوباره

 طاق شد تحملم

 

 نییومدپاین

 ستادمیا

 انداختم ینگاه نیدرماش وبه

 بلندنبود ادمیز

 و

 روسرش شکستم... شهیپاموبلندکردموش

 

 روسرش خوردشد شهیش

 شکسته کردمو یها شهیش یرفتمودستموالبه ال جلوتر

 بازکردم نوازداخلیدرماش

 بازشد یکافیبات در

 دمیکش رونیراهنشوگرفتموبیپ ی هیقی

 شدم شیمشک یبه چشما رهیخ
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 رمیگ یمزدور اعتراف م هیکه دارم از یزمان مثل

 دموگفتمیغر دمیبهم چسب یدندونا یال وازالبه

 توروفرستاده!!! یک

 چرخوند ی. صورتم میکردونگاش تواجزا یبلندشوتوصورتم پخش م یخونسردنفسا

 گفتم

 !؟!؟یمن بیدرتغ یچ بگوواسه

 زد ینم حرف

 زدن  بود رونیدستم درحال ب یرگا تیازعصبان

  دمیشوسفترچسبیقی

 کم ازمن بلندتربود ی قدش

 باخشم چشمام

 دیچرخ یم شیمشک یچشما نیب

 دمیکوب ردلشیزدموپاموبلندکردمومحکم به ز یشخندین

 مونده بودم درتعجب

 ازخودش نشون داد یعکس العمل چیه

 بود یهرکس

 پهن شده باشه نیدروزمیازدردتاحاالبا

 نکهیا مگه

 نداشته باشن روش یریجورکتکا تاث نیبدترمونده باشه تاا یها رشکنجهیز
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 !؟!؟!؟یچرادنبال من دمی،پرسیزن ی.!!چرا زر  نمی:؛مگه لـــــــــالدم؛یغر

 ختمینر نیتاخونتوزم ینال. لعنتگذاشتموگفتم...دِ ب شیشونیروپ  دمویکلتموکش ی ماشه

....... 

 

 پوزخندوارگفت

 چند؟!؟! متی!!آروم ترگفت..قیهست یخوشگل یجوجو

 اعصابم دست خودم نبودوگفتم کنترل

 منو ردستیشدنت ز مهیق مهیق متی!!؟قیپرس یم یرودار یچ متیق

 هه

 نباش نگران

 کنم یباهات حساب م ارزون

 مونه ینم ی...خوشحالم امشب تخت خوابم خالدوگفتیخند

 هیچ متیمنظورش ازق دمیفهم تازه

 باپشت دست محکم کوبندم به صورتش  تیباعصبان

 شد یجار شیوقلم کیازخون ازدماغ بار یکیبار یکه رشته  یجور

 من بود حاالنوبت

 پوزخندوارگفتم

 باهات امیم

 یشرط امابه
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 یجوجه رنگ یشیم یراض دونستمیآشفته ازخشم.گفت..م یاماچشما یباخونسرد

 وگفتم دمیخند

 من باشه یکه جنازت شام امشب سگا یشرط به

 روازچشماش خوندم تعجب

 مشخص بود خوب

  یابونیخ یفاحشه ها یها یوهم خواب انتیشهرپرازخ نیاونم توا یکمتردختر

 نه بگه افهیوق پیت نیگل پسراونم باا نیبه ا شدکهیدامیپ

 فرق داشتم امامن

 نبود... کسچیه ساراحق

...... 

 

 آخرموبهش دوختموازکنارش گذشتم رنگاهیباتحق

 رفتموباسرعت سمت خونم روندم نمیماش وسمت

 ساله نداشت۲۵دختر هی یبه خونه اونم خونه  یشباهت چیکه ه یا خونه

 ندازم یم ارموروکاناپهیم رونیب کتموازتنم

 که روش یا کاناپه

 لباس وخرت وپرته پراز

 ...لی..وسایلباس،خوراک

 کشم یروباالم یپپس ینصفه  ی شهی.شرمیآشپزخونه م سمت
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 آوردم یم رونیطورکه تاب دوبندموازتنم ب همون

 لب تابم رفتم سمت

 کنم افتیدست اول رودر یتاخبرها

 شدن صفحه،وباالاومدن عکس خودم باروشن

 به سرعت باالاومدن لیمیچندتاا

 یتغایتبل یسر ی

 هم بچهابودن اما یسر هی

 بودکه ازطرف فرمانده داشتم یلیمیا نشونیتر مهم

 فرمانده

 جرقه زدوبازش کردم عیسر مغزم

 کوتاه ومختصربود... 

 نی.خانوم.سارارابسالم

 فردا

 صبح۸ساعت  راس

 دیاریب فیتشر یسر یتایمرکزمامور به

 فرمانده.... ازطرف

 چرخ دارم نشستم یپرت کردموروصندل یروگوشه ا یبطر

 تی..بازم ماموردمیخند یم تودلم

 یسر اونم
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 ستمیکارنیبودم که ب خوشحال

 یقول جول به

 شهیم یباز تیکه داره بازندگ یناراحت باش نکهیا عوض

 یتوازهمه خوشحال تر تیرفتن به مامور موقع

 رمیکشموسمت تختم م یم یازسرآسودگ ینفس

 دارم شیدرپ یفرداروزمهم

 

 میهامون نشسته بود یدرجه روصندل بینظم وترتبه صورت م همه

 روبچهامعطوف کردم یصورت کل نگاهموبه

 شداز..خودم که درجم ازهمه باالتربود یم لیماتشک میت

 کنه یسفرهمراه نیبودکه قراربودماروتوا یمال چ کس دونمیکه نم یخال یجا هی،ویملی،ایتر،جولیتام،پ

 کوال،جکسون،ین

 دنیدوره د یآموزش یروش ها نیهمه ازبهتر که

 فرماندهابودن نیبهتر ردستیوز

 منید فرمانده

 بودوکاله به سرش داشت دهیپوشیرنگ یمشک یما لباس سبزوباخطا نیکه ع یمردمسن

 دادیم دمونیجد تیراجب مامور یحاتیتوض

 ما تیمامور

 قصرمتروکه شروع بشه هیقراربوداز
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 روتوخودش نهفته یپنهان یوارید که

 بودبرام بیعج

 دیبا

 باشه یجالب تیمامور

 دادمیفرمانده گوش م یچرخوندموبه حرف ها یم خودکارموتودستم

 بود یو یت روسیو هیاز یریجلوگ یآمپول برا هیکشف  یبرا تیمامور

 انسان ها یهمه  یمخرب برا یروسیو

 وجالب بود بیکامالعج نمیا

 شتریماب تیمامور

 ..بودرهیحرفه وغ یها یخرابکارها،قاچاقچ یط

 کشف مابود یبرا بیزعجیچ هی تیمامور نیاماتوا

 رفت یبه اون قصرم روسیدرمان اون و ددنبالیمابا یگروه حرفه  یعنی

 کشه یانتظارماروم یچ ستینکرده ومعلوم ن یتوش زندگ یکه سالهاکس یقصر

 دمیترس ینم

وقت باشکست روبه  چیماههامون  تیمامور یباتجربه توهمه  منیحرفابودم.چون باوجودفرمانده د نیترازا محکم

 میشد یرونم

 موندم رهیعکس روبه روم خ به

 مرد بود هیاز یعکس

 روز هیکه  یمرد
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 من بود یایدن ی همه

 ...اماحاال

 میستادیفرمانده همه ا باحرف

 ستادیمن ا یجلوتراومدوروبه رو فرمانده

 

 ستادمیوموقر جلوش ا صاف

 داد.. ادامه

 ادیبرب ژهیو تیمامور نیا هیفک کنم سارابتونه ازفرمانده خوب

 !؟!نیفرمانده سارا راب یریپذ ی!!مچطوره؟

 خشک شده بود دهنم

 فرمانده بشم من

 یمهم نیبه ا تیمامور اونم

 امیبرب یتیمسول نیچن نیربارایتونم بهتون قول بدم که بتونم ازز یمن نم اماقربان

 نازکش نشوندوگفت یرولبا یلبخند منید فرمانده

 کنم ینم نطورفکیا امامن

 ینشون داد یخودتوبه خوب یادیز یها تی. تومامورتو

 سرجاشوگفت برگشت

 مطمعنم من

 تو یبافرمانده  تیمامور نیا



 نقاب من

 
19 

 

 شهیم کامل

 نیدار یشتریب ی دتجربهی.اماقربان..شاجلورفتموگفتم

 ستین ایمثل قبل تیمامور نیا

 داره. فرق

 فرمانده نیدباشیشماحتمابا

 گفت یوجد خشک

 . دستورفرمانده ساراهی نیا

 یکن ،اطاعتیمحبور پس

 انداختم نییسرموپا

 داد ادامه

 فرماندس یها ردستیز نیازبهتر یکی مت

 بهیوغا ستیدرحال حاضرن که

 اما

 حساب کن روکمکش

 مثل تیمامور نیکه توا دمیم ینظام زاتیتجه نیازبهتر مابهتون

 نیایب رونیاسربلندبیقبل

 میستادیکنارهم ا همه

 سفر نیا بیدفعه به تر نیا

 اول ازمن و یعنی
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20 

 

 بهیوغا هیک دونمیکه نم مت

 بچها ی هیکوالوبقیو ن تریپ

 میرفت رونیودونه دونه ب میگذاشت ینظام احترام

 بودم که باالخره تونستم فرمانده بشم خوشحال

 اما

 قراره انتظارماروبکشه یمطمعن نبودچ یازطرف

 انهی امیبرب تیمسول نیربارایتونم ازز یم ومن

 یریگ میبودبرام تصم سخت

 هم نداشتم یچاره ا وراه

 کردم یم دقبولیابای

 ...ای

 شدم یکل اخذ م به

 نباشه لمیباب م ردستمیدردگرفته بود...اگه ز سرم

 شهیم نیبدترازا اوضاع

 دمیم سرموتکون

 سارا یتون یتوم

تووجودم کشته بودم  ی..روز سرنوشت ساز.....استرس ونگرانمیدار شیدرپ یخورم..فرداچه روز مهم یپهلوغلت م به

 دارم یبد یلی.اماحاالحس خ

 ...شهیآروم نم زیچ چیکه باه یحس



 نقاب من
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 به روبه روم بودم رهیخ

 منه ردستیز نیا نه

 گندشوبراندازکردم کلیوه یاندام ورزشکار جلوتررفتموبانفرت

 من بود یبه چشما رهیوبراقش خ یمشک یبااون چشما اونم

 روارگفتمیحقت

 من ردستیز یبزارم توبش محاله

 :دوگفت؛یخند

 !!!تو

 یدستوربد یکه بخوا یباش یک یاصالجنابعال

 جلوش تکون دادموگفتم یدفاع انگشتموحالت

 هرکول نیبب

 توام یفرمانده  من

 عوض بشه ردستمیکه ز دمیودستورم

 بلندش درهم شدوگفت یابروها

 !!!!¡!؟؟یمن ی توفرمانده

 ..ههدموگفتمیخند

 فرماندتم ،منیفک کرد یچ پس

 دستورمنه دستورم



 نقاب من
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 دمیجام بمیتورو توج یترسم،من صدتا یازت م ینکن که گنده  فک

 باش الیخ نی.به همشمیم یتوجوجه رنگ ردستیمن ز یپوزخندزدوگفت!؛:فک کرد باحرص

 امینم یکه تو توش باش تیمامور نیبه چشمام زل زدوگفت؛:من اصالبه ا جلوتراومد

 دعوتت نکرده یهرکول،کس یاشاره کردموگفتم؛:؛راه بازه آقا دموبادستمیخند یروزیباپ

 تریپ یباصدا

 میصدابرگشت هردوسمت

 مینبود هیبق ی اصالمتوجه

 یبرخورد نیچن ردستتونیکه باز ن،انتظارنداشتمیدرهم جلواومدوگفت..فرمانده سارا راب یبااخما منید فرمانده

 نیداشته باش

 مت کروز دهیازشماهم بع نیا

 .:؛اماقربان.مت؛

 خوام بشنوم ینم یزیدستشوحالت سکوت باالآوردوگفت...چ منید

 من بود نوبت

 چه... شونیا نی..قربان آخه شماخبرندارگفتم

 نیریم تیمامور نیبه ا اباهمیکردوگفت.. حرفموقطع

 ..نیشیازسِمتتون اخذ م اهردوتونی

 دادم رونینفسموپرصداب

 بود رنظرگرفتهیز بامویهم نگاهشوازم گرفتوباحس تنفراندام ز مت



 نقاب من
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 میهامونوبرداشت سالح

 یدست یلباس کامالمجهزو زد گلوله..تفنگ ها.چاقوبمب ها هی

 میازداشتیسفربهشون ن نیکه توا گهید یزایچ یلیوخ

 روسیت مثل هرگونه وداشت..ودرمقابل صداما یغذاوآب مارونگه م یکه به جا ی..آمپولمیزدیم دآمپولیبا ههمون

 کرد یحفظ م یتامدت

 شد یخارج نم رنظرمیزاززیچ چیبودم وه ساکت

 ..میسمت قصرحرکت کرد یتیامن نیباماش

 شد.. وسفرماشروع

 

 میشد یواردقصربزرگ

 بایارزیاربسیباظاهربس یقصر

 قصربود هینیرزمیمادرست قسمت وسط ز تیمامور

 ان ید یج

 هم همراه مابود یتیامن یها ستمیکردن س ،درهکیمامورمخف

 میدونه داخل رفت نوبازکردودونهیرزمیدرز یملیهمراه ا ترجلوترازهمهیپ

 درسمت چپ وراست من یملیتروایپ

 درست درپشت سرما هی.جکسونو ومت وبقی.جولتام

 کامالمجهز نیرزمیز هی

 خبره نجاچیا میبودکه بفهم نینجاایاومدن مابه ا یاصل علت



 نقاب من
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 میرفت یآروم جلوم آروم

 بود یجادرسکوت محظ همه

 میکرد یدستمون بودوبانقشه همه جاروکنترل م سالحامون

 تووجودم نبود یترس

 بودم که شدم فرمانده نترس

 بود نیباهام سرسنگ مت

 بهتر چ

 نداشتم دنشوهمید یحوصله  یحت

 شد یم دهیبودکه شن یتنهاصدا دوصافیسف نیرو زم مونیساق بلندمشک یها چکمه

 میجلوتررفت

 ان ید یازهمه ج اول

 جلوتابتونه قفل درو بازکنه رفت

 میشد یمانند یا شهی.و وارد تونل شدربازشد

 دید یکه م یزیزبونموازچ

 بنداومدبود

 توآب یها ادم

 ازآدم یمیآکوار هیمثل  درست

 میداشتیآروم قدم برم آروم

 دلهره



 نقاب من
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 حاال نیازهم

 به کمرم بسته شده بود ممیسی.بکردم.باحرفام آرومشون کنم. یم ی...سعزدیم تووجودبچهاموج

 میاومد نییهاپا ازپله

  میداد لیگروه جست وجوتشک هی

 نقشه

 دادی. رو نشون می.ب هیغذاخور سالن

 بود بیعج

 اومد ینم یصدا چیه

 موندم رهیروم خ وارروبهید به

 شرکت آمبرالتوذهنم حک شد اسم

 آمبرال

 بودمش دهیهم شن کبارقبالی مطمعنم

....... 

 

 جلورفت تیحفظ امن یبرا کوالین

 گذاشت زکناردستشیان لب تابشوروم یس یج

 رومنحل کنه یتیامن یها ستمیس تابتونه

 داشتم استرس

 خاطرداشتم نانیاطم یبه کار  ج یوازطرف



 نقاب من
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 شدکه درش بازبود یکیکوچ کوالوارداتاقین

 وتام هم پشت سرش واردشدن یملیا

 نگاشوبه بچهاانداختوگفت یج

 کجان ؟!؟! هیبق پس

 کردم گفتم یجام گاررولبموجابهیکه س یدرحال یحوصلگ یباب

 دور و ورن فک کنم نیهم

 دادومشغول کارش شد سرشوتکون

 یبسته شدن در یباصدا

 سرش قفل شدنش وپشت

 به در روبه رومون موند رهیهردمون خ نگاه

 فعال،شد یآب ینورها

 فعال شد یتیامن ستمیس

 گفتم یروبه ج یلت عصبپرت کردموحا یا گارموگوشهیس

 !؟!؟ینکرد ستموقطعیس مگه

 ..من هنوزشروع نکرده بودمدوگفتیمردمک چشمش لرز یبانگران

 وگفتم دمیسمت دردو یبانگران

 اریب رونشونیب زودباش

 شده بودن شدحبسیبه درمتصل م گهیازطرف د یکیکوچ یا شهیش بچهاتواتاق

 دیشدداخلشود یم شهیش هیشکل بودکه با یارتباطمون درآهن تنهاراه



 نقاب من
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 انیب رونیخواستن ب یدنومیکوب یم شهیبه ش یبچهابانگران

 اومد یکه ازپشت سربچهابه سمتشون م یزریخوردبه ل چشمم

 کردم به پشت سرشون اشاره

 یزردفاعیبودول رشدهیاماد

 

 روازتنش جداکرد یملیسرا

 رو یدر لعنت نی...بازکن اگفتم...بازکن یافتاده بودم وم یبه جون درآهن نمیسنگ یشدموبامشتا خشک

 ...بازکنیبادستام بکشمت ج ومدمیکن تان بازش

 مونده بودن که جلوشون سرش ازتنش جداشده بود رهیخ یملیبه ا بچهاباترس

 اومد یزربعدیل

 ردشه زرازشیباالسرشوگرفت تال ی لهیزرمیرهاشدن ازدست ل ی..تام برازرینباردوتالیاماا

 خم شد نییسمت پا کوالهمین

 اما

 عمل کردودرست ازوسط کمرش گذشت... زرزودترازتامیل

 الیخ یسرهم به درآهن زدم..امالعنت رپشتیوچندتات دمیتنفگموکش ی دموماشهیکش غیجلو...ج یصحنه  دنیباد

 بازشدن نداشت...

 کردم کوالنگاهیدربه ن کیکوچ ی شهیازش

 همون مونده بود فقط

 اومد یزربعدیل



 نقاب من
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 شکل سمتش اومد یصورت مربع ادوتابهی یکی یجا نباربهیاماا

 ...کوالرودربرگرفتیون

 کرد کهیت کهیکوالروتیبدن ن زرکلیل

 نشستم نیروزم یشونیباپر

 نی.بب.نیشدن....بب کهیت کهیت گهی..االن که دیکن ی..حاالدروبازمدموگفتمیخاموش شدودربازشد،دادکش ستمیس

 نیبب یبدناشونو...دِلعنت

 نگذشته بچهاکشته تمونیکه چندساعت ازمامور یدرحال ،اونمیراحت نیم..به همبود شونیدرکارنبود..اماپر یا هیگر

 داد،ی...آنتن نممموبرداشتمیسیشدن....ب

 هیخراب شده معلوم نبودچه جهنم در نیا

 میدیسمت صدادو یهمراه ج مهیسراس یغیج یکه باصدا توفکربودم

 

 بود شوباالگرفتهیدست خون یجول

 !!هی!؟چرادستت خونا؟ی..چته جولجلوتررفتموگفتم

 دستموگازگرفت سارا یلعنت یبازمونده  نیکردوگفت...ا نیبه جسدروزم اشاره

 گازگرفت یفهم یم

 موندم رهیخ نیروزم یبه جسدمرده  باتعجب

 زن بود هی

 شدم قیدق نیزم یشدموبه خون رو خم

 لخته شده بود خون



 نقاب من
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 ...میرنظرگرفتیواطرافمونوز میتفنگ به دست شد ن،باترسیروزم یزیشدن چ دهیکش یباصدا

 ندارم بچها یگفت..احساس خوب رنظرداشتیتفنگش همه جاروز نیکه بادورب یتردرحالیپ

 :ساکــــتمت؛

 افتادن نییروبه رومون تفنگاازشونه هامون پا یصحنه  دنیباد

زده  رونیچشم ب هیطرف صورتش خورده شده بودوتنهابا هیکه  ی..درحالبیفوق العاده عج یچهره  هیمردبا هی

 اومد ی..سمتمون مدیکش یرو دنبال خودش م یکه تبربزرگ  یخون یولباسا

 حیمس یسیاعی:؛مت

 

 اومد یم سمتمون

 گازگرفتنمون بازبود یدهنش برا یدرحال

 دمیدادکش

 دیکن یراندازیت

 سمتش شعله ورشد رهابهیرگبارت

 :؛بچهاپشت سرموننتر؛یپ

 میمحاصره شده بود ازدوطرف

 میکرد یم یراندازیبه سمتشون ت یهامون حبس شده بودوبدون معطل نهیتوس نفس

 رنیم ی:؛باحالت زارگفت....چرانم؛یجول

 میرفت عقب

 به مخزن گازافتاد چشمم



 نقاب من
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 بود نهیگز نیبهتر نیا

 هست یخال یراست اونجاجا دسمتیگازِ،بر دمخزنی..مواظب باشدمیدادکش

 رفتن یم یگردکردنوسمت خروج بچهاعقب

 شدن یم شترمیب چیشدن که ه یکمترنم یلعنت

 اونجا اسارا،نمونی:بد؛ی..دادکشمت

 دیری...پناه بگدموگفتمیسمتشون دو باسرعت

 ازچندجاسوراخ شده بود مخزن

 درحال آتش گرفتن بودن یلعنت یایروهواو اون زامب زرفتیچ رهمهیت هیوبا

 مونده بود گهیدوتادر خروج د هیتنها

 روبزن ی..اون کدلعنتدمیتردادکشیپ روبه

 رفت گفت یکه باترس سمت درم یتردرحالیپ

 !؟!رمز؟

 ک،سه،پنجی:بزن،صفر،گفتم

 مردن یگرفتن هم نم شیهاشون باآت یالمصبابعض

 میشروع کرد یراندازیت بازم

 ...میدادش سمتش برگشت یکردکه باصدا یم ترتندتندکدوفعالیوپ

 

 کرد یبودکه داشت رمزشوواسه فرارکردن بازم یشدن به اون اتاق دهیکش تردرحالیپ

 وحشتناک یها افهیعده آدم خوارباق هیتوسط  اونم



 نقاب من
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 تری...نه پریتردستموبگی...پدوگفتیسمتش دو یجول

 تــــــری.....پتریستاپیوا مقاوم

 خورده شدن بود تردرحالیپ دنید یکه م یدرحال دنیکش یروم یومت هم ازپشت سرجول یج

 بود یراندازیرحال تد یباحالت عصب ومن

 درحال اتمام بود مهماتم

 بازدن رمزبازگشت دروبست یج

 آخر ی امالحظه

 گرفته شد یشدوگازمحکم دهیاکشیازاون وحش یکی اتوسطیجول دست

 ازدهن اون کثافت رهاشد یدست جول رمنیت هیبا که

 زدی...چشمام دو دوممینشست نیزارروزم باحال

 بود.. یهم بهترازاون نبود،ازهمه بدترحال جول یدادم،صورت مت غرق خون شده بودوحال ج رونینفسموپرصداب

که  ختیر یم ترنامزدشیپ یکه برا یاشکا یبودپانسمان کردم،وازطرف بمیکه توج یبادستمال جلورفتمودستش

 آورد یجلوش خورده شده بود..دلموبه لرزه درم

 کرد... دنیشروع به خند یبچگونه ا یشدن وصدا وفضاپخش،تیقرمزرنگ یقطع شدونورها یدفعه برق اصل کی

 

 بچگانه ادامه داد::؛ یصدا همون

 نیشرکت آمبرالخوش اومد سالم،به

  هیقبرستون نجاچهی..ادمیوتنفردادکش باخشم

 !؟؟یهست یاصالتوک



 نقاب من
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 نجایا یسرخ هستم.اداره کننده  ی من،ملکه

 !!!نجاکجاسیا ی::لعنتمــــت

 نیشیهمتون کشته م نینر رونیکه اگه ب ی.جهنمه..جانجای:اصدا؛

 میبر رونیب ی::خوب چطور؛یج

 دیبر رونینجابی:هرچه زودترازاصدا؛

 ..دیریم یم نییپا نیهمتون ا وگرنه

 کردم.. یسالن خال یگوشه  یبلندگو روبهیرگبارت تی...باعصباندیرس یبه ومغزم نم خون

 هادرست پشت سرمون بودوهرلحظه ممکن بود در وازجاش بکنن.. یلعنت اون

 دبرمیدبایکمک کن ی..به جولبلندشدموگفتم

 !!!!؟یبر یخوا ی::کجاممــــت

درهم نگاش کردم..خودش  ی.وبعدباابروهایروجاانداخت یزیچ هینداشتم وگفتم.. گهینودیکل کل باا ی حوصله

 ..بله قرباندوگفتیمنظورموفهم

 بندازم یدورو ور نگاه نی.من برم ادینجابمونیا..شمافعالگفتم

.چرافرمانده ادیبه سراغمون نم یکمک چیبود..مهماتمونم درحال اتمام بودودرتعجب بودم.چراه یتفنگمم خال خشاب

 نجاتنهاگذاشتیماروا منید

 ینگاموبه پشت سرم یکس یپا یکه باصدا دارمی..آروم آروم قدم برمستین یزینجاچی.انگارکه اشمیم واردآشپزخونه

استخون  هیبودم.فرق داشت،دهنش تاگردنش با دهیکه د یسگا یسگ که باهمه  هی..نمیب یسگ روم هیدوزم...

 ...ختیر یم نییپا تشبازمونده بودوخون ازسروصور مهیدهن ن هیمتصل بودو سرش تنهادوتاچشمو

 

 کمکم کن اخودتیتونستم بگم خدا فقط
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 ارگذاشتمنداشتم.پابه فر یفشنگ چیه چون

 شدمودروپشت سرم بستم واردآشپزخونه

 ادیهمچنان تالش داشت دروبشکنه وداخل ب اماسگ

 حبس شده بودوبرگشتم پشت که.. نمیتوس نفس

 رهیداشت گردنموگازبگ یباصورت سوخته سع یلعنت یایازاون زامب یکی

 آورد.. ی.اماساراکم نمشتربودیب یلیزورش خ المصب

 فاصله گرفت..حاالبهتربود کمیکردم به عقب پرتش کنم ازم  یسع

 حرکت گردن کلفتشوشکستم.. هیحلقه کردموتو ودستامودورگردنش

 بود دهیکش رونیجونموازتنم ب انگارتمام

 تفنگ روکمرش شدم..آروم آروم جلو رفتم یکردم که متوجه  یبهش نگاه م یباخستگ

 رهیبلندشه وگازم بگ دمیترس

 طعفنش داشت حالم ی..توف کردم روصورتش..ازبودیچی..لبموبه دندون گرفتم..طعم خون تودهنم پدیلرز یم دستام

 سمت صدابرگشتم یخُرناس یخورد..خم شدم تاکلتو بردارم...که باصدا یبهم م

 تاسگ  شیشدش ینم نیبهترازا

 یکردم...لعنت یم کی..تندتندبه سمتشون شلدمیماشه روکش کلتوبرداشتمو

 تموم شد.اطرافمونگاه کردم رشیت

 بود نهیگز نی..بهترتابهیماه

 شم ینم می..من تسلختیر یم رونیدندوناش ب نیگذاشته بود..خون ازب شینما زشوبهیت یدندونا سگ

 ..دمیروبه صورتش کوب تابهیبه سرعت ماه دومنمیپر سمتم
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خوام  یقورت دادم...نه من نم یبود..آب دهنموبه سخت ختهیبود..انگارتمام گوشت جونش ر یدوم حاالنوبت

 حرکت پاموبلندکردموروسرش فرود آوردم هیبا دومنمی...سمتم پررمیبم

 شکست گرنش

 مت به سمتش هجوم بردم... ی...باصدا ختیر یم نییازسرو روم پا عرق

 

 سمتشون حمله کرده بودن ابهیپشت سرشون دربازشده بودواون لعنت درست

 فرارکن دفرارکنیکش یدادم روکول گرفته بودوفقط یهم جول مت

 هم فرارکنه ربندازهیداشت هم به سمتشون ت یان هم سع یس یج

 خوردبه درسمت چپ چشمم

 توش میدیکردم وپر بازش

 شد ینم نیبهترازا

 بودن نجاهمیا

 دوم راه داره یلوله ازاونجابه طبقه  یدباالیچشم چرخوندموروبه مت گفتم بر عیافتم...سر یداشتم ازپام گهید

 نبودامابهترازخورده شدن بود منیبه باالمتصل شده بودن ا میبودن که باس ی دوتالوله

 هم برد یباالرفت...جول دسمتیکش یروسمت باالم یهمچنان که جول مت

 اومدن اطرفمیزامب

 برو یگفتم..ج یج روبه

 !!؛؟ی::؛پس توچیج

 امیمنم م برو
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 سارا یای::هستم تاتوب؛یج

 برو یبروجنگاش کردموگفتم  تیباعصبان

 اون سمت بود اهمیجول میبر یاون باالمونده بودتامن وج مت

 باالسرموگرفتمو سرشووسط پام گذاشتم وگردنشوخوردکردم ی لهیسمتم اومدم شونیکی

 دیجنگ یهم همچنان م یج

 دستوره هی نی...بروای...بروجدمیدادکش

 کردینگاهم م شیآب یباچشما

 اگردنشوگازگرفتیازاون لعنت یکیدفعه  هی که

 .....نـــــــــــهدادزدم

 مـــــت

 دیاومدومنوسمت باالکش نییپا

 تونستم کمکش کنم یمن...نم ی...خدادیکش یهمچنان دادم  یجمع شده بودن وج یج دور

 دیکشون کشون منوسمت باالکش مـــــت

 دادنیروتکون م رلولهیااززیلعنت

 اومده بود... رونیب چیدوتاپ

 افتادم یم داشتم

 بودم که..... دهیرس گهیپنجره گرفتم د یلبه  دستموبه

 

 باال امیباحالت زارش کمکم کردتاب یجول
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 ختنیر نییلوله هاازهم بازشدنوپا باباالاومدنم

 دمیادکشیفر

 مـــــت

 لوله مونده بودکه تنهاباچندفاصله بااون اشغاالفاصله داشت ی هیاون باالتوقسمت اول مت

 مـــت دمی.دادکش..دیلرز یم دستام

 ....مت توروخدا....مـــــتانمونیب

 چشمام افتادم... یجلو نیکشته شدن ک ی ادصحنهی

 کمکت امی....نه مــــت...من االن مادزدمیفر

اون  شدرفت یشد...اصالنم ینم نیانداختم....نه بدترازا ینگاه نییکلت دستش بود...به پا هیبود... دهیترس خودشم

 ور...

 به فاضالب هس بروتوش...برومـــت کیکوچ یلوله  هی...مت پشت سرت..دادزدم

 تنگ بود... یلیپشت سرش نگاه کرد....لوله خ به

 ...بروسارا،بروخودتونجات بده.منتظرمن نمون سارادادزد

 مت...  ایباش ب ینه مـــــت...قو-

 مقاوم نبود...به کلت تودستم نگاه کردم..فقط هم یلعنت ی..لوله  رنمیکردن تا بگ یدرازم ادستاشونویمت؛::زامب اززبون

 هیگلوله داشتم...عــــال هی

 ساراگفتم...بروسارا.....بـــــــــــــرو روبه

 ...دنیدو یسمت خروج یجول دوهمراهیصدام ترس ازغرش

بدست  یدبرایدادزدم...شمابا یلعنت یبهترازخورده شدن بود...روبه آدم خوارها یگذاشتم...خودکش کلتوتودهنم

 !!!ن؟یفهم ی...منیفهم ی..منیآوردن من زحمت بکش
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 میمانندشد ینیرزمی...واردتونل. زسارا

 جعبه شدم... هی یروبازکردم که متوجه  یگشتم درکمد یزیچ یگذاشتموخودم دنبال تفنگ یروگوشه ا یجول

 بود یبادوتاماده سبزوآب یا شهیسُرم ش هیآوردم  رونشیب

 روسیضدو_روسیو_یت

 که کردم بازهمون صدا بازش

 سرخ کل فضاروپخش کردونورقرمز پخش شد یملکه  یصدا

 :؛به اون جعبه دست نزنملکه؛

 کنه یروخوب م یجول نیا روسیضدو نیا ی...هه.فک کردگفتم

 شهیامیازاون زامب یکیوبعد رهیمیاثرگذاشته اون م یروجول روسی..امااون ودوگفتیخند

 یخفه شوتانکشتمت عوض دمیدادکش

 هان؟!؟؟؟؟ نیبدبختا ک نی...اصالانینطوری...چراارنیمی...چرانمهیناچیاصالا

موجودات  نیبه ا لی..بلکه..بعدازمردن تبدرنیم یکه تنهانم یماری...بیروسیمارویب هی..مارشدنی...اونابگفت

 شن ی...کشته نمشهی..خونشون لخته مشنیم

 غذا زندن داکردنیواسه پ اونافقط

 !؟فقط غذا؟!!!!

 !!یشیازاونام یتوهم جزئ ینر رونیکه اگه توهم ب وعهیدرحال ش روسیو یت_غذا ازبهین بله

 راه نشونم بده... هی خوب

 ....اول اون آمپول رو بزار سرجاشدوگفتیخند
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 دارهیرو زنده نگه م یجول نی...نه.ادمیدادکش

 ملکس ی...نــــــــه..اون برادوگفتیدادکش

 عقب برگشتم یپرت کردم.که باصدا یجعبه روگوشه  

 یرفتم....جلوم یاومد....عقب م ی......جلومرهیخواست گازم بگ یازاوناشده بودوم یکیبه  لیبود...تبد یجول

 ...ونهید یشی...توخوب میشیخوام بکشمت...نگاه کن خوب م ی...نه من نمیاومد....دادزدم...نه جول

 ....وهمچنان اشکدمیمل شدموجعبه روتوسرش کوبدست به ع عیاومد...سر یبازسمتم م ینبودوبادهن شیاماانگارحال

 ی...نه جولزهیر یمغرورداره اشک م یدستموکشتم....سارا نی...من بهترختمیر یم

 پاشو....پاشو......پاشــــــــــــو

 یم رونیسمتم اومدن...منوسمت ب دپوشیهمه جاروروشن کرد...حس کردم دونفرسف یدینورسف

 ی.....مـــــت...نه..مت هنوززندس...منوکجامی.....جیبردن...دادزدم....مـــــــت....جول

 میدینفهم یزیچ گهی.....نــــــه،،نــــــه...ودنیبر

 

 داستان تموم شده اما میکرد یمافکرم

 نه تنهاتموم نشده بود.بلکه.ماجراتازه شروع شده بود.. تیمامور

 بود... شیافزا نجوردرحالیکل شهروگرفته بودوهم روسیو

 شهرآلوده شده بود گهی..در،بچهیجوون،پ

 زدن یتوشهرپرسه م یشترافرادنظامیکم شده بودوب یلیسالم خ یتعدادآدما گهینبود..د یامن یجا چیه

 نای..شهرپرشده بودازهمــــغی...آتش....خون...جدود

 بودافتاد.. دهیکه چشمم به مت که کنارم خواب نمیکردم بلندشم وبش ی...سعدیکش یرمیت سرم

به آسمون  غمیزبونم بنداومده بود..خواستم بلندشدم که بااحساس مومورشدن ودردوسوزش دستام..ج یازخوشحال

 رفت..
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 شده بود... دهیکش درومیسف یمالفه  هیبودمووتنها لخت

 گفت... یسوخت که صدا یزدومیم رونی...خون ازش بدمیکش رونیتودستموب یسوزنا

 کم بخوابم هی یسارااگه گذاشت_

 میدبری...بلندشوبادموگفتمیروباالترکش مالفه

 ادی...جام خوبه تازه خوابمم ممیخم شدوگفت...کجابر سمتم

 داتیدفعه ازکجاپ هی!؟؟یبه سمت عقب هولش دادم وگفتم....تومگه نمرده بود یکردموکم ابروهاموتوهم

 اشمیخوراک اون عوض ی.دوستداشتهی::چدوگفتیشد؟!!!خند

 یشد یم رشونیاومداس یبدمم نم ی..ادموگفتمیخند

ومدم برنت سمت ا یدارن م دمید یوارداون لوله شدم...تمام تن بو گرفته بود..وقت یگرفتوگفت...به سخت صورتشوازم

 قهیتوچنددق نیبودن؛::سرشوتکون دادوگفت؛؛:نه منم ا یک یدی:؛نفهمدم؛ی...پرسنجاآوردنیکه منم گرفتن همراهت ا

 هست که بهوش اومدم... یا

لباس تنم  هیآوردموگفتم:عه؟!؟!خوب پس.،حاالروتوصورتت رو بچرخون من  یبودم.امابه روم نم خوشحال

 ::نوچدوگفتیکنم..خند

 دستوره مــت هی نیبه پهلوش زدموگفتم؛؛ا یمشت محکم بادستم

 

 اون ورکردوبلندشدم تالباسمو عوض کنم روشو

 دمشیبود..پوش یچینبود..به هرحال بهترازه یزیدچیسف یروپوش پزشک هیتم اماجزلباسام گش دنبال

 رونیب میبر یوگفتم..حاالچطور

 افرماندهیبلندشدوگفت::دنبال من ب مت

 دنبالش رفتم... باخنده
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 نیر اززبون

 دیاستارز ازهم پاش میشهر  ت هیبعدازآشفتگ ،کهیاستارز نظام می..عضو تنهیمن ر اسم

 کنم یروروشن م ویکنم وراد یساق بلندموپام م ینایکشان پوت ازهیخم

 دمینشن یا گهیوکشت وکشتار...خبرد روسیمدت جز خبرناگوارپخش شدن و نیا

ه ب شدمیدمجهزمیرفتم..با یم رونیدبیمدت هروقت که با نیفشارم..ا یحوصله فنجون داغ شکالتو تودستم م یب

اون  هیتابتونم درامان بمونم...شهربه شدت ناامنم شده بود.وهرلحظه ممکن بود..نفر بعد یخوب وحرفه ا یسالحا

 ..میماباش روسیو

 کنم.. یپرم تفنگاموازخشاب

 ...زنمیم رونیب وازخونه

 سارا؛:؛ اززبون

 دومهرکنایودود بود،ماش شیخونوآت یبود..همه جاپرازلخته ها ختهیبهم ر کبارهی.شهربه میاومد رونیب مارستانیازب

 بودن... شیسوختن توآت ادرحالیهدف پارک شده بودن و  یب

 ...میداشت یآروم قدم برم ،آرومیسالح چیه یب

 زبون سارا.. از

..ودوتاتفنگ خوب ازتوش میرفت سیپل نیماش هیانگاروجودنداشت،سوت وکور..مثل شهرمردها..سمت  یزنده ا آدم

 میدوس وبازدن دهیچ خبره.سرشوتکون م مینیتوشهربب می،بریکن نوروشنی...روبه مت گفتم..بهتره ماشمیداکردیپ

 کنه.. یداغون رو روشن م سیپل نیماش یاستارت بهم به سخت

 

 بودن  ستادهیشهرا یپشت دروازه  یادیز یآدما
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 به انسان نداشتن یشباهت چیکه ه یآدما

 کردم، یبهشون نگاه م یوقت گرفتم یپاره پاره..حالت تهوع م ی..بدنایخون یکج وکوله..لباسا ی افهیباق

 مت گفتم..نگه دار ،روبهیلباس فروش یخوردبه  چشمم

 !؟نجا؟ی::چرا!!اونم امت

 امی.نگه داراالن مگفتم

 یلباس ساده م هیشدم. یهمه جا..واردفروشگاه بزرگ یشدم..بعدازبرس ادهیباتفنگم پ عیداشتوسر نونگهیماش

 وتاب قرمز وکت یبرمودا یشلوارک مشک هی دنینکنه وتوش راحت باشم.که باالخره باد تمیکه اذ یخواستم..لباس

 دمشیدادموپوش تیرضا یچرم مشک

 هم روسرم گذاشتم یکاله مشک هی

 ..نیر اززبون

ه محکم بست یپارچه ا هیشده بودوبا ی.کپوال پاش زخممیساشدی)خبرنگار(واردکلیکاپالن دوست پسرم وتر همراه

 بود

 به اطراف بکشم یسرک هی رمیم_گرفتن شد..منم گفتم..؛ لمیهم مشغول ف ینشست..تر یصندلرو کپوالن

م..گرم اتاق شد هیبودم.،وارد رنظرگرفتهیوباتفنگم همه جاروز دادمیم رونیب مینیکردمودودشوازب گاربرگموروشنیس

نشسته  یصندل واربودرویزن که صورتش سمت د هیبود.کنجکاوشدم.وداخلش شدم..

 باشمام!!_نزد،دوباره گفتم یبود..جلوتررفتموگفتم::خانوم؟!؟حرف

 ی!؟جلوتررفتموبه زن نگاه کردم.خدا؟یکن یکارمینجاچید،توایکردوپرس یکه داشت نگام م یخوردبه مرد چشمم

متصل شده  ینازک که هرلحظه  امکان داشت پاره بشه،به صندل یها میبودکه باس یزامب هیزن  نی..انیمن..ا

 یبجاتو یخورده شده...دادزدم؛؛روان یا..چندتامرده..چندتادست..چتاپ،برگشتمیزیچ رکردبهیبود.عقب تررفتم.پام گ

 خواست یکنم که مردجلواومدوم کیتاسمت زن شل دمیوبعدماشه روکش یکن یم شیتغذ یدار یوحش نیکشتن ا

.عقب رفتمو دوتاگلوله حرومِ زن ازجاش بلندشدوسمت مردحمله کرد گردنشوگازگرفت  ره،کهیتفنگوازم بگ

 کردم فشونیسرکث
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 کرد یوارمیرود یزیاشاره به چ ی..تردمیوکاپوالن سمتشون دو یتر یباصدا

 !!!!والس؟یه هیه،یچ گهید نیا حیمس یسیاعیشد.. قیدق

 کردم کیبه سمت دستش شل دوتاتفنگ

 پره وانگارمغزش یتمساح بزرگ وقرمزکه م هیودرازبود..زبونش سرخ وبلند..وشکل  کیتابودن...کمرشون بار اماسه

 اومده رونیازدهنش ب

م::پناه نداختن.....گفت یم شیکردم...سرعتشون باالبود..آت کیچسبوندم وبه سمتش شل نی..پاموسفت به زمدمیترس

 دیریبگ

 یگرفت..رعدوبرق م یم لمیهمچنان ف یزدم،برگشتم به عقب..تر ینفس م وارنفسیتموم شده بودوپشت د مهماتم

 ...زبونم بنداومده بود...دیلرز یسامیکل یها شهیزد.ش

ه شدت درب یواردشدن..ازطرف نشیموتورهمراه دوتاسرنش هیم،یسمت پنجره برگشت مونیسه تا شهیباشکستن ش که

 گاشونودخترِ تفن والهاهمراهیه دنی.اون اشغاالقصدجونمونو داشتن..پسر موتورسوار..بادشدیداشت ازجاش کنده م

حرکت  نیروزم یوالیه دوسمتروشن کرکردن..پسر.موتورو یم کیسرخ شل یوالیآوردن و سمت ه رونیب

 روهوا..... والهارفتنیوبعددوتاگلوله،به باک موتورزد که موتورباه دیریبگ د؛؛پناهیدادودادکش

 

 خوب بود یلیخ کارشون

 !؟!ن؟یهست یک گهی:؛؛شماهادگفتم

بازمونده...براندازم کرد.مگه  هیداشت جلوتراومدوگفت..توفک کن  یجذاب وبامزه ا ی افهیهم ق یلیکه خ پسرِ

 داره؟!؟! یاشکال

 باالانداختم یا شونه

 به درجلب شد توجهمون
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 داخل انیب یممکن بوداون موجودات لعنت شدوهرلحظهیازجاش کنده م درداشت

 می:بهتره فرارکنمـــــت

 ستراه ه هی یدرپشت نیای:دنبال من بسارا؛

 م،یاومد رونیسابیپشت کل ازسمت

 بود قبرستون

 به انداممون انداخت... یسردگورستان لرزه ا سکوت

 ..میداشتیبودموآروم آروم قدم برم کوالروگرفتهیپ یها شونه

 توراه رفتن نداشت یتمرکز گهیگازگرفته شده بودود پاش

 ادیداره م یصدا هی!ــــسی...وگفت؛؛:هساراجلوتررفت

 شد یم دهیاونم ازتوقبرکش یکیگرفت توسط  یم لمیکه داشت ف یتر یدفعه پا هیکه  میاطرافمون نگاه کرد به

 میرو ول کردموسمتش رفت کوالنیپ

 ...شترشدنیب

 اومدن یبلندوالغرکه کرمها از سروتنشون باالم یاومدن..استخونا یم رونیب نیرزمیبودن که داشتن ازز نامردهیا

 

 هستن  یچ گهینادیمن ا یدن...خداام یسمتمون م داشتن

 کردم... یراندازیآوردموسمتشون ت رونیتفنگموب

 مردن... ینم نه

 اومدن.. یباز سمتمون م یبادهن تلوتلوخوران

 دیکش یم غیپشت من بودوفقط ج یتر
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 بدترازهمه بود... کوالنیپ حال

 کنه یعمل نم رروشونی...تدیمــت؛؛؛فرارکن

 دیولگد بزن سارا؛؛بامشت

 گذاشتم وبامشت ولگد افتادم به جونشون... بمیتفنگاموتوج

 رفتن ینم نیازب

..پاموازعقب بهش زدموتن پرزورشوازخودم رهیخوادگازم بگ یگردنموگرفته وم یدفعه حس کردم..کس هی که

 جداکردم،برگشتم عقب..

 نــــه

 کرد یدن بهم نگاه مخور یگوشت آماده  کهیت هیازاوناوداشت مثل  یکینه...اونم شده بود کوالنیپ

 ....نه...نهکوی....پاجلویرفتم..نه..ن عقب

 زده بودم شیشونیودرست به وسط پ یرخالصیبودوت رشدهیاماد

 ...لعنت به تولعنت لعنت لعنت......ی......لعنتـــــــدادزدم

 ازاشک کرده بودن سیگونه هامو خ اشکام

 ...میاومد رونیبلندشدموهمراه بچهاازقبرستون ب یاومدن...باکمک تر یهاسمتمون م مرده

 سارا اززبون

دفعه حس  هی..که میرفت یآواره وآروم آروم راه م ابونینداشتم....توخ یکرد.حس خوب یازدردخس خس م نمیس

 آوردموبه اطرافم نگاه کردم، رونینموبی...دوربرنظردارهیازدور ور ما رو ز یکردم..کس

 دم به مت...درشت شد...واشاره کر چشمام

 !؟!ه؟یچ گهینگاه کن مت اون ...اون د_
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 به سمتمون شعله ورشد.. یراندازیمت کامل نشده بود که رگبار ت حرف

 

 ساختمون دتواونی:::برگفتم

 !؟؟ی::پس توچمت

 !!ام؛یتوبرواالن منم م_

 کشتت یکل پوک م ی مت؛؛دختره

 یریمیاول نفرخودت م یگذاشتموگفتم؛؛اگه نر شیشونیدرست روپ دمویتفنگموکش ی ماشه

 دادوگفت..چشم قربان رونیب  تیخشمشوباعصبان

 شدم... رهیبودخ ستادهیکه روبه روم وا یلعنت یالیازش گرفتموبه اون گودز مویوحش یچشما

 شد..سه برابرمن بود ینم نیبهترازا

 کرد.. یچشم بهم نگاه م هیزده بود،وبا رونیمثل کرگردن بودودندوناش ازفکش ب پوستش

 فشردموگفتم...خودت کمکم کن بندتوگردنموتودستمگردن

 یآوردم تمام جونوشو سوراخ سوراخ م یکرد..امامنم کم نم یم یراندازی....پشت سرهم داشت تستادمیوارواید پشت

 کردم.

 به سمت ساختمون مدرسه بچهافرارکردن

 مرد... ینم نه

 زدم نیتفنگمومحکم به زم تیتموم شده بود.باعصبان مهماتم

 شدم... یم کهیت کهیکردم.وگرنه ت یفرارم دمنمیبا

 بزرگ هیسطل اشغال هیتو رفتم
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 کرد... یکرد...رحم نم یم ربارونمیهم ت نامردپشت

 سمتش پرتاب کردم دمیدرآوردموضامنشوکش بمویتوج نارنجکِ

 ...شمیرت مپ نییبه پا یکیوازارتفاع کوچ میکنه به س یرمیبپرم که پام گ میخواستم ازروس یبود...م تیموقع نیبهتر

 ...دمیچیکرد..ازدردبه خودم پ یاومده بود...به شدت دردم رونی.......حس کردم..پام ازجاش باخ

 ..واررسوندمید یکشون خودموبه گوشه  کشون

 نداختم...لبموگازگرفتم... یدپاموجامیبا

 ..حاال

 رفت روهوا... ــــــغمیجاخوردنش ج یباصدا

 هوش بشم،اما...بلندشدم.. یحال شده بودوهرلحظه ممکن بودازدردب یب دلم

 برام نمونده بود... یجون گهی..فرارکردم سمت مدرسه...ددیدو ینامرد..داشت دنبالم م یالیگودز

 

 ..نیزبون ر از

 ...میآشناشد کیبه اسم ن یپوست اهیس یباپسر میواردمدرسه شد یوقت

 مونده بود یاقل بازمونده احال خوب بودکه حد نیبودو درع زرنگ

 اومد یهابه لرزه درم شهیکه ش یاومد.جور یم یرعدوبرق وحشتناک یصدا

 دیبار یم بارون

 شده بود سردم

 بودم یهانشستم.عصب یازصندل یکیرو

 رمیگ یروخودم کشتم...سرموتودستم م کوالنیپ



 نقاب من

 
47 

 

 شده بود لینبوداون..اون تبد رمنمی..تقصاما

 کردم.. گارموروشنیس

 ....زدیتوچشماش موج م یکرد..نگران ینگاه م رونیازپنجره به ب مت

 زدیم رعدوبرق

 باشه...سرشونوتکون دادن نجاامنیا ستمیهمه جارومطمعن ن میکن یبرس هی میبچهاگفتم..بهتره بر روبه

 گذاشتموگفتم...مواظب خودت باش یرو تو دست تر کمیکوچ تفنگ

 نبود یاماچاره ا یراندازیسخته براش ت دونستمیبه تفنگ تودستش نگاه کرد،م یباناراحت یتر

 دختر خبرنگار.. یتر اززبون

 .یراندازیرو تو دستم نگرفته بودم،چ برسه به ت یتفنگ ی...من تاحاالحتدیلرز ی..پاهام مبچهارفتن

 کردم یهم م یبردار لمیاومدم.وهمنطورف نییآروم ازپله هاپا آروم

 ...دمیلرز یبودوباهربار رعدوبرق م کیجاتار همه

 کالس شدم... هیوارد

 .خون...مو...مردهختهیبهم ر یها مکتین

 مورمورشد تنم

 جلوتررفتم

 !!!!؟ی!؟خوبزم؟ی..نشسته بود.آروم وساکت روبه تخته..جلورفتم..گفتم؛؛عزدمیدخترد هی

 ...ستادیا یداد...قلبم داشت ازحرکت م ینم جواب

 

 م...گذاشت دستموروسرشونش
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 عقب برگشت

 دبودیسف چشماش

 ...دمیکش غیج

 برگشتم ... یزیخوردم به چ ازپشت

 نـــه

.و چشماشون ختیر یم رونیازدهنشون خون ب بیوغر بیعج یها نجاپرازبودازبچهیازدستم افتاد،ا نیدورب

 روم... ختنی...پام گازگرفته شد..خواستم فرارکنم...ردبودیسف

 .....نـــــــــــــــه

 ::ن؛یر اززبون

 بود.. فیشدم...همه جابه شدت کث واردآشپزخونه

 به عقب برگشتم..... یخرناس سگ یباصدا

 یزبودوخونیشدموچاقوروبرداشتم..ت خم

 شد.. نیکه چاقوروباالگرفتمو چاقودرست توشکمش فرورفت وسگ پهن زم دسمتمی...عقب رفتم...پرجلواومد

 نیزم روپخش یگذشته بودو سگ وحش قاازکنارگوشمیسرم رو برگردوندم..گلوله دق غیباج یگلوله ا کیشل یباصدا

 کرده بود...

 خورد.. یداشت بهم م حالم

 کرد..ممنونش بودم ینگاه کردم..مت بودکه بالبخندداشت نگام م میبودخورده شم..به سمت ناج کینزد

 ..میسگ سمتشون برگشت یادیپارس تعدادز یباصدا که

 ::فرارکنمت؛
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 لحظه صب کن هی.؛نه تمگف

آشپزخونه  گارساراکلیس یوسگاهم پشت سرمون که باته مونده  میرفت رونیو ب دست مت وگرفتم رگازوبازکردمیش

 گرفت... شیباسگاآت

 کردم.. یکرد....وسرفه م ی..تمام بدنم دردممیدیخواب نیانفجارهمه روزم یباصدا

 تلفن توجه هممون به سمتش جلب شد... یباصدا که

 

 روبرداشت.. یگوش مت

 دیتاالرشهربرسون عترخودتونوبهیگفت واسه فرارکردن ازشهرسر یداشت بهش م یشخص

 بشه کسانیفرستاده شه وشهرباخاک  یهرلحظه امکان داره،بمب اتم چون

 میکه گفته بودرسوند یخودمونوبه جا نیباماش

 توهمون جاقرارداشت  کوپتردرستیهل

 میمهمون دار ی:بچهاانگارک؛ین

 به عقب  گشتمبر

 البودی...همون گودزنه

 امیمنم م دداخلیبچهاگفتم.شمابر روبه

 ..هیقو یلی::نروسارا..اون خنیر

 ارمیددخلشومیشمابر_

 تو دستش یتفنگ فوق حرفه  هی..بادیکش یاومدشوبه رخم م رونیب یبزرگ که دندونا یوالیه هی

 گذاشت نیسالحم تفنگشوزم یدبید ی..وقتجلوتررفتم
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 زدم... شموبهشی...جلورفتمو حرکات نمامیدیجنگ یم یخال دبادستیبا

.مشتامو تو پاوشکمش فرود ستمیتونستم روپام به ا یازدردنم نکهیبه شکمم خورد..باا یمحکم مشت

 به صورتش زدم ی انهیچپم محکم تاز یباپا نشوبلندشدمویآوردم..پاموگذاشتم روس

 حس کردم.. ی....خوردشدن استخوناموبه خوبچوندیپ دستموگرفتو

 ومحکم به عقب هولم داد... پاموگرفت

 بهش زدم یرپایز هیهم توتنم نمونده بود...با پا  ی..اماجوناوردمیشده بود...اومدباالسرم...کم ن یازدماغم جار خون

 کردم... یرو سرش خال روگلولهیآوردمو رگ بارت رونیخورد...تفنگموب نیبه زم محکم

 سمت بچهارفتم یتموم شده بودوباخوشحال کارش

 

 تموم شده گهید روسی.ومیکرد یمافکرم

 نداره.. یتموم روسیو نیا میدونست ی..نماما

 دربرگرفت.. ارویکم کل دن کاوکمیکل آمر اولش

 شهر شهربه

 کرد.. یم یبه خشک لیودرختاروهم تبد ی..رودخونها...سرسبزاینه تنهاانسانها..بلکه...در یبه خشک یخشک

 آب وعلف.. یب ابونیب هیبه  لیتبد

 ....یموندن یجا ی...ونه حتی..نه غذای...نه آبانیپا یب ی...لشکرشدنیشترمیهم روزبه روزب یلعنت یایزامب اون

 ...دیرسیم یبه انگشت شمار ی...تعدادزندهاحتدیرس یبه آخراش م اداشتیدن شدویکم کم داشت تموم م یزندگ

 یرفت...وحت یکرم ازسرروشون باالم ،کهیوحش ونویموجود..به ح هیبه  لیشده بودن...تبد لیتبد همشون

 نبودکه آلوده نشده باشه... یچیه گهی...پرندها...دونایح
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 شهربه اون شهر نیازا ،همشیکرد یم یجاموندن خوددار هیدازیشهرموند.با هیشد،تو ینم گهید

 ..میرفت یهدف م یب یبه سمت مقصد میموتور سوارداشت ابونیتوب_مت پشت

 شهیداره تموم م گهید نیبه باک موتورش کردوگفت::بب یاشاره ا مت

 جلو تر  لومتریهس نگه دار..ده ک نی:جلوتربه پمپ بنزگفتم؛

 داد... سرشوتکون

ودم ...مطمعن بیبرف ینه حت ی...نه باروندیتاب یرحم م یداشت ب یگذاشتم...داغ بود..چون آفتاب سوزان سرموپشتش

 ...ستنین یبازم پاک شدن یفیکثهمه خون و نیاگه بارون هم بباره...ا

 ...یزیازچ غی..غذا..اب..امادرمیداکنی..تاادم پمیگشت ی...شهربه شهر..خونه ب خونه مابونایهدف توب یماه بودب شیش

 ..میستادیا

ت داش یزامب هینگاه کردم..خندم گرفت.. نیبه پمپ بنز نیدورب هی..بادبزنمید هیمن اول  نجابمونیکردم..ا اشاره

 حک شده بود... ویاسم است نشیآوردمودرستش سرشوهدف گرفتم...روس رونی...تفنگموبزدیم نیبنز

 ..پلهوتی...خداحافظ استدموگفتمیخورد..خند شیشونیبه وسط پ رمحکمی..تیبودم وبدون لرزش یماهر راندازیت تک

 

 ..میمت اشاره کردم که بر به

 بود.. نیاتاقک کنارپمپ بنز هیاطرافم نگاه کردم  به

 ..امیمنم االن م یزنیم نی::تا تو بنزگفتم

 باز... یریمت؛کجام

 بابا امیاالن م_

 کردموداخل اتاقک شدم... میتفنگموتنظ
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 طعفن همه جاروبرداشته بود... یبو

 شد... وارجلبیکه توجهم به کمدتود داکردمیمهمات گشتم وچندتاخشاب پر پ دنبال

 ...تفنگموجلودادم

 اروم سمت هدف.. آروم

 به درزدم... یلگد باپام

 ...دوباره....دوباره

...کرماازتنش دمیمگس روش د یخورده شده.باکل مهینصفه ون یالشه  هینبود..درکمدوکه بازکردم.. یانگارکس نه

 که تومعدم بودروباالآوردم.. یدموهرچیدو رونیشدوباحالت دوسمت ب کیصحنه معدم تحر دنی....بادزدنیم رونیب

 سارا؟!؟ یجلواومد...چت شد خوب مت

 ...ستین یزیخوبم چ_

 گفتم نروتو یازبس کله شق_

 کردن.. یرو ازتنش جدام ویکالغاسرموسمتشون برگشت..باولع داشتن گوشت تن است یباصدا

 ...میبمون یامن ی.شب روجامیگرفت میشده بودوتصم کی..هواتارمیسوارموتورشد

 ...مینشست مودورشیروشن کرد ابونیوسط ب یکوچولو شیآت

کنم لطافت  یدختر؟!!حس م یرحم ینداخت گفت::توچراخشن وب یم شیکه چوبارودونه دونه داخل آت یالدرح مت

 دخترونه تووجودت مرده

 کردم..ادامه داد نگاش

 بودامالطفاجواب بده... یدفعه ا هیسوالم  دونمیم

ت داشتم..توانجمن رودوس جانیسالم بودعضوانجمن شدم...ازاولشم ه ستیزل زدموگفتم..خوب من..تنهاب شیآت به

 مونینداشتم..دوسال که ازدوست اددوامیز ی..اما..خوشپیآشناشدم..مهربون،خوشت نیبه اسم ک یباپسر
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ازدست من ساخته نبود..بغضم  یچکاریکه ه ی..درحالدنی...سرشوجلوم برمیکه کنارهم بود تیمامور هیگذشت..تو

رحم و ظالم...وحق  یگرفته بود..همون روزبودکه عشق توقلب من مرد..احساس..لطافت...به خودم قول دادم..بشم.ب

 ....رمیپست فطرت ها بگ  واز اون نیک

 

 هم بگم مت گهیزدیچ هیخواستم  یم

 ::خوب بگو..مت

 مت میمن فک کنم ماآلوده شد_

 !!؟یگ یبهم م ی.تواالن دارازم دورشدوگفت. باترس

 !!داکردم؟یپ نیرزمیهارو ز روسیو یاون انت ادتهیزل زدموگفتم، شیات به

 ..مت؛؛خوب منظور؟!؟ میهوش بود یمعلوم نبودچنددروزب ادتهی!؟مارستان؟یبردنمون ب ادتهی::خوب...گفتم..مت

 یمهم ن یبه زامب لی..تبدستیردارنیبهمون زدن...نترس واگ روسیو یانت یعنیماروآلوده کردن.. ونهی::خوب دگفتم

 فقط... میش

 نیکه کارش کشتن ا یموجود هی بیوغر بیبه موجودعج میشد لیسارا!!!؟گفتم؛؛؛فقط تبد ی::فقط چمت؛

ماروازقصدالوده کرده  منیکنم فرمانده د یمن حس م یدونی...مت مشهیشن..قدرتشون کم نم یموجوداته...خسته نم

 پسر.. مینگتابج

 !؟یچ یگذاشتوگفت:::خوب برا نشیجلواومدوسرمو روس مت

 می:چون تنهاما موندگفتم؛؛

ودن ب داونادستورگرفتهیشا دونمی!!گفتم؛؛نمییهو هیدفعه ترکمون کردن.اونم  هی کیون نی::پس چراردوگفتیخند

 مااالن یگیم یعنیشترفشاردادوگفت؛؛ی..سرموبشنیمابمونن الوده م شیکردن اگه پ یم افکیترکمون کنن و

 ...والیه ردستی...بله زدموگفتمی...خندگهید میوالیجفت ه هیخودمون 
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 سفتش بود و خوابم بردبود.. ی نهیروس سرم

 اومد یم یخاموش شده بوداماصدا شیآت

 نبود.. یزیرنظرگرفتم،چیخطربلندشدمواطرافمو ز بااحساس

 ..باالسرم جلب شد هیبه آسمون مشک توجهم

 نبوداونا..اوناکالغ هابودن که توآسمون درحال پروازبودن.. یمشک

 م..باالسرم چشم دوخت یبه کالغا نشیاومدن..جلورفتم..وتفنگموروبه آسمون گرفتمو با دورب یبه نظرنم یعیاماطب

 ..دبودی...اره...چشماشون سفچشماشون

 ای...مثل اون زامبمثل

 اومد هیوگر غیج یصدا

 میتوخطر دارشویپسر...ب دارشویوتکونش دادم...مت ..مت ب دمیوترس سمت مت دو باشک

شده سارا....اشاره کردم به  ی..چزدگفتیبرق م رنورافتابیستبرش ز ی نهیکه س یدرحال یبد بااحساس

 باالوگفتم.نگاه کن..اونا..اون کالغا

چرمشو تنش کردوگفت،خوب ...بلندشدوکت ضنیآلوده خوردن اونامر یدن،اوناازگوشتایسف چشماشون

کمکشون..سرموتکون دادم..وهمراهش باموتورمون سمت  میپاشوبر یشنو یوداد ونم غیج یمگه صدا یستادیچراوا

شدمو به  هادیازموتورپ رهباالتر،باترس ودله غیشدوصداجیشترمیم،تعدادکالغابیرفت یکه جلوترم ی..هرچمیصداهارفت

ادم درحال فراربودن...اونازنده  ی..که عده نی..چندتاماشنمیب یدارم م ی...چروبرومون نگاه کردم،نه خدا یصحنه 

 بودن...بچه هم همراهشون بود..اما...اماکالغابهشون حمله کرده بودن...

 

 خوردنشون.. یم داشتن

 سارا میکن یکار هیدیمت؛؛؛؛با
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 ..رسهیبه ذهنم نم یزیچ م؟؟یکارکن یچ

 کیکه تفنگ داشتن به کالغاشل هیبق میدتابچه هاروداخل اتوبوس بزار..همراهش رفتم..مت کمک کرای:دنبال من بمت

 باتفنگ بزرگش که به سقف نیماش یخودش بودکه رفت باال کی...نشترازهزارتابودنی..ب،نه،دوتایکیکردن...ن  یم

 ری...منم باالرفتموکمکش کردم...زداشتیم گهدورتر ن زدکالغارویم رونیب شیبودوازدهانش ات دهیچسب نشیماش

 کردن... یم کهیت کهیکردن وگوشت تن بچهاروت یحمله م یوحش یپامون کالغا

شدکه باعث شدکالغابرن داخلش....دروبستوخودش رو باکالغا  یخال ونیپوست واردکام اهیس یدختر

ارا س یتعجب کرده بود..دستشودرازکردوگفت؛؛ه دنمینگاه کردم..ازد کیبود..به ن یدلخراش یمنفجرکرد...صحنه 

 کیکه  میاومد نییپا نیازماش..ستمیمعرفت ن یتوب نیمن که ع دموگفتمی..خندنمتیکردم دوباره بب ی؟؛فک نم!یتو

دفعه  هیبغلش کردم.تو ،سفترییدخترتو نیر ی...خودموازش جداکردم...هدینفر سفت ومحکم درآغوشم کش

ممنونم که بهمون کمک  یلیسارا اما..امامن خ هیپاک کرد وگفت،داستانش طوالن شویخاک یزد..گونه ها بتیکجاغ

رنگش  ییطال یموها نیروب یافتاب نکی.عمینگاه کرد بمونبه دختررو  میازهم جداشد یدختر ی..باصدایکرد

مک .ممنونم بهمون کنمیقرمزکرده بود..دستشوسمتم درازکردوگفت،من کروال دشویگذاشته بودونورافتاب صورت سف

 یتواتوبوس وگفت،کجام ینکردم..مت،اشاره کردبه بچها یاوم بودوگفتم؛؛؛کار..مغرور ومق،لبخندزدمیکرد

 یهم هست؟!بطر یزیچ نیامن؟؟مگه اصالچن یجا هیامن..گفتم؛ یجا هیبرمشون به  یم م..گفت؛؛دارشونیبر

هم  گهیبود..باچندنفرد ی..سرموتکون دادم..دخترباحالمیکن یم داشی.اما ماپستی.ندوگفتیابشوسرکش

پراز  وونیکه دورش پرازح یکلبه هست.کلبه  هیاشاره کردوگفت پشت اون تپه   نی....کروالمیاشناشد

 دور دور یجا هیبه  میبر لکوپترشیاون کلبه تاباه شیپ میدبری..مابایزامب

 

 تپه چشمامون ازتعجب گردشده بود یباال میرفت نیمت وکروال همراه

 بود یشترازهزارتازامبیب میس نی..ودوراشدیمحافظت م یفلز میکلبه که دورش باس هی

 یخودکش یعنیبه اونجا گفتم؛؛رفتن

 وسط کنارکلبه قرارداشت کوپتردرستیهل چون

 !؛!گفت؛؛آالسکادیریکوپترکجام ی..حاالباهلگفتم
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وجودنداره..اب  یروسیو چیاونجا،چون اونجاه میکنن بر یکه اعالم م میداکردیپ یسیموج مغناط هیمااونجا

 غذا،سرپناه هست

 دختر؟!؟ یوگفتم.تومطمعن جلوتررفتمودستشوگرفتم

 تنهاشانسمونه نیساراا یدونم ول یدادوگفت؛؛نم سرشوتکون

 رکوپت یهل شیدپیکنم تاشمابر یممکن راه روبراتون بازم یتاجا رمیم ونیدارم.من باکام یفکر هیگفت::من  مت

 میپرزورش قاب گرفتوگفت؛امامامجبور یادستا...جلوتراومدودورصورتموبزارمیخطرناکه ...من نم یلینکارخیامامت ا_

 ..زمیعز

 ..زارمی:من تنهاتون منیکروال

تو.  یمت ...من...من ب یادچیسرت ب ی!اگه بال؟یچ رنتیاونابگ ،اگهیبود،اگه بر یونگید هی نیدندون گرفتم.ا لبموبه

گذاشت..ضربان قلبش روهزارشده  نشیومحکم سرم رو  روس_زل زدبهم شیمشک یمن،باچشما ردستیز رمیمیم

 دمیانگشتم قفل کردوگفت::قول م هباالآوردوب کشویانگشت کوچ_یبود..سرموبلندکرد،گفتم::قول بده برگرد

و کج ..صورتشنابودیازبهتر یکیداشتم مت  نانی.امابهش اطمافتهیبراش ب یاتفاق دمیترس یدم،میترس یفرمانده..م

 فرق داره. هیگونم کاشت...ازکارش تعجب کردم..گفت؛؛عشقمونم بابق یرو یبوسه ا عینرم وسر یلیکردوخ

 .زادباشهیمثل آدمه تاعشقمون مثل آدم مونیدموگفتم؛؛چیخند

 چسبوند.... نشیسرمومحکم به س دوی.خند

 

 بابچهاحرف زدقرارشد.من بشم راننده  نیکروال

رومنفجرکنه وباموتورکه پشت  ونیها کنه کامرور ونیوکام رهیربگیهاروز یبره..قرارشد.مت زامب ونیتنهاباکام ومت

 دمیترسی.مدمیترسیهاروبه خودش جلب کنه..م ی..تاتوجه اون لعنتازداشتین یادیفرارکنه..به زمان ز ونهیکام

 افتهیوتوخطرب ارهی.کم بدمیترس ی.مادیازپسش برن

 یم دکمیامااالنم نبااومد.سالهابودساراقطره اشکشوپنهون کرده بود ینم رونیگرفته بود.امااشکم ب بغضم

برام گذاشت  ی..احترام نظامدنشی...سخت بودبرام ندمی...نگاه اخرمونوبهم دوختختیر یآوردواشکاشوم
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 ونیبچهاگر ی...چشماالششد..بغضموباخنده مهار کردموچشم ازش گرفتم..جلوتررفت..ماهم دنب ونشیوسوارکام

 ...ختمیر ی..امامن اشکامو توقلبم منیکروال یبود،حت

دودش  ونی....چندلحظه گذشتوکاممیبود ستادهیشدن..ماعقب وا یله م ونیکام یها رچرخیهاز ی..زامبجلورفت

.دلم شورش رو میدید ی...مت رونممیشد طیواردمح مویکنار زد مویبود ماهم س تیموقع نیروهوارفت...بهتر

کوپترجاکردمونقشه رودستشون  یهابهمون حمله کنن..بچهارودونه دونه توهل ی...وهرلحظه ممکن بود..زامبزدیم

 دادم..

 سارا؟؟ یای:مگه تونمنیکروال

 نه

 )باداد(چرا؟!!

 کوپتروبه پروازدرآورد.. ی..سرشوتکون دادوهلدیکلبه دارم شمابر نیتوا یادیز یکارا گفتم؛؛من

 دمدموسرخوریکش یقیاومدن.سمت کلبه رفتمودرشوبازکردم...ورفتم داخلش...نفس عم یهاداشتن به طرفم م یزامب

ونده نم یزیچ گهینگاه کردمود ونی..نه مت...زنده بمون...ازپنجره به کامشدی..قلبم داشت فشرده منیونشستم روزم

مت من مطمعنم توبه فرماندت قول  نهگرفتمش.. عیبودازش..دودش به آسمون رفته بود..اشکم دراومدوسر

 ....یگرد یبرم یگرد ی.توبرمیداد

 

داشتن اماهمش  یکنن وحق زندگ یتونستن زندگ یکه م یگناه یب یادما..ادما یام ازهمه انتقام بود..انتق هدفم

 خون آشام یونایح فیکث یونایشدن به ح لینفرتبد کیبخاطر

هم بخوره ب شیتوشرکت کوفت کیکه باعث شدژنت یشرکت آمبرال..شخص سیانتقام ازرئ میریخواستم انتقام بگ یم

 بکنه... روسیوهمه روآلوده به اون و

 نابودبشه.. ایدن وکل

 ..فرشوکنارزدمهیخال رکلبهیکردم.ز یداخلش نبود.اماحس م زیم هیجز  یزیگشتم..چ توکلبه



 نقاب من

 
58 

 

 یکیبرق نورکوچ یبااتصال ی.تنهاگاهکهی...همه جاتارنییپرم پا یکنم م یراه بود.درشوبازم هیدرست بود. حدسم

 رنظرمی.همه جازگمی..چراغ قوه هم دست ددارمیهش مکشم وتودستم نگ یتفنگموم ی..ماشه شهیروشن وخاموش م

ازجلوم  یاومدم....حس کردم کس نییپااومد،...جلوتررفتم...آروم آروم پله هارو یآب م یچکه چکه  یبود.صدا

 نداشتم... یدخوبیردشد..نورچراغ قوه کم بود...د

 ردهجادکیکنارپهلوم ا یقیچاقوبود..که خراش نسبتاعم هیرفتم نورهاروشن شدن پهلوم به شدت سوخت.. جلوترکه

 نیسوخت..چاقوروزم یدرآوردم روزخمم گذاشتم..م بمیازتوج یپارچه  یداشتم..تکه  یزیبود..خم شدم...خونر

....خودموازچنگش یروان یکن یکارمی....چخ...آچوندیازپشت موهاموگرفت پ یافتاده بود...خم شدم که برش دارم..کس

 دلم بزارم یغول بود..حاالتوروکجا هیم روبه روش قرارگرفتم،آورد رونیب

 یبلند یدست چنگوال یبود..وبه جا دسوختهیداشت وانگارتمام صورتش بااس یگنده ا کلی،قدبلندوه

اومد،تفنگموانداختم گلوله روش  یکردم...داشت به سمتم م کیداشت..تفنگموبرداشتموسمتش شل

خفم  تخواس یهشت پادورگردنم حلقه کرد،م هیر..فرارکردم،چنگاشومثل مرد.باحالت زا ینم یزدیاثرنداشت،م

شدم با  پاچاقموبرداشتم ومحکم به بازوش زدم  شترفشارداد،خمی..خم شدم تاچاقموبردارم،بدیرس یکنه..هوانم

 چشم نداشت هیبلندش پرتم کردعقب، ی..باچنگوالمیشد یا شهیوسرفه کنان فرارکردم.اونم دنبالم.وارداتاق ش

 کرد،دستشوکه بلندکرد یم رغرشیومثل ش

 دمیباالسرموگرفتمو پر ی لهیشکل،ازپشت سرش درحال اومدن بودن که م یمربع زریسر دربست شدول ازپشت

 کرد... میتقس کیکوچ یروبه مربع ها یابونیغول ب نیزرایبرخوردنکنه.وحدسم درست بودول زربهمیباالتال

 

 ماه بعد... شیش

 رفتم.. یآالسکا داشتم م یدونفرم توآسمون ها کیکوپترکوچ یتوهل

 همه برف بود.. نیا نیوجوداب ب زمتفاوتی..تنهاچخیشده بودازبرف و دهیجاپوش همه

بدون عفونت،همراه  ی..شهرانی.اخه اوناهم قراربودبه آالسکابداکنمیبچهاروبتونم پ دواربودمیام

 تیسرپناه.غذا.آرامش.امن

 کنارساحل جلب شد.. نیسرنش مابدونیهمه هواپ نیکنارساحل فروداومدم..اخه توجهم ازاون باالبه ا یواقع بهشت
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حوصله کنارساحل  یادم،..ب هیاز غیوبچهاهم بوداما..در نیکروال یماینبود،هواپ یچیدونه توشونوگشتم،اماه دونه

 روشن کردم وگفتم. نموینشستم ودورب یروتخت سنگ

 یبازمونده باشم؟!!حت نیممکن من اخر یعنی..ستیکس ن چینجاهین توآالسکام..ا.م۱۶ساعت ،یم امروز،سوم

...درست بود...سمت شهیازپشتم ردم یکنم کس ی..که حس مدمیتکون م یجیتصورشم عذاب آوره،..سرموباگ

 دنبالش. ردومنماماصب نکردوفرارک_یه_یه_ندارم تی.من کارسای،وایه_دمی...دنبالش دودیماهادویهواپ

 وبهچوندمیچاقوروگذاشته پشتم..سرچاقو روگرفتمودستشوپ یکردم که حس کردم کس ماهاگمشیوسط هواپ درست

 بود. نیشدم،اون کروال قیصورت دختردق

 ..شد یتکون داد.انگارحافظشوازدست داده بود.عال یجی!؟سرشوباگاد؟ینم ادتیمنم..من سارام.منو یکل ی.گفتم،ه

 !؟اد؟ینم ادتیمارت..مت  یوگاس.کارلوس ک ابونی.توبشیه پما شیکردموگفتم.من سارام.ش یعصب پوف

 نیکروال نجاسیا ماتونیروشن کردم،هواپ یگاریجاوخودم س نیهم نیدستاشوبستموگفتم.بش یعصب

 ...میکردموبه پروازدراومد ماشیباتوام..الل هم شده بود..سوارهواپ ی..کلگهیحرف بزن د ی.بچهاکجان..ِد الل

 

 ..سکوگذشتیو سانفراس ایازکلمب مامونیهواپ

 ادمهی!!سرشوتکون دادوگفت..فقط توروومد؟ین ادتی یزیزد..گفتم..چ ینم یساکت بودوحرف نیاماهنوزکروال

 ...ستین ادمی یزیساراازبچهاچ

 !!؟یحافظتوازدستت داد یمسموم شد یخوب چرا،باچ_

 سارا.. ستین ادمی یزیدادوگفت.چ سرشوتکون

آنجلسه ساعت.هشت صبحه ومامدت هاس  نجا،لسیودود..اوه ا شی.آتمیذشتشهرسوخته گ هیدادم..از سرموتکون

 ...میتواسمون

ه .توجهم به نوشتمیکم که جلوتررفت هیبود.. یاهیتوشهرپرشده بودن..همه جادود و س ایچشم دوختم..زامب نییپا به

 ی دادن،انگارمتوجهی.وچندتاادم دستاشوتکون مدیجلب شد.نوشته بود کمک..اونم بزرگ وسف یبام خونه  یرو ی



 نقاب من

 
60 

 

شد..درحال سقوط  ی.امانمامیخواستم فرودب یم،ماومدم.اونازنده بودن و سال یدفرودمیبودن،با کوپترشدهیهل یصدا

 یم میشد،تعادلش دست من بود.داشت دهیکش نشی..چرخا رو زممیکرد یروپشت بوم سقوط م می.داشتمیشد

 .ستادیا ونمامی......که هواپیزامب یکل نیب میافتاد ی.ممیافتاد

 م،یخداروشکرجون سالم بردر برد ی،ول م،یافتادن فاصله داشت نییقدم تاپا کی

 ..دیچرخ یزبونم نم یاومدم..چشمام برق زدوازشاد نییپا

 

 بود. ونشیبود.خودد مت

چقددلم برات تنگ شده  یدونیبداخالق من..م یفرمانده  ی.کجابوددی.ومحکم درآغوشم کشدمیدو سمتش

 ..ازش جداشدمونطوری..منم همدموگفتمیبود؟!خند

.بگو..لبخندزدوگفت..باشه،باشه امابعدن چون یومدین ،چرادنبالمیهمه مدت کجابود نیزودباش.زودباش بگوا گفتم

 مفصله سارا.

 جا.. نی.بمون همدستشوگرفتموگفت

 یلیخ تدنی،بادینیب ینارومیدوگفت،ایمت دستموکش یبودن..بعدازآشنا یباحال ومهربون یآشناشدم.بچها هیوبابق

روچشمام گذاشتوگفت.نگاه  ینیمت؟!اشاره کردودورب ی!!گفتم.چطورزمیعز یکن دکمکشونیسارا.با داکردنیدپیام

ه ک میکن یم افتیازاونجافرکانس در مشه هیسارامااالن مدت نیبب_!اوهم؟ینیب یروتوآب م یکن..خوب..اون کشت

گفت:مگه _خبرنبود نیتوآالسکاازا ،چونیوآرامش هست.گفتم:مطمعن تیاونجا.امن گنیاونجا.م میبر

 ینم_!؟ه؟یفرکانساچ نی:پس ادی..پرسداکردمیهم ازاونجاپ نینبود.کروال یچی.امااونجاهردستی!اره ز؟یتوآالسکابود

 یانمکردوگفت.اره امانگاه کن م نییچه خبره،سرشوتکون دادواشاره به پا مینیببتا یبه اون کشت میدبریدونم مت امابا

خونه  هی!!شبنجاکجاس؟ی..ام،گفتمیبکن گهیفکرد هیدیسارا..با میردش نشونیازب میتون

چندماه  مویکرد نجاروانتخابیا هیمحکم یوارایمقاوم ود یحفاظ ها  یدارا نکهیا ی.مابرانجازندانهی!!گفت::استین

باموتورخودموبه  یازاون فرارکردم به سخت ون؟؟منیاماون ک ادتهیمت؟؟!گفت؛ ی..توچطوراومدم،یرکردینجاگیا

 میونستت نکهیتاا میگشتیاشاره کرد،باهاش آشناشدم.ماشهر به شهر م یکه به پسرمو بلند سیشهررسوندم که باکر

 ..میرکردینجاگیماهه که ا شیاز ش شتریواالن ب میداکنیچندنفروزنده پ نیا
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 ..دنینم تیحرفام اهم نابهیراه فراربلدم اماساراا هیاومدجلووگفت،من  سیکر

 چرا؟!؟_

  یدونیمزخرف نگواون درقفله خودتم م سیکر_پوست( اهی)پسرسلوتر

 ..میکن دبازشیخوب با_

 ی.منم همراه مت ولوتر در روبازمنیدرباتفنگاتون مراقب باش ی:من حاضرم بازش کنم،.روبهشون گفتم.شماجلومت

 دستگاه برش مشغول بازکردنش شد....مت سمت دررفت..وبامیکن

 تانک داخلش هی.میباتبربه جون درافتاده بود...مت درروبازکرد.وارداتاقک شد یلعنت ونیح هیبه دربود.. توجهمون

ته طول هف کیحداقل  رشیتانک خرابه.تعم نی..استیعقل توکلش ن سیکر نیگفتم ا یدیبود..لوترجلورفتوگفت.د

 نییبازشدوپا یبد یبودکه درباصدا ده.حرفم کامل نشمیندار یفرصت نیهفته؟!!اما ماچن کیکشه،.گفتم: یم

 دبچهایشد،وادم خارها سمتمون حمله کردن..مت؛؛فرارکن ینم نیافتاد.بهترازا

 تبرگنده زد.. هی.مت به پشت درمیشد واردساختمون

 وحشتناکه.. یلینجاخداخلش...مت؛:امااو میدبریباالهست،با یطبقه  ینیرزمیتونل ز هی::سیکر

ت االن وق قیرف میباشه،دستشوگرفتموگفتم.اما ما مجبور دخطرناکیتواون چه خبره.شا دونمین؛؛سارامانمیکروال

همه  یفی...لجن وکثمیاریکردتاباالب یم کیگرسنمونو تحر یبدش داشت معد ی..بومیشد ست،واردتونلیانتخاب ن

 نی.اهادبچینیکردوگفت::بب قیبه قا اشاره سی.کرمیبود دهیساحل رس م،بهیاومد رونیجامونوگرفته بود..ازتونل ب

 ..تهیموقع نیبهتر

 ..دانشدهیسروکلشون پ یلعنت یایتااون زامب نی:سوارشمت

و  قیقا دنینشست.انگارباد قیتو قا نی...کروالمیشدیم کیوسط اب نزد دوبزرگیسف یبه اون کشت میبود.داشت یعال

 اومد..بچها...بچهاسارا... ادمیاومدوگفت..سارا.. یم ادشی یزایچ هیاب سرش دردگرفته بودوداشت 
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 و گفتم. مینشست کنارش

 نی.بگوکروال

 ...زمی..بگوعز

 بچهاروبردن قیاومدنو باقا ی.عده امیشد ادهیکوپتر پ یازاون هل یبه آالسکا اما..اماوقت میدیمارس_

 !؟یپس توچرانرفت_

 شدمیم ونهیداشتم د یلعنت یماه تواون سرما شیا.من فرارکردم.من شبردن سار یچون اوناداشتن بچهاروبه زورم_

 سارا..

 پس چراحافظت؟!_

 رگذاشتهیخودشون گرفته بودن..اونارومغز.روبدن ماتاث رکنترلیاونا آالسکاروز ی.انگاردونمی..نمگفت

 ..اراونایربات دراخت هیربات. هی میبودن.سارا.ماشده بود

 . میکن یم داشونیتر ناراحت نباش.مطمعنم ماپگرفتموگفتم.باشه دخ سرشوتواغوش

..خودمم نی..مراقب باشدیبگرد داطرافوینبود..گفتم!؛بر یکس چی..همیستادیروعرشه ا مویباالرفت یهم ازکشت باکمک

 یزی.بازم چمیشد یبود.واردسالن یبزرگ یلیخ هیکشت هی..می..قسمت باالهم رفتمیشد یومت راه نیهمراه کروال

ونه که د یشکل رهیدا ی شهیشد.بچهاازتوش اعثرولمس کرد..که ب یقرمزرنگ یعقب عقب رفت دکمه  نینبود..کروال

.من دیشمابه بچهاکمک کن_شده بودن..گفتم ینجا،زندانی..همشون امیجلورفت ی..باشادانیب رونیدونه توش بودن ب

 ...یتواتاق کنار رمیم

 داشتن..جلوتررفتم یروفرتوتیپ ی..صورتادمیبودن..ترس دهیشدم.چندتامرده روتخت خواب یدرنگیاتاق سف داخل

 شاازیآت یکه همه  ی.کسیبودن...نگاهم گره خوردبه کس ستادهیوا یکنارصندل یوحش ی.دوتاسگ ازهمون سگا

 یکیژنت یکه کارشون ساخت سالحها یشرکت سیشرکت آمبرال..رئ سیاومد..رئ یم رونیب یعوض نیرگورایز

..که بود یافتنیدست ن یها قتیبود.کارشون کشف حق واناتیروح شاتیوآزما کیژنتکردن  یبود.کارشون دستکار

م زدم...اشغال خود ،دادیهنوززنده ا یعوض یکرد.جلوتر رفتموگفتم.پس تو اروتباهیکل دن قاتشونیتحق نیاخرش هم

 کشمت... یم
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 دخترجون رمیمینم یسادگ نی..من به ادوگفتیخند انهی...موزجلوتررفتم

 ..رنیگازم بگ زشونیت یداشتن.بادندونا یدورم کردن..وسع سگا

 باالسرشون رو خوردکردم.. شهیوارباالرفتموشیباکمک  پاهام ازد دمویدو ازدستشون

شد..امانمرده بودن بلکه..بلندشدنوسمتم  دهیبر دهیهابدنشون بر شهیش رخوردهیز یراحت نیهم سگابه

 مغزشون زدم.. یاوردموچندتاگلوله به مخ ب رونی..حاالوقتش بود.تفنگموبدنیدو

 ..ختیروسروگردنم ر خونشون

 سالح بود..گفتم یانداختم..جلوتررفتم..ب یا تفنگوگوشه

 یوساختتیاون شرکت کوفت تیکه باپولدار ی،تویعوض یاره تو انابودشهیدن ی.توباعث شدرنیهمه بم یشد توباعث

 !؟!؟یفهم ی..توه.مرتوهیهمش تقص یلعنت ی...تورنیبم نامیزتریعز یلجن باعث شد یاره تو

 یکشمت خوراک اون اشغاال یگذاشتموگفتم..م رگلوشیهم نداشت تابزنه..چاقموز ی..حرفزدیرفت..حرف نم عقب

 کشمت وچاقوروتوشکمش چندبارفروکردم... یکشمت...م یم یلعنت ونیکنمت ح یم رونیب

 به صورتش نگاه کردم.. یروزیپ باحس

 صدتاجون داشت..  ونیح نیهنوزمطمعن نبودم.چون اتموم بود..اما کارش

 ...مطمعن شدم که مردهمیرفت رونیب

 مویبچهاروآزادکرد

 ...میستادیا روعرشه

 درحال پروازنگام توآسمون قرمز رنگ گره خورد یمایهواپ یکردم که باصدا یحس م یروبه خوب یآزاد یهوا

 

 ..رهیم ینم یراحت نیبه هم دونستمیم
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 درحال پروازبود. شیکوپترشخص یباهل

 کوپتر روسکو رو  یمت گفتم.مت برو هل روبه

 میبر ددنبالشیکن با روشن

 مابودن یها ناتنهابازموندهیکوپتررفتن منم بچهاروبه داخل بردم.ا یسمت هل یوکل مت

 ..شدیداشت منقرض م اازوجودادماشیکه دن یجور

 وبه مت رسوندم.وسوارشدم.. خودم

 نیکروال

 کجارفته؟؟؟! یدونی؛سارام

 ماجراس هیوقسمت اصل ینیرزمیشرکت ز هیکه ورود یبه آالسکا..جا رهی.اون مگمیو م دمیم رونیب نگاموبه

 

 دستم نگاه کردموگفتم یتو ینقشه  به

 که مربوط به آمبرال گهید یزایسالح وچ روین یرونداره.بلکه کل ی.اون تنهااون شرکت کوفت

 داره.. یمختلف یتوکشورا شهیم

 شویکیژنت یالحاس اون

 فروشه. یمختلف م یکشورا به

 

 تکون داد. دنیسرشوبه حالت فهم مت

 ...میدیبه اونجارس یمدت طوالن هیبعداز
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شدن.هرچه  ییشناسا نیبازم صداش توفضاپخش شدوگفت::مزاحم یکه هوش مصنوع مینشده بود ادهیهنوزپ

 .نیزودترنابودشون کن

 ..میآورد یآوردم.ما کم نم رونی..تفنگامونوبمیمابود نیازمزاحم منظورش

 ادیداره م یصدا هیسارا ی.مت روبهم گفت؛همیکه جلوتررفت یکم

 ..دمیمنم شن_نیکروال

 .میبه عقب برگشت یهمگ

 سکو  یاومد.گفتم.مت توروباال یتودستش داشت دنبالمون م یباتبرگنده  گهیموجود د هی بازم

 توهم کنارمن باش نیکن.کروال کیشل بهش

 اومد.. یم سمتمون داشت

 منم.. شیهدف اصل دونستمیم

 زد. نیبه زم تبرشوبلندکردومحکم

 .یکشه،عقب رفتموگفتم.بروتوقسمت ورود یماروم نی:فرارکن سارا،انیکروال

بود..به مت عالمت دادم که تابهش  یافتاد.پشت قسمت ورود یکوپتر اون عوض یبه هل ارم،چشممیدخلشوم خودم

شاخ ودم هم دنبالم  یواون غول ب دمیدو یکوپترش م ینکنه،وخودم باسرعت به طرف هل کیخبرندادم شل

 ..دیکوب یم نیکردوبه زم یوهربارتبربزرگشوبلندم

 

 رفتم یباالم دازنردبونیبا

 کنارنرده یفلز میس رکردبهیباالرفتم.پام گ دوتاکه

 ..دهیشاخ ودم سرنرس یکردم خودموآزادکنم تاغوله ب یسع

 شد.. یامانم
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 گرفت  ی.پام داشت دردمدمیکش

 افتادم بمیتوج یادچاقویقدم باهام فاصله داشت.. کیتنها یازطرف

 اوردم رونشیب

 کردم. شلوارچرمموپاره

 هاباالرفتم.. وتندتندازپله

 کیماشلیکم ازش بلندتربود،به مت اشاره کردم به باک هواپ هیکه ساختمون تنها یبلندبود.جور یلیخ قدش

 کنه..عقب رفتم.جلواومد،عقب تر...جلوتر

 یشده  جمع یکوپتر..تبرشوکه بلندکردتابه سرم بزنه..قل خوردم وخودموازساختمون به برفا یبودم به هل دهیچسب

 انداختم نیروزم

 گرفتن.. شیمااتیکردوغول وهواپ کیبه باک شل مت

 ..دمیرو درست ازکنارگوشم شن یاره برق یبرفاکه بلندکردم.صدا ونیازم یسخت سرموبه

 گلوله به سمت صاحب اره.. کیرگبارشل یصدا قهیدق کیوتو

 ..برگشتم عقبختیر نییازسروگردنم پا خونش

 نیپشت سرم بودواگه کروال درست

 سرم ازتنم جداشده بود.. نبودقطعن

 گذاشت.. یاحترام نظام هینگاه کردمواونم  میناج بالبخندتشکربه

 

.همه میدیشن یپامون بودکه م یبود.صاف وبراق.وتنهاصدا یا شهیدست ش کیدوی.همه جاسفمیشد واردساختمون

 .مینوشته شده بود..جلوتررفت بیجاحروف وکلمات به شکل عج

 رنیم یهمتون م دوگرنهینجابری:بهتره ازایمصنوع هوش
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 ملکه سرخ.. یحرفازده بود نیبارم ازا کیتو_گفتم

 لطفاخفه شو..کردموگفتم،پس  تورپرتیمان چاقموسمت

 یشرکت(داشت کنترلمون م سینداشتم که آلربت مکس)رئ یتحت کنترل بود.شک نی.همه جابادوربمیشد واردسالن

 کرد.

 ..دید ییبایبه ز شدیرونومیبرف ازب دنیبار

 مینشست نیلرزه.هممون روزم نیمثل زم یباصدا

 روبرومون در

 یعوض ونیکشمت ح یم_اومد..نگاه پرخشمموبهش دوختم،وگفتم رونیب بازشدوآلبرت

که تووجود  یروسیهمون و نی!؟!اهیچ نیا یدونیدستش جلوتراومد..وگفت::م یتو دوباآمپولیخند

..جلوتراومدوآمپول تودستشوبه رگ گردنش نیوادم بکش نیرحم بش یکردتاب یکه شماروقو یروسیشمادوتاس.و

 کرد.پرزورتر. یرمییدبدنش کرد..بدنش داشت تغرو وار یفروکردواون انگل لعنت

 جلوتانشونتون بدم..اما نیایاشاره کردوگفت،ب دوباانگشتیسفترومقاوم تر..خند عضالت

 یبدی.بامی..بهش اشاره کردم تاعقب تربره وهمراه مت جلورفتنیشاهدمرگش باش یکه اول کار ارنی.اون دخترروجلون

 .میدیجنگ یسالح م

 

 ..جلوتراومد

 نفر.. کی دونفربه

 بود.. ادشدهیز یلیوقدرتش خ سرعت

 محکمشوبه شکمم زداز دردخم شدم. مشت

 دیپاشوبلندکردبه سرش کوب مت
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 بلندشدم

 شد. یصورت مت.خون ازدماغش جار دبهی.باآرنجش کوبدمیبا پابه کمرش کوب وازپشت

 .چوندیرفتموباتمام زورم پاموبلندکردم.که پاموگرفتو محکم پ عقب

 شکم وصورتش فرودآورد شوبهیقو یبلندشد.وپنجه ها مت

 نی..کمرش ازدردگرفت..داشت به زمدیکوب نی.متو بلندکردومحکم به زم

 ..دمیوخشم بلندشدموسمتش دو نهی..دلم سوخت وباحرص وکزدیم چنگ

دم ن..خم شدوازگردن بلنی.پاموازپشت گرفت..وافتادم زمدمیبه سرش کوب نیسنگ ی پاموبلندکردموچندتاضربه

 آوردم.دست وپازدم.. یخواست خفم کنه.داشتم نفس کم م یکرد.م

 به کمرش زد.. یمحکم یمت بلندشدوباپاش ضربه  که

آورد..سمتش  یکم م  رمشتاشیسوخت..سرفه کردم..مت داشت ز ی..گلوم بشدت منیروزم افتادم

 به سرش کوبندم.. ی.دوتاپاموبلندکردموحالت چرخشدمیدو

 ..نیازدردافتادزم

 کناردستشوبرداشت تابه سرش بکوبه... هیآهن هیچوب دست مت

نشست..خون  نی..خم شد..امانه کامال..رو زمدیروبه سرش کوب یاومدکه مت باچوب دست یم کمی..داشت نزدبلندشد

 دماغموپاک کردم

 منی..نفس توسدیکوب نمیس یترم اومدومشت محکمشوبه قفسه  کیشد..نزد ینگاه کردم..داشت بازم بلندم بهش

افتادم..چشمام داشت  نیشکست..خم شدم وروزم ستادودندهامیحبس شد.حس کردم ضربان قلبم ازحرکت ا

 رفت. یم یاهیس

 

 جلواومدوتکونم داد. مت
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 ..زمی..پاشوعزمت؛؛پاشوسارا

  رهیم یداره م یکارکردیباهاش چ یپرخشمشوبه آلبرت دوخت..لعنت نگاه

 ..دیدو بلندشدوسمتش

 تانک چپ شده که سالح ی زوبرندهیت ی وستهیپ یرهایبودوباتمام قدرتش آلبرتوبه زنج شترکردهیزورشوب خشم

 بردنش بود.. نیازب یبرا یخوب

رت آلب ی کهیت کهیت یفقط قطعه ها نکهیداد..زور مت چندبرابرشده بود..به عقب هلش داد..عقب تر..عقب تر..تاا هل

 سمتم اومد.تکونم داد..سقف سالن بازشد.. زد و یبدنش پوزخند یها کهیافتاد..خسته به ت نیروزم

 دختر.. اریضربتن اومدن کمکمون..طاقت ب ار،اوناگروهیفضاروپرکرد..مت دادزد..ساراطاقت ب یزرد رنگ نور

 ...دمینفهم یزیچ گهیکرد..نفس کم آورده بودم..ود ینم یاریچشمام  گهید

 

 سال بعد کی

 عاشق من.. ردستیکنارم چشم دوختم..مت ز یکشان به مردخوابالو ازهیخم

 خودمم عاشقشم.. دبگمیغرورم نشکنه با البته

 

 ..زمیر یبلندشوآروم آروم بهمشون م یموها نیکنم ب یم دست

 شد..وفقط امنقرضیدن یتو شترادمای..نسل بمیهاروازدست داد یلیکه خ یتموم شد..درحال یهم باخوب تیمامور نیا

گروه ضربت  موندهیبودوازنسل باق اگشتهیدن یجا ی..توجامیداکردیپ منیفرمانده د ازشون باکمک یکم یتعداد

 که ی..درحالمیکرد یم یزندگ میداشت روسیبدون و یکه حاالماهم همراشون تومنطقه  یساخته بود..گروه یحرفه ا

 ..شدیهرشهروکشوراون شهربا بمباران نابودم هیهرماه بعدازپاکساز

 گرفتن.. یم ادیحرفه رو یو کارا شدنیکه همرامون بودن هم روز به روزبزرگترم یبچها
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 تونه باشه... یم یدیهنوز ام دمیداره..شا اادامهیهنوزدن دمیشا دونمینم

 یبانمک ومغرورداشت براندازم م یکنم.مت بود....باخنده  یکنه سرموبلندم یباخنده داره نگام م یکردم کس حس

هم  ی.....عشق هست....زندگدهستیزمزمه کردم..آره هنوزام رلبیجاکردموز دموخودموتوبغلشیکرد..خند

 انیهست...پا
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