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  یاسباب کش_چپتر هفت _ولوم دو

ه هم ک یبخورن؛ وقت یلوفنگ رو همراه چند تا از مبارزا برد که نهار مفصل ان،ین انگیج استاد
 شب شده بود. گهیلوفنگ برگشت خونه د

××× 

زنان عرق شده بودن و قدم سیخ انسالیروشن بود، سه مرد م ابونیداخل خ یهاکه چراغ شب
چوب و رنگ رو ازشون حس  یبو یتونستیم یشدیم شونکیاگه نزد دن؛یخندیو م زدنیحرف م

 ....یکن

 دیاانگار ب شه،یداره بدتر و بدتر م نجوریدرد مچم هم»که مچش رو گرفته بود گفت: شونیکی
کم بود که اونم به جونم افتاد؛  چهیاوضاع داغون درد ماه نیشکمم بخوابم. حالا تو ا یم روامشب

 .«شهیم ادیز یلی... اما پولش خییییبرم به دکتر نشونش بدم. هع دیفکر کنم با

 یرو مرخص یخب چرا دو روز ان،یت رمردیپ»لوفنگ، لوهُنگ گو که اونجا بود گفت: یبابا
 «سر کار. یبرگرد یتونیبعدش که حالت بهتر شد م ؟یریگینم

ت کار ارزش نابود کردن بدن»کرد و گفت: دییکه اونجا بود حرف لوهنگ رو تا یاز افراد گهید یکی
 «رو استراحت کن. یچند روز هیو نداره. برو 

ت عد رفو ب« فعلا. رم،ینباشه. من اول م یفکر بد دیشا»بود گفت: انیکه اسمش ت یانسالیم مرد
 یخداحافظ دن،یکش یهم آه گهیبود. اون دو نفر د ابونیکه کنار خ یمانند فیسمت آپارتمان ق

 خودشون. یکردن و رفتن سمت آپارتمان ها

و  یس»کرد و با خودش فکر کرد: ینگاه  هیها به پله دیشون رسبه آپارتمان یلوفنگ وقت یبابا
 ییاز اونجا یول ست،ین یو دو طبقه پله کار سخت یبالا رفتن از س یدر حالت عاد« دو طبقه...

گردن و مچ دستم »راه رفتنم براش سخته.  یکه لوهُنگ کل روز درحال کار کردن بوده، الان حت
 «کم گرفته. بهتره زودتر برم استراحت کنم.ی

 و زنگ در رو زد. دیاش رسلوهُنگ بالاخره به در خونه یپله نورد یبعد از مدت

 دانگ نگیدانگ    د نگید



 

3 

 

بود  نیتر از ادر رو براش باز کنه چون خسته یکیبود و منتظر بود که  سادهیدر وا رونیب لوهنگ
 در بگرده. دیدنبال کل بشیبخواد تو ج یکه حت

 !کا

شون متعجب شد چون خانواده زیم یمختلف رو یعالمه غذا هیبالاخره باز شد و لوهنگ با  در
 .کردنینمهم انقدر غذا درست  دیموقع ع یحت

 یخوشحال نبود ول یلیخ نکهیو با ا« همه غذا از کجا اومده؟ نیا ه؟یچ انیجر:»دیپرس لوهنگ
 زد و وارد خونه شد. یلبخند

 «بابا! یدان دان دااااان! خوش اومد»بلند گفت: یبا صدا لوهوآ

 فرمیونی نیا ستین ازین گهیبابا، د»آورد و گفت: ییپدرش چا یتر بود و برااز برادرش آروم لوفنگ
 .«یوقت شب کار کن نیو تا ا یرو بپوش

 شوکه شده بود. لوهنگ

 «ها؟»

 یوجوپسرمون با د»به همسرش نگاه کرد و لبخند زنان گفت: آوردیکه داشت برنج م لاننیژگُنگ
 ونیلیم ستیتو امتحان مبارزها صادر بشه ب شیهم که مدرک قبول یمرزها قرارداد بسته. وقت

 «رو هم آورده خونه! دشیاومده که کل رشیهم گ یشخص یلایو کی ی. حتدنیدلار بهش م

 یچ انلنیشده؟ ژ یچ:»دیشوکه شده بود؛ فقط پرس یهمه اطلاعات ناگهان نیلوفنگ که از ا پدر
 «؟یگفت

 «بفرما بابا.»قراداد امضا شده رو به پدرش داد.  لوفنگ

قرارداد  یبندها یقراداد رو گرفت و از اول تا آخرش رو مو به مو خوند. همه اطیبا احت لوهنگ
 درش نبود.  یواضح بودن و شک

را ! پس چکنن؟ی... مگه قرارداد رو بعد از گرفتن مدرک امضا نمنیا ن،یا:»دیزده پرسبهت کاملا
 !!!«ون؟یلیم ستینوشته ب نجایالان؟ و چطور ا
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 ونستدیپدرش اطلاعات جمع کرده بود پس م اد،یتو امتحان ب لوفنگ یخبر قبول نکهیاز ا قبل
 !نویلیم ستینه ب دن،یبهش م ونیلیم کی بندهیمرزها قرارداد م یمبارز با دوجو کی یوقت

مونه دوره ز نیکه ا یزیست و معلومه چنابغه هیکه داداش  نهیبابا به خاطر ا»با خنده گفت: لوهوآ
 «ست.مبارز نابغه کیدنبالشن  یلیهمه خ

 «م؟یکن یزندگ لایو نیتو ا میتونیو همه ما م:»نگاهش رو به سمت لوفنگ برد و گفت لوهنگ

 .«میبر میتونیالانم م نیهم یاگه بخوا»و گفت: دیلوفنک خند مادر

همه سال کار  نینتونست خودشو کنترل کنه و اشک تو چشاش جمع شد. بعد ا گهید لوهنگ
 یولپ کردیاگه تا آخر عمرش هم کار م یحت ره،یبهتر بگ یخونه کی تونهینم دونستیکردن م
 یجا کیکه  رفتنیدفعه داشتن م کیبود و الان  یکاف شونیخرج زندگ یفقط برا اوردیکه درم

 لایو کیو ت تونستیم نکهی! و اشرفتیپ یبود، برا رییتغ یفرصت برا کیکنن،  یبهتر زندگ
 تونستینم یدور و دراز بود که کس یایرو کیمثل  نیا یآدم معمول کی یکنه.... برا یزندگ

داره،  تینفر جمع ونیلیم ستیهر شهر حدود دو راواناین یکنه. بعد از دوره دایبهش دست پ
 هشیعالمه پول هم نم هیبا  یکه حت یبه طور رهیبالا م یلیخ نیقاعدتا ارزش زم نیبخاطر هم

مقدار  دیدارن که همونا هم با لایتاشون وپولدار هم فقط چند یهاآدم نیب ی! حتدیخر نیزم
 بدن. اتیمال یسرسام آور

 نیمن، لوهنگ گو، ا یحت»گفت: رهیاش رو بگو خنده یخوشحال یجلو تونستیکه نم لوهنگ
 .«شهیمن نم یاش به خوبهم خونه میعوض سیرئ یکنه!!! هاها حت یزندگ لایشانسو داره که تو و

گنده  یعالمه پنجره هیبه بعد  نیمون از اآره، آرهههه. خونه»زده بود، گفت: جانیههم که  لوهوآ
 هامونتابو لپ نچهیا ستیدو موننیزیگنده! تلو ییرایحموم گنده و سالن پذ هی یداره! حت

ت دوس شهیکه هم ی! وامیمون غلت بزنتو تخت میتونیم یصدا دارن! و حت صیتشخ ییتوانا
 «بتونم تو تختم غلت بزنم!! داشتم

 از ته قلبش خوشحال شده بود. د،یخوشحال خانوادش رو د یلوفنگ صورتا یوقت

 همه مدت انقدر سخت کار کرده بود؟  نیا چرا

 روز نبوده؟ نیا یاش براهمه ایآ
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 از دهن هنکیقبل از ا میغذامون و بخور دینیبش دیایمامان، بابا، داداش... ب»و گفت: دیخند لوفنگ
 .« وفتهیب

گ زن سمیبه اون رئ تونمیبعد از شام هم م رمیدوش بگ هی رمیمن اول م»و گفت: دیخند پدرش
 «رو بپوشم فرمیونی نیا ستین ازین گهیبزنم بهش خبر بدم که د

××× 

 شاد و خندون بود. شهیاز هم شتریلوفنگ ب یشب خانواده اون

 یهخانواد کیو سکونت  یهمه سال محل زندگ نیا یبرا  نگهیو شش پ یخونه که فقط س نیا
 یادیز یها بینبودن چون ع یراض کیخونه کوچ نیوقت از ا چیه نکهیچهار نفره بوده. با ا

المه ع کیکوچک بود و  یادیز ییو دستشو دنیخوابیمبل م یرو دیبا نشونیداشت، مثلا والد
 ....گهیدمشکل بزرگ و کوچک 

ر خونه پ نینباشه ا یناراحت بودن؛ هرچ برن کل خانواده خواستنیالان که بالاخره م نحال،یا با
 و درشتشونه. زیر یهااز خاطره

 جا ثابت بمونن. هی توننیها که نمخب، آدم یول

اش هم درحال انتقال آپارتمان پارک شده بود، لوفنگ و خانواده یجلو ونیکام هیروز دوم  صبح
 بودن. نیخونه به ماش لیدادن وسا

 «ن؟یریم نیشده؟ چطور شده که دار یمرد چ یه لو،»

 «چه خبره؟ نجایا یزود نیلان، صبح به ا خانم»

... 

چه خبره و  ارنیعالمه آدم آشنا از کل محله جمع شدن تا سر درب کی ،یباربر نیماش دنید با
 .رنیدارن کجا م لاننیلوهنگ و ژ

 یبه محله میریم میمرزها شده و ما هم دار یهاها، پسرم فنگ عضو دوجو»با غرور گفت: لوهنگ
 .«یایشام دادم بهتره ب دمیجد یتو خونه ی. ونگ، وقتوئهی نگیم
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رن روز بتونن ب کی خوادیدلشون م کننیم یزندگ یمیقد یآپارتمانا نیکه تو ا ییکسا یهمه
ته با کمک بکنه... ال رییکنن. لوهنگ تونست تغ جادیا شونیتو زندگ یرییتغ کیبهتر و  یجا کی

 پسرش.

 «مرزها بشه. یکه تونسته عضو دوجو هیلو واقعا عال یآقا پسر»

 .« ی. هعکنهیم یکار کیو  ادیپسر من به خودش م یموندم ک ه،یواقعا عال آره»

نفر به ده نفر، از ده نفر به صد نفر و از صد نفر به  هیشون از بود که خبر حرکت یطور نیا و
خبردار شدن . خلاصه که همشون خبردار  یجنوب یکل منطقه ینجوریو ا دیرس گهیهزاران نفر د

 یاسباب کش وئهی نگیم یمرزها شده و قراره به منطقه یشدن که پسر لوهنگ گو عضو دوجو
ه بکنن و ب یاز نوجوونا بخوان کار یلیکه باعث شد خ یبود. خبر آوریخبر شاد کین یکنن. ا
 شون کمک کنن.خانواده

 یایب مینیبب یهروقت خواست شمیوِن، خوشحال م یوِ»بره به دوستش گفت: نکهیقبل از ا لوفنگ
 یهر چند قبلش بهم زنگ بزن که با نگهبان هماهنگ کنم که اجازه وئه،ی نگیم یبه منطقه

 «ورودت رو بدن.

 .«باشه»

 لوفنگ. یشونه یبا خنده زد رو وِن

ده  نیاز ب یوقت دهیم تیاهم رستانیدب یهابه امتحان یلوفنگ! ک یایاز پسش برم دونستمیم»
تا  دمیقول م ؟یکن یخفن زندگ یشخص یلایو کیتو  یتونیکرده و شاغل م لیهزارتا آدم تحص

 «نذاشتم. لایو کیات سر بزنم، تا حالا پامو تو به خونه امیب ندهیچند روز آ

اش گ و خانوادهو دوست و آشنا، لوفن هاهیبا همسا یو خداحافظ لیاز جمع و جور کردن وسا بعد
 حرکت کردن. وئهی نگیم یبه سمت منطقه یجنوب یاز منطقه

××× 

ودن ب ستادهیوا یدر ورود یجلو شش تا سرباز هم با اسلحه دن،یرس وئهی نگیم یبه منطقه ظهر
 . کردنیو به اطراف نگاه م
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 !«ستیا»تفنگش رو به سمت راننده گرفت و دستور داد: دیرو د نیکه ماش نیها هماز نگهبان یکی

 .ستادیترمز گرفت و ا عیسر نیماش راننده

مد. او رونیب یکچل هم از اتاق نگهبان رمردیپ کیاومدن و  رونیب نیاش از ماشو خانواده لوفنگ
ع موق دمتیکه د ینه؟ دفعه آخر یلوفنگ خودت»و گفت: دینگاهش که به لوفنگ افتاد خند

 نیا به کردمیفکرشم نم یول یدار یدرخشان ندهیآ دونستمیها بود. از همون موقع من مبارزامتحا
 نیکمک کن نیایب عی. سرنجایا یایهم باهام تماس گرفتن که م روزیمنطقه؛ د نیا یایب یزود
چون  نکنیبهتون کمک م یکشکه تو اسباب میدار یجا کنن. لوفنگ ما افرادرو جابه شونلیوسا

 جانیورودشون به ا کننیکمک م یکه تو اسباب کش ییهایو کمپان یباربر یهانیماش نیا
 «ممنوعه.

 و سرش رو تکون داد. دیخند لوهنگ

 .«میفهمیم بله»

جا کنن. رو جابه لیکمک کردن که وسا عیو سر نیموقع هفت تا سرباز اومدن سمت ماش همون
ه بود ک یطور نی. اکردنینگاهشون م ریو متح سادنیهم همون جا وا یاسباب کش یافراد کمپان

 داشتن. وئهی نگیم یبه منطقه زیآم تیموفق یکشاسباب کیاش لوفنگ و خانواده

 یهاکوچک، کوه یهاافتاد که وسط بود و اطرافش هم پل نیسالن تمر هینگاهش به  لوفنگ
 که دورش آب روان بود. لایو کیچند تا برکه و  ،یمصنوع یسنگ

 «ماست. یخونه نجایا از الان به بعد»

 .دنیرسیو خوشحال به نظر م زدهجانیه یلیبرگشت و به خانوادش نگاه کرد که خ لوفنگ

خانم جوون با چند تا کاغذ تو  هیکه  کردنیجا مرو جابه لیتا از سربازها هم داشتن وسا چند
ود صد و ن یشماست. شماره یخانه نجایلوفنگ ا یآقا»دستش اومد سمتشون و با لبخند گفت:

 تراس کیسوم  ی. طبقهنیرزمیطبقه ز کی یسه طبقه هست به علاوه یلایو هی نجایو نه. ا
تراس و باغ  ن،یرزمیهستش و اگه ز نگیکل خانه شما پونصد و دوازده پ نیهمچن وبزرگ داره 

 .«شهیم نگیهشتصد پ کیحدودا نزد میرو هم حساب کن
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ن و قشنگشو متیگرون ق یلایکردن... و بعد برگشتن به و یاش به هم نگاهو خانواده لوفنگ
 شدن. رهیخ

 «مون باشه!قراره خونه نجایا»

 «!نگ؟؟یو الان حدود هشتصد پ نگیو شش پ یس»با خودش گفت: لچریو یرو لوهوآ

 

 

 از جلد دوم. ششمقسمت  پایان -

 

 


