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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

www.1roman.ir 

 مسئولیت محتوای رمان با نویسنده می باشد

 

پامو آروم توی آب دریا گذاشتم،بدنم از سردی آب سرد شد. چشمامو بستم و به این فکر کردم که 

اولین باریه که مامان و بابا اجازه دادند که یکم ازشوووووون دور باشوووووم،هیی و ت نچهمیدم که چرا من 

 !تنها نباید بیرون برم؟

فتشووون.انردر ترسوویده بودم با احسووام معلش شوودن توی هوا اومدم چشوومامو باز کنم که یه نچر گر 

که فرط جیغ میکشوووووویدم.یه لحده اومدم ازبین دسووووووتای  وی اون مرد بیرون بیام که  ودمو توی 

ماشووین پیدا کردم.تندتند شوورود کردم به تکون  وردن،اینکه نمی تونسووتم هیی جارو ببینم  یلی 

ی که جیغ و داد میکردم و تکون میدادم  ودم رو  ه دسووووووتمالی جلوی آزار دهنده بود.همین طور 

 ...دهنم گرفته شد و بعد کم کم سر گیجه گرفتم و از هوش رفتم

بلند کردم که  ودمو توی  آروم الی چشووووومامو باز کردم.من کجام؟چیری داره حرکت میکنه،سووووورمو

ماشوووین دیدم.یه دفعه کت اتچاا ها از مهنم رد شووودن.به دوتا کلمی که کنارم نشوووسوووته بودن ن اه 

جنن تا آدم.دونچر هم جلو نشوووسوووته بودن یعنی این همه آدم اومدن که من  کردم،بیشوووتر شوووبه به

 !پنرری رو ببرن؟

 .اوال بدزدند نه که ببرن.دوم اینکه شما همچین پنرری هم نیستی، یلی هم آتیش پاره ای +

 .تو  چه وجدان

سووووتم با به یاد آوردن دزدیده شوووودنم از شوووووا این چهار تا بروسوووولی بیرون اومدم و روبه سوووومت را

 «هی؟!! شما منو دزدیدین؟»گچتم:

 دانلود رمان بازی ر عشش دانلود رمان باتالا عشش
 دانلود رمان حکم اجباری

http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%b9%d8%b4%d9%82/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b4%d9%82/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c/
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 «.بیدار شدی آبجی؟ صبح به  یر»اون که جلو نشسته بود برگشت سمتم و گچت:

ن اهی به بیرون اندا تم هوا که تاریک بود پس این چی می ه؟! له؟با  دا دزدیدن که دزدیدن 

 چرا دی ه دیوونن؟

 .کنه ره داره مسخره می +

صورتم طرف همون «امن چیکار دارین آشغاال؟ ولم کنید برم!ب»عصبانی برگشتم سمتش و گچتم:

جلویی بود که برگشته بود سمتم ولی مخاطبم همشون بودن. همون پسر جلویی چشای سبرشو 

 «.سر و صدا کنی از همین جا پرتت میکنم بیرون»درشت کرد و گچت:

توی شووکم سوومت چ ی  و به پنجره اشوواره کرد. نده مسووخره ای کردم و عصووبانی تر از  بت با آرن 

 .کوبیدم و با مشت توی صورت سمت راستی که آ شون بلند شد

 .اون دوتا که کاری نکرده بودن +

تو  چه شووووووو وجدان.همین که منو دزدیدن  ودش که  وری زیادی بوده.ولی  وب راسوووووووت هم 

رسیدم پسره ان ت.همون جلویی چشم سبره از  نده گچت من باید حساب اون جلویی رو میمی

 .آب شده بود

 

 پارت_دوم#

 تاریخ_برلیان#

همین طور کوووه دهنش بووواز بود موهوووامو کوووه بوووافتوووه بودم کشووووووشووووووو در آوردم و توی دهنش 

 «تو چیکار کردی؟»چ وندم.عصبانی کش رو بیرون آورد و از پنجره پرتش کرد بیرون وداد کشید:

 «!دهنت کردمکشمو توی » ونسرد به پشتی صندلی تکیه دادم و گچتم:

هوروش میشوووووووه این د تره رو ولش »راننده که هنوز توسووووووط من هیی آسوووووویبی ندیده بود گچت:

 «.کنی؟حوصلشو ندارم،سربه سرش نرار برار  چه بمونه

پس اسمش هوروشه؟! هوروش حرف راننده رو  بول کرد و چر ید.منم با کف دست محکم پشت 

حوصووووله منو نداشووووته باشووووه.حتی شووووما دوسووووت هیی کی حش نداره »گردن راننده کوبیدم و گچتم:

 «.عریر

فرمون رو فشووار داد و هیچی ن چت.من که اصووال نمی تونسووتم یه جا بشووینم روبه سوومت چ ی که 

 «منو کجا میبرین؟»چشم و ابرو مشکی بود گچتم:

 «!آروم باش آبجی جای بدی نمیبریمت»پسره لبخند کم رن ی زد و گچت:
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 .این پسر  یلی  وش ا ال ه

 .اون مو ع همین پسره رو محکم زدی. اا بر سرد که زدنم بلد نیستی+

 «میدونم میریم یه شهر دی ه.کجا میریم؟»بی توجه به وجدان کثیف و بی شعور روبه پسره گچتم:

 .پسر مهربون _ بهتره بخوابی صبح میرسیم به مرصد

اید یه جوری فرار کنم!ولی رومو ازش گرفتم و به بیرون از ماشین  یره شدم. ب حاال چیکار کنم؟ب

چجوری  وودا میوودونووه.واال آ ووه کم کووه نیسووووووتن،چهووار تووا حولن.ا ا ا ا  پسووووووره احمش بووه من می ووه 

بخواب،همین االن  واب بودم بیدارشوووودم،بابا  رسووووم و تی بیدار میشووووه دوباره همون مو ع نمی 

 ... وابه که من بخوابم.همین جورکه حر میردم چشمام گرم شد و به  واب رفتم

با دیدن یه  واب وحشووووتناا از جام پریدم که همون مو ع سوووورم بایه چیری بر ورد کرد.کم کم از 

شووووا بیرون اومدم و متوجه شووودم اون مو عی که  واب بودم ولو شوووده بودم روی پسووور مهربون و 

حاال که از  واب پریدم سووورم که روی شوووونش بوده محکم با سووورش بر ورد کره و االن هردو داحون 

 .پسر مهربون سرشو گرفته و ا م کرده،منم ا مامو کشیدم توهم و رومو ازش گرفتمشدیم.

 عجب پررویی هستی تو،زدی پسر مردم رو داحون کردی بعد ا مم میکنی؟+

 .تو  چه شو _

 پسر مهربون _ چی؟

وای دوباره فکرم رو بلند گچتم.حاال جواب اینو چی بدم؟ بیخیالش اصووووووال پسووووووره آشووووووغال مثت 

 .نار من نشسته حرف زیادی هم میرنهبادی ارد ک

کنه من دیوونم. ب به درا اصووووال بدون اینکه جوابشووووو بدم رومو ازش گرفتم،پسووووره حاال فکر می

 .هرچی دوست داره ب ه ان ت مهربون

 

 پارت_سوم#

 

ود پیاده شوود،راننده به بیرون  یره بودم که متوجه شوودم ماشووین ایسووتاد.این پسووری که کنار من ب

هم پیاده شووود و کنار پسوووره ایسوووتاد،من اومدم پیاده شوووم که راننده منو هت داد دا ت ماشوووین و با 

 «.تو کجا؟ بتمرگ سر جان»ا م گچت:

با من درسوت »همین طور که نشوسوته بودم ا مامو توهم کشویدم و صودامو باال بردم وبا داد گچتم:

 «!حرف برن عوضی
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تو »از ماشووین کشوویدم بیرون،چسووبوندم به بدنه ماشووین و تو صووورتم داد زد: یره مانتوم رو گرفت و

 «!باکی بودی؟ هان؟ باکی بودی احمش؟

اینو که گچت سرمو محکم کوبوند به در ماشین. آخ از نهادم بلند شد. سعی میکردم  ودمو ازش 

سوووتا ی  یره جدا کنم ولی شووودنی نبود،اون  یلی  وی تر از چیری بود که فکرش رو میکردم.با گ

 «.ولمممم کنننن»شدم توی چشمای عسلیش و گچتم:

پرتم کرد توی ماشین و کنارم نشست،اون پسری هم که  بالً کنارم بود رفت رانندگی کنه.ای کاش 

کردم.اون که بغت دست راننده بود و اون مو ع اسم های اینارو میدونستم که هی پسره پسره نمی

ته ریش داشوووت با موهای مشوووکی که اسووومش هوروش  باهاش دعوام شووود چشوووماش سوووبر بود و

بود،ولی بریه رو نمی دونم. وب این مهربونه که کنارمه و چشوووم و ابرو مشوووکیه و موهای مشوووکی 

شم ک  زده رو اسمشو میرارم گنده ی مهربون آ ه هیکلش  یلی ورزشیه و  یلی هم مهربونه.اون 

عسلی با بینی  لمی و لب های باریک و یکی هم که االن کنارم نشسته و بد ا ال ه که چشماش 

کنه و ته ریش و موهای  هوه ای که باال زده،اسووومشوووو میرارم گنده ی تلخ.اونیم که االن رانندگی می

 یلی آرومه و یافه نمکی داره رو هم اسمشو میرارم گنده ارواح. آ ه از بس آرومه توی ارواح سیر 

 .کنهمی

انتخاب میکنی؟!عوض اینکه فکر فرار باشووووووی داری برای به االن برای چی داری برای اینا اسووووووم  +

 !مشت پسر آشغال اسم انتخاب می کنی؟

 ب آ ه چه فکری برای فرار بکنم؟چه نرشووووووه ای بکشووووووم؟اونا چهار تا پسوووووور گندن که از   ووووووا 

 ورزشکارم هستند.االن من چجوری فرار کنم؟

 .تونستی فرار کنیاون مو ع که ماشین ایستاد می +

ر میخواستم چیکار کنم پس؟ میخواستم بیام بیرون از ماشین هلم داد دا ت.اَه من دارم  ب ان ا

چیکار میکنم؟اصووووووال چرا با ودم حرف میرنم؟باید یه نرشوووووووه ای بکشووووووم.روبه گنده ی مهربون 

 «من دست شویی دارم میشه ماشین رو ن ه دارین من برم دست شویی؟»گچتم:

 .مگنده ی مهربون _ یک ساعت دی ه میرسی

 انتدار نداری که تا یک ساعت دی ه صبر کنم که؟ _

سوووریع پیاده شوووید این د تره رو »گنده ی ارواح که بحث مارو دید ماشوووین رو ن ه داشوووت و گچت:

 «.ببرید یه جا دست شویی

 



                 
 

 

 شادی|  برلیان تاریخ رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

6 

 

 پارت_چهارم#

 

گنده ی تلخ _ بچه نیسوووووت که کولش کنیم ببریمش دسوووووت شوووووویی که،به  ودشوووووم نمی تونیم 

 .اعتماد کنیم شاید فرار کنه

 شب کجا میخواد بره؟۲:۳۰هوروش _ آ ه تو این تاریکی و این بیابون  شک ساعت 

 «.نمی تونیم ریسک کنیم»گنده تلخ عصبانی گچت:

برو بیرون.بروبیرون »به سمت در هت دادم و گچتم: شرود کردم تکون دادن  ودم و گنده ی ارواح رو

 «.ریختم

در رو باز کرد و سریع پرید بیرون.فکر کنم این ماشین مال گنده ی ارواحه که این جور سریع پرید 

 .بیرون

منم سووریع پیاده شوودم و دویدم سوومت یکی از ت ه ها و نشووسووتم،به ت ه کناری ن اه کردم و همون 

فتم پشووووتش،وبعد ت ه بعدی وبعدی و بعدی.و تی ازشووووون دور شوووودم جور آروم آروم و نشووووسووووته ر 

شوورود به دویدن کردم،سوور  یابون برای اولین ماشووین دسووت تکون دادم. یلی آروم کنارم زد روی 

ترمر.صوودای داد کسووی رو شوونیدم،و تی برگشووتم گنده تلخ رو دیدم که چجوری داشووت میدوید تا 

پشووت سوورمون  BMW با راه افتادن ماشووین متوجهبرسووه بهم، ودمو توی ماشووین پرت کردم.ولی 

 .شدم که سرنشین هاش پسرای گنده بودن.به راننده ن اه کردم یه پیرمرد بود

یه پسوووووور جی ر میبینی و بعود هم تورو می + عاشووووووش هم چیوه فکر کردی  بره  ونش و بعود هم 

 میشین؟

ه تند رانندگی کنه؟ داد بی  یال وجدان داشووووووتم به این فکر میکردم که یعنی این پیر مرد میتون

 «تندبرو تندبرو»زدم:

سوووووورعتشووووووو زیاد کرد.سوووووور چند یانیه متوجه الیی هایی که میکشووووووید شوووووودم.  یلی ماهر الیی 

میکشید.نردیک نیم ساعت پلیس بازی داشتیم تا اینکه دی ه برای آ رین بار به بیرون ن اه کردم 

 .ندیدم BMW که ردی از

 .گممون کردن _

چه »دای بلند و شووووادی گچتم.پیرمرد شوووویک پوش ن اهی بهم اندا ت و گچت:این جمله رو با صوووو

 «اتچا ی افتاده بود؟
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من که از تعریف کردن داستان و کال حرف زدن  یلی  وشم می اومد شرود کردم تند تند از سیر 

تا پیاز رو تعریف کردن و تکون تکون دادن دستام و چشمام و سرم و  الصه اینردر جالب تعریف 

که پیر مرد از  نده داشووت نچله میشوود.این پیرمرد بیش از اندازه مهربون و شوویرین بود و با  کردم

 .د ت به همه رفتارهام ن اه میکرد و بهم گوش میداد

داسووتان تعریف کردن من اونجایی تموم شوود که وارد ماشووین پیر مرد شوویک پوش شوودم و داسووتان 

 (-;.ن من تموم شدوا عی از اونجایی شرود شد که داستان تعریف کرد

 

 پارت_پنجم#

 تاریخ_برلیان#

 عمو میشه منو تا جایی برسونید که بتونم برگردم؟ _

پیرمرد _ معلومووه کووه میشوووووووه د ترم،اصووووووال در  ونتون پیوواده میکنم،فرط کووافیووه ب ی  ونتون 

 .کجاست

شووووم های میشووووی شوووورود کردم تند تند تشووووکر کردن و دادن آدرم که و تی تموم شوووود پیرمرد چ

 «شمال؟تو بچه شمالی؟»رن شو که اطرافش پر بود از چین و چروا درشت کرد و گچت:

 «. ب...آره» وردم االن آروم سر جام نشستم و گچتم:من که اون مو ع تا االن تند تند تکون می

د ماشین رو به گوشه ن ه داشت،االن دی ه رسیده بودیم به شهر و همه جا پر از مغازه بود.چر ی

 «.ولی د ترم،اینجا تهرانه»سمتم و گچت:

 چی؟ _

اصووووال باورم نمیشوووود،دوباره ن اهم رو به  یابون تاریک و  الی از آدم دو تم با دیدن فسووووت فود 

 .پسر تهرانی چشمام از توپ تبدیت به  ابلمه شد

 یعنی چی؟ حاال من توی این شهر چیکار کنم؟ _

 پیر مرد _ هیی ا وامی اینجا ندارید؟

 .نه _

 .پیر مرد _ اشکالی نداره،من که نمردم که،آ ه یه فکری میکنیم

آ ه چه فکری؟ تاحاال پدر و مادرم کلی ناراحت شودن.معلوم نیسوت چند جارو دنبالم گشوتن و  _

دونه مامان پری چند بار چادر گت گلیش رو سوووورش کشوووویده و رفته در  ونه پیدام نکردن. دا می

 .ن،بابانعمت چند دفعه توی کوچه باغ ها دنبال من گشتهاین همسایه و اون همسایه دنبال م
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دسوووتمو به سووورم زدم و تو فکر فرو رفتم،من تو این شوووهر بررگ،بدون هیی پول و هیی آشووونایی،می 

 . وام چیکار کنم؟ صدای گرم پیرمرد باعث شد سرمو باال ب یرم و بهش ن اه کنم

برم  ونه  ودم اونجا بمون من فردا پیرمرد _ ناراحت هیی چیر نباش د ترم،من امشووووووب تورو می

 .شرکت کار دارم پس فردا جمعه راه میچتیم به سمت شمال

 ...ولی آ ه _

 «.دوست دارم  ونمو ببینی.من جابرم،جابر تهرانی تنها»اجازه نداد حرفم ادامه پیدا کنه و گچت:

 تنها؟ _

،یعنی تصووووووادف عمو جابر _ آره تنها،من هیی کسووووووو ندارم،همسوووووورم پن  سووووووال پیش فوت کرده

 .کرده،باهم تصادف کردیم

من فرط یکی از پاهامو از »یه عصوووووای چوبی که پشوووووت بود رو نشوووووونم داد و ادامه حرفش گچت:

 «.دست دادم ولی بدری دی ه عمرش سر بود.بعد از بدری  یلی تنها شدم، یلی

 بچه چی؟ _

 .بینعمو جابر _ من و بدری بچه دار نشدیم.اوفچف ب ذریم بیا بریم  ونمو ب

و بعد از این حرف راه افتاد.با ورود به  ونه،نه، ونه نه عمارت عمو جابر دهنم باز موند. دمتکاری 

اومد و  وش آمد گچت.ن اهی به لبام  دمتکار ها اندا تم،لبام های یه دسوووووووت و مرتب و 

 تمیر.روی لبام های  ودمم د یش شوودم،شوولواری که تابسووتون پارسووال  ریدم و مانتو  رمر رن  و

رو رفتم با شوووال و کچش مشوووکی،کچشوووام پاره شوووده بود و اکی،لبام های کهنه که همیشوووه تمیر 

 .هایی که افتاده کثیف و  اکی شدن بودن ولی امروز به  اطر اتچاا

 

 پارت_شیشم#

 

دادم دا ت و به  اطر لبام هام  یلی معذب شوودم،موهام که از زیر شووال بیرون زده بود با دسووت 

 «.بیا د ترم،بیا دنبال من»سرمو پایین اندا تم.عمو جابر دستی پشت کمرم زد و گچت:

دنبالش راه افتادم،در یه اتا ی رو باز کرد و تاا تاا کنان با عصوووووای چوبیش،وارد شووووود.وسوووووط اتاا 

 «این اتاا تو، وبه؟»ایستاد و گچت:

یبووا و گران  یمووت بود.دا ووت اتوواا رفتم این اتوواا  یلی بررگ بود،کموود و تخووت بررگ،همووه چیر ز 

 «.عالیه عمو جابر  یلی ممنون»گچتم:و
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پس پسووووووندیدی.این اتاا مهمانه،اگه دوسووووووت نداشووووووتی بازم اتاا »عمو جابر لبخندی زد و گچت:

 «.هست

 وام چروودر بمونم؟دو روز مراحمتونم بعوود دی ووه رفع زحمووت نووه همین  وبووه عمو.م ووه می _

 «.میکنم

 . وام دو روزی که اینجا هستی بهت  وش ب ذره عریرماطر همین میعمو جابر _ به  

 «عمو جابر؟»در جوابش لبخندی زدم و اون اومد از اتاا بره بیرون که صداش زدم:

 «جانم؟»برگشت و گچت:

 پس فردا به سمت شمال راه میچتیم دی ه؟ _

 .عمو جابر _ هرچند دوست داشتم که بیشتر اینجا باشی،ولی باشه پس فردا راه میچتیم

 «. فرط به  اطر اینکه  انوادت ناراحت نشند»ان شتش رو جلوم تکون داد و گچت:

میشوووه به  ونمون زن  برنم ب م که اینجا هسوووتم؟حتما تا »با به یاد آوردن  انوادم سوووریع گچتم:

 «.حاال  یلی ناراحت شدن

 ۴عمو جابر _ معلومه که میشووووه د ترم.ولی فعال بخواب فردا صووووبح زن  برن،چون االن سوووواعت 

 .کنیصبحه مامان بابات  وابن بیدارشون می

وای که چردر این پیرمرد مهربونه.ولی راسوووووتم می ه مامان بابا دیشوووووب تا دیر و ت دنبال من می 

 .گشتن حاال  وابن

راستی د ترم،گشنت نیست؟نمی  وای »رگشت و گچت:رفت که یه دفعه بعمو جابر داشت می

 چیری بخوری؟

من که  یلی گرسوونم بود همراه عمو جابر راه افتادم و رفتیم توی سووالن حذا  وری.صووندلی رو کنار 

شام،نه صبحانه،اصال نمی دونم چی هرچی که اسمش هست  کشیدم و نشستم،بعد از  وردن 

و  ور برداشووت.از جام بلند شوودم و به عموجابر  بعد از  وردنش سوویر شوودم و شووکمم دسووت از  ار

شووب به  یر گچتم و رفتم توی اتا ی که االن برای من بود و همین که روی تخت نشووسووتم از نرمی 

تشووک  واب از سوورم پرید. الصووه اینردر روی تخت ب ر ب ر کردم که  واب به چشوومام زور آورد و 

وم چشوووومام رو باز کردم.اتاا من که آفتاب به  واب رفتم.با  وردن آفتاب مسووووتریم به صووووورتم آر 

نمی  ورد! اصوووال پنجره نداشوووت که آفتاب بخوره.از جام بلند شووودم،وا...تشوووک من که اینردر نرم 

نبود.یکم که چشمامو مالیدم تازه یادم اومد که کجام،از جام بلند شدم،هنوز هم همون لبام های 

 .کهنه و کثیف تنم بود
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♥ @tarekhberlean♥ 

 تمپارت_هچ#

 

سووووووریع یه حمام رفتم و بعد که اومدم بیرون در کمد لبام هارو باز کردم.کلی لبام اونجا بود.یه 

شوووولوار آبی با یه بلوز صووووورتی پوشوووویدم و جلوی آینه شوووورود کردم به بافتن موهام،و تی کشووووی ته 

رو رفته بودم موهام بسووووووتم یاد کشووووووی افتادم که توی دهن هوروش کردم.همین طور که به فکر ف

چشمم افتاد به سینی صبحانه که روی عسلی بود و من از توی آینه میدیدمش. یر گرفتم سمت 

میر و شوورود به  وردن کردم.همه چیر بود، امه،شوویر،چایی،پنیر،مربا،عسووت،کرم کاکاهو و،وهیچی 

شوام  دی ه م ه  راره چردر چیر باشوه؟ البته که من جایی برای  وردن نداشوتم،چون سواعت چهار

 . ورده بودم

بلند شدم رفتم سمت در و آروم دست یره رو گرفتم،ولی پشیمون شدم و برگشتم سینی صبحانه 

رو برداشتم و دوباره به سمت در رفتم.دست یره رو فشار دادم ولی در باز نشد،یعنی چی؟در  راب 

در  راب  این»شووووده؟باز هم فشووووار دادم ولی فایده نداشووووت،با دسووووت بهش کوبیدم و بلند گچتم:

 «شده.کسی اینجا نیست؟

ولی مثت اینکه هیی کس نبود.سینی رو روی میر آرایش گذاشتم و برگشتم روی تخت.انردر به در 

و دیوار ن اه کردم که چت شدم.پاشدم رفتم سمت در و با مشت و ل د افتادم به جونش ولی فایده 

شاید بتونم کسی رو پیدا کنم نداشت،رفتم دوباره برم سمت تخت که پنجره توجهم رو جلب کرد.

صووداش برنم بیاد درو باز کنه.پنجره رو باز کردم و به پایین ن اه کردم.دوتا مرد گنده اونجا ایسووتاده 

بودن.با  وشووحالی صووداشووون زدم ولی اصووال تکون هم نخوردن.میدونم که شوونیدن ولی نمی دونم 

ه؟!مطمئنم کار  ودشووونه.اون چرا توجه نمی کنن!نکنه دیشووب برای عمو جابر مشووکلی پیش اومد

چهار تا پسر دست از سرم بر نداشتن و حاال هم معلوم نیست چه بالیی سر عمو جابر آوردن.وای 

حاال من چکار کنم؟چا ویی که توی سینی بود رو برداشتم و رفتم سمت در میدونستم حیر ممکنه 

غول بودم ولی فایده ولی  ب چیکار کنم چاره ای جر امید نیسوووت.نردیک نیم سووواعت با در مشووو

نداشت که نداشت.عصبانی چا و رو گوشه اتاا پرت کردم و پشت در لیر  وردم روی زمین. یره 

به پنجره به چیر های مختلف فکر میکردم،مثال اینکه چجوری میتونم فرار کنم؟!عمو جابر چی؟ 

ش.یا بهتره اون منو آورد  ونش و کمکم کرد،حاال معلوم نیسووت چه بالیی سوورش اومده که نیسووت

 !ب م چه بالیی سرش آوردن
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 پارت_هشتم#

 

واااای!! مامانم رو ب و،چردر حرص  ورده تا االن و به بابا نعمت  ر زده که چرا اجازه دادی د تره 

 .تنها بره بیرون و تو د ترم رو فرستادی بره

یه  به  ر ر های مامان فکر میکردم  ید،این آ رین راهه.رفتم همین طور که  فکری به مهنم رسوووووو

سمت پنجره و تا ا ر بازش کردم،ایستادم لب پنجره و دستامو محکم به لبه پنجره گرفتم.صدامو 

 «هی؟شما کی هستین؟»بردم باال و داد کشیدم:

دین؟به  دا اگه این درو باز نکنین  ودم رو چرا جوابمو نمی»یکم صوووووبر کردم و دوباره ادامه دادم:

 «.ت میکنم پایینپر 

اوف...هنوز هم توجه نمی کنن،حتی یه نیم ن اه هم نمی کنن که منو این باال ببینن.دم ایی مو از 

پام بیرون کشوووووویدم و پرتش کردم پایین که کنار یکی از مرد ها که ن هبان  طابشووووووون کنم بهتره 

؟ اون یکی دن وواییم افتوواد روی زمین،ولی بووازم هیی تکونی نخوردن.من نمی دونم اینووا آدم آهنین

روهم در آوردم و پرت کردم پایین که  ورد توی سر یکیشون.برگشت طرف پنجره و ن اهشو بدون 

 .هیی حرفی به پنجره دو ت

 . ودمو پرت میکنم پایین.به  دا راست می م.اگه درو باز نکنید  ودمو پرت میکنم پایین _

 وردم.صدامو بیشتر اشت و داشتم لیر میپاهام دی ه  درت اینکه روی اون لبه نازا باشه رو ند

 «...اگه نخوامم دارم لیر میخورم پس بهتره بیاین درو باز»باال بردم و داد زدم:

با بیشووووتر لیر  وردن یکی از پاهام حرفم نیمه تموم موند و این مسوووواوی شوووود با دویدن ن هبان به 

 طرف در عمارت.شرود کردم با ترم

 «....۳.......۲...۱»شمردن:

کردند االن مرده بودم.دی ه نمی تونم عرب سووووته که  یلی آروم میشوووومردم ولی اگه درو باز نمیدر 

 .بکشم و با اینکه با دستام محکم لبه پنجره رو گرفتم ولی دارم لیر میخورم

 .نهههه......۶.....۵.....۴ _

با  با لیر  وردن دسووووووتم جیغم رفت هوا که همون مو ع دسووووووتی رو روی کمرم حس کردم و بعد 

کشیده شدنم از پشت نچس آرومی کشیدم.اونی که منو از این دیوون ی نجات داده بود حاال مثت 

توپ پرتم کرد روی زمین.سرمو که باال آوردم ن اهم با عمو جابر یکی شد.سریع از جام بلند شدم و 
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وای عموجابر...شوووما  وبین؟من کلی ن ران شووودم!گچتم حتما »ند شووورود به حرف زدن کردم:تند ت

اون پسوووووورا یه بالیی سوووووورتون اوردن! وای عموجابر نمی دونین چردر  وشووووووحالم از اینکه حالتون 

 «. وبه

 «.وای  دایا شکرت که منو بیشتر از این شرمنده عموجابر نکردی»دستامو باال گرفتم و گچتم:

 دارو شووووووکر که سووووووالمی،حال منم  وبه و تو حاال حاال ها مهمون »ر لبخندی زد و گچت:عمو جاب

 «.منی

به ن هبان هایی که دور تا دورمون ایسووووووتاده بودن ن اهی اندا تم و دوباره ن اهمو به عمو جابر 

نه عمو جابر  یلی ممنون همین دیشب هم منو شرمنده کردین،انشاهللا دی ه فردا »دادم و گچتم:

میچتیم سوومت شوومال.راسووتی عمو شووما که گچتین امروز شوورکت کار دارین...البته به من مربو   راه

 «.نمیشه بهتره د الت نکنم

نمی دونم چطور این همووه حرف رو تنوود تنوود گچتم کووه جواب عمو جووابر روبووه یکی از ن هبووان هووا 

 «.محسن تو درو میبندی و با علی پشت در ن هبانی میدین»بود:

 «شما هم پشت پنجره»ه هم گچت:روبه دوتا دی 

می  وام این د تر کوچولو بدونه که به همه »به من  یره شوود ولی طرف صووحبتش با ن هبانا بود:

 «.نباید اعتماد کنه.میخوام بدونه تو بد دامی افتاده

 چی...چی می ین عمو جابر؟ _

 .عموجابر _به ظاهر آرومم ن اه نکن،اسید هم شبه آب معدنیه د ترم

 .  حرفاش بودم که بیرون رفتن و ن هبان درو توی صورتم بهم کوبیدهنوز گی

 

 پارت_نهم#

 

عمو جابر برام سووووخت بود که  نامردیداشووووتم به سوووومت تخت میرفتم که روی زمین وا رفتم.انردر 

 .حتی نمی تونستم مسافت بین در و تخت رو طی کنم

ب جابر  نه....عمو  نه... تار میکرد.اون بهم نه.... با من مثت د ترش رف کارو نمی کنه!اون  ا من این 

 ....کمک کرد.حتما یکی اونو مجبور به این کار کرده.آره،کار پسرا ست.مطمئنم....مطمئنم

 !چرا  ودتو گول میرنی د تر؟پاشو به جای گریه یه کاری بکن +

 :-( !..هیی کسواشکام صورتمو  یس کرده بودن،حاال چیکار کنم؟هیی کسو ندارم.
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دام کشووویدم و اجازه ندادم بیرون  چشووومامو بسوووتم و سوووعی کردم گریه نکنم.بغ ووومو توی گلوم به

برنه.صووحنه ی یه  تت جلوی رومه.هرچردر چشوومامو بیشووتر فشووار میدم تنها سوووزشووش بیشووتر 

میشووووووه و هیی تاییری روی صووووووحنه  تت نداره.هردو تچن  رو سوووووومت هم گرفتند ولی هیی کدوم 

چر ه و گلوله درسووت روی نمی کنن، یکیشووون لبام سووچید پوشوویده،بال ره دسووتش میشوولیک 

شووووووونه ی چف مرد فرود میاد،لبام سووووووچیدش پر از  ون میشووووووه ولی نه به اندازه لبام به  ون 

آحشووته شووده ی مرد که بی جون میون دریاچه ای از  ون دسووت و پا میرنه.جیغ میکشووم یه جیغ 

باز میشووووه و ن هبان ها به دا ت اتاا هجوم میارن.از ترم چشوووومامو  بلند و کر کننده،انردر که در

چند بار باز و بسوووته میکنم.ن هبان هایی که االن روبه رومن رو وسوووط صوووحنه ی  تت میبینم.همه 

چیر بواهم  واطی شوووووووده،اونوایی کوه میبینم پلیسوووووون نوه ن هبوان،دنبوال مجرم می ردن.ولی مجرم 

رط جیغ میکشووم و جیغ و جیغ و جیغ،ن هبان ها نیسووت،همون مرد لبام سووچید،نیسووتش،من ف

به طرفم میان و با بر ورد دسوووت یکی از اونا با کتچم از جا میرم.یه چیری به مهنم میاد نمی دونم 

 «.رهامممم»کیه یا چیه ولی با جیغ صداش میرنم:

 ...و کم کم توصت یه سوزن از حال میرم

کی اتاا باعث شوووود چشوووومامو راحت تر باز با احسووووام سووووردرد آروم الی چشوووومامو باز کردم. تاری

کنم.از جام بلند شووووووودم و به بیرون از پنجره ن اه کردم،هوا تاریک تاریک بود.ن اهمو از پنجره به 

سوووووومت سووووووواعت کشوووووویدم،چشوووووومام که به  اطر  واب آلودگی هنوز نیمه باز بودن،اندازه توپ 

هنم عبور کرد،به من آرامبخش بود.چرا من حاال بیدار شدم؟ همه اتچاا ها از م ۳:۲۰شدن،ساعت 

بامداده  واب بودم.سوورم شوورود کرد به گی  رفتن  ۳:۲۰زدن و من از صووبح دیروز تا االن که سوواعت 

روی تخت نشووسووتم تا مانع از افتادنم بشووم.بعد از چند د یره دوباره آروم از جام بلند شوودم.حاال 

در و دیوار و پنجره ن اه کنم.با به  که بیدار شووووودم باید یه فکری بکنم،نمیشوووووه که اینجا بمونم و به

یاد آوردن کلمه پنجره تو فکر این بودم که میشه یا نه؟ یعنی میشه؟با این سرگیجه ای که من دارم 

 .فکر نکنم.ولی حاال سعیم رو میکنم

از پنجره به بیرون ن اه کردم.اون دوتا ن هبان هنوز هم اونجا بودن.به باال ن اهی اندا تم و بعد 

ت ملحچه تخت و برش داشووووتم یه سوووورش رو به لبه تخت و سوووور دی ش رو به کمرم گره رفتم سووووم

زدم،تا اگه داشووتم می افتادم با این  ودمو ن ه دارم.بعد از اینکه از محکم بودن گره مطمئن شوودم 

رفتم و لبه پنجره ایسووتادم.روی لبه ی سوون ی ایسووتادم و پنجره رو بسووتم و  چلش رو زدم،دسووته ی 

 .تم.به ن هبان ها ن اهی اندا تم که پشیمون شدم،آ ه سرم گی  رفتپنجره رو گرف
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و آروم روی یکی از سووون  ها گذاشوووتم و نمای عمارت جوری بود که برجسوووت ی زیاد داشوووت،پاهام

روش ایسوووووتادم،آروم دسوووووتمو ول کردم،همین که نردیک بود بیچتم دسوووووتم رو به لبه پنجره باالیی 

با ترم و لرز  ودم رو کش آ تادم،پنجره  چت گرفتم. باالیی ایسوووووو به ی پنجره طبره  وردم و روی ل

 .بود،به بد بختی بازش کردم و آروم رفتم دا ت

 

 پارت_دهم#

 

اصووال کار آسووونی نبود ولی  ب من د تر شوویطون روسووتام و کت عمرمو از دار و در ت و دیوار باال 

به اطرافم د یش شدم که فهمیدم توی یه اتاا  واب هستم.روی  رفتم.ملحچه رو از کمرم باز کردم و

تخت رو که ن اه کردم با دیدن کسوووی که اونجا بود سوووه متر از جام پریدم.عموجابر با لبام  وابی 

که پوشوووووویده  یلی دلرک شوووووووده.جلوی  ندم رو گرفتم و مثت این دزدا همین جور که ن اهم به 

تم،دسووووووت یره در رو گرفتم و  یلی آروم بازش کردم.دوباره عموجابر بود آروم آروم به سوووووومت در رف

ن اهی به عمو جابر اندا تم،دستشو که زیر بالشش بود بیرون کشید و روی سینه گذاشت.آروم 

درو بستم،سالن پر از اتاا رو از ندر گذروندم،کسی به کسی نیست.دن ایی نداشتم و همین باعث 

آروم از پله ها پایین اومدم که دوتا ن هبان  دم در اتاا  شووده بود پاهام باعث ایجاد صوودا نشووه.آروم

 .رو دیدم.یکی  واب بود و یکی بیدار

 بهتر +

 .این که صد در صد.ولی عجیبه _

 وابه اون یکی بیداره بعد دوباره اون که  وابه نه هیچشووم عجیب نیسووت.اینا شوویچتی یکی می +

 .بیدار میشه اون که بیداره می  وابه

 وام چیکار کنم.از پله  ب باشووووه وجدان من کامال فهمیدم ولی فعال هیچی ن و که من ببینم می

ها بیشوووتر نمی تونسوووتم پایین برم چون میدیدنم.تو همین فکرا بودم که ن هبان آروم درو باز کرد و 

 !رفت دا ت.وا چیکار داره؟

 .شیطونه می ه دوباره برگرد توی اتاا ببین چیکار داره +

نه حلط کرد.سوووریع ولی آروم از پله ها دویدم و رفتم پایین.هنوز دوتا پله دی ه مونده بود که شووویطو

 «.به نچعته صبر کنی»صدای آشنایی از پشت شنیدم:
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برگشتم پشت سرم رو ن اه کردم دیدم همون ن هبان سیبیلو ایستاده ولی اینبار...اینبار...اسلحه 

 .داره. سر تچن  رو گرفت طرف من

 .نمیرنه فرار کننترم  +

 اگه زد مردم افتادم رو دست تو چی؟

 .هیچی،دیشو ن هبان میده +

من که اون مو ع تاحاال گی  به ن هبان ن اه میکردم و با وجدانم بحث میکردم حاال آروم از پشووووت 

 «.ببین یه پله دی ه بری پایین میرنم»یه پله پایین رفتم که اونم یه پله پایین اومد و گچت:

 .روم اومد پایینو آروم آ

 

 پارت_یازدهم#

 

اومدم در برم که بازومو گرفت و کشیدم سمت  ودش.برگشت سمت در بررگ عمارت و دستشو 

دور کمرم پیچید و منو محکم کنار  ودش ن ه داشت.تچن  رو به صورت دفاعی یکم روی سر من 

رفت و منو هم دنبال  ودش میکشید.اینجا چه در می گرفت و تند تند به سمتو یکم به جلو می

 بره از عمارت بیرون؟ بره؟چرا داره منو می

 «چی شده محسن؟»داشتم به همینا فکر میکردم که صدایی از پشت گچت:

فکر میکنم ن هبان هم جا ورد و برگشوووووووت طرف صووووووودا و منم با  ودش چر وند.همین جور که 

 «داشت فرار میکرد»:تچن  رو به سمت من گرفته بود گچت

با تچن ش توی کمرم کوبید و هلم داد سوووووومت پله ها.پرتم کرد توی اتاا که دوتا زانو هام محکم با 

سووورامیک ها بر ورد کرد و درد شووودیدی گرفت.صووودای نالم با صووودای چر یدن کلید توی در یکی 

 ....شد.همون جا روی زمین تو  ودم مچاله شدم و چشمام کم کم گرم شد

م درد توی پهلوم سوووریع چشووومام رو باز کردم،عموجابر رو با سووو رمه های در هم پیچیده با احسوووا

باالی سوووورم دیدم.با تکون دسووووت عموجابر توجهم به ن هبان ها که دور تا دورم جمع شوووودن جلب 

شوووووود.یکی از ن هبان ها محکم توی پهلوم زد،صوووووودای نالم منو یاد و تی که از  واب بیدار شوووووودم 

 .سام کردم درد ل د زدن بوداندا ت،دردی که اح
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اومدم از جام بلند بشووووم که ن هبان پرتم کرد روی زمین و دسووووت و پامو بسووووت و با یه حرکت منو 

روی کولش اندا ت. ن هبان دی ه یه حله روی سرم کشید و بعد بر ورد تچن ش با سرم رو حس 

 «.برو»کردم که گچت:

 

 پارت_سینردهم#

 

با پرت شوودن بطری آبی به طرفم،از جا پریدم و از فکر بیرون اومدم.هجوم بردم سوومت بطری و اونو 

چن  زدم،سووریع در بطری رو باز کردم و آب گرم رو به گلوم فرسووتادمفاضووافه آب رو کنار گذاشووتم و 

ین دوباره گوشووووه اتا ک زانو هامو بغت گرفتم و شوووورود کردم به شوووومردن  دم های ن هبان که توی ا

بندم اونم حوصووولش سووور رفته،ولی اون یه ن هبانه رفت و بر می شوووت.شووور  میراهرو کوچیک می

 .باید به اینجور چیرا عادت کرده باشه

 .شاید تازه استخدام شده +

 .ا ا ا  وجدان اومدی؟ داشتم امیدوار میشدم که افسردگی گرفتی دی ه نمیای

 .نه عریرم من همیشه پیشتم  یالت راحت +

بی حوصله از حرف زدن با  ودم دست کشیدم.ان شتم رو بین  اا نرم فرو کردم و اونا رو تکون 

 .تکون دادم

نه سوواعت دارم که ببینم سوواعت چنده و نه گوشووی که  ودمو باهاش مشووغول کنم. سووته دسووتی 

روی موهام کشوویدم و مرتبشووون کردم.سوواعت ها می ذره و ان شووت من هنوز هم بین  اا ها وول 

ره و به در  یره شدم.شاید هم بیشتر از یک د یره نیست که اینجا نشستم،ولی هرچی که میخو

هسووت یانیه ها مثت مادر  سووته ای که عصووای چوبیشووو روی زمین آفتاب  ورده می کوبه و آروم 

آروم از پشوووووت چراغ  رمر که  یلی و ته جاشوووووو به سوووووبر داده  دم بر میداره،ومن مثت راننده ای 

 .رسیدن به بیمارستان عجله داره و یکی یکی  دم های پیرزن رو میشمارههستم که برای 

نمی دونم چردر و در مورد چی فکر کردم تا اینکه ن هبان الحر و جوانی که صووووووبح تا االن دم در 

کشه و روبه من می ایسته.عمو ایستاده بود،حاال میاد دا ت و دستی توی موهای جو گندمیش می

از اینکه ن هبان دی ه هم که سوویبیت های کلچت داره میاد دا ت در بسووته جابر میاد دا ت و بعد 

 .میشه
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چشووووووم های عسوووووولی ن هبان منو یاد گنده تلخ میندازه.عمو جابر  یلی سووووووریع جلوم اسووووووتاد و 

 «.سالم د ترم»گچت:

یه نچر که حدم میرنم یکی از نوکر های عمو جابر باشوووووووه هی صووووووندلی آورد عموجابر روی اون 

 «چی میدونی؟»اشو روی هم گذاشت و گچت:نشست.دشت ه

 در چه مورد؟ _

 «!درمورد اینکه پدرت چی میخواد؟»عمو جابر کالفه گچت:

 .نمی دونم _

عمو جابر به ن هبان ها اشاره کرد و مرد الحر و جوان به طرفم اومد و یره لباسم رو گرفت و کشید 

 .تا بلند شم

 

 پارت_دوازدهم#

 

ره.یه کشووه.احسووام میکنم توی یکی از شووهربازی های شوومالم و سوورم داره گی  میسوورم سوووت می

جایی پرتم میکنن روی زمین و حله از سوورم کشوویده میشووه.سووعی میکنم کمی  ودم رو تکون بدم 

ولی فایده نداره،اصووال جونی برام نمونده و این طبیعیه،از دیروز صووبح که صووبحانه  وردم هنوز آب 

نخوردم.به اطرافم ن اه میکنم یه جایی  یلی شبیه به طویله.همه جا سرده،از  اا روی زمین هم 

گرفته تا دیوار فلری این  چس،احسووووووام میکنم یه حیوون  ون یم که االن توی  چسووووووش منتدر 

 .آبه.عمو جابر روبه روم و یه ن هبان کنارم با تچن  ایستاده

 .ال ره اومدیعمو جابر _ چند سالی بود منتدرت بودم،ب

همین که اومدم یکم تکون بخورم و توی جام بشووووینم ن هبان با ل د به شووووونم کوبید و دوباره پرت 

میدونی، یلی زرن ی!هچت ساله که منتدرم »شدم روی زمین.عموجابر لبخند شیطانی زد و گچت:

این بیای و نیومدی.حاال هم که اومدی میخواستی فرار کنی. سمت اون پسرم که نشدی  سمت 

 «.پسرم میشی

 «.من گرسنمه»جواب تمام این حرف هارو با دوتا کلمه دادم:

با ن هبان هایی که دم در بودن بیرون رفت.دوتا از ن هبان ها دنبالش رفتن  بعد از پی پی کردن 

ولی اون دوتای دی ه که دیروز هم دم در بودن پشت در ایستادن.در باز شد و از همون جا یه ظرفی 

.به سوووختی در ظرف رو باز کردم،همین طور که فکر میکردم ظرف حذاسوووت.سوووویب طرفم پرت شووود
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زمینی پخته شوووده و برن  بی مره ای که من از گرسووون ی تا آ رش رو  وردم.بعد از اون بلند شووودم 

 «. وامکمی آب می»رفتم طرف در و میله ی آهنی رو توی دستام گرفتم،روبه ن هبان گچتم:

ن با ن هبان دی ه کمی پی پی کرد و بعد یکی شووووووون از اینجا دور ن هبان بدون جواب دادن به م

 .شد.تنها چیری که من از ن اه کردن به اطراف می دیدم دیواره های فلری بود و هیی چیر دی ه

رفتم روی زمین پر از  اا و شن های نرم نشستم و ظرف پالستیکی رو توی سطلی که کنارم بود 

م و به حرف های عمو جابر فکر کردم.مندورش از اون حرفا چی پرت کردم.سرم رو توی دستام گرفت

 !!!بود؟اینکه  سمت اون پسرم نشدی  سمت این پسرم میشی

 

 پارت_چهاردهم#

 

و تی از جام بلند شدم همون کسی که صندلی عمو جابر رو آورده بود و سنش هم بیشتر از دوتا 

د طرفم و سوور یه حرکت آنی با مشووت توی شووکمم کوبید.صوودای جیغم منو ن هبان دی ه میرد،اوم

اندازنه.صووووووودای جابر که حتی دی ه مرد هم نمی  وام یاد جیغ های ضووووووعیف د تر بچه ای می

 «.حرف برن»اسمشو برارم چه برسه به عمو توی گوشم می پیچه:

 چی حرف برنم؟چی ب م؟ صدا یک بار،دوبار،سه بار، و چندین بار توی سرم تکرار میشه.در مورد

و اینبار رگبار ل د هایی که توی شووکم و پهلوم چند یانیه ای میشووه که سوواکتم و باز هم اشوواره جابر 

زده میشووه.پلک هام رو به زور باز کردم.مهنم سوومت همون د تر بچه ای کشوویده میشووه که شوواید 

کشه و آروم گریه شیش سال بیشتر نداره و به  اطر سیلی اون مرد سچید پوش جیغ ضعیچی می

 کنه.اون مرد کیه؟چرا اونو به یاد میارم؟می

 «...برای امروز کافیه،ولی باید زیاد فکر کنی وگرنه دفعه بعد»جابر از جایش بلند شد و گچت:

حرفشو نیمه گذاشت و از اتا ک بیرون رفت.ن هبانی که اون مو ع تا االن منو ن ه داشته بود ولم 

وی شکم و پهلوم زیاد شد.ن هبان چشم عسلی کرد و رفت بیرون،محکم روی زمین  وردم و درد ت

شوناسومش.دسوتم رو به سوختی سومت بطری با یه حالت  اصوی ن ام میکنه،حالتی که اصوال نمی

بردم و برش داشوووتم،بعد از اینکه درشوووو باز کردم  سووومتی از آب رو به ریه هام فرسوووتادم.بی جون 

 .روی شن های نمرم افتادم و به سرف  یره شدم
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الی چشوومامو باز کردم.سووعی کردم از جام بلند شووم ولی نتونسووتم.دسووتم رو باال  یا احسووام سوورما

کش رو دورش اندا تم.آروم لباسووووووم رو کنار زدم.جای آوردم و موهای بهم ریختم رو جمع کردم و

 .مشت و ل د هاشون کبود شده بود و این کامال طبیعی بود

ون سوووال ها.امروز کسووی کتکم نرد و این در باز شوود و جابر و آدماش توی اتا ک ریختن و بازم هم

امیدوار کنندم،ولی اینکه االن شووب شووده و من هنوز هیچی نخوردم،حتی آب! وب این می تونه 

 .نشونه آحاز کابوم باشه

 

 پارت_پانردهم#

 

میرن.یه روز حذا  فکر میکنم نردیک به یک ماه باشه که هروز میان و سوال های تکراری می رسن و

 ورم و امروز هم اجازه ی  وابیدن ندارم.دی ه نمی  ورم،یه روز آب نمی  ورم،یه روز هم کتک می

 سووته شوودم،یا شوواید هم عادت کردم به شوومردن  دم های ن هبان دم در.شوواید بیشووتر از هرار بار 

حسووام میکنم سوووراخ های دریچه کولر رو شوومردم.بع ووی و ت ها اینردر شوودت سوورما زیاده که ا

حتی وجدان وراجم هم یخ زده.باز هم در باز میشه و جابر میاد تو،امروز بار دومیه که میاد.ایندفعه 

می ه چند روزه اینجام.ازم میخواد حرف برنم ولی مهن من درگیر اینه که این یک هچته مثت یک 

 .ماه گذشته برام.یعنی هنوز عیده

 .جابر _ حرف برن د تر،حرف برن

 .ی میدونی؟ب وجابر _ چ

 جابر _ زبون باز کن د تر،نمی  وای که بدتر از اینی که هست بشی

کنه یا هرکدوم از سوووال ها دوبار،سووه بار،و چهار بار تکرار میشووه.ولی نمی دونم جابر تکرارشووون می

 !مغر من؟

دم و جابر بیرون رفت. بت از اینکه پلکام روی هم برن ن هبان محکم توی صووورتم کوبید.از جام پری

توجهم به نچس های بلند ن هبانی افتاد که حاال اومده بود دا ت،تند تند دور تا دور اتا ک راه 

رفت و من همین جور که  دم هاشو میشماردم چشمام گرم شد.ل د ن هبانی که کنارم ایستاده می

ده.بعد از باعث میشه دوباره بیدار بشم.برای اینکه جلوی  وابیدنم رو ب یره سه تا ن هبان فرستا

ایسووته.به ن هبانی نمی دونم چند سوواعت و یا شووایدم د یره جابر دوباره میاد دا ت و روبه روم می
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بین د تر  وب،اگه حرف نرنی »رفت اشاره کرد کنارش بایسته و گچت:که اون مو ع تا االن راه می

 «.اه کنهدونی و چی یادت اومده منم مجبور میشم بکشمت.این آ رین ر و به من ن ی چی می

من هیچی نمی دونم »این بار سوووومیه که امروز میاد اینجا.یه دفعه عصوووبانی شووودم و داد کشووویدم:

میچهمی؟نمی دونم!من نمی دونم توکی هسووووتی و چی میخوای ولی هرچی که هسووووت من هیچی 

کس دی ه  نمی دونم.میچهمی؟احمش نچهم!پیرمرد  رفت،پدر من به جر یه کشوووواورز شوووومالی هیی

 «!چهمی؟ده  ب نمی فهمی دی ه موضود همین جاستای نیست.می

 

 پارت_شانردهم#

 تاریخ_برلیان#

 :جابر از حرف های من به جوش اومد و داد زد

جابر _ این د تره ی نچهم رو انردر برنید تا بچهمه با کی داره حرف میرنه! انردر میرنید که فرط 

 !جسدش برا من بمونه

هبان محکم با مشووت توی صووورتم زد که کنار لبم پاره شوود و  ون ازش بیرون و بعد بیرون رفت.ن 

 :زد.یه جیغ بلند کشیدم و داد زدم

 !!!ولم کنید _

 .ولی فایده که نداشت هیی...برای زدن تشنه تر هم شدند

ن هبان دی ه با ل د توی زانوم زد که روی زمین پرت شووووودم و با ل د بعدی که توی سووووورم زد،سووووورم 

 .یوار فلری بر ورد کردمحکم با د

 !!!یاد یه چیری افتادم...یه صحنه ی دعوا...بازهم همون مرد پیرهن سچید و...و جابر

 .دارن سر یه چیری دعوا میکنن...یکم که شد سروصداشون بلند شد

 .جابر تچن شو روی سر مرد پیرهن سچید گذاشت

 !من یه گوشه ایستادم...ان ار که دارم فیلم ن اه میکنم

 :همین که جابر اومد شلیک کنه دویدم سمت مرد پیرهن سچید و گچتم

 !!!بابا _

 !اون گچت بکشینش...شما که نمیخواین همچین کاری بکنین! میخواین؟ +

 .اروم الی چشمامو باز کردم

 .دوتا ن هبانا که منو کتک میردند باالی سرم و ن هبانی که سیبیلو و هیکلی بود کنارم نشسته بود
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 !!!بی افتادم که دیدمیاد  وا

 :اروم زمرمه کردم

 بابا؟ من به کی گچتم بابا؟؟؟ _

 .اون دوتا ن هبان زیر کتچمو گرفتن و منو کشیدن باال

همین که اومد با ل د توی پهلوم برنه ن هبانی که نشووووسووووته بود بلند شوووود و گچت: بهتره اول بریم 

 !شام بخوریم

 !و گچت: اره منم  یلی گشنمهن هبانی که گارد گرفته بود طرفم رفت کنار 

 .سه تایی باهم بیرون رفتن و منو روی شن های سرد پرت کردن

از درد توی  ودم مچاله شدم.از بر ورد ل دی که توی سرم زد و گرسن ی زیاد و بیخوابی سرم داره 

 !منچجر میشه و سرگیجه گرفتم

 .اشک از گوشه چشمم سرازیر شد

حیر از اینکه توان تکون دادن دستمو نداشتم  طره های دی ه  اومدم با ان شتم ب یرمش...ولی به

 !!!اشک نشان از این بود که جلوگیری از اشک هام بی فایدم

داشوووتم به چیرایی فکر میکردم که نمیدونسوووتم چیه! یه تصوووادف...سووور یه نچر محکم به شووویشوووه 

 !!!بر ورد میکنه...نمیتونم ببینمش

 .یر ها توی مهنم میادهمین طور که به در  یره شدم این تصو

 .ن هبان پر از ریش اومد دا ت

 .کنارم ایستاد و با یه حرکت منو از روی زمین بلند کرد و وحشیانه توی بغلش فشرد

 !از درد جیغی کشیدم که در دهنم رو گرفت و گچت:هیوووش

 پارت_هچدهم#

 

از عمارت که نچهمیدم چی شوووووود.در یه جوری از اتا ک بیرون زد و دوید توی باغ و بعد هم بیرون 

ماشین رو باز کرد و نشست توی ماشین و منو هم دنبال  ودش برد دا ت،یه نچر رانندگی میکرد 

 «!منو کجا میبرین؟چیکار میکنین؟هی»که نمیدیدمش،جیغ کشیدم:

اصال دلم نمی  واست دوباره دست یه مشت آدم زبون نچهم مثت جابر بیچتم.ن هبان دستشو در 

دستش  یلی « وای آزاد بشی؟پس آروم باشساکت باش،م ه نمی»نم گذاشت و آروم گچت:ده

 .لرزیدسرد بود،ان ار که ترسیده.حتی صداشم می
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راننده  یلی سووریع رانندگی میکرد،تند تند الیی میکشووید و شوواید سوور پن  د یره ماشووین رو ن ه 

بعد هم فهمیدم که آروم  داشت.ن هبان منو که حتی نمی تونستم روی پاهام بایستم بغت گرفت و

روی یه تخت گذاشووووووتم.انردر ضووووووعیف شوووووووده بودم که نتونسووووووتم اطراف رو ببینم و بچهمم که 

ام کم  وابی میکردم ولی از درد چشووووومام روی هم نمیرفت.یه نچر اومد باالی کجام. یلی احسووووو

 ...سرم و بعد نمی دونم چی شد که کم کم  وابم برد

به اطراف ن اه میکردم،یه اتاا زیبا ولی سووواده،من کجام؟اومدم بلند شوووم که درد توی گردن و کمرم 

نی من کجووام؟کی منو برد پیچیوود.بووه  ودم ن وواهی انوودا تم،یووه پوواهووام بووانوود پیچی شووووووووده.یع

بیمارستان؟اون ن هبان؟در باز شد و یه نچر اومد دا ت،یه پسر با موهای مشکی و چشم های تیله 

 .ایی و دماغ  لمی.این پسره وا عا  وش له

  اا تو سرت  وب شدی باز هیر شدی؟ +

 «حالت  وبه؟»ا ا ا  وجدان اومدی؟دلم برات تن  شده بود.پسر اومد کنار تخت و گچت:

 تو کی هستی؟ _

 .پسر _ نترم،من باهات کاری ندارم

 تو کی هستی؟ _

پسووور _ دکترت گچته کمرت و گردنت آسووویب دیده ولی  یلی جدی نیسوووتفپات شوووکسوووته.دکتر 

نتونست توی  ونه پاتو گی ب یره،برا همین امروز میریم برای گی گرفتن پات و عکس از سرت.آ ه 

 .کس ب یره ازش.شاید مشکلی باشهدکتر گچت به سرت ضربه  ورده و باید ع

 تو...؟ _

 «.نترم مشکلی نیست،فرط برای احتیا »پرید وسط حرفم و گچت:

 سوال منو جواب بده،تو کی هستی؟ _

 .پسر _ من آتشمفآتش در شنده

 ( انم در شنده... انم در شنده +)

 «ر شنده؟د»با به یاد آوردن صدایی که داشت یه نچر رو به اسم در شنده صدا میرد گچتم:

 .آتش در شنده _ بلهف ب این فامیلیمه.من میرم آماده بشم بیام باهم بریم بیمارستان

 !نه...نه کجا میری صبر کن ببینم _

 !رفت بیرون و درم پشت سرش بست

 اه احمش چرا میری؟آ ه تو کی هستی؟
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 پارت_هجدهم#

 

میشووه منو با  ودش میبره؟مثت عروسووک شوودم که هر باری دسووت  دایا چرا هر باری یه نچر پیدا 

یه نچر می افتم و آ رم یه گوشووووووه پرتم میکنن میرن.این پسووووووره آتش دی ه کیه؟ اون ن هبان چه 

 نرشی داشت؟کی بود؟اون منو آورد؟چرا بهم کمک کرد؟م ه آدم جابر نبود؟

ا ماشووووو کشووووید توهم و آروم بهم تو همین فکرا بودم که در باز شوووود و یه د تر جوون اومد دا ت.

نردیک شووووووود،لبام چهار ونه سووووووچید آبی و یه دامن چین دار سووووووچید آبی داشوووووووت.این دی ه 

کنه ان ار میخواد بکشووتم.یه  دم دی ه بهم نردیک شوود و بعد سووریع از کیه؟جوری یا ا م ن اه می

 اتاا بیرون رفت و محکم درو بهم کوبید.وا یعنی چه؟ این چشه؟

ا ...هنوز آماده »گچت:از شوود و همون پسوور یا بهتره ب م آتش در شوونده اومد دا ت ویکم بعد در ب

 «نشدی؟من آبجیم رو فرستادم بیاد کمکت کنه.نیومد؟

 .اون آجیت بود؟ اومد تو ولی سریع از اتاا زد بیرون.نمی دونم منو شکت چی دید که جنی شد _

 «با تو هم نتونست»شده باشه گچت: لبخندی اومد روی لب هاش و بعد مثت اینکه متوجه چیری

 چی رو نتونست؟ _

 .آتش _ بی  یالفبیا کمکت کنم آماده بشی.سریع باید بریم بیمارستان تا نوبتت رد نشده

در کمد که گوشه سمت راست اتاا بود رو باز کرد و یه مانتو شلوار مشکی بیرون کشید،با شال و 

کچش  رمر و اندا ت روی تخت.توجهم به لبام های تنم جلب شدفیه تیشرت و شلوارا نارنجی 

تنم بود.اینجا کجاست؟نکنه ایران نیست؟آ ه  واهرش هم لبام درست و حسابی تنش نبود!نه 

 ه!یعنی من نچهمیدم که از ایران  ارج شدیم؟امکان ندار 

 .آرهفو تی نچهمیدی کی لباساتو عوض کرده +

 !!!وای وای این وجدان راست می ه ها! اا تو سرم

 آتش _ ه ی!؟کجایی؟

از جام پریدم و کم کم حواسووووم رو به آتش دادم.اومد سوووومتم و شووووونم رو گرفت،سووووعی کرد بلندم 

 .شستمکنه.کم کم و آروم آورم توی جام ن

 .آتش _ من میرم بیرون مانتو تو ب وش.تا بعد کمک بیارم شلوارت رو عوض کنه
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 پارت_نونردهم#

 

 «آ ا آتش؟»رفت بیرون که صداش زدم:داشت می

 «بله؟»یکم مکث کرد و بعد برگشت طرفم و گچت:

 .نیازی نیست کمک بیارید، ودم لباسامو عوض میکنم _

 میتونی؟ شده.مطمئنی _ ولی پات شکسته و باندپیچی آتش

 .آره این شلوارکی که پامه گشاده میتونم درش بیارم _

آتش _ آره  ب.دکتر که اومد باال سرت،به اعدم  انوم گچت شلوارا گشاد و راحت پات کنه.ولی 

 .بازم اگه نتونستی من پشت درمفصدا برن کمک بیارم

 .باشه _

فووت در حووالی کووه فکر میکردم پسوووووور وبیووه و بعوود از اینکووه فهمیوودم کیووه و آ ووا آتش کووه بیرون ر 

به من کمک کرد میتونم بهش اعتماد کنم و ازش بخوام منو برسووووووونه  چیکارسوووووووت و برای چی 

 ونهفلباسووامم به سووختی پوشوویدم و بعد صووداش زدم که اومد دا ت.ازش  واسووتم شووونه رو بهم 

و بعد ایستاد که من شونه زدنم تموم بشه که یه جایی از بده تا موهامو شونه برنم،همین کارو کرد 

موهام چنان گره  ورده بود که هر کاری میکردم باز نمی شوووودف الصووووه با موهام جن  گرفته بودم 

 .که اومد نردیک و شونه رو گرفت و سعی کرد گره موهام رو باز کنه

 پسر مهربونه

 .مبارا صاحابش +

ناگهان صدای جیغم بلند شد.چنان موهامو میکشید که  همین این فکر توی سرم نرش بست که

حال انردر موهامو نکشوویده بود.بعد از اینکه من کلی جیغ کشوویدم تا  د تر حسووود همسووایه تا به

موهام شوووووونه شووووود،بلند شووووود یه کش بهم داد تا موهامو ببندم.به وا عیت باید ب م تاحاال جنس 

 :-)!مذکر موهامو ندیده بود که این پرو شونه زد موهامو.البته آدمای جابر رو حساب نکنیم

 ه تازه طلبکاری؟پرو پرو،گره موهاتو باز کرد +

  ب م ه  ودم بلد نبودم گره موهامو باز کنم؟

 ! وب بلد نبودی که اومد کمکت کنه دی ه.از بس که آروم آروم آماده میشی!بجنب بابا +

تو همین فکرا بودم که دیدم شووال  رمر رو طرفم اندا ت و کچشووام رو پایین پام روی زمین اندا ت 

 «و د تر.عجله دارمبد»و گچت،:
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 !به من چه!؟عجله داری نمی اومدی منو ببری بیمارستان

شووووال رو روی سوووورم اندا تم و مرتبش کردم و آروم آروم کچش هامو پوشوووویدم.به  اطر اینکه نمی 

تونسووووتم روی پام راه برم یه  انمی آورد که اینجور که فهمیدم همون اعدم  انوم بود.کمک کرد تا 

می بستم که اونم اومد درو د و رفت.داشتم در ماشین رودر ماشین برم و بعد منو سوار ماشین کر 

 .ببنده و دستش با دستم بر ورد کرد.دستش سرد بود

 !چردر سردین؟ _

 «صبحونه نخوردم،فشارم افتاده» یلی سرد تر از دستش گچت:

 .وبعد سریع درو بست و رفت از اون طرف سوار ماشین شد

 !پس باید  ودتم به دکتر نشون بدی _

 .یازی نیست.گچتم که صبحونه نخوردمآتش _ ن

سرم رو به معنای تایید حرفش تکون دادم و و تی دیدم نمی  واد حرفی برنه منم چیری ن چتم.تا 

 .اینکه رسیدیم بیمارستان

 

 پارت_بیستم#

 

بشوینم.آروم آروم  آ ا آتش پیاده شود و  یلی سوریع از بیمارسوتان یه ویلچر آورد و کمک کرد روش

راه افتاد.همین که رسیدیم منشی دوبار پشت سر هم اسممو صدا زد.آ ا آتش سریع جلو رفت و 

 «ما هستیم.بریم دا ت؟»گچت:

 !منشی _ کجایید آ ا؟نردیک چهار پن  بار اسمتونو صدا زدم.بچرمایید دا ت

مع شدم.نمی دونم چی آ ا آتش جوری به د تره منشی ن اه میکرد که منم ترسیدم و تو  ودم ج

 «!ولی  ب اشکال نداره»شد که منشی گچت:

آ ا آتش ویلچر رو گرفت و رفت سمت اتاا.وارد اتاا دکتر شدیم.دکتر یه مرد میان سال با موهای 

 .طالیی و چشمای سبر بود.حاال من می م اینجا ایران نیست،باز تو می ی هست

 . ب آ ه هست +

 دونی مثال؟از کجا می

 .تر حتی چادرم داشت.دی ه روسری که روسریمنشی دک +

 راست می ی؟
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 .کور +

 .بی ادب

آ ا آتش که دوباره ویلچر رو راه اندا ت باعث شوود از حرف زدن با  ودم دسووت بردارم.وارد یه اتاا 

فکر نمی کنم مشکلی باشه.حاال »دی ه ای شدیم که دکتر اومد از سرم عکس گرفت و بعد گچت:

 «واب بیاد ببینم چی میشهشما منتدر بمونین تا ج

 آتش _ ک ی باید جوابشو ب یریم؟

دکتر _ باید در مورد چنتا موضود باهاتون صحبت کنم.حاال بعد زمان رسیدن جواب رو هم می م 

 .بهتون

یه چند لحده منتدر بمون من ببینم این »آ ا آتش سووووووری تکون داد و بعد منو برد بیرون و گچت:

 «دکتره چی می ه برمی ردم

عد از این حرف دوباره رفت دا ت اتاا دکتر.توجهم به بچه کوچولویی جلب شد که احتماال پن  و ب

مامان درد »گچت:یا شش سالش بود و دستش شکسته بود و داشت گریه میکرد.بچهه مدام می

 «میکنه

 .و پشت سرش  ودش رو پرت میکرد دل مامانش و گریه میکرد

گچت که باید بریم و بعد راه افتاد. باید با صوووووودای آ ا آتش به  ودم اومدم که صوووووودام میرد و می

 .رفتیم پامو گی ب یریممی

 . الصه رفتیم پامم گی گرفتیم و دوتا عصای مخصوص هم گرفتیم

 !گچتی عصا یاد جابر افتادم.اون که اصال عصاشو دست نمی رفت؟ +

 .زی دادن من بود.حتی اون عصا و داستانی که گچتراست می ی.همه اینا به  اطر با

 «من میرم ماشین رو از پارکین  بیارم.همینجا بمون»رسیدیم در بیمارستان که آ ا آتش گچت:

و رفت.کنار  یابون ایسوووووتادم و به رفت و آمد ماشوووووین ها ن اه کردم.اومدم موهامو درسوووووت کنم و 

شووود و نردیک بود بخورم زمین که یکی از بکنمشوووون زیر شوووال که همون مو ع عصوووا از دسوووتم ول 

پشت محکم گرفتمفبعد عصا رو به دستم داد و آروم آروم کمرم رو ول کرد.برگشتم سمتش و دیدم 

یه پسووور نوجوونه.این پسوووره چطور منو انردر محکم گرفت؟درسوووته جثه ریری داره ولی معلومه یه 

 .پسر دبیرستانی بیش نیست

 « یلی ممنون پسر جان»و گچتم: به هرحال لبخندی روی لبم آوردم

 «بهتره بیشتر مواظب باشی»پسر لبخندی زد و بعد دستی روی بازوم کشید و گچت:
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با اینکه از این کارش  وشوووم نیومد ولی حوصوووله شووور نداشوووتم و بنابراین اومدم  داحافدی کنم و 

 «تو مواظب  ودت باش جوجه»برم که صدای بلندی از پشت سرم شنیدم:

دیک شد و و تی فهمیدم آ ا آتشه که د یرا پشت سرم بود.شونه هامو گرفت و منو صدا کم کم نر 

 صد بدی نداشتم داداش »سمت  ودش چر وند که مطمعنم کرد  ودشه.پسر با لکنت گچت:

 «ف...فرط به خ.. واهرت ا...مک کردم

 «.اون  واهرم نیست»آ ا آتش همین طور که شونه های منو فشار میداد گچت:

پس »ی لب پسوووووور نوجوون اومد ولی  یلی سووووووریع  ودشووووووو جمع و جور کرد و گچت:لبخندی رو

 «.دوست د ترته؟!راستش اگه ن رفته بودمش االن دستاشم شکسته بود

 .آتش _ باران دوست د تر من نیست.حاال هم سریع از این جا برو پسر جون

ایی کرد و سووووووار پسووووور که مثت موش فرار کرد آتش منو به سووووومت ماشوووووین که کنارمون بود راهنم

 .شدم.و  ودشم سوار شد و ماشین رو روشن کرد

اون مو ع که داشوووتیم می اومدیم فهمیدم شووومالیم.و حتی  ونه آ ا آتش توی جن ت های شووومال 

 .بود،یه  ونه ی ویالیی زیبا

ببخشید آ ا آتش میشه رسیدیم به جن ال یکم آروم برین؟دوست »با اینکه روم نمیشد ولی گچتم:

 «ف رو ببینمدارم اطرا

ید و  به  یابون چشووووووم دو ت.نچس عمیری کشوووووو باره  عد دو یه لحده روکرد سوووووومتم و ب برای 

 «من..... یلی  وب باشه»گچت:

 .مثت اینکه اول  صد داشت یه چیر دی ه ب ه ولی حرفشو عوض کرد
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د میشوووود. یلی آروم یه گوشووووه ای زد روی ترمر و پیاده همین طور که آروم آروم از کنار در ت ها ر 

 «.بلند شو»شد.منم در سمت  ودم رو باز کردم که آ ا آتش با دوتا عصا اومد سمتم و گچت:

یادم نمیاد که گچته باشوم جایی »عصوارو ازش گرفتم.از ماشوین که پیاده شودم روبه آ ا آتش گچتم:

 «...ن ه

 «.یاز به هوای آزاد داشتمن»هنوز حرفم تموم نشده بود که گچت:
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اوه.آره شما گچتین که صبح صبحونه نخوردین.بهتره سریع بریم  ونه،به  اطر همینه حالتون  _

 .بده

 .شما آتش _ دی ه بهم ن و

 چ...چرا؟ _

 .آتش _ فرط عادت ندارم به این کلمه

 . وبهف ب راستش  ودمم یکم سختم بود _

 .چی می ی باران؟دهنتو ببند تا آبرو مون نرفته +

لبخندی که روی لب های آتش اومد باعث شوووووود بچهمم چردر گند زدم.اومدم بحث رو عوض کنم 

 «...تو گچتی صبحونه نخوردی و االن ساعت»که گچتم:

سوووووواعت دوازده » ب سوووووواعت نداشووووووتم که بدونم سوووووواعت چنده.آتش حرفمو کامت کرد و گچت:

 «.ظهره

،چطور هنوز زنده ای؟زود بریم  ونه تو یه چیری بخوری و من هم دی ه برم  ونمون. یلی و تو _

 .زحمت دادم.بعد هم همه ی هرینه بیمارستان رو حساب میکنم

 .آتش _ نه نیاز نیست.بیا اینجا بشین

 .د یرا نچهمیدم کدوم یکی از حرفامو گچت الزم نیست

که سن ی بشینم.بهار بود و هوا ترریبا سرد.دستامو اومد زیر کتچم رو گرفت و کمک کرد روی یه ت

 «!سرده»بغت گرفتم و گچتم:

 .آتش _  ب تعجب آورم نیست.باالی کوهیم.توی جن ت

 .آره  ب _

برگشووووتم چیر دی ه ای ب م که دیدم نیسووووتش.سوووورمو چر وندم و به مندره رو به رو  یره شوووودم. 

ای رو بووه  ود جلووب هربیننووده چروودر این بوواال در ووت هووا کوچیکنوود.  یلی زیبوواسوووووووت و چشووووووم

میکنه.رود ونه ای که حاال دی ه آب کمتری داشوووووت اون پایین بود و از اینجا  یلی کوچیک دیده 

 .میشد.ولی آبشاری که رو به روم بود دیدنی بود

توی دسووتش رو  گرمایی رو روی کمرم حس کردم و و تی برگشووتم متوجه آتش شوودم.دوتا سوواندویی

بهم،بعد اومد کنارم نشووووسووووت. کاپشوووون آتش رو که روی شووووونه هام بود به  باال گرفت و  یره شوووود

رو ازش گرفتم.آتش شووورود کرد تند تند به  وردن و من هم با لبخندی   ودم پیچیدم و سووواندویی

در ساندویچم رو باز کردم و آروم شرود به  وردن کردم."صدای آبشار بع ی و ت ها روی اعصاب 
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خشه."این جمله ایه که پدرم همیشه می ه.با فکر به این موضود و بع ی و ت ها  یلی آرامش ب

یاد بابا افتادم.باید سریع دست به کار بشم.مطمئنم این پسره هم الکی منو نخواسته.رو به آتش 

 « وردیم منو برسونی  ونه؟میشه بعد از اینکه ساندویچمون رو»کردم و گچتم:

 .نیم. انوادت به تو دروغ بررگی گچتنآتش _ نهفاول باید راجب  انوادت باهم صحبت ک

 مندورت چیه؟ _

 !آتش _ میچهمی

 . وام همین االن بدونممی _

 ...از  وردن ساندویی دست کشید

 

 پارت_بیست_دوم#

 

 «. انواده تو...بهتره بعدا در این مورد صحبت کنیم،االن من  یلی گرسنمه»و گچت:

به  وردن کرد. نده ای کردم که اونم  ندید و از زیر حرف زدن در رفت.ولی  و بعد سووووریع شوووورود

 ب منم کسوووی نیسوووتم که این موضوووود رو بی  یال بشوووم.بال ره باید بچهمم مندورش از اینکه 

 !"راجب  انوادت صحبت میکنیم. انوادت به تو دروغ بررگی گچتن"چیه

و بعد ازش حرف بکشووم.شوواید اون در برای چند د یره ای سوواکت شوودم تا سوواندویچش تموم شووه 

مورد جابر هم چیری بدونه.همین فکر باعث شووود که رو به آتش کنم و حاال که دی ه سووواندویچش 

 «یه سوال ب رسم؟»تموم شده و روی دوتا دستاش تکیه زده ب م:

 :-)!آتش _ ب وفاون مو ع تا االن که بیدار شدی چنتا سوال از من پرسیدی؟

دزدند.بعد من فرار  ب یکم درکم کن،اول سوووه چهار نچر پیدا میشووون که منو از لب سووواحت می _

میکنم سوووووووار یه ماشووووووین میشووووووم که یه پیرمرد رانندشوووووووه.بهش می م عمو جابر،پیرمرد  یلی 

مهربونیه،ولی یه دفعه میشووه یه جابر شوویطان که از دسووت کتک های آدماش یه جای سووالم روی 

ن هبان سووویبیلو گنده منو نجات میده.بعد هم تو که  یلی عجیبی و اصوووال  بدنم نیسوووت.و بعد یه

 .نمیشه درکت کرد

نچسووووووی تازه کردم از این همه پرحرفی و ن اهی به آتش اندا تم که دیدم  یره به یه در ت توی 

 .فکر فرو رفته

 تو جابرو میشناسی؟ _
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 !آتش _ آره

  ب اون کیه؟ _

 .س حتما میشناسیشآتش _ تو بین حرفات از اون گچتی،پ

 .نهفاون  یلی یه دفعه ای وارد زندگیم شد.نمیشناسمش _

 !آتش _ جابر...جابر...جابر

جابر »جاشوووو یکم تغییر داد و به در ت کنارش تکیه داد و به آبشوووار  یره ادامه حرفش رو گچت:

ت اصووال آدم  وبی نیسووت باران،میدونی تا به حال چند نچر رو کشووته؟بیسووت نچر؟!سووی نچر؟!چه

نچر؟!نه باران!نه.جابر بیشووووووتر از این حرفا آدم کشووووووته،میدونی حش چند نچر رو  ورده؟هشووووووتاد 

نچر؟!صوووووود نچر؟!نه باران بیشووووووتر از اونی که فکرشووووووو بکنی.میدونی تا به حال سوووووور چند نچر کال 

 «گذاشته؟باران اصال جابرو میشناسی؟

ه،جوری حرف میرنه که  لبم اومد تو ضربان  لبم رفت باال،نمی دونم چرا اینردر این بشر جذبه دار 

هنوز عمو جابر رو نشنا تی باران و هنوز نمی دونی اگه یک »پاچم.آتش برای ادامه حرفش گچت:

سووووووواعت دی ه اونجا میموندی مرده بودی.امیر تو رو نجات داد و این زندگی رو باید مدیون اون 

 «!ه برای پولباشی.اون جونشو برای تو به  طر اندا ت.البته برای تو که ن

 امیر کیه؟ _

 .آتش _ امیر آدم جابره. ریدمش

 به  اطر من آدم  ریدی؟ _

آتش _ آرهفامیر به  اطر پول جونش رو به  طر اندا ت.اگه جابر میچهمید فرط با یه گلوله کارو 

 .تموم میکرد

 با چردر پول  بول کرد این کارو بکنه؟ _

 .آتش _ سه برابر حروا یک سالش

 از کجا آوردی؟ اون پول رو _

 .آتش _ پول کمی نبود.بنابراین با رفیرام پول روهم گذاشتیم

 .میشه بیشتر راجب جابر ندونم؟حالم داره بهم میخوره ازش _

 

 پارت_بیست_سوم#
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 !آتش _ نه باران!باید بتونی.چون  راره باهاش بجن ی

 من؟ _

 .رو دادیم تورو آزاد کردیم.حاال تو باید کمکمون کنیآتش _ آرهفتو.ما این همه پول 

چرا من؟من یه د تر ضوووعیچم که هیی کاری از دسوووتم بر نمیاد.من حتی نتونسوووتم از  ودم در  _

 !برابر جابر محافدت کنم.من فرط بارانم.فرط باران

آتش _ و ما به کمک همین فرط باران نیاز داریم.اصووووال باران تو نمی  وای از جابر انترام ب یری؟ 

 !انترام این همه کتکی که  وردی رو؟

نمی فهمم آتش،ازم چی »گچووت.کم منو آزار نووداده بود.مخووالف فکرم گچتم:آتش هم راسوووووووت می

 «میخوای؟

 «.ز اینکه رسیدیم  ونه میرنیمبلند شو بریه حرفارو بعدا»گچت:از جاش بلند شد و

کمکم کرد که بلند شووم و سوووار ماشووین شوودیم.به سوومت ویال شووون روند.مهنم انردر  سووتس که 

دی ه توان فکر کردن به ادامه موضووووووود رو ندارم.من پیش  ودم فکر میکردم االن چهار تا چرت و 

اشووتم به اینکه مامان ن رانم پرت می ه و منم باور نمی کنم و فردا هم منو برمی ردونه  ونه.امید د

 «.حالم  وبه مامان ن ران نباش»ب م: رو محکم توی بغت ب یرم و صورت چروکیدش رو ببوسم و

بابا باز یادت رفته کچشووووووواتو »کچش های بابا رو جچت کنم برارم کنار ایوون کوچیک  ونه و ب م:

 «جچت کنی؟

 .وهامو شونه برنهدلم صمیمیت و گرمای  بت رو میخواد دلم میخواد مامان م

بعد از اینکه رسوویدیم آتش منو به اتا ی که  بالً اونجا بودم برد و بعد هم  ودش رفت بیرون.رفتم 

کنه و  سووتم.با فکر به همین موضووود کم ردراز کشوویدم.وای که چردر بدنم درد میسوومت تخت و

 .کم چشمام گرم شد و  وابیدم

 .باران...باران +

یا ها بیرون اومدم و آروم آروم چشوومامو باز کردم.آتش رو باالی سوورم با شوونیدن صوودایی از شووهر رو

بیدار شو دی ه تنبت،نردیک ده بار صدات زدم که حاال »گچت:دیدم که کنارم روی تخت نشست و

 «.بیدار شدی

 !ولی من اصال متوجه نشدم _

 .آتش _  یلی  ب حاال بلند شو ناهار بخوریم

 م ه ساعت چنده؟ _
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 .اتش _ سه ظهر

 :-|!اوففچردر  وابیدم _

آتش ظرف ناهار رو گذاشت روی پام.سوپ جو و کنارش کوبیده.شرود کردم به  توی جام نشستم و

 وردن سوپ که احسام حالت تهود بهم دست داد.مطمئن بودم مال سوپ ها نیست چون که 

 .من از سوپ  وشم میاد و دوست دارم

 

 پارت_بیست_چهارم#

 

 !تو ادکلن رو رو وت  الی کردی؟ _

 آتش _ ادکلن؟  ب نه،زیاد نردم،چطور؟

 .بهش آلرژی دارم _

 .آتش _ اوه!یادم نبود.پس تو ناهارتو بخور من برم لباسم رو عوض کنم

 همین طور که فکرم مشغول این بود که چرا گچت "یادم نبود"؟ م ه  بال هم منو میشنا ته؟

عنای تایید حرفش تکون دادم و از اتاا رفت بیرون.بعد از شووووواید یه ربع اومد دوباره سووووورم رو به م

 .کنارم روی تخت نشست

 .آتش _ اومدم ادامه حرفم رو برنم

 .ب و _

 .آتش _ باران.پدر تو پسرجابرو کشته

و جابر هم  صووود داره انترام ب یره،از تو.جابر همسووور یکی از دوسوووتای منو »یکم مکث کرد و گچت:

 «.هم کشته.کال از کشتن آدما  وشش میاد

 «پدر من کسی رو کشته؟»بی توجه به ادامه حرفاش گچتم:

آتش _ آره،ببخشووید  یلی یه دفعه ای گچتم.باید  بول کنی که پدرت به  اطر  ودت پسوور جابر 

 .کشته رو

 به  اطر من؟برای چی؟ _

آتش _ ببین باران.هم امیر و هم پدرت جون تورو نجات دادن،ولی برای  واسته های متچاوت.حاال 

 !و تشه تو کمک کنی
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چی می ی آتش؟از صبح تاحاال داری می ی کمک کنم کمک کنم!میخوای »عصبانی فریاد کشیدم:

 «چیکار کنم؟

ن که با دسووتم گرفتمشووون.هنوزم باور نمی کنم که پدرم اشووکام داشووتن از چشوومام سوورازیر میشوود

آروم »کسی رو کشته باشه.آتش دستم که از اشکام  یس شده بود رو توی دستش گرفت و گچت:

باش باران.این یه وا عیته که باید باورش کنی.ما کار  اصووووووی از تو نمی  وایم فرط میخوایم بیای 

 «!بین باند ما

 باند شما؟ _

 

 پارت_بیست_پنجم#

 

 .آتش _ آره میخوایم درست و تی جابر به تو نیاز داره تو کنار ما باشی

 پدرم کسی رو کشته؟ _

 .همین طور که با صدای لرزونم بازهم این سوال رو تکرار میکردم اشکام پایین ریخت

 .و هچده سالت بودآتش _ باران این داستان مربو  به هشت سال پیشه و تی که ت

هرچردر چشمامو بیشتر فشار میدم تنها سوزشش بیشتر میشه و هیی تاییری روی صحنه  تت  )

نداره.هردو تچن  رو سووومت هم گرفتند ولی هیی کدوم شووولیک نمی کنن، یکیشوووون لبام سوووچید 

چر ه و گلوله درست روی شونه ی چف مرد فرود میاد،لبام سچیدش پوشیده،بال ره دستش می

از  ون میشوه ولی نه به اندازه لبام به  ون آحشوته شوده ی مرد که بی جون میون دریاچه ای پر 

 (.از  ون دست و پا میرنه

یده جیغ بلندی  به مهنم رسوووووو جابر  بار دی ه هم توی  ونه ی  یه  که  یاد آوری این صووووووحنه  با 

آروم »چت:کشیدم.آتش هول شده از جاش پرید و سمتم اومد،دستاشو روی شونه هام گذاشت و گ

 «.باش باران،به این فکر کن که این کار پدرت چردر به نچع تو بوده

 من هم اونجا بودم؟ _

 آتش _ کجا؟

 و تی پدرم پسر جابرو کشت من اونجا بودم؟ _

 آتش _ آرهفچطور؟

 .صحنه  تت رو دیدم _



                 
 

 

 شادی|  برلیان تاریخ رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

34 

 

 آتش _ چی؟

 .جوری فریاد کشید که گوشام کر شد

 چی شده؟ _

 آتش _ صحنه  تت رو دیدی؟یعنی یادت اومد؟

 .آرهفنمی دونم یه چیرایی به مهنم اومد _

آتش دسووووووتی توی موهاش کشووووووید و از اتاا رفت بیرون.عصوووووووا هامو برداشووووووتم و دنبالش رفتم 

 «!آتش؟»بیرون.آ ر سالن بود که صداش زدم:

 .آتش _ برار فکر کنم باران

اتاا شدم.یه چیری اینجا میلن ه.آ ه پدر کشاورز من که و رفت توی آ رین اتاا سالن.دوباره وارد 

کشوته باشوه! وایسوه ببینم،اصوال اون کسوایی هم که من کاری به کسوی نداره! امکان نداره کسوی رو

توی صوووحنه  تت دیدم شوووبیه پدرم نبودن! درسوووت چهرشوووون یادم نمیاد ولی مطمئنم پدرم نبود. 

بر رو بندازن گردن پدر من؟نکنه میخوان به پدرم وااای! نکنه اینا می  وان الکی  تت پسوووووور جا

 .تهمت برنن؟ اصال پدر من تو کت زندگیش پن  شیش بار بیشتر از این روستا بیرون نرفته

دسووووتی توی موهام کشوووویدم و بعد رفتم تا لباسووووام رو عوض کنم.در کمد لبام هارو باز کردم و یه 

یدم.رفتم روی تخت نشووووووسووووووتم و  بام هامو عوض شوووووولوار و تونیک بیرون کشوووووو بدبختی ل به 

کردم.بعدش هم موهام رو بافتم.عصا هامو برداشتم و از اتاا اومدم بیرون.رفتم سمت همون اتا ی 

 «بله؟»که آتش رفت دا لش و آروم در زدم،چند د یره ای شد که صدای آتش اومد:

 میشه بیام دا ت؟ _

 .آتش _ بیا تو

 .م هاش و حتی کچشاش روی تخت دراز کشیدهدرو باز کردم و رفتم تو که دیدم با همون لبا

 !اتاا باحالی داری _

بیا بشووووین.انردر روی اون پای بیچاره واینسووووا.مثال »به کنار  ودش روی تخت اشوووواره کرد و گچت:

  :-)»شکسته

 .رفتم کنارش نشستم و عصا هارو کنار تخت گذاشتم

 چرا با کچش دراز کشیدی؟ _

کنی یا سووتی  وبه اومدی میخواسووتم ب م باما همکاری میآتش _ حوصووله کندنشووون رو ندارم.را

 ...نه؟ باید ب
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 «.اومدم که ب م همکاری میکنم»پریدم وسط حرفش و گچتم:

 «.میدونستم که د تر منطری هستی»گچت:لبخندی روی لباش اومد و

 

 پارت_بیست_ششم#

 تاریخ_برلیان#

  «ال من باید چیکار کنم ؟حا:» من هم لبخندی زدم و گچتم  _

 .آتش _الن باید کچشایه منو در بیاری

و بعد این حرفش  نده بلندی سووووورداد . مثله اینکه فهمیده  بول کردم  یلی  وشوووووحال شوووووده . 

 »: ا مامو به شو ی کشیدم توهم و گچتم

  «.  جالت بکش مرد گنده _

ً :» نده ی دی ه ای سووورداد و بعد از جاش بلند شووود و گچت  باید صوووبر کنی سوووالمتیت کامت  فعال

  «.بشه

 ... و بعد از اتاا رفت بیرون. منم عصاهامو برداشتم و رفتم اتا م

از و تی فهمیدم که پدرم کسی و کشته دی ه دلم نمی  واد برگردم  ونمون و هنوز هم  ونه آتش 

اینا موندم . اینجا  یلی  وبه و همه مهربونن ، جوری باهام رفتار میکنن که ان ار چند سووووواله منو 

ی میشووناسوون ، البته  واهر آتشووو سووانسووور می گیرم چون  یلی ا مو و آرومه ، تاحاال ندیدم حت

لبخند کمرن ی برنه ، چند بار هم اومدم در مورد شوویده خ  واهر آتش ا از آتش ب رسووم ولی هر بار 

حاال دی ه  یک هچته از اینکه اینجام می ذره ،  پیچونده و چیری در مورد اون بهم ن چته . االن 

 م بخرمآتش برام گوشی  ریده و حتی امروز هم که شنبه هست منو آورده بازار تا هرچی الزم دار 

.  

 !آتش وا عاً نیاز نبود توی زحمت بیوفتی _

 .آتش _ چه زحمتی باال ره توهم ع وی از ما هستی

 ع وی از شما!؟_

 «. آتش _ ع وی از باند ما ، همین یعنی تو میتونی از بیشتر راز های ما با  بر بشی

 «! وبه _
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دنبالش. وای که چردر آتش با دیدن یه حرفه که فرط لبام مردونه داشوووووووت رفت دا ت و منم 

لبام  رید ، کت و شوولوار ، لبام اسوو رت ، تیشوورت ، شوولوار ، سوووییشوورت و  الصووه بیشووتر از یه 

  . د تر  رید کرد و آ رسر هم  رید هاش یه دو سه تا پالستیک از من بیشتر شد

 ... ماه بعد 2

ش دکتر نمیرم . االن یه دو هچته ای میشوووووووه که گی پامو باز کردم و برای کمر و گردنم هم دیکه پی

توی باغ آتش اینا هستم و روی تاب دو نچره باحشون بدون حرکت نشستم . از همون اول توجهم 

به این تاب جلب شده بود و منتدر بودم یه روز که  وب شدم بیام  یلی تند روش تاب بخورم که 

 .آتش با تاب دادنش نردیک بود یه بار دی ه منو بچرسته بیمارستان

 . فکر بودم که تاب تکون  یلی محکمی  ورد و جیغ من رفت هوا تو همین

  «آتش _ اوه چرا جیغ میکشی ؟

  «.! آ ه چرا هیی اعالم وجودی نمیکنی یه دفعه ُشک وارد میکنی _

  :  نده ای کرد و گچت

 «. باید حاال دی ه منو شنا ته باشی ، عادتم اینه

  بله _

 : آتش همینطور که منو تاب میداد گچت

  « تاب  وردن رو  یلی دوست داری ، نه ؟ _

آره ف البته  بت از اینکه تو منو اونجوری تاب بدی ، احسوووووام میکردم سوووووتاره هارو اندازه  ودم  _

  «. میبینم انردر که رفتم باال

آتش تابو ن ه داشوووووت و اومد  ودشوووووو کنارم روی تاب جا کرد و بعد آروم آروم با پاهاش تابو تکون 

  . میداد

 «ش _ باران یادته بهم گچتی حاال که ع و باند مایی باید چیکار کنی ؟آت

  آره _

  «. آتش _ االن و تش رسیده

 : از روی تاب بلند شد و رو به روم ایستاد و گچت

  «. اول بهتره بچه های گروه رو ببینی _

  : چند  دمی ازم دور شد و بعد ادامه ی حرفش گچت

  « پس بیا دنبالم _
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منم بلند شوووودم و رفتم طرفش . در اتا ش ایسووووتاده بودیم و آتش با ن اهی به من آروم در اتاا رو 

باز کرد و رفت دا ت منم پشوووت سووورش رفتم دا ت ولی همین که چشووومم به باندی که آتش ازش 

 . حرف میرد افتاد ،  ندم گرفت و بلند زدم زیر  نده

 

 پارت_بیست_هچتم#

 

 «چطور پیچوندمتونا»آتش تعجب بهم ن اه میکرد که رو به باندی که آتش ازش حرف میرد گچتم:

 «.آره یه  اطر همینه که دو ماهه منتدریم  وب بشی»یکیشون عصبانی گچت:

 «.آره،به دام بد کسی افتادم» ندم تبدیت به لبخند کم رن ی روی لبام شد و گچتم:

 «.ز  بت برنامه ریری شده بودنرشه ا»یکی دی ه گچت:

 .آتش _ حاال بی  یال این حرفا بیاین معرفی کنم

 «.باران این آرشامه»به اولی اشاره کرد و گچت:

 گنده تلخ؟ _

 پسرا باهم _ چی؟

 .من اسم آرشام رو گذاشته بودم گنده تلخ.آ ه همیشه ا مو بود و بد ا الا _

 «.این شایانه»آتش به دومی اشاره کرد و گچت:

 !گنده مهربون _

 آتش _ چرا گنده مهربون؟

 . ب چون مهربونه دی ه _

 «.اینم شهریار»آتش سری تکون داد و با اشاره به پسر بعدی گچت:

 «اسم منو چی گذاشتی؟»هیچی ن چتم که شهریار گچت:

 !گنده ارواح _

نم اسم شهریار _ آرشام ا موهه و اسمش تلخه،شایان مهربونه و اسمش مهربون،ولی درا نمی ک

 من چرا ارواحه؟

 «.برای این دی ه دلیت نداره.اسم کم آورده اینو گذاشته»هیچی ن چتم که شایان گچت:

 .نه  یر برای اونم دلیت دارم.شهریار همیشه یه جای دی ه بود.کال تو اوراح سیر میکرد _

 .آتش _ وااای آفرین اسم عالی هیه برای شهریار
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 «...ین دوستمون هم اسمشا»آتش به هوروش اشاره کرد و گچت:

 «.هوروشه میدونم»پریدم وسط حرفش:

 هوروش _ ا ا ا  از کجا میدونی؟

 .آرشام _ بچها بی  یال این حرفا

مه داد: به من کرد و حرفش رو ادا لد »رو  کار ب ید شوووووو با ند  با بارانفبرای ع ووووووو شووووووودن توی این 

 «باشی!درکت اسم باند ما خشکارچیاناىه

 شکار؟شکاره چی؟ _

 !آرشام _ شکار آدم

 .از تعجب چشمام اندازه ماهیتابه شده بود

 !فهمممیشه واضح تر ب ی؟ اصال مندورت رو نمی _

 !آرشام _ ما فرط آدم شکار میکنیم بارانففرط آدم

 بعد از اتاا رفت بیرون و پسرا هم دنبالش.یعنی منم باید برم؟

 ت و منم مثت جوجه اردا زیبا دنبالشووون رفتم بیرون و دنبالشووون راه افتادم.رفتن بیرون توی جن

 .میرفتم

 .اعتماد به نچست کشتتم +

 پس چرا هنوز نمردی؟ _

پسوورا رفتن یه  سوومتی از جن ت و همشووون رو به روی من ایسووتادن.دسووتم رو مشووت کردم گرفتم 

 «.آفرین پسرای  وب، یلی عالی و مندم صف گرفتین»جلوی دهنم و گچتم:

 .تا توی فکر فرو برمخ+ آفرین د ترا، یلی  وب صف گرفتید همین مسخره کردن کافی بود

 (.بهترین مدرسه تهران باید هم بچه هاش  وب باشن +

ولی من که تاحاال توی بهترین مدرسوووووه ی تهران نبودم که این طور فکر میکنم! اصوووووال من چرت و 

 !پرت فکر میکنم،ولش حاال

باران به این در ت  وب »و گچت:آتش رفت سوومت یه در ت و دسووتشووو روی تنه در ت کشووید 

 « .ن اه کن

 «. ب؟ این در ت هم مثت در تای دی س»یکم به در ت ن اه کردم و گچتم:

 .کنهآتش _ نه بیشتر د ت کن این در ت با بریه در ت ها فرا می
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چاوت هایی توی این در ت و در ت های دی ه دیدم.مثال  که ت به در ت ن اه کردم  یکم دی ه 

دیدم، یلی در ت تکون میخوره.در ت رو بررگ تر از در ت های دی ه میاحسوووووووام میکردم 

 .دیدمهای متچاوت از در ت های دی ه می بررگتر.در ت رو با رن 

 .آتش _ باید این در ت رو نشونه ب یری درست جای دست من

 « ب،چیکارش کنم؟»جای دستشو ن اه کردم و گچتم:

 «.ب یرش»م و گچت:هوروش اومد طرفم و یه تیرکمون گرفت سمت

 باید باهاش چیکار کنم؟ _

 .هوروش _ هیچی باید باهاش مامان بازی کنی. ب باید اون در ت رو نشونه ب یری و برنی دی ه

 که چی بشه؟ _

 «.که یاد ب یری شکار کنی دی ه»آرشام عصبانی داد کشید:

شکار کنم؟ چی؟ آدم؟ میخواین آدم بکشم؟ فکر کردین این کارو »منم مثت  ودش فریاد کشیدم:

میکنم؟ فکر کردین میتونین چنتا دروغ ب ین از اینکه پدرم کسووووووی رو کشووووووته و بعد بخواین آدم 

 «!بکشم؟  ب اشتباه فکر کردین

دونستم آ رش به کجا که نمیتیرکمون رو پرت کردم روی زمین و یه راهی رو گرفتم و رفتم،یه راهی 

 .میرسه

 

 پارت_بیست_هشتم#

 

دسوووتم توسوووط یه نچر کشووویده شووود.برگشوووتم دیدم شوووایانه،ا م کردم و دسوووتمو از دسوووتش بیرون 

کشیدم و به راهم ادامه دادم و اونم دنبالم راه افتاد.انردر رفتم و رفتم که دی ه  سته شدم و روی 

 .ه سن  کنار رود ونه نشستم.شایان اومد کنارم نشست و بهم  یره شدی

 چی میخوای؟ _

شوووووایان _ چرا  هر میکنی؟ صوووووبر کن با بچه های باند صوووووحبت کن،بعد باهم یه تصووووومیمی می 

 .گیریم

دونی و تی آتش بهم گچت پدرم آدم کشووته چردر ناراحت شوودم؟ درسووت تصوومیم؟ اصووال تو می _

 .ازم  واست یاد ب یرم آدم بکشم به همون اندازه ای که

 .شایان _ ولی اون ازت چیر  اصی نخواست،فرط  واست که با اون تیرکمون برنی به تنه در ت
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 .چرا اون در ت با بریه فرا میکرد؟ حتی احسام میکردم که در ت تکون میخوره _

 شایان _ میخوای بدونی؟

 .نم تا بتونم آدم بکشم وان روی در ت تمرین کبدونم؟ چطوری؟ اونا ازم می _

 . وان این کارو روحی انجام بدیشایان _  ب آرهف ولی نه جسمی،اونا ازت می

 چی؟ _

 «!بلند شو بریم ببین»بلند شد ایستاد و دستشو سمتم دراز کرد و گچت:

اراده دسوووووتشوووووو گرفتم و بلند شووووودم.چیر هایی که شوووووایان گچت روی من تاییر زیادی بدون فکر و 

 .شد دنبالش برم گذاشت و باعث

این راهی که من مطمئنم اگه تنها اومده بودم گم شده بودم رو با شایان برگشتیم.رسیدیم به بچه 

ها،همه نشسته بودن که با دیدن ما بلند شدن.به همدی ه چنتا اشاره کردند و بعد هوروش دوباره 

شووهریار هم  تیرکمون رو دسووتم داد.آتش دسووتشووو روی همون در ت،همون جای  بلی گذاشووت و

منو عرب کشووید.عرب،عرب،عرب تر،و روبه روی در ت  رار گرفتم. حاال بچها یه گوشووه ایسووتاده 

بودن و هوروش کنارم و آتش کنار در ت دسوووووتش روی تنه در ت.هوروش بهم نردیک تر شووووود و 

دسوووووتی که باهاش تیر کمون رو گرفته بودم باال آورد،اون یکی دسوووووتمم گرفت و روی طرف دی ه ی 

 .کمون گذاشتتیر 

 «!برن دست آتشو نشونه ب یر و»بعد از اینکه کلی کمکم کرد تا یاد ب یرم گچت:

 «. ب دستتو بردار تا برنم»یکم صبر کردم تا دستشو برداره ولی برنداشت.گچتم:

 .هوروش _ کاری به اون نداشته باش برن

 چی؟ برنم رو دستش؟ _

 .هوروش _ ن ران نباش دستش آسیب نمی بینه

 ه روحه که آسیب نمی بینه؟م  _

 .هوروش _ ن ران نباش

 .آتش _ بارانفهیی اشکالی نداره،برن ن ران نباش دست من آسیبی نمی بینه

 .زنمنمی _

 .آرشام _ برن

چنان داد کشید که حول شدم و تیر از دستم ول شد.صدای بر ورد تیر با در ت که  یلی کم به 

گوش رسید.ن اه من به دست آتش بود که هنوز روی در ت بود.تچن  رو پرت کردم زمین و دویدم 
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آسووویبی »طرفش که دیدم آتش اصوووال اونجا نیسوووت،کنار بچها ایسوووتاده.گی  رفتم کنارش و گچتم:

 « ندیدی؟

 «!سالمه ببین»ستشو جلو آورد و گچت:د

 .گچت،سالم  سالم بود و حتی یه  راش هم بهش نبودراست می

 .ولی من که دیدم گلوله اومد روی دست تو _

  «. ب اشتباه دیدی.این  طای دید بود،باران»آتش رفت کنار در ت و گچت:

  طای دید؟ _

بود تو فکر کنی گلوله به دسووووت من آتش _ آرهف ترم از اینکه آسوووویبی به من برسووووه باعث شووووده 

 ورده و من هنوز کنار در ت ایستادم.درصورتی که من همون اول که آرشام داد کشید از در ت 

 .دور شدم

 !امکان نداره _

آتش _ امکان داره.دیدی ترم باعث چه چیر هایی میشوووووه؟ البته هنوز  یلی چیرها هسوووووت که 

 .باید برات ب م

 «.اینجارو ن اه کن»ن در ت و گچت:آتش رفت سمت در ت کناری او

به در ت ن اه کردم.تیر توی در ت فرو رفته بود.پس کال اشووووووتباه زدم.ن اهی به آتش اندا تم و 

 «.اصال دلم نمی  واست آسیبی بهت برسونم»نچس عمیری کشیدم و گچتم:

 «.حاال بیا دوباره تمرین کن»آتش لبخندی زد و گچت:

 .شهریار اومد کنار در ت و دستشو روی تنه در ت گذاشت وبعد از این حرف رفت کنار بچها 

چشووومامو روی هم فشوووار دادم و همین که اومدم تیر رو رها کنم فکرم سووومت اینکه شوووهریار  یلی 

 .آرومه و اگه نتونه فرار کنه چی؟ چشمامو باز کردم و تیرکمون رو آوردم پایین

 .نه اون شاید نتونه فرار کنه _

 .هممون با آمادگی اومدیم برای تمرینشهریار _ بارانفما 

 .آتش _ برن

 .با شک چشمامو بستم و همرمان با باز کردن چشمام تیر رو رها کردم

برای چند لحده شووووهریارو کنار در ت دیدم ولی بعد با چر وندن سوووورم سوووومت بچها فهمیدم که 

گچتم.این دفعه  کنار اونا ایستاده و آسیبی ندیده.یه نچس عمیری کشیدم و  داروشکری زیر لب

 .تیر درست از کنار در ت رد شده بود و  راشی روی در ت ایجاد کرده بود
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 .آرشام این دفعه کنار در ت ایستاد و دستشو روی تنه در ت گذاشت

 .آتش _ یک...دو...سه...برن

د دوباره نشونه گرفتم و این بار بدون اینکه چشمامو ببندم تیرو رها کردم.و تی تیر با در ت بر ور 

 .کرد،درست همون جایی که دست آرشام بود،دی ه آرشام رو ندیدم

 «.هنوز مونده باید بتونی دور شدن ما از در ت رو ببینی» وشحال لبخندی زدم که آتش گچت:

 چرا باید این کارا رو بکنم؟ _

 

 پارت_بیست_نهم#

 

آتش _ برای  وی شووودن مهنت،برای شووونا ت نود  ودت.برای اینکه یاد ب یری اجازه ندی کسوووی 

 .مهنت رو کنترل کنه

 م ه میشه کس دی ه ای مهن منو کنترل کنه؟ _

آتش _ اون مو عی که احسووام کردی دسووت من سوورده،من باعث شوودم فکر کنی دسووتم سوورده و 

 .مهنتو کنترل کردم

 همچین چیری هم هست؟ وای اصال باورم نمیشه.یعنی

 . ب اگه تو فرط میتونی این کارو بکنی که برای من  طری نداره _

 «!البته فکر کنم»یکم مکث کردم و بعد گچتم:

 .تونه این کارو بکنهآتش _ در مورد من آرهفولی به حیر از من یه نچر دی ه هم می

 !جابر؟ _

 .آتش _ آفرینفپس تالش کن تا بتونی پیشرفت کنی

 ریه چی؟ یعنی تو این دنیا فرط تو و جابر میتونین مهن رو کنترل کنین؟پس ب _

 !آتش _ بیا تا معرفی کنم

 چیو معرفی کنه؟

 «.این هوروشه»آتش به هوروش اشاره کرد و گچت:

 ! ب اینو که من میدونم _

 !آتش _ هوروش آینده رو می بینه

 یعنی چی؟ _
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بود من از  بت میدونسوووتم یه اتچا ی میچته و تو هوروش _ یعنیفاون مو عی که جابر تورو دزدیده 

 !فرار میکنی،ولی نمی دونستم کجا.مهنم اینو بهم نمی ه

 «!شایان میتونه هی نوتیرم کنه»آتش به شایان اشاره کرد و گچت:

شووووایان _ یعنی اینکهفمیتونم یه نچرو  یلی راحت راضووووی به کاری کنم،وبهش بربولونم که حش با 

 . یره پیش که تورو راضی کردم دنبالم بیایمنه.مثت همین چند د

 ! یلی بی شعوریفمنو ب و که چطور در موردت فکر کردم،می چتم چردر تو ساده و مهربونی _

 !شایان _  ب همین دی هفهی نوتیرم شده بودی

 «.آرشام میتونه بچهمه فرد یا چیر مورد ندر کجاست»آتش به آرشام اشاره کرد و گچت:

 «. ب فهمیدی دی ه توضیح نمیخواد»به آرشام  یره شدم که گچت:

 . وامولی من توضیح می _

میتونم بچهمم فردی که مورد ندرمه کجاست.مثال اون مو عی که تو فرار »آرشام پوفی کرد و گچت:

 «.کردی هوروش فهمید که تو فرار کردی و من فهمیدم که  ونه جابری

 «!شهریار میتونه حافده رو پاا کنه»ت:آتش به شهریار اشاره کرد و گچ

اون به حیر از این کار میتونه حرف هارو جابه جا »ادامه داد:و بعد یا تحسووووووین بهش ن اه کرد و 

 «!کنه

 مثال چجوری؟ _

 !شهریار _ مثال این جوری

 «.من امروز زیاد آرایش نکردم،گچتم برار ساده باشم»و بعد در یک لحده آرشام گچت:

 «چطوری این کارو کردی؟»حرف آرشام زدم زیر  نده و گچتم: با شنیدن این

شووووووهریار _ از مهنت یه  اطره برداشووووووتم و از بین اون  اطره که مال یک تولد بود این حرفت رو 

 !برداشتم و توی مهن آرشام فرستادم.اونم بدون اینکه بخواد به زبونش آورد

 ا حرف برنه؟جیعنی میتونی باعث بشی کسی از فاصله دور هم جابه _

 !شهریار _ من هنوز نهفولی آدم های جابر چرا

 . ب این که  یلی بده _

 .شهریار _ آره بدهفباند ما در برابر باند جابر  یلی ضعیچه.جابر  یلی  ویه، یلی

  ب ما باید چیکار کنیم؟ _

 .آتش _ برای  وی کردن باند یه تو نیاز داریم



                 
 

 

 شادی|  برلیان تاریخ رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

44 

 

 چرا به من؟ _

 .یکنه تورو ببره تو باندشهوروش _ جابر  یلی سعی م

 .شایان _ و،و تی بچهمه تو ع وی از باند مایی  یلی ضربه می  وره

 !.آرشام _ حاال که نتونسته تورو ع وی از باندش کنه پس میکشتت

 .شهریار _ ولی ما همچین اجازه ای نمی دیم

 .چنتا سوال دارم که باید ب رسم _

 .آتش _ ب رم

 میکنمفچرا اجازه دادین از ماشین پیاده بشم؟شما که میدونستید من فرار  _

آرشووام _ ما می فهمیم  راره چه اتچا ی بیچته و این یه سوورنوشووته.مانمیتونیم سوورنوشووت رو تغییر 

ما فهمیدیم تو  ونه جابری سووووووعی کردیم نجاتت بدیم  بدیم،فرط کاملش میکنیم.یعنی و تی 

 !اینو همیشه یادت باشهموفش شدیم.ما با این کار سرنوشتمون رو کامت کردیم.و

 چرا جابر منو میخواد؟ _

 !آتش _ چون تو بچه پدرتی

 وافم ه تو بچه برال سر کوچه ای که من بچه پدرمم؟ _

 «.نهف بال بهت گچتم که پدرت با جابر دشمنی داره»آتش جلو  ندشو گرفت و گچت:

 پدر من از باند شماست؟ _

 !آتش _ نه

 پس چی؟ _

آرشوووام _ گرگ بدون گله  یلی ضوووعیچه.پدر توهم همین طور گروهی نداره و سوووعی داره تنهایی از 

 .پس جابر بر بیاد.ولی این حیر ممکنه

 .آتش _ برای امروز کافیه بیاین بریم ناهار

وبعد همه باهم رفتیم بریم ناهار بخوریم.حاال که فکر میکنم  یلی گشنمه.همه دور میر آتش اینا 

 وردیم.هوروش هم چند د یره یک بار یه تیکه می پروند و همه ودیم و ناهار میجمع شوووووووده ب

میخندیدن.البته همه به حیر از شوویده که مثت برج نشووسووت و بدون سووالم و  داحافدی ناهارشووو 

 ورد و رفوت توی اتوا ش.من هیی و وت این د تره رو درا نکردم.توازه آتش گچوت کوه شوووووویوده و 

دونم این هوروش شوووووخ با این شوووویده و عاشووووش همدی ه،واال نمی هوروش  بال باهم دوسووووت بودن

 افسرده چیکار داشته،اصال عاشش چیه این شده؟
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ناهار  وردنم تموم شووووووود از جام بلند شووووووودم و روبه هم ی گچتم: تا م »بعد از اینکه  من میرم ا

 «.بخوابم،کاری داشتید صدا برنید

 «! دافظ»همین طور که میرفتم ادامه دادم:

 ...دوش گرفتم و بعد پهن شدن رو تخت تا بخوابم رفتم یه

 

 پارت_سیم#

 

 !باران...باران؟ +

نمی دونی »سووریع چشوومامو باز کردم و از جام پریدم.رو به آرشووام که لبه تخت نشووسووته بود گچتم:

 «بدون اجازه نباید وارد اتاا یه د تر بشی؟

 .اره،نه د تری که انردر  وابش سن ینه با پا کوبیدم به در بیدار نشدآرشام _ د تری که بید

 وا عاً با ل د کوبیدی به در؟ _

 !آرشام _ آره

 !شکست کی جواب میداد؟ ب حلط کردی،اگه در می _

 .آرشام _ تو،چون در اتاا توهه

  یلی پرویی _

 «.یخوایم بریم بیرونپاشو آماده شو،م»از جاش بلند شد و همین طور که میرفت بیرون گچت:

و درو محکم کوبید بهم.پسووره آشووغال فکر کرده چه  بره.موهامو که هنوز  یس بود  شووک کردم 

و با کش بسوووتم،یه سوووویشووورت روی تونیکی که تنم بود پوشووویدم و یه شوووال اندا تم سووورم و رفتم 

را رو دیدم بیرون.همین جور که داشتم با  ودم چرت و پرت می چتم و فوش میدادم و  ر میردم پس

کوووه جمع شووووووووده بودن توی سووووووووالن و پهن روی کوووانووواپوووه هوووا تلویریون ن ووواه میکردنووود و تخموووه 

 «.دارین،بلند شین برین  ونه هاتون دی ه شما چردر رو»میشکستند.گچتم:

 .هوروش _ هرچی که باشه روی تورو که دی ه نداریم

چند بار دهنم رو باز و بسووته کردم و بعد بدون اینکه چیری ب م از پله ها رفتم باال.وارد اتا م شوودم 

و درو بستم و پشت در روی زمین نشستم.به این فکر کردم که چرا من باید همچین پدری داشته 

بوواشووووووم کووه حوواال دلم نخواد برم  ونووه؟ چرا هنوز هم دلم نمی  واد بوواور کنم پوودرم کسووووووی رو 
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شوووته؟اشوووکام همین طور پایین ریختن و من سوووعی نکردم جلوشوووونو ب یرم.کسوووی به در کوبید و ک

 «باران؟»صدای شایان به گوشم رسید:

 . واد اونجا باشم وام از  درتت استچاده کنی و هی نوتیرمم کنی.دی ه دلم نمیشایان برو نمی _

ه صوووودای کسووووی نیومد و بعد بغض توی گلوم باعث شووووده بود صوووودام بلرزه.بعد از این حرفم دی 

صوودای پای شووایان اومد که از اتاا دور میشوود.صوودای حش حرم بلند شوود.چرا من باید اینجا بمونم 

که اینا به ر م بکشوووون؟! اصووووال من برمی ردم  ونه،بال ره هرچی که باشووووه اون پدرمه.بعد هم به 

ش داشته باشه،که مطمئنم  اطر من این کارو کرده.باید برگردم  ونه،شاید یه جوابی برای این کار 

 «!شایان برو»داره.تو همین فکرا بودم و گریه میکردم که صدای در بلند شد و بعد من که داد زدم:

شایان سعی داشت درو باز کنه،منم که دیدم از پسش بر نمیام از پشت در بلند شدم و در باز شد 

اینهمه گریه کردی »و گچت:که دیدم آرشوووووام اومد تو.اومدم اشوووووکامو پاا کنم که دسوووووتامو گرفت 

 «! اطر حرف هوروش؟به

اومدم حرفی برنم که بغ وووم بهم اجازه نداد.دسوووتامو از دسوووتش بیرون کشووویدم و رفتم روی تخت 

میخوام برم  ونمون،ولی راه این جن ت لعنتی رو بلد »نشووووووسووووووتم و اشووووووکامو پاا کردم و گچتم:

 «.نیستم،میدونم که برم گم میشم

 !از بودن تو اینجا ناراحت نیست آرشام _ چرا بری؟ کسی

 .ناراحت نیست؟ توی صورتم تف می اندا ت بهتر از این حرف بود _

 !آرشام _ نه بارانفاون فرط  یلی شو ه

 . وام برمکس هم که حرفی نداشته باشه من می بسه آرشام،اصال هیی _

 ی؟روز نشده عهد بستی با باندت باشی،حاال میخوای ول کنی بر  آتش _ تو یک

 وام برم  ونمون،م ه ن چتی پدرم اونو به  اطر من کشووووت؟پس حتما توضوووویحی من فرط می _

 .داره برای این موضود.من پدرم رو میشناسم

تو مطمئنی پدرت رو »گچت:آتش که تازه وارد اتاا شووووووده بود اومد کنارم روی تخت نشووووووسووووووت و 

 «میشناسی؟

 .آرشام _ پدرت؟ برار پدرت رو نشونت بدم

 .از جیبش بیرون کشید شوو گوشی 

 آتش _ چیکار میخوای بکنی آرشام؟
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 وام وا عیت معلوم بشوووووه می»نمی فهمیدم چی می ن و فرط ن اهشوووووون میکردم.آرشوووووام گچت:

چیری از اع وووای باند  دروحی گچته نشوووه و هیی آتش.ما همون اول عهد بسوووتیم که توی باند هیی

 «.پنهان نمونه

 ...آتش _ اون فرا

هیچی فرا نمیکنه آتش،هیچی.با باران در مورد عهد حرف »گچت:وسووووووط حرفش و آرشووووووام پرید

 «!میرنی ولی  ودت بهش عمت نکردی هنوز

به ندر منم کار  وبی نیست »آتش دی ه ساکت شد که همون مو ع شایان اومد توی اتاا و گچت:

 «.آرشام.اگه بچهمه  یلی ناراحت میشه. یلی بیشتر از االن

چشووووماشووووو ببین! چردر  رمر شوووودن از شوووودت گریه! فکر میکنی »ادامه داد: و بهم اشوووواره کرد و

 «تونه همچین چیری رو تحمت کنه؟می

بار من که فهمیدم من فهمیدم که بازم شووایان هی نوتیرمش کرده.ولی اینآرشووام هم سوواکت شوود و

که  بسووووووه دی هفشووووووما  وانینی برای باند گذاشووووووتین»گچتم:همه چیر به من مربوطه بلند شوووووودم و

  «نمیدونم؟  ودتونم بهش عمت نمیکنین،وا عیت چیه که من در موردش چیری

 .آرشام _ بهتره ندونی باران

بهتره دی ه برعلیه افراد باندت از  درتت اسوووتچاده نکنی! حاال هم »ن اهی به شوووایان کردم و گچتم:

  «.ساکت کردی ولی من به حرفشون میارم درسته که همشون رو

بینی!حتی برم توی جن ت گم هم بشم یا بهم می ی یا دی ه منو نمی»ام و گچتم:و رفتم سمت آرش

 «.بهتر از اینه که اینجا بمونم و همه چیر ازم پنهان باشه

 «!بشین»آرشام ن اهی به پسرا کرد و گچت:

آتش روبه روم ایستاد و گوشیش رو  صندلی میر آرایش رو کشید سمتم.نشستم روی صندلی وو

طرفم برگردوند.با چیری که دیدم،سرم شرود کرد به  روشن کردو یکم بعد گوشی رو که دستش بود

 .گی  رفتن

 

 پارت_سی_یکم#

 

سوووووور درد بدی توی سوووووورم پیچید.تصووووووویر ها و صوووووودا های مبهمی که مثت فیلم توی سوووووورم تکرار 

 ...میشدن.شرود کردم به نچس نچس زدن و بعد دی ه هیی چیر متوجه نشدم
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آروم الی چشووووومامو باز کردم،همه خمندور از همه شوووووایان و آتش و آرشوووووام و شوووووهریارا دورم جمع 

 .بودند.از جام بلند شدم

 ت  وبه؟شایان _ حال

 .آره _

 آرشام _ میتونیم ادامه بدیم؟

 !آتش _ آرشام

 «.بله»بعد از داد آتش آروم گچتم:

آرشووووووام دوباره گوشوووووویشووووووو از جیبش در آورد و با ن اهی به آتش عکس رو دوباره نشووووووونم داد و 

 «این کیه؟»گچت:

 !نمی دونمفولی  یلی آشناست _

 .یمآرشام _ و تی فهمیدی این کیه اونو ت ادامه مید

 !همونه که...همونه که اونو کشت،همونی که یه لبام سچید تنش بود _

 آرشام _ کجا؟

 .نمی دونم،تو تصویر هایی که به مهنم اومد _

 آرشام _ چی شد؟ کی؟

 .نمی دونم فرط یه چیرای  یلی کم یادم میاد _

 آرشام _ چی  ب؟

 .نمی دونم...نمی دونم،انردر سوال ن رم _

 .تم و فشار دادمدستامو روی سرم گذاش

 .آرشام _  یلی  ب،آروم باش

 !شایان _ کافیه آرشام.دیدی که و تی اون عکس رو دید از حال رفت

 چه شووو شووایان،اون اتچاا باید می افتاد. ودت میدونی که  یلی »آرشووام عصووبانی فریاد کشووید:

 «.می بینه بی هوش بشه  تی برای اولین بار پدرش روعادیه و

 چی؟ پدرم؟ اون عکس پدرم بود؟ _

جا،از جام بلند شدم.آتش گوشی رو من که حاال روی تخت بودم و نمی دونم کی منو آورده بود این

 «.شما ساکت باشید.من همه چیرو توضیح میدم»گچت:از دست آرشام بیرون کشید و
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رم میرفت و می و بعد باز هم عکس اون مرد رو نشووووونم داد.باز هم صووووچحه های متچاوتی توی مغ

 «!بابا»اومد و بعد  یلی ناگهانی داد زدم:

 (صدای  ودم توی سرم می یچهخبابا...بابا...بابا

 آتش _ چیری یادت اومد؟

 !نمی دونم،یه چیرایی هست ولی نمی دونم ب م چیه! یا کجاست! یا ک یه   _

 .دونم،ناراحت نباش،اینا طبیعیهآتش _ می

 من چم شده؟ اینا چین؟ _

تو حافدت رو از دسووووت دادی.باران،پدر مادری که می شووووناسوووویشووووون، پدر مادر وا عی تو آتش _ 

 !نیستن.در وا ع  دمتکار  ونه شما بودن

 چی؟ _

آتش _ آروم باش،حافدت برمی رده.حافده ای که از تصادف از دست رفته باشه کوتاه مدته و زود 

 .برمی رده

 پس چرا تاحاال بر ن شته؟ _

یادت نیاد.اگه پیش  سووووتاده شوووومال توی دور ترین روسووووتا،برای اینکه چیریآتش _ پدرت تورو فر 

 انوادت بودی بعد از چند هچته حافدت بر می شوووت.ولی پدرت می  واسوووت حافدت بر ن رده. 

چون موندن تو توی  ونه  یلی  طرناا بود.جابر هرجوری شوووووووده تورو از دسوووووووت پدرت بیرون 

 .میکشید

 

 _سی_دومپارت#

 

 جابر چی از جون من میخواد؟ _

 .کنهآتش _ جونتوفپدرت پسرش رو کشت،اون تورو زجرکش می

می م پدرم چرا پسر جابرو کشت،می ی به  اطر تو! می م چرا جابر منو میخواد،می ی به  اطر  _

 پسرش!   یه چیه؟

 .آتش _ از اولش برات توضیح میدم،ولی االن نه
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کووه همون مو ع هوروش اوموود دا ووت و حرفی کووه می  واسووووووتم برنم رو نردم.چنوود بووار اینو گچووت 

دسوووتاشوووو تکون داد و لب هاشوووو مثت ماهی باز و بسوووته کرد.معلوم بود که میخواد چیری ب ه ولی 

 «.باور کن هی! د تر،من...من مندور بدی نداشتم»نمی تونه.و آ ر هم دهن باز کرد و گچت:

که آتش گچت:جامو یکم درسوووووووت کردم و چ تازه از اون حس و »یری ن چتم  حال درش آورده اَه،

 «.بودیم

 «!د تر  وب؟»هوروش اومد کنارم نشست و گچت:

معدرت میخوام »رومو ازش گرفتم که چونمو گرفت تو دسووووووتش و طرف  ودش برگردوند و گچت:

 «.اگه ناراحتت کردم. صدم فرط شو ی بود.ولی  ب مثت همیشه تند رفتم

لبخندی روی لبم بیارم ولی نتونسووووووتم.نه اینکه از دسووووووتش دلخور باشووووووم! نه! ولی سووووووعی کردم 

مشووکالت و این موضوووعات مهنم رو مشووغول کرده بود.همین جور  یره به چشوومام ن اه میکرد و 

من باید یه جوابی بهش میدادم.سعی کردم تمام مشکالت و دردسرهای توی مهنم رو کنار برنم و 

 «!بی  یال داداش»به هوروش بدم.لبخندی روی لبام آوردم و گچتم: تمام فکرم رو فرط و فرط

آتش _ داداش؟ چه زود بخشوووووویدی،از همون اول  ودت میومدی هوروش،انردر منت این د تر 

 .لوم رو نمی کشیدیم

 .کلمه "لوم" رو  یلی باحال گچت.هممون زدیم زیر  نده

 .هوروش _ آبجی  ودمه،چاکر  واهری

 .لبخندی زدم و از روی تخت بلند شدم

 .آرشام _ بچها باید یه بار دی ه  وانین باندمون رو مرور کنیم.دنبالم بیایند

 وام بین اون باند بمونم یا و بعد رفت بیرون. همه رفتند بیرون به جر من.هنوز نمی دونسوووووتم می

 .باز شد و آتش اومد دا ت نه.دستی روی موهام کشیدم،هنوز همون وسط اتاا مونده بودم.در بازم

 آتش _ پس چرا نمیای؟

 …من!...من آ ه _

 «!و اما و اگر نداره.بدوببا بریم.آ ه »اومد نردیک و می دستم رو گرفت و گچت:

و منو دنبال  ودش کشوووید.بدون حرف دنبالش کشووویده میشووودم.رفتیم توی اتاا آتش،همه اونجا 

پای آرشوووام بود.همه به صوووچحه لف تاپ ن اه بودن و روی تخت نشوووسوووته بودن و یه لف تاپ روی 

میکردند و سوووواکت بودند،آرشووووام هم ان ار که داشووووت چیری تایف میکرد دسووووتش تند تند تکون 

 . ورد.آتش یه گوشه از تخت نشست و منم کنار  ودش نشوندمی
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 پارت_سی_سوم#

 

 دن دی ه؟به صچحه لف تاپ  یره شدم.اینا چی بو

یه »بعد از اینکه آرشام یه چیرایی تایف کرد،همون مو ع چاپش کرد.برگه رو داد دست من و گچت:

 «!دور بلند بخونش

 «چرا من؟»یه ن اهی بهش اندا تم و گچتم:

 .آرشام _ فرط بخونش حرف نباشه

"شوووووصوووووت"  به نام  دای رویا ها...امروز بعد از»شوووووونه ای باال اندا تم و شووووورود به  وندن کردم:

سووال،دوماه بعد از کریسوومس سووال "دوهرار و نوزده" ورود یک د تر بیسووت و پن  سوواله را به باند 

د تری به باند شووکارچیان وارد نشووده بود و امروز ما  تبریک می گوییم.تا شووصووت سووال  بت هیی

  «.این د تر را ع وی از باند میدانیم

ما بعد از "صوووود و »شوووورود کردم به  وندن:نچس عمیری کشوووویدم و بعداز ن اهی به پسوووورا دوباره 

بیست" سال امروز در سال "دوهرار و نوزده" د تری را به باند وارد کردیم که پدرش بی  بر از این 

رویداد است.این د تر به نام باران در شان سوگند میخورد کهخو تی  درت  ود را به دست آورد 

د الت در امور مختلف باند را دارد.از همه حش هیی نود صووووودمه ای به اع وووووای باند را ندارد.حش 

اتچا ات مربو  به باند  بر دارد.حش هر نود عملی که مربو  به پیشوووورفت باند اسووووت را دارد.حش 

هیی نود عملی که مربو  به پسرفت باند است را ندارد.و سوگند میخورد که تا ا ر عمر پشتیبان 

 «(.باند و افرادش باشد

حاال همینارو به زبون  ودت »کردم بهشووون و همون مو ع آرشووام گچت:به جمله آ ر که رسووید رو 

 «.تکرار کن و پایین برگه رو ام ا کن

تا و تی ندونم این باند چیه و چیکار باید بکنم و این باند از ک ی تا حاال »پوز ندی زدم و گچتم:

 «.بوده! نه چیری می م نه ام ا میکنم

  .پسرا ن اهی بهم اندا تنو برگه رو دادم دست آتش که کنارم بود

 .شایان _ نهفان ار یه چیری میدونستن که د تر وارد باند نمی کردند

 ...توجه به حرف شایان شرود کرد به  وندن کتابیآتش بی
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 پارت_سی_چهارم#

 

آتش _ صدوبیست سال پیش،زنی به نام برلیان این باند را تاسیس کرد.او بیست سال داشت. 

#برلیان_اولین_زن در باند شووووکارچیان بود،دروا ع  ودش باند را تشووووکیت داده بود.اولین مرد و 

دومین فرد وارد شووووده به باند همسوووور برلیان بود.آنها با باند  ورشووووید جن یدند و با اضووووافه کردن 

کردند.همه از ا وام برلیان بودند،حتی د به باند  وی شدند.ولی آنها هرکسی رو به باند وارد نمیافرا

همسرش هم پسر عمویش بود.او در وا ع هیی کس به حیر از ا وام  ود را به عنوان دوست،همسر 

 .کردو همکار  بول نمی

سووون داشوووت تصووومیم به  و تی برلیان به پنجاه سوووال ی رسووویده بود و شووووهر آن پنجاه و سوووه سوووال

وصوویت نوشووتن کرد. از آنجا که باند شووکارچیان بسوویار  وی بود و همه افراد باند به برلیان که  ود 

 واند ایمان داشوووتند،هیی کس حش بی ادبی به برلیان را نداشوووت و همه را الماسوووی در شوووان می

ءالطبیعه داشوووت،او به حیر  درتی که داشوووتند را مدیون برلیان بودند.زیراف برلیان بررگ، درتی ماورا

از اینکه الماسووی در شووان در باند بود،جن  جویی  وی،زنی زیبا،و حکومت باند شووکارچیان را به 

 .دست گرفته بود

همه اینها به کنار،برلیان در آن زمان  درت المام داشووووت.یعنی با اشوووواره او در شووووندگی المام 

 .دادسن !!! او نیر به دی ران نیرو میشکافت،از مهن انسان گرفته تا همه چیر را از هم می

برلیان وصوویت کرد که بعد از او هیی د تری به باند وارد نشووود.همه کسووانی که وارد باند میشوووند 

 .از  وم  ودش باشند.هیی کس در برابر باند از  درتش استچاده نکند

 .او در هچتاد سال ی فوت کرد و حکومت باند به دست شوهرش افتاد

 چی بود؟ اسم شوهرش _

 .آتش _ هیی کس نمیدونه.یعنی توی کتاب ها نوشته نشده

برلیان و تی رفت، درت بر اسام »آتش دوباره ن اهش رو به کتاب دو ت و شرود به  وندن کرد:

اسووم را در دسووتان شوووهرش جای گذاشووتخ درت بر اسووام اسووم یعنی هر کسووی بر اسووام اسووم 

اند شکارچیان ضعیف شد.چون دی ر هیی کس  ودش بهش  درت داده میشه.ا.بعد از برلیان ب

 درت المام در شووان را نداشووت.شوووهر برلیان  یلی سووعی کرد در بین ا وام کسووانی رو پیدا کنه 

 .که  درت ماوراءالطبیعه داشته باشند،ولی هیی کس همچنین  درتی نداشت
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ز آنجا که برلیان به توانند همچین  درتی داشته باشند. اشوهر برلیان فکر میکرد که تنها زنان می

شوهرش گچته بود "فرط زمانی میتواند وصیت را بشکند که  ودش وصیت کند"شوهر برلیان نیر 

وصووویت کرد که بعد از فوت او،د تر عمویش آیسووونخمعنی نام آیسووونرماها که ریشوووه نامش ترکی 

 .بودخمادرش ترکی بودا به حکومت باند شکارچیان بنشیند

سوون حکومت باند را به عهده گرفته بود.#آیسوون_دومین_زن در شووصووتمین سووال رد حکومت،آی

تاریخ برلیان شووود. او  درت ماه داشوووت و همچون ماه در شوووان در تاریخ برلیان در شوووید.وی اگر 

 .اشاره میکرد،میتوانست با برا ماه همه جارا بسوزاند،از مهن انسان گرفته تا در ت

 درت برسووود و باند  ورشوووید ضوووعیف  همین  درت آیسووون باعث شووود باند شوووکارچیان دوباره به

 «.شود

 باند  ورشید دی ه کیه؟ _

 !همون باند جابر _ آرشام

 جن یدند؟جابر؟  ب اونا سر چی می _

 .آرشام _ اول سر برلیان و بعد از فوت برلیان سر آیسن

 یعنی چی؟ _

 بت  باند  ورشید در شصت سال»آتش دوباره سرشو توی کتاب فرو برد و شرود کرد به  وندن:

به دنبال برلیان بودند،چون پسوووووور پادشوووووواه باند  ورشووووووید عاشووووووش برلیان بود و چون هردو  درت 

دانست که باید باهم ازدواج کنند.از آنجایی که باند  ورشید اصال ماوراءالطبیعه داشتند،اجبار می

ان شوورود ای  ورشووید هم با باند برلیکسووان  وبی نبودند برلیان یک باند تشووکیت داد و باند کینه

 .به جن  کردند

بعد از شصت سال حاال حاکم کنونی باند  ورشید با آیسن ایجاد صلح کرد و سعی داشت این 

ند  با ید جرهی از  ند  ورشوووووو با بار پیمان برادری ببندد.ولی آیسوووووون جسووووووور بود و  بت از اینکه 

 «!کشتشکارچیان بشه حاکم باند  ورشید رو 

 کشت؟ _

 .ت بر اسام کشت و کشتار بودهآرشام _ آره کشتف  بالً  در 

پدر فرانسوی داشتخریشه باند آتش _ ولی نردیک به بیست سال بعد پادشاهی که مادر ایرانی و

شکارچیان فرانسویهادر ایران حکومت باند رو به دست گرفت.او نردیک به بیست سال حکومت 

جای س آورد، و بهکرد و در این حکومت همه چیر را تغییر داد.به جای اسووووووم حکومت،اسووووووم رهی
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کشتار و جسوری،جن  نرم را به مردم یاد داد.نام او بررگمهر در شنده بود.و اورا  جن  و کشت و

 . واندند ورشید مهربان می

 .از آن به بعد جن  نرم شرود شد. و  درت هایی مثت هی نوتیرم به دست گرفته شد

شووود باند  ورشوووید هم این  وانین را بررگمهر در شووونده  یلی مهربان بود و به همین دلیت باعث 

 بول کنند.بررگمهر وصووویت کرد سووو هر در شووونده رهیس باند بشوووه و بعد از بیسوووت سوووال رهیس 

بودن سوو هر در شوونده وصوویت کرد که... که...آتش در شوونده رهیس باند بشووه. همچنین سوو هر 

 !!در شنده وصیت کرده که #باران_سومین_زن تاریخ برلیان باشد

 

 پارت_سی_پنجم#

 

 «س هر در شنده کی بود؟»بدون توجه به اینکه آتش کیه و من کیم گچتم:

آتش _ پدر بررگمون.اون  یلی اصوورار داشووت پدرت توی باند باشووه،ولی نیومد. و تو اولین د تری 

 .هستی که پدرش توی باند نبود و به باند اومد

 «.حاال میتونی ام ا برنی»برگه رو به طرفم گرفت و گچت:

 «چرا من؟»برگه رو گرفتم و گچتم:

آرشام _ پسر جابر تورو میخواست و پدرت اجازه نداد.چون پدربررگت نخواست.جابر رهیس باند 

 .گیرهبود و هست و  صد مردن هم نداره،اگه هم بمیره پسرش جاشو می

 .پسرش که مرده بود _

 .آره یه پسر دی ه داره،اسمش دانیاله،بهش می ن دانآرشام _ 

نچس عمیری کشوویدم،همه چیر پیچیده بود و این وسووط احسووام میکردم هنوز یه چیری هسووت 

که گچته نشووووده.ولی و تی فکر میکنم میبینم هیی چیر نمونده و برگه رو ام ووووا میکنم. آتش برگه 

تم داد.سرسری ن اهی بهش اندا تم همه رو بین برگه های کتاب گذاشت و من نه زد و کتابو دس

 .چیرو برام  ونده بود،البته با  الصه

کتاب رو پسش دادم که توی گاوصندوا گذاشت و درشو بست. و بعد همه رو به بیرون راهنمایی 

 :-)کرد تا بریم شام بخوریم.وای که چردر گشنمه

 ...یک هچته بعد
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ه پیچیدم و بازش کردم.انردر موهای  یسووووووم رو موهامو دور ان شووووووتم پیچیدم و بازش کردم.دوبار 

پیچیدم و باز کردم که حالت فنر به  ودش گرفت. سوووته پوفی کردم،از بس که حوصووولم سوووررفته 

که  یس بود دورم ریخته بودم  بود رفتم حموم و حاال هم که اومدم هنوز حوصوولم سووررفته.موهامو

بلند شوووودم موهامو شووووونه برنم شوووواید و یه تیشوووورت  رمر پوشوووویده بودم با شوووولوار  د نود مشووووکی.

 .حوصلم سر جاش اومد.ولی فایده نداره که نداره

بی حوصله جلوی آینه چشمامو روی هم فشار دادم و و تی بازشون کردم چشمم به رژ  رمر رن ی 

 .افتاد که تازه  ریده بودمش

اند شکارچیان با حاال به تازگی یک هچته ای میشه که بعد از ام ای  انون ها و ع و شدنم توی ب

پسووراخشووایان،آرشووام،هوروش،شووهریار،آتشابهتر رفتار میکنم و اونام با من بهتر.اونا انردر مهربون 

باهم رفته بودیم بیرون و  یاد  ند بیرون برم.توی این یک هچته هم ز با که دلم نخواد از  هسووووووتند 

 .مخصوصا تمرین تیر اندازی

 .زیبایی بود رژ  رمر جیغ رو برداشتم و روی لبام کشیدم.رژ

 

 پارت_سی_ششم#

 

دوباره روی تختم ولو شوودم.پوفچف،حوصوولم هنوز هم سوورجاش نیومد.یه ربعی گذشووت که حوصوولم 

بیشوووتر سوووررفت،بلند شووودم که برم پیش آتش،از صوووبح توی اتا ش چ یده و می ه کار داره،منم از 

صووووندلی کارش  رنم درو باز کردم و رفتم دا ت اتا ش،رویحوصوووول ی پوسوووویدم.بدون اینکه در ببی

ممنون »نشووسووته بود و پشووت به من  م شووده بود روی چنتا برگه،بدون اینکه برگرده سوومتم گچت:

 «.اعدم  انوم،بعد از صبح تا حاال شدید نیاز به  هوه داشتم،برارش روی میر

 .گچتور نمیکرد و هیی و ت ز همیشه با  دمتکارای  ونشون درست صحبت می

بدون اینکه درو ببندم تا صدایی ایجاد بشه رفتم بیرون که اعدم  انمو  هوه به دست دیدم، هوه 

رو گرفتم و تشووووووکر کردم،رفتم سوووووومت اتاا آتش،هنوزم پشووووووتش به در بود.رفتم  هوه رو روی میر 

 «آتش!؟»گذاشتم و با ناز گچتم:

 اهش روی صورتم مونده بود.که یه دفعه سرشو سمتم برگردوند و با دیدنم یه لحده شوکه شد.ن

یادم اومد که با همون موهای باز و رژ  رمر اومدم جلوش ایستادم. ب حاال که دی ه نمیتونم کاری 

 «!آتش حوصلم سررفته»کنم،پس لبخندی زدم و گچتم:
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 «.بی  یال باران، یلی کار دارم»سرشو دوباره  م کرد روی برگه های روی میر و گچت:

ای که براش آورده بودم رو برداشوووووتم و تاته سووووورکشووووویدم.متعجب ن اهم کرد و ت  هوهاز عصوووووبانی

 «.ولی اون برای من بود»گچت:

 «.ولی تو به من توجه نکردی»لبخندی شیطانی زدم و گچتم:

 یلی کار دارم باران، نمیتونم کاری بکنم برات، ولی  ب »صوووووندلیشووووووو سوووووومتم چرخ داد و گچت:

 «... ودت میتونی

میدونم، ودم میتونم برم بیرون و توی جن ت یه چر ی برنم.باشووووه »ط حرفش و گچتم:پریدم وسوووو

 «!میرم ولی ت مین نکن این دفعه برگردم

و سووووریع پشووووتم رو بهش کردم که برم ولی دسووووتم از پشووووت کشوووویده شوووود.برگشووووتم سوووومتش که 

 « یلی  ب باشه،چیکار کنیم!؟»گچت:

 .اول تمام این بند و بساطت رو جمع کن _

و بعد به میرش اشوووواره کردم.عصووووبانی از دسوووویسووووه ای که براش چیدم شوووورود کرد به جمع کردن 

بسووه دی ه،برو برام یه  هوه »وسووایلش.منم دسووت به سووینه با لبخند بهش ن اه میکردم.که گچت:

 «.بیار.تا منم دنبالت هرجا میخوای بیام

 ...نوکر عمت _

 «!م سرکارم.میدونی که  یلی کار دارماگه نری منم دوباره میشین»پرید وسط حرفمو گچت:

حاال اون منو دست اندا ته بود،عصبانی موهای  یسم رو پشت گوشم اندا تم و رفتم بیرون.به 

اعدم  انوم گچتم  هوه درسووووت کنه.و همون جا روی میر آشوووو ر ونه نشووووسووووتم.اعدم  انوم  هوه 

ش  ووانوم گرفتم و رفتم اتوواا سوووووووازو بووه برا زد و بعوود از پن  د یرووه  هوه آموواده شووووووود، هوه رو اَز 

 .آتش،همه چیرو جمع کرده بود و روی تخت نشسته بود

گذاشوووتم جلوش و  هوه رو روش گذاشوووتم.دسوووت به سوووینه  میر عسووولیو از گوشوووه اتاا برداشوووتم و

 «چردر کلچتی بهت میاد.بکنمت کلچت  ونه!؟»ن اهش رو بهم دو ت و گچت:

کردم سوووومتش که روی هوا گرفتش و چشوووومکی عصووووبانی بالش رو از روی تخت برداشووووتم و پرت 

تخت  کشوووووید سووووومت  ودش،کنارش رویزد.بازم عصوووووبانی رومو ازش گرفتم که دسوووووتمو گرفت و

نشوووووسوووووتم ولی هنوز ا مام درهم بود. هوشوووووو برداشوووووت،کمی مره مره کرد و بعد با ن اهی به من 

 «حموم بودی؟»گچت:

 آره _



                 
 

 

 شادی|  برلیان تاریخ رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

57 

 

 !ا میخوریآتش _  ب چرا لبام ن وشیدی؟هنوز هوا سرده،سرم

 «!نه بابا»بی  یال شونه ای باال اندا تم و گچتم:

 .آتش _ بلند شو برو لبام ب وش

 .ولم کن توهم،حوصلم سر رفته _

 .لبام ب وش بریم بیرون دی ه آتش _  ب برو

 «.مرسی»لبخندی زدم و پریدم باال،چند بار پشت سر هم دستامو کوبیدم بهم و گچتم:

ریع رفتم اتا م و یه مانتو  رمر پوشوویدم،موهامو باال سوورم جمع لبخندی روی لباش نرش بسووت.سوو

کردم تا از زیر شوووالم بیرون نیاد.وشووولوارمم که  وب بود،یه جچت کچش عروسوووکی چهار ونه  رمر 

مشکی پام کردم.و یه شال مشکی سرم اندا تم. مثت عادت همیشه بدون برداشتن کیف یه  ط 

 .ه.از اتاا بیرون زدمگذاشتم همون رژ  رمر بمونچشم کشیدم و

 

 پارت_سی_هچتم#

 

در اتاا آتش باز بود ولی هنوز نیومده بود بیرون.رفتم سوووومت اتاا و همین که جلوی در  رار گرفتم 

 !چشمامو بستم

آتش شلوار مشکی پوشیده بود و لبام تنش نبود.با همون چشمای بسته سریع بیرون اومدم و 

 .روم چشامو باز کردم. بال هم این کارو انجام داده بود،ولی هنوز برام عادی نشده بودآ

 «.بیا اینجا ببین کدومو ب وشم»گچت:هنوز پشت در بودم که صداش اومد که می

 «!اَه... ب لبام ب وش»آروم رفتم تو،که و تی دیدم هنوز لبام ن وشیده گچتم:

 .مآتش _  ب نمی دونم کدوم تیشرتمو ب وش

 رمر رو ب وش،اون و ت لباسامون باهم »ن اهی به تیشرت هایی که توی دستش بود کردم و گچتم:

 «!ست میشه

 «!از دست تو،مثت بچه دبستانی ها می مونی»سری تکون داد و گچت:

جواب باشه و بدون حرف روی تخت نشستم.لباساشو که پوشید،رفت سمت گذاشتم حرفش بی

آینه و ادکلنو برداشوووووووت و  الی کرد روی  ودش وبعد هم شووووووونه ای به موهاش زد.نه ژلی زد نه 

 .تافتی! اصال از همینش  وشم میاد

 از همینش  وشت میاد؟ اصال م ه ازش  وشتم میاد؟ +
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 !!ولم کن بابا

 «کجایی تو؟»فرو رفته بودم که آتش آستین مانتومو گرفت کشید و گچت: تو فکر

ان ار چند بار صدام زده بود و نشنیده بودم.رفتیم پایین و سوار ماشین شدیم.بدون حرف ماشینو 

 .روشن کرد و روند

جلوی یه شووهربازی پارا کرد و پیاده شوودیم.شووونه به شووونه هم  دم برمی داشووتیم که رسوویدیم یه 

 .گرفتیمکه باید بلیط میجایی 

آتش چنتا بلیط گرفت و بعد راه افتادیم،روی یه نیمکت نشستیم،آتش بلیط های توی دستش رو 

 «سوار بشیم؟ ب،چی»باال گرفت و گچت:

 «...آتش ببخشید من...من تورو توی  رج اندا تم.ب»بی توجه به حرفش گچتم:

 «!بس کن باران»گچت:پرید وسط حرفم و

تو د تر عموی منی،ن ران هیچی نباش،از  واهرم بیشووووتر »سووووتش گرفت و گچت:دسووووتامو توی د

 «!دوست دارم

 ...ولی _

 !آتش _ شیش،ساکت دی ه حرفی نباشه،فرط ب و چه بازی بریم؟

 «!چه الوی میترکونن اینا»لبخندی زدم که همون مو ع صدایی از دور گچت:

با ماهم بیا  انمی!  ول »ن گچت:سوورمو سوومت صوودا برگردوندم که چنتا پسوورو دیدم.یکی دی شووو

 «!میدیم حال کنی

 .بی توجه ن اهمو به سمت آتش برگردوندم،ولی آتش انردر که من آروم بودم آروم نبود

بلیط هایی که توی دستش بودو توی دلم اندا ت و بلند شد رفت سمتشون.محکم یره پسره رو 

  «باکی بودی کثافت؟»گچت:گرفت و

 .پسره _ با دوست د ترت

 «.اگه دوست د تر منه پس گورتو گم کن»آتش مشتی توی صورت پسره کوبید و گچت:

پسوووره عصوووبانی ل دی به شوووکم آتش کوبید که من سوووریع از جا پریدم و رفتم بازوی آتشوووو گرفتم 

 «!ترو  دا آتش،بیخیال بیا بریم»کشیدم سمت  ودم و گچتم:

 ون از بین دهن پسوووووره بیرون بازوشوووووو از دسوووووتم بیرون کشوووووید و مشوووووت دی ه ای به پسوووووره زد.

 .زد،دوستاش همه ریختن سر آتش و همین که اومدن برننش جیغ بنچش من مانع همشون شد

 .کثافت های اشغال ولش کنید تا پلیس  بر نکردم _
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اون مو عی که سووووووینه سوووووو ر کرده بود برات باید فکر اینجاش رو »یکی از پسوووووورا  ندید و گچت:

 «.میکردی

وبید.آتش هم همون مشووووتو برگردوند،ولی اونا  یلی بودن و آتش یه مشووووتی توی صووووورت آتش ک

نچر،از پس همشون بر نمی اومد.نمی دونستم باید چیکار کنم،دعوا شده بود حسابی.دست پاچه 

 .به اطراف ن اه کردم،ولی ان ار هیی کس نبود.توی  لوت ترین جای پارا بودیم

ی به گوشوووووم رسوووووید.هیمن که با امید همین که سووووورم سووووومت دی ه ای بود،صووووودای فریاد آشووووونای

 .برگشتم،مشت های آرشام بود که پسره رو زیر گرفته بود

 

 پارت_سی_هشتم#

 تاریخ_برلیان#

هوروش و شایان و شهریار هم بودن،انردر پسرا رو زدن که با ترم فرار کردند.نچس بلندی کشیدم 

و کنار در ت نشووووسووووتم،پسوووورا هم اومدن کنارم یکی یکی نشووووسووووتن. با ترم ن اهی به آتش که 

صورتش پر از  ون شده بود اندا تم،شایان و هوروش و شهریار و آرشام حالشون  وب بود،ولی 

که دی ه توان نشووسووتن نداشووت سوورشووو روی پام گذاشووت و  ودشووو روی چمنا ولو آتش! مثت این

کرد.سریع دستمالی از جیب شلوارم بیرون آوردم و ز م کنار لبشو پاا کردم.دستمال دی ه ای در 

 .آوردم و روی پیشونی و گونش رو هم پاا کردم

 .وای آتش ببخشید،به  اطر من به این روز افتادی _

 !در مورد این موضود صحبت کردیم،دوباره بحث رو بازش نکن آتش _ باران، بال

 «!آبجی ز م مارو هم پاا کن»هوروش کنارم ولو شد و گچت:

 «.متاسچم داداچ،ولی دی ه دستمال ندارم.همین دوتا بود» نده ای کردم و گچتم:

ز بیا دسووتمال،ا»شووایان دسووت کرد توی جیبش و دسووتمالی بیرون کشووید و کنارم ولو شوود و گچت:

 «.منم پاا کن

شوووهریارو آرشوووام ن اهی بهم اندا تن و اونام روی چمنا ولو شووودن.صووودای  نده آتش به هوا رفت 

 «!ا ی حسودا»گچت:و

ن اهی به صووووورت های همشووووون اندا تم،ولی کسووووی طوریش نبود و ز می نداشووووت که من پاا 

 .کنم،واال آ ه جن  که نرفتن،یه دعوا کوچولو بود

 .به  اطر تو +
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 .ب حاال یلی  

 .ولی شما که ز می نشدین _

 «گیرهپسره گوساله،مثت د ترا گاز می»آرشام لباشو جمع کرد و دستشو باال آورد و گچت:

 .دست آرشام از گاز پسره ز م شده بود.عجبم محکم گرفته.صدای  نده بچه ها بلند شد

پاکش کنم ولی دسووووووتم که  ردری نبود  یا اینکه ز مش ان الو روش دسوووووووت آرشوووووووام رو گرفتم و 

کشوووووویدم.تازه صووووووودای  نده بچه ها کم شوووووووده بود که من با ن اه اندا تن به  ودمون زدم زیر 

مثت مادری شووووووودم که پن   لو زاییده،حاالم بچه » نده.همه با تعجب ن اهم میکردن که گچتم:

 «!هاش دورش جمع شدن

ش بین  نده هاش گرفتند.هوروپسوووووورا ن اهی به هم دی ه اندا تن و دی ه از  نده زمینو گاز می

 «!مامانی،مامانی من گشنمه»گچت:

 .از اون طرف آرشام دستاشو روی چشماش مشت کرد و صدای گریه در آورد

از بس که  ندیده بودم اشوووک از چشووومام می اومد.حتی آرشوووام مغرور هم امروز یا مسوووخره بازی 

ید که ما اینجاییم و راسووتی شووما از کجا فهمید» ندید. با یاد آوری موضوووعی روبه پسوورا گچتم:می

 «اومدید؟

کردیم،تا افته،ولی ما گوش نمیگچت یه اتچا ی می افته،یه اتچا ی میآرشووووووام _ هوروش مدام می

 .اینکه بلند شد ماشین سوار شد اومد اینجا

شووما که گچتین،هوروش فرط  درت اینو داره که بچهمه یه اتچا ی افتاده ولی  درت اینکه چیه و  _

 س چی شد؟کجا رو نداره،پ

 .هوروش _ اونو آتش  بت از اینکه بیاین اینجا گچته بود که دارین میاین

 «!دهن لش»با ن اهی به آتش گچتم:

 !آتش _  ب چیه؟ منو از سر کارم بلند کردی کشوندی شهربازی،باید کارامو به یکی میس اردم؟

 !حاال نه اینکه انجام دادن؟! همشون بلند شدن اومدن اینجا _

 «!وای بچها باید بریم،کلی کار مونده»گچت: یاد آوری چیری آرشام با

تا همه بازی هارو نریم من هیی جا »بی توجه به سوووووور آتش که روی پام بود بلند شووووووودم و گچتم:

 «!نمیام

هیی و ت » الصوووووه،مجبورشوووووون کردم همه بازی هارو بریم.در راه برگشوووووت بودیم که آتش گچت:

 «!تاحاال شهربازی نیومده بودم،نه من نه بچه ها
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 م ه میشه؟ _

 !آتش _ آره،ما از اول نوجوونی مشغول این باند بودیم

 یعنی انردر؟ _

 آتش _ آره

 :-) ب حاال که بد نشد _

 «رهآ»آتش لبخندی زد و گچت:

 .البته اون پسرارو فاکتور ب یریم _

 آتش _ آره

 .کوفت،پشت سر هم آره،آره،آره _

 . ندش به هوا رفت و میتونم ب م امروز بهترین روز زندگیم بود

 

 پارت_سی_نهم#

 

 «!...دماومدم...اوم»همین طور که موهامو باال سرم جمع میکردم با صدای بلند گچتم:

بردند. پسووورا امشوووب  صووود داشوووتن برن رسوووتوران و طبش روال این هچته،منم دنبال  ودشوووون می

ی افکارم عوض بع وووی و ت ها احسوووام میکردم زیادیم،ولی با مهربونیایه بیش از حدشوووون همه

 .میشد

یه شووووال سوووورمه ای روی سوووورم اندا تم و یه جچت کچش پاشوووونه بلند هم پوشوووویدم و از اتاا زدم 

 :-)ن،البته اینکه بلد نیستم اصال باهاش راه برم رو فاکتور ب یرمبیرو

پسورا دم در اتا م ایسوتاده بودن که با دیدنم با  ر ر رفتن پایین.دنبالشوون راه افتادم.سووار ماشوین 

که شووودم سوووریع آهن  رو پلی کردم و پنجره هارو کشووویدم پایین.توی این ماشوووین فرط منو آتش 

 .بودیم

ن  زیاد بود که با کوبیده شدن دست آتش توی سرم،فهمیدم که آتش انردر داد انردر صدای آه

و بی داد کرده و من نچهمیدم.دسوووتشوووو سووومت ضوووبط برد که من محکم کوبیدم روی دسوووتش و با 

 .ا م بهش ن اه کردم

 «!کم کن این المصبو»با داد گچت:

 «!نمی کنم»سری به عالمت نه تکون دادم و گچتم:
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 «!م ه نکنیه؟»داد کشید: این دفعه بلند تر

 .رسیدو صدای آهن  رو انردر کم کرد که دی ه به گوش نمی

 !آتش  یلی بی شعوری _

 .آتش _  چه شو

چطور به »چنان نعره ای زد که سووووور جام سووووویخ شووووودم.ولی به روی  ودم نیاوردم و با پرویی گچتم:

 « ودت جرهت میدی سرم داد برنی؟

 «.همون طوری که یه بار دی ه هم سرت داد میرنم»صداشو باال تر برد و گچت:

 «!فعال  چه شو»و باز هم داد کشید:

آتش اصال کَسی نبود که زود عصبانی بشه،همیشه  ونسرد و مهربون بود.رومو ازش گرفتم و بی 

 .صدا به بیرون  یره شدم

و رفتم سمت پسرا،آرشام با ابرویی باال  رسیدیم به رستوران،سریع و عصبی از ماشین پیاده شدم

پریده به ا مام ن اه میکرد،ولی من بدون حرف کنارشووووووون ایسووووووتادم و بعد از اینکه آ ا آتش  دم 

زنون به سمتمون اومد،راه افتادیم به سمت رستوران.وارد شدیم،مثت اینکه پسرا  بال تخت گرفته 

 . سنتی بود و میر و صندلی نداشتبودن،به سمت یه تخت رفتن.رستوران جوری بود که کال

همه کچشووامونو در آوردیم و هرکسووی یه جایی رو برای نشووسووتن انتخاب کرد.بعد از اینکه گارسووون 

بدون اینکه ب رسوووووووه حذاهای متنوعی اورد همه شوووووورود به  وردن کردند.اینا دی ه کین،از  بت 

.هوروش هم با مسخره بازیاش سچارش شام دادن.بعد از اینکه شام رو  وردیم چایی و  هوه آوردن

 .حال همه رو  وب کرد

تو  رار بود » وان چیری ب ن دسوووت دسوووت میکردند.شوووهریار رو به آتش گچت:پسووورا ان ار که می

 «یکم موضود رو تو ماشین براش باز کنی،پس چی شد؟

 «!نشد»آتش  یلی سرد و محکم گچت:

و این ا الا سوو ی نشووون از تغییر این رفتار آتش داشووت دیوونم میکرد.این حرف زدن های سوورد 

 .یهویی آتش بود

 «... ب باران میخواستیم ب یم که»آرشام  یلی سریع و یهویی گچت:

 «!نیاز نیست بدونه»آتش پرید وسط حرفش و گچت:

 شایان _ چی می ی آتش؟

 !آتش _ همین که گچتم،نیاز نیست بدونه
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 پارت_چهلم#

 

شام با اشاره به شهریار و چشم و ابرو اومدن باعث شد شهریار، آتشو مجبور کنه برن بیرون.در آر 

 «!منو هوروش دوتا برادریم»همون لحده آرشام شرود کرد به حرف زدن:

 ها؟ _

 .آرشام _ چیر عجیبی نیست،منو هوروش برادریم

 .کال این بشر تخصص زیادی داشت توی یهویی حرف زدن

 !ن طور،منو شهریارشایان _ و همی

 چی می ید شما؟ _

آرشوووووام _ هیچی بابا،باران و ت نداریم،نمی دونم آتش چشوووووه و االن که میاد نباید بچهمه ما این 

موضووود رو به تو گچتیم.چون همین االن به عنوان رهیس دسووتور داد که بهت ن یم.ولی چون رفتار 

 .رادر های دو لو،پسر عمو های تو هستیمنرمالی نداشت ما بهت گچتیم.حاال هم اینو بدون که ما ب

چشووومام از بس گشووواد شوووده بود داشوووت از حد ه بیرون میرد.چند بار پلک زدم و در آ ر تصوووویر 

 .آتش ا مو بود که جلوی صورتم نمایان شد

واال نمی دونم به ندر »برای اینکه چیری نچهمه و نهایت همکاری رو با بچه ها کرده باشووووووم گچتم:

 «!منم فکر  وبیه

 .نمی دونم چیو گچتم ولی گچتم تا آتش شک نکنه

 «چیو؟»با ا م برگشت سمتم و گچت:

 !وای حاال چی می چتم؟ اومدم درستش کنم، رابش کردم که

ن اهی به آرشام اندا تم که چشم و ابرو اومد که یعنی کار  ودته.از طرفی شایان با اشاره دست 

 . واست بهم بچهمونه که نباید برارم مهنمو بخونهاز پشت آتش می

هیچیفبه ندر آرشووووام بریم بسووووتنی بخوریم.منم می م فکر »سووووریع و تویه تصوووومیم یهویی گچتم:

 « وبیه ندر تو چیه آتش؟

ی که مهن رو میخونه،بابد تمرکر  یلی باالیی داشووووته باشووووه.به  اطر همین اگه بخوایم اون کسوووو)

اجازه ندیم که مهنمون رو بخونه باید تند تند و پشوووت سووور هم صوووحبت کنیم.بهتره بین صوووحبت 

هامون ازش سوال ب رسیم تا مهنش درگیر بشه.اگه تعداد سوال ها زیاد و فاصله بین پرسیدن کم 
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شووتره.البته اینم توجه داشووته باشووید که این کار تاییر زیادی نداره،مخصوووصووا روی باشووه تاییرش بی

کسوووووووایی که مهارت بیشووووووتری توی این زمینه دارن.برای جلوگیری ازین نود چالش مهنی باید از 

 (!صلیب نچرین شده،یا عالمت هایی مثت ستاره پن  پر استچاده کرد

 «.نه بریم  ونه»آتش ا ماشو بیشتر کرد و گچت:

مهم این نبود که بریم بسوتنی بخوریم،مهم این بود که آتش نتونسوته تاحاال رو مهنمو بخونه.برای 

 «!نه دی ه آتش،نه نیار»اینکه بازم جلوگیری کنم گچتم:

گچتم که نه،راه بیچت »ولی همین کافی بود که آتش عصووبانی بشووه و وسووط رسووتوران نعره بکشووه:

 «!بریم

 .دی که توی باغ بودن به ما ن اه میکردنحرورم  یلی  رد شد،همه ی افرا

میدونی این سوووووومین باریه که امروز سووووور من داد »بدون توجه به آدمای اطرافم منم داد کشووووویدم:

زدی! ولی من دی ه اجازه نمیدم،فکر کردی صوووبر میکنم تا سووورم نعره برنی؟دی ه کور وندی اینجا 

 «!پیشش.دی ه اینجا نمی مونمبمونم،از زیر سن م شده پدرمو پیدا میکنم و برمی ردم 

 .و بعد از رستوران زدم بیرونجمله آ رو محکم و کلمه کلمه تکرار کردم 

 

 پارت_چهت_یکم#

 

بازهم شووایان رو فرسووتادن دنبالم.همین یک هچته پیش سوووگند  وردن که دی ه در برابر اع ووای 

 .چه فایده که همین االن یادشون رفت باند از حیله استچاده نشه،ولی

بی توجه به شووایان که سووعی داشووت توی چشوومام ن اه کنه تا هی نوتیرم بشووم،راهمو گرفته بودم و 

 .میرفتم،نباید توی چشماش ن اه میکردم

ولی متأسووچانه این دفعه موفش نشوودم و شووایان تویه حرکت دسووتمو گرفت کشووید و منو محکم توی 

لحده هی نوتیرم شوووودم.شووووایان کارشووووو  یلی  وب بلد بود،توی یه یانیه بغلش گرفت،و در همون 

 .هی نوتیرمم کرد

 ...شایان _ آروم باش باران،آروم

آروم شده بودم،ان ار که دست و پام بستس و نمی تونم فرار کنم.شایان ولم کرد و با صدای آرومی 

 «منو ببخش،میتونیم بریم؟»گچت:
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دادم،دنبال شووایان رفتیم پیش بچه ها.آرشووام دسووتاشووو بهم   یلی آروم سوورمو به معنی آره تکون

 «!آفرین،آفرین پسر،فکر نمیکردم دربرابر این د تر لجباز موفش بشی»گچت:کوبید و

 .شایان _ دست کم گرفتی داداش

بریم  ونه،من »با لبخند توی چشوووومای آرشووووام ن اه کردم و دسووووت آتشووووو گرفتم کشوووویدم و گچتم:

 «. ستم

و از دسووتم بیرون کشووید و رفت سوووار ماشووین شوود.ولی من بازم عصووبانیتمو آتش عصووبانی دسووتشوو

 .سر لبخندی به پسرا  الی کردم و رفتم سوار ماشین شدم

ماشین توی یه لحده از جا کنده شد و من هنوزم لبخند روی لبام بود.ان ار که ع له های بدنم با 

من ان ار که مات بودم و راه به کردند.هرجور  ودشوووون میخواسوووتن بودن و دسوووتور مغرم عمت نمی

راه مثت دیوونه ها لبخند میردم.حتی و تی که آتش سوور اینکه پنجره رو پایین کشوویدم سوورم فریاد 

 .بلندی کشید

رسوویدیم به  ونه و من با لبخند از ماشووین پیاده شوودم و با لبخند وارد اتا م شوودم و با لبخند روی 

 .تختم ولو شدم

 .اگهان لبخندم رفت و جاشو به عصبانیت  بت دادهنوز  وابم نبرده بود که ن

 ن اهی به ساعت اندا تم،یعنی هی نوتیرم یه ساعت دوام داشت؟

 ...انردر  وابم می اومد که چشمامو ببندم و دی ه چیری نچهمم

رو شدم که توی سرم سریع چشمامو باز کردم.با چهره عصبانی آرشام روبه با کوبیده شدن چیری

د تره ی  رم، ودمو تیکه تیکه کردم،نعره زدم،بال زدم بیدار نشدی،آدمو مجبور میکنی »گچت:

 «.مثت دیوونه ها باهات رفتار کنه

رت کردم کنار،برای بیدار کردنم از همینو گچت و رفت.مات مونده بالشو از روی صورتم برداشتم و پ

 :-)بالش استچاده کرده

 !من موندم چرا همیشه این بد ا الا رو میچرستن منو بیدار کنه؟

ن اهی به لباسوووووام اندا تم،همون دیروزی ها،حتی شوووووالمم هنوز دور گردنم بود.بلند شووووودم لبام 

 .هامو در آوردم و رفتم برم حمام

اندا تم.مثت جن ها شده بودم،آرایشم ریخته بود و کت صورتم از توی اینه حمام ن اهی به  ودم 

 . ط چشم دیشب سیاه شده بود
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سریع یه دوش گرفتم و اومدم بیرون،یه تیشرت مشکی و یه شلوار سچید گشاد پوشیدم و موهامو 

 .بدون اینکه  شک کنم حوله پیچیدم دورش

 .رفتم پایین،پسرا مثت همیشه روی کاناپه ها ولو بودن

 هنوزم نمی دونم اینا کار و زندگی ندارن که بیست چهاری اینجا افتادن؟ من

رفتم کنار هوروش که  یره به تلویریون داشوووت با تیشووورتش بازی میکرد نشوووسوووتم که همون مو ع 

 .دستی جلوی چشمامو گرفت و مانع از دیدم شد

 !وا! اینا چرا اینجوری میکنن؟

و گرفته بود گذاشووووتم و سووووعی کردم بکشوووومش با جیغ جیغ دسووووتمو روی دسووووتی که جلوی دیدم

 !کنار.ولی موفش نشدم

 «...آتش...آرشام...شایان...هوروش...شه»جیغ جیغ میکردم و هربار یکی رو صدا میردم:

باشه،باشه بابا دستامو بر میدارم »صدای هوروش رو تشخیص دادم که پرید وسط حرفم و گچت:

 «!جبغ جیغ نکن

 .بود ۱۸وی صچحه تلویریون  یره موند،صحنه +و بعد دستاشو برداشت،چشمام ر 

اینبار  ودم جلوی چشمامو گرفتم و جیغ کشیدم. صدای  نده ی پسرا بلند شد.مطمئنم صورتم 

 رمر شده.آروم جلوی چشمامو باز کردم که دیدم دی ه صحنه رفته.اصال بدون اینکه به روی  ودم 

 .د تر شدبیارم  یره به تلویریون نشستم،که صدای  نده ها بلن

 !ن اهی به پسرا اندا تم،از  نده پهن شده بودن کف زمین،اینام  یلی  وش  ندنا

 

 پارت_چهت_دوم#

 

به کت جمع که ن اهی اندا تم متوجه شوودم که آتش نیسووتش.یعنی آتش چش شووده؟ دی ه بین 

 .دوستاش یا بهتره ب م پسرعمو هاش نیست

 «بچها میدونید آتش چش شده؟»ند کشیدم،همشون ساکت شدن و بعد گچتم:یه جیغ بل

اصال موضود همینه،ببین چه کار میکنی آدم از »آرشام جدی شد و تلویریونو  اموش کرد و گچت:

 «.مهنش می ره

 میرارین و منو صدا میرنین؟ ۱۸من چه کار میکنم؟ یا شما که صحنه + _

 .م دی ه مشکلی نباشه اگه ببینیسالته دی ه.فکر کن ۲۵هوروش _ آبجی 
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 .نه  یر من هنوز کودا درونم زندست _

 .شهریار _ اون که صد در صد

آرشام چند بار با ان شت روی میر کوبید و همین طور که میخواست توجه همه بهش جلب شد و 

 .همه تغریبا  چه شدن

آرشووام _ آتش چند روزیه  یلی  اطی کرده،همتونم دیدین.ا ال ش مثت سوو  شووده و اصووال هم 

حوصوووووله بیرون رفتن و شوووووو ی و تچریح نداره.این وسوووووط یه اتچا ی افتاده که ما  بر نداریمفباید 

 .ره یلی زودتر بچهمیم داره چی میشه،وگرنه هم آتش و هم کت باند به فنا می

 .طمئنم یه اتچا ی اینجا افتادهگچت.من مآرشام راست می

 «!کاره جابره»بدون اینکه تسلطی روی زبونم داشته باشم گچتم:

 «از کجا انردر مطمئنی؟»آرشام  یلی جدی گچت:

کی به حیر از جابر با آتش دشوووومنی داره؟ »همه سوووواکت به من ن اه میکردند.بازم بدون فکر گچتم:

دسوووت یه مشوووت جوون بی تجربه افتاده میتونه از  کنه چون باندمیخواد باند ازهم ب اشوووه،فکر می

 «.هم ب اشدش.ولی ما نباید اجازه بدیم

 .شایان _ باید تاریخ برلیانو بخونیم

 م ه هنوز اونو نخوندین؟ _

 .شایان _ نه هنوز،کتاب بررگیه

 . ب حچدش نشینفیه مطالعه که میتونین بکنین _

 .شهریار _ کتاب تاریخ برلیان رو نمیشه حچظ کرد

 ! ب منم که ن چتم حچظ کنین _

 .شهریار _ کلی گچتم.کتاب نچرین شدم.نمیشه حچدش کنی

 م ه میشه؟ _

 .چیر شدنیه،هیی مرز و حدودی وجود ندارهشهریار _ باران،توی این دنیا همه

 !عالیه _

 «حاال چطور میشه این نچرینو شکست؟»مکثی کردم و گچتم:

 .شایان _ تا به حال بهش فکر نکردیم

 ا عاً؟ اصال شما فکر میکنین؟و _

 هوروش _ حاال تو که فکر میکنی.ب و چیکار کنیم؟
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 .هوروش!  ب باید ب ردیم دنبال راه حت.آ ه این جوری که نمیشه _

 «.من تسلیم،بیاین فکر کنیم ببینیم چیکارکنیم»هوروش دستاشو باال گرفت و گچت:

ون تو اتاا آتشووووووه و توی گاوصووووووندوا و یه حاال چطوری میخواین کتاب تاریخ برلیانو بردارین؟ ا _

 .آتش عصبانی

من »ن اه همشووووووون روی من بود و لبخند ملیحی روی لباشووووووون.ا م هامو کشوووووویدم توهم و گچتم:

 «!نمیرم.الکی هم ن ین

به  دا آتش اصووووووال  ابت پیش بینی و »همین طور با لبخند ن اهم میکردن که عصووووووبانی گچتم:

 «.کنترل نیست

 .تونه اولین مأموریتت باشههوروش _ این می

 .گندتون برنن با این مأموریتتون _

 .وبعد از جام بلند شدم که پسرا هم پشت سرم بلند شدن

 .آرشام _ ما توی اتاا تو منتدر میمونیم

 .سر تکون دادم و رفتم سمت اتاا آتش

 

 پارت_چهت_سوم#

 

ون در زدن برم دا وت کوه دیودم اوال چنوود روزیوه ا ال ش  ط  طیووه،دومم االن درحوال اومودم بود

 .انجام مأموریتمفباید حواسم به رفتارم باشه

گچت"بیاتو"  یلی آروم دور باز کردم و رفتم بنابراین آروم در زدم و بعد از شووووونیدن صووووودایی که می

 .دا ت

ش بود.کنارش روی تخت نشستم که آتش روی تختش دراز کشیده بود و می دستش روی چشما

 «!اینجا نشین»سریع بلند شد از جاش و گچت:

 «!باشه،باشه،آروم باش! مشکلی پیش نیومده که»منم سریع بلند شدم و گچتم:

 «کاری داری؟»چشماشو روی هم فشار داد و گچت:

رام  وندیو میخواسووووووتم اگه امکانش هسووووووت اون کتابی که  بال ب»یکم ا ن م م ن م کردم و بعد گچتم:

 «ببینم.اسمش چی بود؟ تاریخ برلیان؟

 «میخوای چیکار؟»انردر با نهایت احترام و آرامش باهاش حرف زدم.اون  یلی سرد گچت:
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احساسی ها و سرد بودن ها باید فعال تونستم تحمت کنم.ولی برای تموم کردن همین بیدی ه نمی

 .تحمت میکردم

هیچی! فرط حوصوووولم سووووررفته بود،گچتم بد »چتم:نچس عمیری کشوووویدم و با آرامش بیشووووتری گ

نیسوووت یه ن اهی به کتاب بندازم.هم اینکه بیشوووتر از باند سوووردر میارم.هم اینکه حوصووولمم دی ه 

 «سر نمیره

 .آتش _ حاال نیاز نیست بخونیش.و تش که شد بهت میدم که بخونی

 «!میخوام بخوابم حاالهم برو»روی تخت ولو شد و ادامه داد:

 .ش من حوصلم سررفتهولی آت _

 .برای یه لحده نچهمیدم اصال چجور از جاش بلند شد و بعد سوزش روی صورتم

 دستمو روی صورتم گذاشتم و فرط به این فکر کردم که م ه من چیکار کردم؟

برگردوندم که برم. ولی آتش عصووووووبانی فریاد اجازه ندادم اشوووووووک توی چشوووووومام حلره برنه و رو 

 «!صبر کن»کشید:

ور که پشت بهش بودم،ایستادم ببینم چی می ه که بعد از چند د یره اومد جلوم ایستاد همین ط

حش نداری با این کتاب پاتو از اتاا بیرون »و کتابو با  شووووووونت زیادی توی سووووووینم کوبید و گچت:

 «.براری.و تی کارت تموم شد برارش و برو

ال توان اینکه حرف برنمم سوووووورمو به عالمت باشوووووووه تکون دادم و اون بازم رفت توی تختش.اصوووووو

 .نداشتم

ی آتش گذاشوتم و صوندلی رو کنار کشویدم و روش نشوسوتم،یکم بهش ن اه کتابو روی میر مطالعه

 کردم.ولی کت مهنم این بود که حاال چجوری این کتابو از اتاا بیرون ببرم؟

به آتش ن اهی اندا تم،چشماش بسته بود. سریع گوشیمو که اتش برام  ریده بود در اوردم و به 

 ."آرشام ام دادم"آرشام آتش نمیراره کتابو از اتا ش بیرون بیارم

 ."بعد از چند یانیه جواب داد"یه کاری بکن  ب،نمی دونم

کتابو میچرسوووووتم بیرون،بیاین  ن اهی به در اندا تم و فاصووووولش با زمین و فرسوووووتادم"من از زیر در

 ."سریع برش دارین

چند یانیه بعد از اینکه این جمله رو فرسوووووتادم،موهام که هنوز  یس بود و فرط حله دورش رو باز 

کرده بودم توسووط آتش از پشووت کشوویده شوود.جیغ کشوویدم و سووعی کردم موهامو از بین دسووتاش 

 .بیرون بکشم،ولی شدنی نبود
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 .ردم دنبالش برم تا موهام کمتر کشیده بشهاز جام بلند شدم و سعی ک

 «که منو دست میندازی؟ هان؟»پرتم کرد روی تخت و گچت:

 اون از کجا فهمیده بود؟

یه زانوشووو این طرف کمرم و یه زانوشووو اون طرف کمرم گذاشووت و با فاصووله کمی از شووکمم  ودشووو 

مم کتابو برای چی فکر کردی نمیچه»ن ه داشوووووت.یره لباسووووومو توی مشوووووتش کشوووووید و فریاد زد:

میخوای؟ان ار یادت رفته که من مهن هارو میخونم و میتونم کنترلشوووووون کنم!؟ د تره ی احمش،تو 

و اون پسووووور عمو های الش  ورت اینو از یاد برده بودین.فکر کردین چون توی یه باندیم نمیتونم از 

 « درتم دربرابرتون استچاده کنم؟

 .نم محکم تر میشد ن اه کردمترسیده به دستاش که هر لحده دور گرد

 «.داری  چم میکنی آتش»آروم و باصدایی که از ته چاه در می اومد گچتم:

بانیت می که از زور عصوووووو با صووووووودایی  بازم تن  تر کرد و  تاشووووووو  ره دسوووووو ید گچت:حل من »لرز

هر چیری که من ب مو باید  بول کنی.نه تنها تو رهیسووووووم،رهیس! میچهمی؟ من رهیس این باندم و

اومدی برا  ودت مثال اولین ماموریتتو انجام همه اونایی که باهاشووون دسووت به یکی کردی و بلکه 

 «.بدی

 .آتش ترو  دا _

ولی موفش نشووودی!حاال نمی دونم ایراد از »بی توجه به حرفم با صووودای لرزون به حرفش ادامه داد:

بیای! البته بهتره ب م با من!  نمیخوای باما کنارما بوده که تورو انتخاب کردیم،یا ایراد از  ودته و

 «.چون با اونا که  یلی  وب کنار اومدی

دستامو باال اوردم و روی دستاش گذاشتم،سعی کردم بکشمشون کنار.ولی موفش نشدم.مطمئنم 

 .صورتم  رمر شده. به سرفه افتاده بودم و هرچردر ترال میکردم،آتش ان ار نه ان ار

 .از یره لباسم فشار میداد هر لحده محکم تر گلومو با استچاده

 .میتونستم نابودی رو توی صورت آتش ببینم،حتی صداشم به لرزه افتاده بود

تونستم نچس بکشم.دستام داشتن شت میشدن و همون لحده اشک از گوشه چشمم دی ه نمی

 .جاری شد

رفت.حتی نای پلک زدن هم نداشوتم.دسوتای آتش از دور گردنم چشومام دی ه داشوت سویاهی می

شت شد و دور کمرم پیچیده شد.پایین رفتنش از پله ها و تکون  وردنم توی بغلش آ رین چیری 

 ...بود که حس کردم
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 پارت_چهت_چهارم#

 

 .آروم الی چشمامو باز کردم.نور توی صورتم  ورد،یه گرمایی رو توی دستم حس میکردم

وم آروم چشوووووومامو کامت باز کردم.چهره ی آرشووووووام اولین چیری بود که چند بار پلک زدم و بعد آر 

 .دیدم.باالی سرم ایستاده بود و به صورتم  یره شده بود

 «!د تر مارو کشتی تا اومدی به هوش بیای»صدای هوروش منو متوجه  ودش کرد:

حس ن اهی به دسووووتاش که دسووووتامو محکم گرفته بود اندا تم.پس اون گرمایی که توی دسووووتام 

 .میکردم مال دستای هوروش بود،که دستای ضعیف و بی جون منو احاطه کرده بود

 «آتش کجاست؟»لبخند بی جونی زدم و بعد با ن اه کلی به جمع گچتم:

 .ی همشون توهم پیچیدچهره

شوووووایان _ مثت اینکه نیاز داشوووووت تاریخ برلیان و  وانینشوووووو یه بار دی ه براش مرور کنیم.تا اینکه 

 . ودش تصمیم گرفت دی ه اینجا نباشه

 .آرشام _ وضع بدی پیش اومده

 .شایان _ آتش همه چیرو  راب کرده

و بهم دی ه اصووووووال نمی تونم بهش اعتماد کنم.توی این چند روزه همش داره همه چیر  _ هوروش

 .میریره.مانباید اجازه بدیم هر کاری دوست داره انجام بده

شهریار _ اون حالش  وب نیست هوروش زود   اوت نکن.ما نمی دونیم پشت این   یه چه 

 .کسایی پنهان شدن

انتدار داری دی ه چی ازش ببینی تا دی ه  بولش »هوروش با دسوووت اشووواره ای به من کرد و گچت:

 «ن یه آدم؟ اونم کسی که ع و باند  ودشه؟ د تر عمو؟نداشته باشی؟  صد جو

آرشوام _ شوهریار درسوت می ه داداش.ما چیری نمی دونیم.پس تا و تی مطمئن نشودیم   واوت 

 .کنیمنمی

بس کنید. اگه باران مرده بود میخواسووووتید چیکار کنید؟ هان؟ به »هوروش عصووووبانی داد کشووووید:

ون چی؟ به  ودتون چی می گچتین تا  انع بشوین پدرش چی ب ین؟ اصوال پدرش به درا.به  ودت

که به اتش حش بدین؟ چطور می  واسووووتین با مرگ این طچت معصوووووم کنار بیاین؟ مطمئنین اون 

 «مو ع هم همین طور راحت می چتین باید به آتش حش داد؟



                 
 

 

 شادی|  برلیان تاریخ رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

72 

 

 «آره»با صدایی که در برابر صدای هوروش هیی بود گچتم:

من جلب کرد.حتی پرسووووووتاری که  یلی و ت بود اینجا ولی همین صووووووودای آروم توجه همرو به 

 .کرد ازش بخواد ساکت باشهو ترسیده به هوروش ن اه میکرد و جرأت نمی ایستاده بود

تار گچت: کافیه،دور بیمارو  الی کنین.باید »همه سووووووواکت بودن تا ادامه حرفمو برنم که پرسوووووو

 «...استراحت ا

آتش اصووووووال رفتووارش دسووووووووت  ودش »گچتم:هنوز حرف پرسووووووتووار کووامووت تموم نشووووووووده بود کووه 

ید،همش میخواسوووووووت  الی  بده،و تی گلومو گرفته بود صوووووووداش میلرز نیسوووووووت.حالش  یلی 

 «...بشه.ان ار که یکی دی ه کنترلش میکرد.در وا ع اون اصال آتش نبود.اصال

به سرفه افتادم و دی ه نتونستم ادامه بدم.پرستار سریع اومد یه اس ری آسم گرفت جلوی دهنم 

 .و بعد هم پسرارو از اتاا بیرون کرد

 «چرا این جوری شدم؟»نچسم که سرجاش اومد گچتم:

پرستار _ عریرم تو آسم داشتی،ولی  یلی کم بوده.حاال که این اتچاا افتاده بیشتر شده.اما اصال 

 .ن ران نباش، وب میشه

یه هوش اوم ید بکنیم؟ اون مو ع و تی  با به اینکه چیکار  که به فکر فرو رفتم. دم و اولین چیری 

دیدم آرشام بود،یه چهره جدید اومد جلوی چشمام.یه بچه،کسی که شاید هچت یا هشت سالش 

 ...تونه باشه؟بود.یعنی کی می

 

 پارت_چهت_پنجم#

 

دو روزی میشووود که از بیمارسوووتان مر ص شوووده بودم.همون روز و تی سووورمم تموم شووود مر صوووم 

 .کردن

از پسووورا  واسوووته بودم عکسوووای بچه گی شوووونو برام بیارن.شووواید دلیت چهره ای که هروز میبینم و 

 . وابی که هر شب باعث بیدار شدنم میشه رو پیدا کنم

همین طور که فکر میکردم اون پسوور بچه کسووی نبود جر آرشووام.حاال چرا باید بچ ی های آرشووامو 

 یادم بیاد؟

 .م بازی زیاد میکردین ب شاید بچه بودید باه +

 .سرمو توی دستام گرفتم و با توجه به حرف وجدان سعی داشتم درست فکر کنم
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کلی فکر کردم،در آ ر فرط تصمیم گرفتم برم پیش پسرا.عکسارو همون جا روی تخت رها کردم و 

 .رفتم پایین

 .همشون نشسته بودن و پاسور بازی میکردن.البته حیر از آتش که امروز هم رفته بود شرکت

نشووسووتم کنارشووون روی زمین تا بازیشووون تموم بشووه.همین که دسووت اول تموم شوود رو به آرشووام 

 «آرشام؟»گچتم:

 آرشام _ بله؟

 میشه بیای اتا م؟ _

که چهره ناراحت منو دید،با تردید بلند هوروش و شووووایان و شووووهریار به ما دوتا  یره بودن.آرشووووام 

شوووود.منم بلند شوووودم و دنبالش راه افتادم.دا ت اتاا شوووود و منتدر موند منم برم دا ت.و تی وارد 

 .شدم درو پشت سرم بستم و به آرشام  یره شدم.اونم به عکس های روی تخت  یره شده بود

 آرشام _  ب؟

اون مو عی که توی بیمارستان »لوش وگچتم:رفتم سمت تخت و عکس آرشامو برداشتم و گرفتم ج

به هوش اومدم تو باالی سرم ایستاده بودی.اولین چیری که دیدم چهره تو بود.و بعد یه چیری توی 

 «.مهنم نرش بست

 «تو»عکسو باالتر آوردم و گچتم:

 «بچه گیام؟»ن اهی به عکس اندا ت و گچت:

 .سرمو به عالمت آره تکون دادم

 .یری نیست.حافدت داره برمی ردهآرشام _  ب اینکه چ

ما هچت نچر  بالً باهم زیاد بازی میکردیم.ولی بعد از »روی صوووندلی میر آرایش نشوووسوووت و گچت:

آمد نداشتن. ماهم فرط هچته ای سالمون شد  انواده هامون دی ه زیاد باهم رفت و ۱۶و  ۱۵اینکه 

 «.رفتیم بیرون،تازه اونم یواشکییه بار باهم دی ه می

 «.یه چیر دی ه هم هست»تخت نشستم و گچتم:روی 

 آرشام _ چی؟

 .دو شب هست که یه  وابی میبینم _

 «دوشب پشت سرهم؟»ا ماشو توهم کشید و گچت:

 اره _

 آرشام _ چه  وابی هست؟
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منم و تو،هردومون کوچیکیم.تو منو هت میدی که می افتم تو اسوووتخر و بعد احسوووام  چ ی و  _

 .می رم معلش بودن.بعد هم از  واب

 «.حدم میردم»نچس عمیری کشید و گچت:

 متعجب بهش ن اه کردم.میدونست؟چیو میدونست؟م ه میشه  واب یه آدمم دونست؟

سووووالت بود.ماباهم هیی و ت کنار نمی اومدیم.همیشووووه دعوا  ۹یا  ۸آرشووووام _ بچه بودیم.شوووواید 

که داداش دو لو من بود،همیه منو توبیخ میکرد و به  میکردیم.البته هوروش  بع ووووووی و تا حتی 

 اطر تو یه هچته  هر میکردیم.هوروش بدون اینکه تسلطی روی رفتارش داشته باشه میخواست 

هرکسووی که بهت صوودمه میرنه رو بکشووه. مثت همین االن،و تی آتش اون کارو کرد،هوروش انردر 

مشتی توی عصبانی شده بود که کاری کرد که تاحاال انجام نداده بود.دست روی آتش بلند کرد و 

صووورت آتش کوبید.آتش هم عصووبانی به جون هوروش افتاد.مثت بچه ها شووده بودن،سوور تو دعوا 

 .راه اندا تن و بعد هم پرستارا آتشو از بیمارستان بیرون کردند

 آ ه چرا؟ _

 دیما هم همین طور بود.هوروش سوووووور تو با همه دعوا راه می »آرشوووووووام بی توجه به حرفم گچت:

 «.سر هوروش با همه دعوا میکردی.حتی با داداشت اندا ت.البته توهم

 «داداشم؟»متعجب گچتم:

باران تو یه داداشووم »آرشووام کالفه شووده بود.این از سوور و روش معلوم بود. و همین طور کالفه گچت:

 «.داشتی.اسمش رُهام بود

 یعنی چی؟ چرا اینارو  بالً بهم ن چتین؟ _

ارشوووووووام _ باران اینارو  ودت باید یادت بیاد.زندگی تو انردر پیچیده هسوووووووت که اگه ما بخوایم 

 .کشهتعریف کنیم یه هچته ای طول می

 حاال اون  وابم چه ربطی به اینا داره؟ _

یه احمش  یاد زدی"تو  آرشوووووووام _ اون روزم یکی از همون روزا بود.منو تو دعوامون شوووووووده بود.تو فر

به فکر  ودتی و..." هنوز حرفت تموم نشووده بود که من عصووبانی شوودم و دسووت آشووغالی که فرط 

گذاشتم سینت و هلت دادم به عرب.با اینکه  صدم این نبود که بیچتی تو استخر،ولی تعادلتو از 

سوووووالم  ۱۴و ۱۳دسوووووت دادی و پرت شووووودی تو اسوووووتخر.اون روز بدترین دعوای ما بود.اون زمان من 

استخر افتادی بدتر شدی.دعوای  انواده ها اول به بهانه ما ولی بعد  بود.آسم داشتی و و تی توی

سووووووالت  ۱۱یا  ۱۰سووووووالمون بود و تو  ۱۵یا  ۱۶درسووووووت زمانی که ما پسوووووورا برای مشووووووکالت بررگتر و
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بود،رابطمون دی ه باهم  طع شوووووود.البته به لطف هوروش ما بچه ها باهم رفت و آمد داشووووووتیم و 

سووووالت که شوووود دی ه سوووور  رار نمی  ۱۷و  ۱۸بهتر باشووووه.تا اینکه کردیم رفتارمونم باهم سووووعی می

اومدی.اول فکر کردیم که دی ه دوسوووووووت نداری باما بیای.یا اینکه پدر و مادرت فهمیدند و دی ه 

 .اجازه ندادن بیای. به هرحال هرار فکرو کردیم و در آ ر هوروش بود که فهمید فرستادنت شمال

.ن اهم  یره به ن اه آرشام و ان ار که تویه دنیای دی ه ای بودم. از تعجب نردیک بود شاخ در بیارم

 من یه برادر دارم؟ انردر رابطم با پسر عموهام  وب بوده؟ یا شایدم بد بوده!؟

 

 پارت_چهت_ششم#

 

 « ه هم یادم میاد؟چیرای دی»با بر ورد دستی به کمرم از فکر بیرون اومدم و روبه آرشام گچتم:

 «.کم کم همه چیر یادت میاد»آرشام لبخند کمرن ی زد و گچت:

 «.بیا ناهار،ضعف نکنی»سرمو تکون دادم که آرشام همین طور که میرفت گچت:

 .از جام بلند شدم و دنبالش راه افتادم

دسووووووت اعدم  انم طال،که داشووووووتم از گرسوووووون ی میمردم.صووووووبحونه هم نخورده بودم.و تی ناهار 

 ...وردم،بلند شدم و بعد از تشکری رفتم که بخوابم 

 آروم الی پلکامو باز کردم.چی شده؟

 !هیچی نشده.پاشو برو ببین تا ساعت چند  وابیدی که هوا تاریکه +

 .وااای وجدانم راست می ه ها،هوا تاریکه

 ر شدم؟از جام بلند شدم.ساعت هچت بود.یاااعلی! یعنی من از ساعت دو که  وابیدم حاال بیدا

 ! اا بر سرم

 .عجیبه پسرا  راب نشدن سرم

رفتم حمام و بعد که اومدم بیرون لبام پوشوویدم و موهامو  شووک کردم.داشووتم موهامو میبسووتم 

 .که صدای داد کسی اومد.ان ار که صدای آتش بود

سریع موهامو بستم و رفتم برم پایین.دوباره صدای داد آتش به گوش رسید،این دفعه واضح تر که 

 «...نمی دم،نمی زارم،نمیشه»گچت:می

 گچت این؟چی می

 ...سریع دویدم پایین و آتشو دیدم با...با
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شووووودم.فرط فهمیدم در باز شووووود و پسووووورا دویدن رن م پریده بود.اصوووووال دی ه هیی چیر متوجه نمی

تو.کسی زیر بغلمو گرفت تا پخش زمین نشم،و بعد شیرینی آب  ندو توی دهنم حس کردم.چند 

 .بسته کردم و بعد بهش  یره شدم کامو باز وبار پل

بعد از چند سوووووووال حاال اومده.توی این چند د یره همه چیرو فهمیدم،همه چیر یادم اومد،همه 

 .چیر

 «!...د ترم»ن اهشو بهم دو ت و گچت:

هنوز حرفش کامت نشوووووووده بود که هوروش با نهایت آرامشووووووی که میتونسوووووووت داشووووووته باشوووووووه 

 «هچت سال تموم کجا بودی که حاال اومدی دم از پدر بودن میرنی؟»گچت:

 «...مجبور بودم،مجبور»بابا تکونی به  ودش داد و گچت:

رون از گمشووووووو بی»آتش بوودون هیی موودارایی کتف بووابووا رو گرفووت و از جوواش بلنش کرد و گچووت:

 « ونم.من که گچتم،ن_م_ی_د_م.ن_م_ی_ز_ا_ر_م.ن_م_ی_ش_ىه

 بابا _ د ترمه،می  وام ببرمش،م ه میشه نخوای یا نخواد؟

دستمو گرفت و دنبال  ودش کشید.بی جون و بدون هیی مخالچتی دنبالش کشیده میشدم.اصال 

 .نای مخالچت نداشتم،هنوز من   اطراتی بودم که حاال برگشتن

ب و که میخوای »انی از جاش پرید و کتف دی مو توی دستش گرفت و روبه من گچت:هوروش عصب

 «.اینجا بمونی.ب و

من هیی حرفی برای گچتن نداشووووووتم.اصووووووال جون حرف زدن  این حرفو با عصووووووبانیت و داد گچت و

 .نداشتم و دنبال بابا کشیده شدم توی ماشین

اگه »فت.دیدم که آرشوووووووام گچت: واسوووووووت بدوه طرفم و هوروش جلوشووووووو گر دیدم که آتش می

 « .میخواست بمونه یه کالم می گچت،فرط یه کالم کافی بود تا دنبالش برم،ولی نمی  واست

 .دیدم که دستای هوروش شت شد و افتاد

نوه گریوه کردم و نوه حرفی زدم.فرط مثووت مرده بوه  یووابون  یره بودم.جلوی یوه  ونوه ویالیی ن ووه 

اشووین نشووسووته بودم که متوجه شوودم،بابا رفت و بعد از چند داشووت و پیاده شوود.همین طور توی م

د یره  دمتکار زیر بغلمو گرفت و از ماشووین بیرون کشوویدم.بردم توی یه اتاا و کمک کرد بشووینم 

 «... انم کاری»روی تخت.کنارم ایستاد و گچت:

 «.برو بیرون»یه دفعه عصبانی شدم و جیغ کشیدم سرش:

 . دمتکار _ چ...چشم  انم
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سوووریع رفت بیرون.عصوووبانی از روی تخت بلند شووودم.تازه حاال فهمیده بودم چی شوووده.هچت بعد و

 !ساله که رفته.اون و ت حاال بیاد راحت ب ه د ترم و منم ب م جانم؟

پدری که  ودش منو فرسوووووتاد شووووومال. ودش حافدمو پاا کرد، ودش.کسوووووی که منو برد پیش 

ا کرد.میچهمی؟؟؟!!! کسووووووی که برادرمو آدمای جابر تا حافدمو پاا کنن.کسووووووی که حافدمو پا

 !!!کشت.میچهمی؟؟؟

داشتم سر  ودم داد میردم.مثت دیوونه ها در اتا و باز کردم و رفتم بیرون.دیدمش،کسی که بهش 

 بابا می چتم.کسی که بدترین ظلمو تو زندگیم بهم کرد.اون وا عاً بابا بود؟

د و حاال تازه فهمیده بودم چی به رفتم سوووومتش،دی ه مثت  بت سوووواکت نبودم.حافدم برگشووووته بو

سووورم اومده.حاال تازه فهمیدم چرا هیی چیر درمورد تصوووادفی که پسووورا می چتن نمی دونسوووتم.اونا 

چرا بهم دروغ گچتن؟! چرا پسووووورا بهم گچتن بر ایر تصوووووادف حافدمو از دسوووووت دادم؟ و من چردر 

 .بهشون اعتماد کردم

،سووور کسوووی داد زدم که تاحاال توعمرم بهش تو ن چته داد زدم سووورش،آره داد زدم،سووور بابام داد زدم

باهام چیکار کردی؟ چیکار کردی بابا؟ هان؟  صووووووودت چی بود؟ اینکه وارد »بودم.داد زدم و گچتم:

کردی؟ حافدمو پاا کردی؟ چرا  نامردیباند شوووووکارچیان نشوووووم؟ واسوووووه کاری که میخاسوووووتم بهم 

 «...؟ چراداداشمو کشتی؟ وصیت پدر  ودت بود،چرا اینکارو کردی

 .بابا _  چه شو

 .حرفمو نیمه تموم رها کردم چنان گچت  چه شو که سرجام سیخ ایستادم و

بابا _ دی ه سوووووووال نمی رسووووووی. تو د تر منی و من هرکاری بخوام باهات میکنم.هرکاری بخوام! 

 فهمیدی؟

نوووه آ وووای در شوووووونوووده.نچهمیووودم،از اول  اول داسووووووتوووان هم نچهمیووودم.از اونجوووایی کوووه گچتی  _

د ترتم.میدونی من اصووال د تر تو نیسووتم که بخوای مسووئولیتی در  بال من داشووته باشووی،یا هر 

 .کاری که بخوای باهام بکنی

 .بابا _ ساکت شو

سوواکت نمیشووم آ ای در شوونده.سوواکت نمیشووم،برار ب م برات،برار ب م بابای من کیه.بابای من  _

 اسمش نعمته،نعمت.میرم پیشش،اون حدا ت مثت تو

پدری رو به دوش نمی کشووووووه.اون پدره،و تی بهش می م بابا می ه جانم،و تی باهاش  فرط اسووووووم

حرف میرنم بهم گوش میده.با همه بی پولی و فررش هرچی بخوام برام میخره.حاال بی  یال این 
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حرفا،اون حافدمو ازم ن رفت،برادرمو نکشووت،فرط برای اینکه مانع از کاری بشووم که میخوام انجام 

 تو نیست.اون پدره،پدررربدم.اون مثت 

چه عجب،بویی از پدر بودن »بلند شد و کشیده ای محکم توی صورتم کوبید.لبخندی زدم و گچتم:

دونی پدرا حافده د ترشووووونو نمی گیرن.ولی د تی د ترشووووون کار اشووووتباهی انجام بردی.آ ه می

  «.نباید برنی میده میرنن تو صورتش.ولی تو نه آ ای در شنده تو

تو  ودت اشوووتباه میکنی و منو میرنی.من کاری نکردم »کردم و بعد بی ا تیار داد زدم:کمی مکث 

 «.که منو میرنی

 .با این حرفم کشیده بعدی بابا روهم  ریدم

با _ هیی نه با نه  و پدر سووووووو  میری  نه اون  نه دی ه توی  و جا می مونی. جا نمیری.تو همین 

 نعمت.فهمیدی؟

 .این حرفشو بی جواب گذاشتم و رفتم توی اتا م

 

 پارت_چهت_هچتم#

 

این اتاا  بالً هم برای من بود.ولی هیی و ت اینجا تنها نبودم.همیشوووووووه با آتش بودم، با هوروش 

 هر یم وبودم،باشووووووهریار و پسوووووورا بودم.همیشووووووه باهم اینجا میخندیدیم.شوووووواید باهم دعوا میکرد

میکردیم،ولی همیشوووه پشوووت همدی ه بودیم.حتی بعدم که  انواده هامون دی ه باهم رفت و آمد 

 .نداشتند هم من پسرارو میاوردم اینجا توی اتا م

تخت  رمر و کمد مشوووکی.چه جالب هنوزم هسوووتند.اره،هنوزم موندن توی مهنم.مجسووومه ی روی 

 .و دوست داشتن و من بهشون نمیدادمشمیر،ن اهی بهش اندا تم.چردر پسرا این مجسمه ر 

در کمد لبام هارو باز کردم.همون لباسووووو بیرون کشوووویدم.همون لباسووووی که برای آ رین بار  رار با 

دونسووتم این ا رین پسوورا پوشوویدم.مانتو مشووکی،شوولوار مشووکی،کچش مشووکی،شووال مشووکی! می

ه ماشین پایین دره ولم کرد و  رارمونه.پدرم تحدیدم کرده بود.بعد هم که حافدمو پاا کرد و تویه ی

 .رفت.وسط راه تهران و شمال بودم که یه پیرمرد منو پیدا کرد

 .بابا نعمت!!!منو برد  ونه و مامان پری بهترین مامان دنیا بود

تونه مادری کنه یا نه.ولی هرچی که هسووووووت در باز شوووووود و مامان اومد دا ت.نمی دونم مامان می

 .یه مامان پری دارم و یه بابا نعمت دی ه مهم نیست.من از دار دنیا
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 .کرد.همشون از یه  انوادن، انواده در شنده نامردیپسرا دروغ گچتن و پدرم 

مامان اومد سوومتم و دسووتاشووو ازهم باز کرد که برم بغلش.ولی من مانتوی توی دسووتمو روی تخت 

تی شانرده سالم بود پرت کردم و چمدون صورتی رو از باالی کمد پایین اوردم.این چمدونو مامان و 

 .برام  ریده بود.اولین مسافرتی که باهاش رفته بودم شمال بود.آ رین مسافرتم باز شماله

مانتو و شوووال و شووولوار و کچش مشوووکی رو توی چمدون اندا تم.همون لبام هایی که باهاش کلی 

ن هیی اشوووکی گریه کردم،گریه به  اطر اینکه دارم از پیشوووشوووون میرم،ولی حاال با لبخند میرم.بدو

 .میرم  ونه ی  ودم،جایی که باید باشم

 .از توی کمد بلوزی که مامان بررگ برام از مشهد  ریده بودو برداشتم

 «مادر به  ربونت،کجا میخوای بری؟»مامان اومد بلوزو از دستم گرفت و گچت:

 .هر جایی که شما نباشین _

 مامان _ چرا؟

.چون برادرمو گرفتین.زنوودگیمو گرفتین.دوسووووووتووامو چرا؟...هووه... می ووه چرا؟!..»عصووووووبووانی گچتم:

گرفتین.امیدمو گرفتین. واسووووووته هامو گرفتین.آرزو هامو گرفتین.بعدم حافدمو گرفتین و تویه یه 

  «.دره رهام کردین

 «.سر مادرت داد نرن»مامان عصبانی گچت:

و مهربون زنم.مامان پری انردر  وب چشووم  انم در شوونده.من سوور مامانم هیی و ت داد نمی _

 .هست که نیازی نباشه من سرش داد برنم

لباسو از دست مامان بیرون کشیدم و توی چمدون پرت کردم.اون مجسمه روهم برداشتم و پرتش 

کردم اون تو.ن اهی دی ه به کمد اندا تم.چشووومم به لباسوووی افتاد که از اتش بود.اون روز که رفتم 

م داد پوشووویدم و بعد که میخواسوووتم برگردم  ونشوووون بارون می اومد، یس شووودم.این لباسوووو به

 . ودش منو رسوند  ونه

تنها کسی که با رفت و آمد ما بچها مشکلی نداشت پدر اتش بود.به  اطر همین بیشتر میرفتیم 

 . ونه اونا.اون روزا شیده هم  وب بود، یلی مهربون و  وش  نده بود، یلی

 .لباسو توی چمدون اندا تم و درشو بستم

 کجا میخوای بری؟مامان _ 

 .یه بار گچتم _

 مامان _ با کدوم پول؟ چطوری میخوای بری شمال؟
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 .شده پیاده تا اونجا می دوم ولی  ودمو می رسونم _

مامان _ باشوووووه،برو،پیاده برو ببینم چیکار میخوای بکنی.برو پیش کسوووووایی که تورو به  اطر پول 

 . بول کردند

 .بعد از این حرف  ودشو از جلوی در کنار کشید

 

 پارت_چهت_هشتم#

 

 .گچت،اونا هم منو به  اطر پول  بول کردندمامان راست می

باران اون چرت می ه.میخواد تورو اینجا ن ه داره.وگرنه مامان پری همیشه برای تو بهترین مامان  +

 .دنیا بوده

 .ن راست می ه. بیخیال مامانوجدا

چمدونو برداشوووووتم و از اتاا زدم بیرون.از پله ها رفتم پایین و همین که اومدم برم بیرون بابا جلومو 

 «!کجا به این زودی؟ یه چایی میخوردی یعد میرفتی»گرفت و گچت:

 .ولم کن برم _

 .نی بریبابا _ اون که بری آره.ولی فعال باید بمونی،باهات کاردارم،بعد میتو

 .دستامو گذاشتم سینش و سعی کردم کمی تکونش بدم.ولی هیی تکونی نخورد

 .بابا _ برو تو اتا ت

 .برو کنار.میخوام برم  ونمون _

ل شووود و افتاد محکم توی صوووورتم کوبید که پرت شووودم روی زمین،چمدون صوووورتی هم از دسوووتم و

 .کنارم.بابا درو  چت کرد و از کنارم ردشد و رفت

م،اونا به من نیاز دارن که اوردنم اینجا،وگرنه کاری باهام نداشوووتن که بعد از هچت سوووال میدونسوووت

 .حاال بیان دنبالم

 .از جام بلند شدم و رفتم توی اتا م.چمدونو روی تخت رها کردم و  ودمم کنارش ولو شدم

اگه مامان حاال چیکار کنم؟ اصال امکانش نیست بیرون برم.حاال اصال برم که چی بشه؟ کجا برم؟ 

پری و بابا نعمت منو نخوان چی؟  ب معلومه که منو نمیخوان. ب منو میخوان چیکار؟نون  ور 

زیووادی؟اونووا بووه  وواطر پول بووابووام و  راری کووه بوواهم داشووووووتن منو  بول کردن.وگرنووه یووه د تری کووه 

 حافدشو از دست داده رو میخوان چیکار؟
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ن که پدرم حافدمو گرفته؟! چرا بهم ن چتن پدرم یا مثالً پسوووووورافچرا بهم دروغ گچتن؟چرا بهم ن چت

برادرمو کشووته؟ اونا هم منو میخواسووتن برای وصوویت پدربررگشووون.منو میخواسووتن به  اطر اینکه 

 .پدربررگ گچته بود اگه یه د تر توی باند باشه موفرید.وفرط اجازه داده بود منو بیارن تویه باند

 گناهی داشتم آ ه؟ میخواد باهام چیکار کنه؟ بابا چرا باهام این کارو کرد؟ م ه من چه

عصووووووبووانی توی جووام نشووووووسووووووتم.در چموودونو بوواز کردم و اولین چیری کووه بووه دسووووووتم رسوووووویوود و 

برداشوووتم،مجسووومه.محکم روی زمین کوبیدمش. ورد شووود.به هرار تیکه تبدیت شووود.لبام آتشوووو 

ون کشیدم و پرت بیرون کشیدم و پرتش کردم وسط اتاا.یکی یکی تمام وسایت دا ت چمدونو بیر 

 .کردم وسط اتاا

بلند شووودم از جام، با جیغ بلندی تمام وسوووایت روی میر آرایشوووو  الی کردم وسوووط اتاا.کتاب های 

توی کتاب  ونه رو پرت کردم روی زمین.لبام های توی کمدو هم وسوووط اتاا پرت کردم.و صوووندلی 

 .بوددر آ ر جایه اونم وسط همین اتاا میر آرایشو کوبیدم به دیوار و

 «چی میخواین از جونم؟»بلند جیغ کشیدم:

 .ن اهم به مامان افتاد که کنار در ایستاده و به من  یره شده

مامان _ آروم باش و از وسایلت درست استچاده کن.وگرنه پدرت دی ه حاظر نیست برات وسیله 

 .بخره

 .از اتاا رفت بیرون

اشک از گوشه چشمم جاری شد و من جلوشو ن رفتم.روی زمین نشستم و زانو هامو بغت گرفتم و 

 .اجازه دادم اشکام بریرن

 ...من همون د تری هستم که هیی کس اونو نخواست

 

 پارت_چهت_نهم#

 

 با احسام اینکه دستی روی شونمه سرمو باال اوردم،هوروش؟

 «د تر چرا اینجارو به این روز اندا تی؟»نارم نشست و روی زمین و گچت:ک

تمام وسووایت آرایشووی شووکسووته بودن و همه جا به اتاا اشوواره کرد.کتاب ها اون وسووط افتاده بودن و

 .رن ی شده بود

 اینجا چیکار داری؟ تو _
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اومدم کمکت »گچت:سرمو باال گرفت و صدام از شدت گریه گرفته بود.دستشو زیرچونم گذاشت و

 «!کنم.دنبالم بیا تا پدرت ازت سوأستچاده نکنه

بیام که شووووما ازم سوووووأسووووتچاده کنین؟اصووووال کسووووی منو به  اطر  ودم میخواد؟همتون به فکر  _

سوووووووأسووووووتچاده اید.هیی کس منو به  اطر  ودم نخواسوووووووت.پدرم که نمی دونم توسوووووورش چی 

 اطر وصووویت پدربرگ.بابا نعمت هم یه هسوووت.جابر که اصوووال نمی دونم چی میخواد.شوووما که به 

  اطر پول منو میخواد.پس من چی؟ کی اصال منو میخواد؟

ید و یه میکردم و با داد حرف میردم.هوروش منو توی بغلش کشوووووو اروم باش »گچت:بلند بلند گر

 وایم.نه به  اطر هیی آبجی.من تورو به  اطر  ودت میخوام.ما پسوووووورا تورو به  اطر  ودت می

 «.چیر دی ه

کنی کووه من دورغ ن و هوروش.همووه ی این کووارارو می» ودمو از بغلش بیرون کشوووووویوودم و گچتم:

 «.برگردم پیشتون.ولی من دی ه گول نمی  ورم.برو،برو و دی ه برن رد پیشم.برار تنها باشم

 ...هوروش _ اما

 «.برو هوروش.برو نمیخوام دی ه باشی:»پریدم وسط حرفش 

شوود و از پنجره بیرون رفت.بلند شوودم رفتم از پشووت پنجره ن اهش  هوروش با تردید از جاش بلند

 .کردم.در که  چت بود.از در باال رفت و دی ه ندیدمش.رفتم و روی تخت دراز کشیدم

 !...چیر برام مهم نبود.برار ببینم بابا میخواد ازم چه استچاده ای ببره دی ه هیی

دم همون جا موندم که ببینم دی ه کی منو در باز شووووووود و بابا اومد دا ت.هنوز روی تخت  وابی

میخواد؟کی میخواد این دفعه بیاد ببرتم؟ مثت عروسوووووک  یمه شوووووب بازی هر باری دسوووووت یکی 

 «.زشته و تی بابات میاد دا ت روی تخت دراز کشیده باشی»بیچتم.بابا اومد کنار تخت و گچت:

عروم  انم این »گچت:دا ت وهیچی جوابشووووووو ندادم و از جام بلند شوووووودم.بابا ن اهی به اتاا ان

 «.وضع اتاا نیستا

عروم  انم؟ این دفعه دی ه چه نرشووووووه ای داره؟سوووووووال های مهنم زیاد بود ولی بازم بدون هیی 

 .حرفی فرط ن اهش کردم

 .بابا _ مهمون داره میاد.بهتره اتا تو مرتب کنی. راره بیان اتاا تو

 .که بابا رفت بیرونوات؟  راره بیان اتاا من؟ ولی بازم هیچی ن چتم 

 .چند د یره بعد در باز شد و  دمتکار اومد دا ت

 چیکار داری؟ _
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 . دمتکار _ ا ا گچتن اتا و مرتب کنم

 آ ا حلط کرد.برو بیرون _

 ... دمتکار _ اما

 «!برو بیرون»داد کشیدم سرش:

 . دمتکار که با ترم رفت بیرون دوباره رو تخت لش کردم

 گچت کسی میخواد بیاد و تازه میخواد بیاد اتاا من.آ ه یعنی چی؟بابا می

بلند شدم موهای ژولیده پولیدمو شونه زدم و با کش بستم.اصال  ودمم ازشون  سته شدم،بریه 

 .که بریه.یه شلوار و یه تیشرت  یلی ساده طوسی رن  پوشیدم و دوباره روی تخت دراز کشیدم

مین تخت گذشوووووته.فرط همین جا  وابیدم و به در و دیوار ن اه کردم و ه کت زندگی من اصوووووال رو

 .فکر کردم

 

 پارت_پنجاه#

 

 «.بچرما»چند ساعتی گذشت.کسی به در میرد.همین طور که  وابیده بودم گچتم:

 «.مهمونامون اومدن د ترم.بدو بیا بریم پایین»مامان اومد دا ت و گچت:

بدون اینکه حرفی برنم سوووری تکون دادم که مامان رفت.بلند شووودم از جام و بدون اینکه لباسوووامو 

حتی توی آینه ن اهی به  ودم بندازم رفتم بیرون.از پله ها رفتم پایین که...که چشمام عوض کنم و

 .از تعجب اندازه توپ شد

ده اینجا که چی بشه؟یه حتی فکرشم نمی کردم مهمون امشب جابر باشه.ساعت یازده شب اوم

 پسری کنارش نشسته بود.اون دی ه کیه؟ یه آدم جدید؟

یه دفعه آرامشمو از دست دادم و نردیک بود بهش حمله کنم،ولی دوباره آرامشمو برگردوندم و یه 

سووالم د ترم.حالت  وبه؟  یلی و ته »گوشووه آروم نشووسووتم.جابر با لبخند بهم ن اه کرد و گچت:

 «.ندیدمت

 !ودم ولی  ودمو کنترل کردم.شاید هم کس دی ه ای منو کنترل میکردعصبانی ب

که فکر میکردم  آرهف تازه ز مای بدنم  وب شووووده بود که انشوووواءهللا دور نکردید.زودتر از چیری _

 .اومدید

 .بابا _  ب بهتره بریم سر اصت مطلب
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 .جابر _ اره،فکر  وبیه.ولی برار اول موضوعو برای باران جان باز کنیم

پوودرت  بال بوواهم یووه ا تالف هووایی بوواران جووان مووا،یعنی من و »جووابر روکرد سوووووومتم و ادامووه داد:

 «.داشتیم.حاال اومدیم ا تالفمونو حت کنیم

 .هیچی نمی چتم و فرط ن اه میکردم و گوش میکردم

جابر _ یادته بهت گچتم  سوومت اون پسوورم نشوودی، سوومت این پسوورم میشووی؟ اون مو ع ها که 

کرد با پسووووورم ازدواج کنی،انردر که حتی پسووووورمو کشوووووت وتورو د پدرت  بول نمیسووووونت کمتر بو

فرسووووتاد شوووومال.حاال اینکه پدرت داداشووووتم کشووووته دی ه مربو  میشووووه به جسوووووری بیش از حد 

داداشووت که به من مربو  نیسووت.اون زمان ها پدرت  یلی جلب بود.ازم  واسووت پسوورم حافدتو 

فدتو گرفت ازدواج میکنین.ولی بعد جازد و تورو فرسووووووتاد ب یره و منم  بول کردم.گچت و تی حا

شوووووومال.میدونسووووووتم کجایی ولی منتدر موندم تا اونا پیدات کنن و بعد از دسووووووتشووووووون بیرون 

بکشوووومت.پسوووورا  یلی زرن ن،ولی نه به اندازه من و پسوووورم.حاال بیخیال این حرفها.من و پدرت یه 

ت صووووحبت کردیم. رار شوووود تو با پسوووورم ازدواج ای کردیم.یعنی معامله که نه،درمورد مهریمعامله

کنی و مهریت پدرتو ع وووو باند کنیم.البته من همچین راحتم راضوووی به این کار نشووودم،ولی پدرت 

 .کارشو بلده

 .هه...چردر راحت درمورد ازدواج و مهریه صحبت میکنن و حتی از من سوال هم نکردن

رت اعتماد نکردم و تنها چیری که داشت،یعنی من زود به پد»بازم هیچی ن چتم که جابر ادامه داد:

 نامردیشرکتو این وسط معامله  رار دادم.پدرت باید  بول کنه که اگه از باند اومد بیرون،یا به باند 

 «.کرد شرکتش به نام پسرم زده میشه

 «.حاال میتونید برید با پسرم توی اتا ت صحبت کنید»یکم مکث کرد و دوباره گچت:

 .یکم دی ه توی چشماش ن اه کردم

 . وام و فرار کن د تر.گول اینارو نخورب و نمی +

اول که چطور فرار کنم؟ دوم که کجا برم؟ سوم که کیو دارم؟ اصال من کسی رو دارم که منو به  اطر 

  ودم بخواد؟

 . وام اصال،منو نرنمن معذرت می +

 .پس ببند دهنتو تا نیومدم ببندمش
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ر رفتن با  ودم برداشووووتم و بدون حرف از جام بلند شوووودم.با اینکه میدونسووووتم که دسووووت از کلنجا

تا مو  تا ت دی ه،برار ا نداشوووووووت.گچت ببرش ا تا م شوووووولخته و کثیچه ولی اصووووووال برام اهمیت  ا

 :-)ببینه.میخوام ببینم چطور میخواد با من زندگی کنه

 

 پارت_پنجاه_یک#

 

 .اتا مو باز کردم و اول  ودم رفتم دا ت و بعد پسر جابر هم اومد در

 .اتاا هیچی از شلخت ی کم نداشت.وضعشو که  بالً گچتم. خخ لبام هام هرکدوم یه طرف بودن

 «یکم کثیف نیست؟»گچت:پسر جابر یکم به اتاا ن اه کرد و

 اتاا منه.ربطش به تو چیه؟ _

تو  راره زن من »برداشوووت و گذاشوووت روش نشوووسوووت و گچت:صوووندلی رو از گوشوووه اتاا  جابرپسووور

 «.به این شکت بندازی باهات بر ورد  وبی ندارم باشی.میخوام بدونی اگه  رار باشه هروز  ونرو

 .من به بر ورد های بد عادت دارم _

پسوور جابر _  یلی  ب،پس برار یه چشوومه از بر وردهای منم ببینی.شوواید دوسووت داشووتی بازم 

 .ادامه بدی

 «!اسمم دان  »روی تخت نشستم و هیچی ن چتم که ادامه حرفش گچت:

 دانم شد اسم؟ _

دان _ نمی دونم زیادی شو ی یا اینکه کال حرف دهنت درشته.ولی هرچی که هست من بدتر از 

 .تو ام.اسمم دانیاله،دان صدام میرنن

 اسمم بارانه،ولی باری صدام نمیرنن.مشکلیه؟ _

.من که  وب باشووووووی باهات  وبم،حتی مثت ملکه باهات رفتار دان _ تویی که مشووووووکت داری

 .کنی باهات چجوری رفتار کنممیکنم.بد هم باشی باهات بدم. ودت انتخاب می

 «.و انتخاب کنممن ترجیح میدم بد»پوز ندی زدم و گچتم:

 دان _  ب پسفدی ه حرفی نداری؟

 .من همون اولم حرفی نداشتم _
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فتم بیرون و  بت از اینکه بهم برسووووه سووووریع  ودمو رسوووووندم به سووووالن بعد از این حرف از اتاا ر و

مهمونی.این نیم سووووووواعت دی ه هم به برنامه چینی برای عرد و عروسووووووی و ام وووووووای  رارداد ها 

 .گذشت.دان ان شتر ضریف و زیبایی دستم کرد و بریه دست زدن

عروسی ار داشت عرد وهه،اصال ن رسیدن حاال که صحبت کردین ندرتون چیه؟!! جابر  یلی اصر 

فرط ن وواه من هیچی نمی گچتم و  جشوووووون ب یره و ب یره.ان ووار کووه میخواسوووووووت این موفریووت رو

ن م.ولی هرچی که بود  میکردم.نمی دونم هی نوتیرم شوووووووده بودم یا که  دا  واسووووووته بود هیچی

 .هیچی نمی گچتم و اجازه می دادم هرکاری دلشون می  واد بکنن

 .بال ره مجلس امشب هم تموم شد و  رار شد فردا صبح دان بیاد دنبالم بریم بیرون

 .من هرچی حوصله اینو ندارم،باید بیشتر ببینمش

 .اون مو عی که بهت می م ب و نه و فرار کن برا همین بود +

 ب م نه و فرار کنم؟ م ه اونا اصال ندر منم  واستن که ب م نه؟

 .ر دلم برات سو تحش داری.برای اولین با +

 ...رفتم روی تختم ولو شدم و به  واب رفتم

شد.اروم الی چشمامو باز کردم و گوشی که اتش برام  ریده صدای زن  گوشی توی سرم اکو می

 «بله؟»گچتم:بودو از زیر بالشم در آوردم و گذاشتم در گوشم و

 وابی »ان توی گوشووووی پیچید:اوه اوه اوه... ودم از صوووودام ترم به جونم افتاد.یکم بعد صوووودای د

 «هنوز؟  رار بود نه و نیم بیام دنبالت.حاال ساعت یازده تو هنوز  وابی؟

 آ ی،میخواستی سرکارم براری،دیدی  ودت سرکاری؟ _

 !دان _ بلند شو آماده شو تا من میام یه چایی از مادر زنم برنم تو رگ بیا پایین

 ! یلی پرویی _

 .اموش کرده بودولی دی ه دیر گچتم.گوشی رو  

 

 پارت_پنجاه_دو#

 

موهای باز رفتم پایین که دیدمش.داشت با مامان  با همون لبام و همون سر و وضع بهم ریخته و

 !حرف میرد و ب و بخند میکرد.عجب پروهه این! روی پسرارو زمین زده

 «ض نکردی؟دیشب تاحاال لباساتو عو»رو کرد بهم و گچت:
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 .لباسام همونا بود که دیشب دیده بود

 به تو چه؟ _

د ترم این طرز صحبت » یلی سریع جوابشو دادم و رفتم توی آش ر ونه که مامانم اومد و گچت:

 «.با شوهرت درست نیست

آ ووه ببین چجوری اوموودی جلوش ایسووووووتووادی! برت »بووه لبوواسوووووووام و موهووام اشووووووواره کرد و گچووت:

 «!می ردوننا

 ونن.ان ار  یلی ازشون  وشم میاد؟برم گرد _

 .مامان _ بال ره که باید درست باهاشون رفتار کنی،زشته

ب و نمی  وام،د ترمو نمیدم.همینه  مامان من زشووت و زیبا سوورم نمیشووه. یلی بدت میاد برو _

 .که هست،من ا ال م همینه

،ببین چطور  اا به سوورمفد ترمونو فرسووتادیم شوومال»مامان کوبید روی پشووت دسووتش و گچت:

 «.تربیتش کردن که از دیشب تاحاال اومده فرط به مادرش برگشته

 .اره،حاال اون هیچی،ببین شما دی ه کی هستید که دیشب اومدم،همین دیشبم شوهرم دادین _

راسووتی مامان،من تصوومیم دارم »رفتم یه چایی برای  ودم ریختم و روی صووندلی نشووسووتم و گچتم:

اگه از دان بچه دار شوودم بچمو بچرسووتم بره  ونه  دمتکار بررگ بشووه.حاال هرجور تربیتش کردن 

 «مهم نیست.همین که از سرم باز بشه کافیه.درمورد این موضود حتما با دان صحبت میکنم

ور که چایی میبرد برای دان سووووووری تکون داد و رفت.نشووووووسووووووتم با نهایت ارامش مامان همین ط

 .صبحونه  وردم و بعد رفتم باال برم حمام

 .و تی از حمام اومدم بیرون دیدم اتاا تمیر  تمیر  و دان هم لبه تخت نشسته

 آ ی،تو اتا و تمیر کردی؟ _

کنه کنی.فکر مییلی امیت میدان _ نهفمامانت  دمتکارو فرسووووووتاد مرتب کنه.مامانت می ه  

رابطه ما باهم  وبه،از من  واسته باهات صحبت کنم.گچت برار تا نیستی و تو حمامی  دمتکارو 

 .بچرسته اتا و مرتب کنه

ز که رفتیم  رید دوباره وسوووووویله میخرم تا شووووووب دوباره اشووووووکالی نداره.امر»پوز ندی زدم و گچتم:

 «.وست دارمهمشون رو میشکنم و میریرم.ا ه  ریدو د

حاال من کاری به اتا ت ندارم.اگه میخوای بری »رفت گچت:دان همین طور که از اتاا بیرون می

 «. رید سریع باش که دی ه و ت نیست.من توی ماشینم،زود بیا
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 .لباسامو عوض کردم.موهامو با نهایت آرامش سشوار کشیدم و بستم

هر روز این برنامه رو میسوووووازم.از سووووواعت یازده تا امروز با  ودم و دان ل  کردم.نه فرط امروز،بلکه 

 .االن که ساعت یکه منتدر منه

 .گوشیمو برداشتم و توی جیب شلوارم گذاشتم

 .این گوشی رو که میبینم یاد آتش میچتم.چه کارایی که نکرد تا اعتماد منو به دست بیاره

 .بیخیالش د تر.برو  رید امروزو بچسب +

 .این یه بارو راست گچتی

ال ره از  ونه اومدم بیرون و رفتم سمت ماشین آ رین سیستم دان.بایدم ماشینش این باشه ب

 .و تی پدرش سه چهار تا ماشین داره

 .سوار شدم و دان راه افتاد

 .دان _ اول میرم ناهار بخوریم.من صبحونه نخوردم گشنمه

فتوووادم و رفتم تو م بیرون،رفتیم فکر.اولین بووواری کوووه رفتیم بووواهبوووا این حرفش یووواد آتش ا

بیمارستان.گچت صبح صبحونه نخوردم و گشنمه.الکی گچت گشنمه که دستام سرده و بعد گچت 

 افتم؟افته یاد آتش میکه اصال دستاش سرد نبوده و فرط مهنمو کنترل کرده.چرا هر اتچا ی می

 !اصال فکر کن تاحاال ندیدیش.بیخیالش +

 

 پارت_پنجاه_سه#

 

با ایسوووتادن ماشوووین کنار رسوووتوران و پیاده شووودن دان به  ودم اومدم و پیاده شووودم.دان برای من 

داد.من نمی دونم این مرغ کاملو چطوری  ورد ولی  کوبیده و برای  ودش مرغ سووو اری سووچارش

 .که بود همشو  ورد.منم یه سیخ از کوبیده هامو  وردم و بریش موندهرچی

 .عت یازده صبحونه  وردی.دان صبحونه نخورده ب تو سا +

 .برو بابا از این نمی  واد طرفداری کنی

سوواعت »دان همرو حسوواب کردو رفتیم سوووار ماشووین شوودیم.ن اهی به سوواعتش اندا ت و گچت:

 «دو.بریم  رید؟

سوووووری به عالمت "اره" تکون دادم و رومو ازش گرفتم.این بار کنار یه پاسووووواژ ن ه داشوووووت.تا نردیک 

اعت پن   رید کردنمون طول کشوووووید. همه چیر  ریدیم،از وسوووووایت آرایشوووووی گرفته تا لبام سووووو
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بسووت،می چت روزی پن   ونه.این دانو هم که اگه جلوشووو ن رفته بودم با رهیس پاسوواژ  رارداد می

 .شیش دست لبام برام بچرستید

 . ب بایدم  رارداد ببنده.چردر پول داره  دایی؟! از پارو باالمیره +

 «!بریم شهربازی»بی توجه به این وجدان کثیف روبه دان گچتم:

 .دان _ شهربازی؟ باشه

 .انتدار داشتم االن ب ه م ه بچه ای.آ ه آتش همیشه همینو می ه

 .حاال یه بارم که این رفتار آتشو انجام نداد تو مرایسه کن +

تش،شوهربازی رو راسوت می ی، #چرا_دان_همیشوه_رفتار_آتشوو_انجام_میده؟ حاال بیخیال ا

 .بچسب

دان بردم یه شووووهربازی مخصوووووص بررگسوووواالن.اول شووووهربازی تیر اندازی رو دیدم و بازم یاد اتش 

 .افتادم

 دان من برم تیر اندازی؟ _

 .دان _ من برم بلیط ب یرم.تا بیام تو همینجا بمون

 .باشه ای گچتم و دان رفت

کنه.ولی کو رفتار درسوووووت رفتار مینه وا عا پسووووور بدی نیسوووووتفباهاش درسوووووت رفتار کنی باهات 

 درست؟

زدی یه شووووووا سووووووین بررگ هدیه به هدف می رفتم کنار پیسووووووت تیر اندازی ایسووووووتادم.اگه همرو

م ه بهت ن چتم »می رفتی.هم با تچن  داشووت هم با تیرکمون.یکم گذشووت که دان اومد و گچت:

 «همون جا بمون؟

 .من نیومدم از تو دستور ب یرم _

ف یه بلیط از دستش بیرون کشیدم و دادم دست پسری که کنارمون ایستاده بود بعد از این حر و

 .مسئول بازی بودو

 پسره _  انوم کدومو میخوای بری؟

 !تیرکمون _

 .پسره _ مطمئنی بلدی؟ سخته ها.اگه تچن  بری امکان برد بیشتره

 .تیرکمون _
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سوووور میکنی؟  یلی بدا ال ه  داداش چطوری با این»پسووووره ن اهی به ا مم کرد و روبه دان گچت:

 «.که

 «.به سختی»دان  نده ای کرد و گچت:

 .فوضولیش به کسی نیومده _

از این سوووووومت می یری.اینجارو »پسوووووور تیرکمونو سوووووومتم گرفت و شوووووورود کرد به توضوووووویح دادن:

ن اه،دسووووووتت باید اینجا باشووووووه.این تیرکمون ها وا عین،الکی نیسووووووت که کشووووووشووووووو بکشووووووی و 

 «...تموم.باید

 «.ببخشید آ ا،نیاز نیست توضیح بدی. ودم بلدم»حرفش و گچتم: وسطپریدم 

  ورد.من اگه شوووا سوووینوپسووور سوووری تکون داد و رفت کنار.پن  تا تیر بود،همش باید به هدف می

 .ن یرم باران نیستم.مطمئنم که میبرم،من با تیرکمون هایی تمرین کردم که این پیشش هیچه

 

 نجاه_چهارپارت_پ#

 

ببینم چیکار میکنی.انردر که الکی پوالی »گچت: دان روی یه صووندلی که اون کنار بود نشووسووت و

 «!منو میریری تو چاه

سووووور یه یانیه نکشووووویده زدم به هدف.پسوووووره همین طور که پوز ندی زدم و اولین تیرو برداشوووووتم و 

 «!نه بابا ایول»میرفت تیرو برداره تا بعدی رو برنم گچت:

همین که تیرو برداشووت،دسووتش هنوز کنار نرفته بود که بعدی روهم زدم به هدف.صوودای دان نمی 

داشت و من بعدی روهم زدم. الصه هر پن  تا تیرو زدم اومد و منم ن اهش نمیکردم.پسره تیرو بر 

تیراندازیو کی یادت داده؟ شومال »به هدف و برگشوتم سومت دان.همین طور که دسوت میرد گچت:

 «یاد گرفتی؟

  بعد از این حرف،از دست زدن دست برداشت و زد

 . ار سینما اومدهکنه انزیر  نده.ن اهی به پسره اندا تم که با شور و شوا همچین داره ن اه می

 «.نه،آتش یادم داده»روبه دان گچتم:

 دان _ آتش؟ دوست پسرته؟
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پدرت.ولی دل  ودت  وب میشوووناسووویش،ولی من یادآوری میکنم.پسووورعمومه،دشووومن پدرم و _

منم دله دی ه،نمیشوووووووه جلوشووووووو گرفت.همشووووووونو دوسوووووووت داره،با اینکه بهش دروغ گچتن،بازم 

 .دوسشون داره

ان شتم اشکی که هنوز پایین نیومده بودو گرفتم.با  نده ای مصنوعی رو  بغ مو  وردم و با نوا

 «!شا سینمو بده»به پسره گچتم:

بررگترینو دادم،برای اینکه »پسره یه شا سین  رمر بررگ که اندازه  د  ودم بود بهم داد و گچت:

 «.نداشتیم به این سرعت پن  تا تیرو برنه هدفبهترین بودی.تاحاال کسی رو 

 نوودی زدم و بعوود از  ووداحووافدی و تشووووووکری رفتیم سووووووراغ یووه بووازی دی ووه.همووه بووازی هووارولبخ

تلکابین.تو این مدت سووعی کردم یکم با دان بهتر رفتار رفتیم.ترسوویس،سووچینه،کشووتی،تاب زنجیری و

شوووووود بازم رفتارم با تیکه هایی که می روند باعث میکنم،ولی  ب اون  ودشووووووم نمی  واسووووووت و 

 .باهاش درست نباشه

 ایش سووواری،بیا »داشووتیم برمی شووتیم که بین داره دسووتمو گرفت و کشووید سوومت  ایش ها و گچت:

 «!بریم

 .وااای این پسر  ت تر از منه

 .یه  ایش دونچری گرفت و سوار شدیم

 دان _ باران پایه ای ماه عست بریم کالیچرنیا؟

 ماه عست؟ م ه  راره ما بریم ماه عست؟ _

 دان _ نریم؟

 !نه _

باران چرا با  ودت و من اینجور میکنی؟ منم یه پسووورم مثت »کم جاشوووو درسوووت کرد و گچت:دان ی

 .تو

 .نه من پسر نیستم _

 . وام جدی صحبت کنمدان _ باران پن  د یره شو ی نکن و ساکت باش می

دیدم وا عا راسوووووووت می ه،برار پن  د یره هم که شوووووووده جدی باشووووووم.صووووووحبت یه عمر زندگیه 

 !ت.حاال هرچی که  ودم توی تصمیم برای این زندگی شریک نبودمبال ره،الکی که نیس

 . یلی  ب باشه _

 دان _ باران فکر میکنی من با پدرم هم دستم؟
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  ب م ه نیستی؟ _

سوووت.ولی هردو دان _  ب اره من با پدرم هم دسوووتم و به  ول معروف هردو دسوووتمون تو یه کاسوووَ

دونی هدفش چیه،میخواد باند شووووکارچیانو شووووکسووووت هدفمون یکی نیسووووت.پدرم که  ودت می

 وام به عشوورم من چیر دی ه ایه.هدفم یه زندگی آروم و  وبه.نمی م عاشوورم و می بده.ولی هدف

زندگی کردنو دوسووووووت دارم.میخوام سوووووورنوشووووووتمو  ودم کامت کنم،نه  برسووووووم،چون نیسووووووتم.ولی

با تو ازدواج کنم چون پدرم گچت د تر شووووووو ی هسووووووتی و باهات کنار بریه. بول کردم  میتونم 

پوودرت مجبورت کردن.من فرط بووا  وای من مجبورت نکردم،پوودرم و بیووام.اگووه تو این ازدواجو نمی

 .ش برسه و دلیت دی ه اینکه انترام برادرمو ب یرمپدرم همکاری میکنم چون کمک کنم به هدف

 

 پارت_پنجاه_پن #

 

میوودونم نمی تونیم بووه  وبی دوتووا زن و شوووووووهر بوواهم کنووار »دان یکم بووه اطراف ن وواه کردو گچووت:

ه کشتن آدما بیایم.ولی دلمم نمیخواد سرنوشتمون مثت پدر و مادرامون بشه. چنتا آدم سن دل ک

براشووووووون عادیه.میدونی باران،حتی مادرمو پدرم کشووووووته! میچهمی؟ مادرمو جلوی چشوووووومای من و 

برادرم کشت.اگه یکم دی ه این جور بی احسام بمونی،میشی یکی مثت پدر و مادرت.یکی که از 

 کنه.تو با پدرت مخالچت کردی چیکار کرد؟تورو فرسووووتاد شوووومال و برادرتوسوووور لجبازی هرکاری می

 .کشت

انتخاب کردم تا  مادر من با پدرم مخالچت کرد،اونو کشووووووت.من فرط نخواسووووووتم بمیرم،زنده بودنو

شوووووووهرا باشوووووویم.فرط باهام  وب رفتار کن.باهم با من راه بیا.نمیخواد مثت زن وزندگی کنم.بیا و 

 سازیممیریم بیرون و گردش،یه زندگی  وب می

 وای و عال ه داری به بد ا ال ی،منم بدا ال ی هامو میمن در این مورد ندر  ودتو می رسم،اگه ن

 «.و  وش ا ال ی هامو جای دی ه میبرم برای تو میرارم

کردم دان آدم  وبی باشووه.حاالهم هنوز مطمئن نیسووتم،شوواید مثت پدرش رامم وا عا فکرشووو نمی

 !کرده.شایدم وا عا ادم  وبیه

 !نمی دونم چی ب م.فکر  وبیه _

 «!پس برن  دش»بچه ها دستاشو باال اورد و گچت: دان  وشحال مثت
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سووووواعت »گچت:لبخندی زدم و دسوووووتمو کف دسوووووتش کوبیدم.دان ن اهی به سووووواعتش اندا ت و

 «نهه،بریم شام بخوریم یا بریم کافی شاپ؟

 !شاپ که بعد نتونیم شام بخوریم؟شام بخوریم دی ه،م ه  لیم ساعت نه بریم کافی _

 .شام  وردن زودهدان _  ب آ ه االنم برای 

رفتیم.رفتیم پیاده شدیم و رفتیم رستوران،نردیک ساعت نه دی ه و تمون تموم شده بود و باید می

 .و نیم و ده رسیدیم.دان یه رستوران دور از شهربازی رو انتخاب کرد تا و ت کُشی کنیم

وسووت باران چه کسووی رو تو کت عمرت  یلی  یلی د»سوورمیر شووام نشووسووته بودیم که دان گچت:

 «داشتی؟

 «!هوروش»بدون فکر گچتم:

 دان _ چرا؟

 . واددوست داشتن که دلیت نمی _

 .دونم چی می یدان _ درسته.شاید چون تا به حال کسی رو دوست نداشتم نمی

 !دوست نداشتی.ولی به یه چیری که عال ه داری؟ درسته کسی رو _

 .دان _ درسته.من عاشش نراشی ام

 ؟پس به هنر عال ه داری _

 دان _ آره. تو به چی عال ه داری؟

 !تیراندازی _

 «.من به دوچر ه سواری هم عال ه دارم»دان سرشو چند بار تکون داد و گچت:

 ! وبه _

دی ه حرفی بینمون رد و بدل نشوود.شوواممون رو که  وردیم دان منو تا در  ونه رسوووند.همین طور 

 «! دافظ دان»که پیاده میشدم گچتم:

 .صدا میرنی دان _ اولین باره که اسممو

 «!تازه یه روزه باهم آشنا شدیم، یلی هم پیشرفت کردیم»گچتم:برگشتم توی ماشین و

 .دان _ آره  ب، یلی پیشرفت کردی،اوال مثت مغوال باهام رفتار میکردی

 . ب ازت  وشم نمی اومد _

 دان _ حاال ازم  وشت میاد؟

 نع _
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 زم بدت میاد؟دان _ یعنی در این حد ا

 !سعی میکنم ازت  وشم بیاد.ولی نمیتونم،چیکار کنم؟ _

 !دان _ من نمی دونم پدرم چه فکری کرد گچت ازت  وشم میاد؟

 توهم از من بدت میاد؟ _

 !دان _ چیه نکنه فکردی عاشش چشم و ابروتم؟

 .نه همچین فکری هم نکردم.ولی فکر میکردم کال با همه زود کنار میای _

با همه زود کنار نمیام.همه با من زود کنار میان.باران من کسووووووی نیسووووووتم که منت  دان _ من

بکشووووووم.معموال همه منتمو می کشووووووند.حاال هم  یلی تالش کردم باهات کنار بیام.ولی اگه دیدم 

فایده نداره منم رفتار  ودمو برمی ردونم.هرچی که باشووه  رار نیسووت به  اطر تو عوض بشووم.من 

 .ونمهمونی که بودم میم

 .منم ن چتم  ودتو تغییر بده که همچین می ی _

 .دوباره فاز دعوا ن یریم که امروز  یلی  سته شدم دان _ گچتم بدونی،حاال برو

 .دوباره در ماشینو باز کردم و این دفعه دی ه پیاده شدم

 

 پارت_پنجاه_شش#

 

زمان با باز شووودن در  ونه،دان ماشوووینو رگشوووتم سووومت ماشوووین که همدم در ایسوووتادم و زن و زدم.ب

 . اموش کرد و پیاده شد

 !!!وا این کجا میاد؟نکنه میخواد امشب اینجا بمونه؟وااای

 !دان _  ریداتو جا گذاشتی

ی  ریدارو دسووتش گرفت،حتی اون شووا سووین باز کرد و همه وای پاا یادم رفته بود.دان در عربو

بررگو. یلی  نده دار شده بود،یه مرد گنده که شا سین دستش بود.دور باز کردم و رفتم دا ت و 

 .دان هم دنبالم اومد.دم در مامانو دیدم که ایستاده بود

 !مامان _ سالم د ترم،سالم دان

 !جلوی دان  ودشو به موش مردگی زده وگرنه کال  ونه نبود امشب حاال

 مامان _ د ترم امروز  وب بود؟  وش گذشت؟
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م ه و تی دان هسووووووت من ارزو به دل نمونم.میدونسووووووتم مامان از اینکه دانو ناراحت کنم بدش 

ه پسر لوم وااای مامان امروز افت اح بود.من اصال از دان  وشم نمیاد،ی»میاد،برای همین گچتم:

 «.احمش و

 .مامان مدام با چشم و ابرو یه چهره درهم و عصبانی دان اشاره میکرد

میدونم نباید این کارو بکنم.دان امروز هرکاری کرده بود تا من باهاش درسوووووت رفتار کنم و من بازم 

 .ناراحتش کردم

 «!بیا بریم وسایلمو برار توی اتا م»برای جبران کارم رو به دان گچتم:

دان عصوبانی رفت سومت اتاا و منم دنبالش رفتم.همین که وارد اتاا شودیم و درو بسوتم با چهره 

 .رو شدمی عصبانی دان روبه

 «من با تو چیکار کنم؟»دان عصبانی و با صدایی که سعی در کنترلش داشت گچت:

 ...من _

ه اینو ب ی؟ دی ه باران،من انردر باهات درست رفتار کردم ک ساکت شو»پرید وسط حرفم و گچت:

 «.تموم شد.دی ه از این به بعد اون روی س مو میبینی

اومد سمت در که بره.باید از دلش در می اوردم.درسته دل  عصبی تر وسایلو پرت کرد روی تخت و

 وشووی ازش ندارم ولی آدم که هسووتم.همین طور که جلوی در ایسووتاده بودم،دسووتمو روی سووینش 

هلش بوودم،ولی فووایووده نووداشووووووووت.آ ووه من پیش این مثووت گووذاشووووووتم و سووووووعی کردم بووه عرووب 

 جوجم،چطوری هلش بدم عرب؟

 .دان یه لحده صبر کن گوش بده ببین چی می م _

گم و اجازه میدم هرچی نمی دان _ چی میخوای ب ی؟ فکردی وا عاً عاشرت شدم که هیچی بهت

 دلت میخواد ب ی؟

 ...دان من...من _

 ...دان _ توچی؟ چه م

 «!من معدرت میخوام»گچتم:رفش وپریدم وسط ح

همین؟ هرچی  واسووووووتی گچتی و حوواال میخوای بووا یووه معدرت  واهی »یکم مکووث کرد و گچووت:

 «تمومش کنی؟

 .زدم من برای امیت کردن مامانم اون حرفو _

 دان _ برای امیت کردن مامانت،به من تیکه می رونی؟
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 ! ب چیکار کنم که مامانم بدش میاد تورو ناراحت کنم؟ _

 «!بشین»دان آروم تر شده بود.حاال هردو ساکت شده بودیم.به تخت اشاره کردم و گچتم:

 دان _ نهفمن دی ه میرم  ونه

 «.باشه هرجور دوست داری»لبخندی زدم و گچتم:

 دان _  دافظ

  دافظ _

از جلوی در کنار رفتم و دان درو باز کرد و رفت بیرون همین که اومد پشوووت سووورش درو ببنده باپام 

 «بخشیدی؟»مانع بستنش شدم.دان ن اهشو دوباره بهم دو ت که گچتم:

 دان _ مهمه؟

 اره _

 .دان _ پس بخشیدم

که بخوام  لبخند روی لبای دان جا گرفت و همین منو  وشووووووحال کرد.اون کاری باهام نکرده بود

 .ناراحتش کنم.تازه  یلی هم به دلم نشسته بود

 یه بار می ی دل  وشی ازش ندارم.یه بار می ی به دلم نشسته؟ +

 .واال من  ودمم نمی دونم حسم به دان چیه،تو دی ه بیخیال شو

یدارو توی کمد چیدم و ته رفتم تا دان درو بسوووووووت و رفت و منم رفتم اول همه ی  ر بعد  سوووووو

 ...بخوابم

 

 پارت_پنجاه_هچت#

 

زیر دسوت آرایشو ر داشوتم جون میدادم،از بس که موهامو کشویده بود.هربار که موهامو میکشوید 

یه جیغ میکشوویدم.هم اون از دسووت من و هم من از دسووت اون عصووبی شووده بودیم.و تی آرایشووم 

 .کامت تموم شد از جام بلند شدم

و بابا و جابر از ل  همرو دعوت کرده بودن برای عروسووووی،حتی برای عمو ها و پسوووورا هم هه...مامان 

 .کارت دعوت فرستادن

دستیار آرایش ر  بر داد که داماد اومده.سریع شنلمو برداشتم و پوشیدم،رفتم بیرون.چشمم به 

 ندم گرفته دان افتاد با اون لبام دامادی.همه می ن دلم ریخت و  لبم رفت و مغرم اومد ، من 
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بود.ا ه لبام دامادی اصووووووال به دان نمی اومد،اصووووووال.یعنی تاحاال اونو با کت و شوووووولوار ندیده 

 «. انم باید صبرکنین تا داماد بیاد دنبالتون»بودم.فیلم بردار اومد سمتم و گچت:

 «!اینجا بمونین تا داماد بیاد»گچت:بعد دستمو گرفت یکم اورد جلوتر و

 .دیدمو پهن دانو میاز همین جا لبخند پت 

این دان  ُلیه برا ودش،تو این یک ماهه شووووونا تمش،اصوووووال شوووووبیه پدرش نیسوووووت،البته از ندر 

 وش ا ال ی،وگرنه اندازه پدرش عاشووووووش پوله و اندازه پدرش لجباز و مغروره و د یرا به اندازه 

یکنم.بدون اینکه پدرش اهت انترامه.نمی دونم چرا اصووووووال برام مهم نبود که دارم با دان ازدواج م

بخوام،راضی شده بودم.نمی دونم اسمش چیه این احسام، ولی هرچی که هست ساکتم و اجازه 

دادم بریه سرنوشتموکامت کنند، ودم اصال توی سا تن سرنوشتم دست نداشتم و شاید اصال 

 .بلد نیستم بسازمش که بریه دست به کار شدن

 .شدیدان داشت آروم آروم و با کرشمه بهم نردیک م

 نده داره،این پسوووووور بیشووووووتر از من که د ترم ناز داره.چند روز پیش باهم رفتیم پارا،انردر توی 

 .پارا برا د تره عشوه  رکی اومد که من اون گوشه از  نده روده بر شده بودم

د نکردیم، رار بود .ما هنوز عردان دی ه رسووویده بود بهم،به دسوووتور فیلم بردار یکم شووونلمو باال داد

 .عرد و عروسی یکی باشه

 .از بس که عجله داشتن +

 .واال! یه حرف راست زده باشی اینه

دسووووتمو گرفت و دسووووته گت رز  رمرو به اون یکی دسووووتم  دان دوباره شوووونلمو سوووورجاش برگردوند.

احسووواسوووی نداشوووتم به جر نچرت.اون منو برگ وی لبای دان بیداد میکرد.ولی من،هییداد.لبخند ر 

 .برندش کرده بود

 .فیلم بردار _ عروم  انم برای زیبایی فیلم عروسی باید لبخند برنید

لبخندی به روی دوربین پاشوویدم که از صوود تا فوش بدتر بود.دان همین طور که دسووتمو گرفته بود 

به سوووومت ماشووووین بردم و بعد کمک کرد لباسوووومو جمع کنم و بشووووینم. ودشووووم سوووووار شوووود و راه 

باران،امروز دوباره »افتاد.ماشووین فیلم بردار پشووت سوورمون بود.سوواکت نشووسووته بودم که دان گچت:

 «!ت.چت شده؟حالت  وب نیس

  «!نمی دونم»با بغ ی که توی گلوم بود گچتم:
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لرزید،نمی دونم چم شوووووده بود.ان ار تازه فهمیده بودم چه اتچا ی داره برام می صووووودام شووووودید می

 .افته

 

 پارت_پنجاه_هشت#

 

 «مشکلی پیش اومده؟»گچت: دان ماشینو کنار  یابون ن ه داشت.یکم بعد فیلم بردار اومد و

 .دان _ نه مشکلی پیش نیومده،میخوایم چند لحده تنها صحبت کنیم

و بالفاصووله شوویشووه دودی ماشووینو توی صووورت فیلم بردار باال کشووید.برگشووت سوومتم،شوونلو از روی 

 «.راحت شدم،حاال حرف برن»صورتم کنار کشید و اندا ت روی شونم و گچت:

 «.زدواجو نمیخوامدان،من این ا»بدون فکر گچتم:

و یه  طره اشوووووک از چشووووومام پایین اومد.دان همین طور که روشوووووو برمی گردوند سووووومت  یابون 

 «.مهم این نیست که من و تو چی میخوایم.مهم اینه که االن دی ه داریم ازدواج میکنیم»گچت:

جازه ریخت و سوواکت او بعد دوباره راه افتاد سوومت تاالر.اشووک از چشوومام پشووت سوورهم پایین می

ندادم دان بچهمه.شوونلو دوباره روی صووورتم کشوویدم و سووعی کردم تا حد امکان پایین بکشوومش که 

کسووی توی صووورتم ن اه کرد متوجه گریه کردنم نشووه.رسوویدیم تاالر،دان پیاده شوود و در سوومت منو 

 ...باز کرد تا پیاده بشم.دستمو گرفت و آروم آروم به سمت در تاالر رفتیم

 «.من برم دست شویی»دان گچتم: یکم که گذشت رو به

 سوووومت مسوووواوی دان _ برو،ولی فکر فرار به سوووورت نرنه که پدرت و جابر هیچی  ودم میام به دو

 .ترسیمت میکنم

بی توجه به حرفش یه سمت دستشویی رفتم.شنلم هنوز روی صورتم بود.آ ه عا د هنوز نیومده 

ن شوود که اجازه ندادم دان شوونلمو در  واسووتم کسووی صووورت  رمر شوودمو ببینه،و ایمنم نمیبود و

 .بیاره

بستم و شنلمو در آوردم و آویرون چوب لباسی کنارم کردم.توی آینه دستشویی  در دستشویی رو

 .به  ودم  یره شدم،ارایشم ریخته بود.شرود کردم به جمع کردن آرایشم

دونم مامان و وب میشوواید نتونم عردم با دانو بهم برنم،ولی میتونم مجلسووو بهم برنم که. یلی  

 .بابا از چی بدشون میاد



                 
 

 

 شادی|  برلیان تاریخ رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

99 

 

لبخند شوویطانی از پشووت آینه برای  ودم فرسووتادم و بعد شوونلمو دسووتم گرفتم و رفتم بیرون.دی ه 

 .ر صیدبا د ترا میشنلو سرم نکردم،چون نیازی نبود.دانو دیدم که رفته بود وسط و

 !کنه! آفرین دان ادامه بدههه...دانم باهام همکاری می

کردم بیان،ولی فتم نشووسووتم سوورجام که چشوومم افتاد به هوروش، یلی بد ن اهم میکرد.فکر نمیر 

همشوووووونو دیدم.ن اه هوروش میخ صوووووورت من بود ولی بریه مشوووووغول حرف زدن بودند.ن اه من و 

هوروش  چت همدی ه بود که یه دفعه از جاش بلند شوووود و اومد سوووومتم.حاال دی ه سوووون ینی ن اه 

کردم ولی فرط چشوووووومم بوووه هوروش بود.هوروش روبوووه روم ایسووووووتووواد و پسوووووورا رو هم حس می

 «! وش ت شدی»گچت:

صووووووووودام در نمی اومووود کوووه جوابشووووووو بووودم.حوووالمو دگرگون کرده بود.نمی دونم چرا دسووووووتوووام 

 .لرزید.پس ساکت موندنو ترجیح دادملرزید.مطمئنم اگه حرف میردم صدامم میمی

کنووه برو بووه م.اوموودم ب م اگووه  وشووووووبختووت میهوروش _ بوواران،امروز نیوموودم مجلسووووووو بهم برن

سوووووالمت.ولی فرط بچهمم ناراحتت کرده نمیرارم دی ه نچس بکشوووووه.میچهمی که؟ اومدم ب م من 

هم  واهر من بودی،هسووووووتی،و  واهی بود.اومدم ب م،هم من وتورو به  اطره  ودت  واسووووووتم،تو

ی برگردی کافیه یه  دم پسووورا تورو برای  ودت  واسوووتیم.همیشوووه پشوووتتیم باران،هرو ت  واسوووت

 .داریمبرداری،ما صد  دم برمی

 

 پارت_پنجاه_نه#

 تاریخ_برلیان#

 .هوروش نچس عمیری کشید و اومد بره که دانو پشت سرش دید

 دان _ سالم داداش.حالت  وبه؟

هوروش ن اهی به دست دراز شده ی دان اندا ت و بدون اینکه جواب سالم و علیک تمسخرآمیر 

هی بچه سووووووسوووووول،اسووووومت چی بود؟دان؟دانیال؟ حاال »دانو بده و حتی با اون دسوووووت بده گچت:

هرچی،اومدم اول تبریک ب م و دوم ب م  واهرمو امیت کنی نچسووووووتو می یرم به عنوان هدیه روز 

 « دا.مواظب رفتارت باش.ما تا ا ر عمر پشت باران هستیم،تو س  کی باشی؟ ولنتاین میدم به

و بعوود ازین حرف منتدر هیی حرف دی ووه ای از جووانووب من و دان نمونوود و رفووت.دان اوموود کنووارم 

 «.پسره دهنش هنوز بوی شیر میده اومده فاز ادم کشتن برداشته»نشست و با  نده گچت:

 «!مادر زاییده نشده به هوروش توهین کنه»داد کشیدم:یه دفعه آرامشمو از دست دادم و 
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دان _ چنتا دوسووت پسوور دی ه داری که میخوای به  اطرش سوورم داد بکشووی؟ب و که همین االن 

 .جواب همشونو سرت  الی کنم

 .و برمونو جلب کرده بودصدای بلند من و دان توجه بیشتر افراد دور

  !این همونی بود که من میخواستم

ی دی ه کردند.جابر گوشوووهبابا گوشوووه ای از تاالر ایسوووتاده بودن و تهدیدآمیر به ما ن اه میمامان و 

ی تاالر یواشووکی به مهمونا اشوواره میکرد که یعنی زشووته جلو مهمونا سوواکت باشووید.در همین هین 

عا د رسوید و اهن و  طع کردند.همه سورجاشوون نشوسوتن.عا د اومد با عمو جابر و بابا دسوت داد 

علیک کرد.بعدم اومد سمت ما و باما سالم علیک کردو با دان دست داد، یلی آروم جواب سالم 

 .سالمشو دادم.عا د سر جای مخصوص  ودش نشست و عردو شرود کرد

 عا د _ ...عروم  انم آیا بنده وکیلم؟

اولین باری بود که می رسووووووید،میدونسووووووتم باید صووووووبر کنم تا سوووووووه بار ب رسوووووووه،ولی همین اول 

 «!هبل»گچتم:

 !همون کاری که مامان بدش میومد

 .انردر محکم و از طرفی با تحکم گچتم "بله" که از صد تا فوش و جواب "نه" بدتر بود

 الصووه عردم تموم شوود و عا د رفت.حاال تازه برن بر صووا شوورود شووده بود.دان که همون اول رفت 

 .وسط،کال این باید د تر میشد

ناراحت نیستی شوهرت »لف اومد کنارم نشست و گچت:تنها نشسته بودم که یه د تر  یلی ج

 «ر صه؟با د ترای دی ه می

 .ن اهی بهش اندا تم،اصال نمی شنا تمش،حتما جابر دعوتش کرده بود

 !نه _

 !دزدنشد تر _ به ندر من شوهرتو جمع کن برار کنار  ودت.زیادی  وش له می

 .تو ندزدی بریه باهاش کاری ندارن _

 .ره کنم به پام می افته.حاال  ود دانید تر _ من که اشا

 .هیچی ن چتم که بلند شد رفت

 !!!اَه!!! د تره ایکبیری!!! چندش

 

 پارت_شصت#
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عروم  انم،ان ار  یلی عجله داشتی »یکم گذشت که یه د تر دی ه اومد کنارم نشست و گچت:

 «!یکم ناز و عشوه برای این داماد  وش تیف نیازه کهانردر زود جواب بله رو دادی،بابا 

 «!یادم نمیاد گچته باشم لطچا ندراتتونو بعداز عرد ب ین»با ن اهی به چهره پر آرایشش گچتم:

 .د تر _ ا ا داماد گچتن،شما نشنیدین

از پرو بودنش حالم داشت بهم میخورد،ولی هیچی ن چتم،تا اینکه این یکی هم  ودش رفت.دی ه 

منتدر نچر بعدی نموندم و بلند شدم برم بیرون توی باغ که صدای پی پی دو سه تا د تر حواسمو 

 .به  ودشون جلب کرد

  .اولی _ حیف دان،این د تره پخمه به یه تار موی ماها می ارزه

 ه بابا،م ه ما چمون بود که رفته اینو گرفته؟دومی _ ار 

 . واسته ب یرهسومی _ می چتن جابر برا پسر اولیش هم که مُرد همین د تره رو می

 !اولی _ ا ه م ه چی داره این نکبت؟

 .دومی _ البد از پسر اولی جابر حامله بوده مجبور شدن ب یرنش

ه میشه بچه رو تو شکم ن ه داشت گچت دونی االن پسرش چند ساله مرده؟ آ ه م سومی _ می

 !بمون تا و تش که شد بیا بیرون؟

دی ه به حرفاشوووون گوش ندادم و دویدم توی باغ. بغض گلومو گرفته بود،این چند روزه  یلی لوم 

 .شدم و الکی گریه میکنم

یه گوشووووه روی چمنا نشووووسووووتم و بی توجه به اینکه لباسووووم کثیف میشووووه پهنش کردم کنارم روی 

 «عروم  انم،چرا اینجا نشستی؟»صدای کسیو از پشت شنیدم که گچت:چمنا.

اومدم که باهم حرف »گچت: وب میدونسووووووتم کیه،ولی هیچی ن چتم.اومد کنارم نشووووووسوووووووت و

 «.برنیم،مطمئن باش که هی نوتیرم نمیکنم

 «درمورد چی حرف برنیم؟»سمتش کردم و گچتم: رومو

 .جلوشو گرفته بودم داشت و صدام بغض داشت،بغ ی که شدید نیاز به ریختن

 شایان _ چرا صدات بغض داره آبجی؟ از چی ناراحتی؟

 «.بهم اعتماد کن و هرچی تو دلت هست ب و،گریه کن تا سبک شی»هیچی ن چتم که ادامه داد:

 «چی شده باران؟»اشک از چشمام ریخت،شایان دستشو دور شونه هام پیچید و گچت:
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ماه پیش حالم  وب بود،اما حاال...حاال  ن ازدواج کنم.تا یکمن...من فرط نمی  واسوووووتم با دا _

دادم ولی دلم هنوز از  دیدم،ترسووویدم ادامه بدم.ترسووویدم شوووایان،همون اول بله رو اومدم و شووومارو

ترم میلرزه،امروز د ترا حرفی نبود که بهم نرده باشووون،همش تحریر شووودم و تحریر،دان با  یلی 

مطمئنم،برای همینه که اونا همشوون درمورد من بد می ن.میخواسووتم  از اونا  بال دوسوت بوده،اینو

 .امشب مجلسو بهم برنم،ولی حال  ودم  راب شد

اروم باش،من تاالرو روی سر اون کسی که به تو چیر »شایان حلره دستاشو محکم تر کرد و گچت:

سووووووتاد گچته  راب میکنم.م ه ن چتی میخوای مجلسووووووو  راب کنی؟هنوز دیر نشوووووووده و ماهم ا

 «. رابکاری.بلندشو یه نرشه بکشیم و بریم همرو بهم بریریم

 .بعد با ان شتش اشکامو پاا کرد و بلند شد دست منم کشید که بلندشم

 

 پارت_شصت#

 

عروم  انم،ان ار  یلی عجله داشتی »یکم گذشت که یه د تر دی ه اومد کنارم نشست و گچت:

 «!زود جواب بله رو دادی،بابا یکم ناز و عشوه برای این داماد  وش تیف نیازه که انردر

 «!یادم نمیاد گچته باشم لطچا ندراتتونو بعداز عرد ب ین»با ن اهی به چهره پر آرایشش گچتم:

 .د تر _ ا ا داماد گچتن،شما نشنیدین

ین یکی هم  ودش رفت.دی ه از پرو بودنش حالم داشت بهم میخورد،ولی هیچی ن چتم،تا اینکه ا

منتدر نچر بعدی نموندم و بلند شدم برم بیرون توی باغ که صدای پی پی دو سه تا د تر حواسمو 

 .به  ودشون جلب کرد

  .اولی _ حیف دان،این د تره پخمه به یه تار موی ماها می ارزه

 دومی _ اره بابا،م ه ما چمون بود که رفته اینو گرفته؟

 . واسته ب یرهسومی _ می چتن جابر برا پسر اولیش هم که مُرد همین د تره رو می

 !اولی _ ا ه م ه چی داره این نکبت؟

 .دومی _ البد از پسر اولی جابر حامله بوده مجبور شدن ب یرنش

دونی االن پسرش چند ساله مرده؟ آ ه م ه میشه بچه رو تو شکم ن ه داشت گچت سومی _ می

 ! تش که شد بیا بیرون؟بمون تا و
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دی ه به حرفاشوووون گوش ندادم و دویدم توی باغ. بغض گلومو گرفته بود،این چند روزه  یلی لوم 

 .شدم و الکی گریه میکنم

یه گوشووووه روی چمنا نشووووسووووتم و بی توجه به اینکه لباسووووم کثیف میشووووه پهنش کردم کنارم روی 

 «ا اینجا نشستی؟عروم  انم،چر »چمنا.صدای کسیو از پشت شنیدم که گچت:

اومدم که باهم حرف »گچت: وب میدونسووووووتم کیه،ولی هیچی ن چتم.اومد کنارم نشووووووسوووووووت و

 «.برنیم،مطمئن باش که هی نوتیرم نمیکنم

 «درمورد چی حرف برنیم؟»سمتش کردم و گچتم: رومو

 .جلوشو گرفته بودم صدام بغض داشت،بغ ی که شدید نیاز به ریختن داشت و

 بغض داره آبجی؟ از چی ناراحتی؟ شایان _ چرا صدات

 «.بهم اعتماد کن و هرچی تو دلت هست ب و،گریه کن تا سبک شی»هیچی ن چتم که ادامه داد:

 «چی شده باران؟»اشک از چشمام ریخت،شایان دستشو دور شونه هام پیچید و گچت:

ا حاال...حاال ماه پیش حالم  وب بود،ام من...من فرط نمی  واسوووووتم با دان ازدواج کنم.تا یک _

دادم ولی دلم هنوز از  دیدم،ترسووویدم ادامه بدم.ترسووویدم شوووایان،همون اول بله رو اومدم و شووومارو

ترم میلرزه،امروز د ترا حرفی نبود که بهم نرده باشووون،همش تحریر شووودم و تحریر،دان با  یلی 

بد می ن.میخواسووتم از اونا  بال دوسوت بوده،اینو مطمئنم،برای همینه که اونا همشوون درمورد من 

 .امشب مجلسو بهم برنم،ولی حال  ودم  راب شد

اروم باش،من تاالرو روی سر اون کسی که به تو چیر »شایان حلره دستاشو محکم تر کرد و گچت:

گچته  راب میکنم.م ه ن چتی میخوای مجلسووووووو  راب کنی؟هنوز دیر نشوووووووده و ماهم اسووووووتاد 

 «.مرو بهم بریریم رابکاری.بلندشو یه نرشه بکشیم و بریم ه

 .بعد با ان شتش اشکامو پاا کرد و بلند شد دست منم کشید که بلندشم

 

 پارت_شصت_یک#

 

ر صووید.این بار باهم رفتیم دا ت،یه آهن   یلی با حال گذاشووته بودن و دان هم هنوز داشووت می

 .ر صیدمی افته" می گچت "اشاره کنم به پامبا همون د تری که می

اصالً به کت  یلی بدم میاد که عروسی مختلطه،م ه چی میشد که جدا برگذار میشد؟ ولی  ب 

 !جابره دی ه،حرف سرش نمیشه.بابای منم که بدتر
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 «.بیا اول بریم بر صیم»شایان که ن اه منو روی دان و اون د تر دید گچت:

منم به اجبار همراهیش میکردم.یکم که شد و شرود کرد ر صیدن و دستمو گرفت و کشید وسط 

شووایان از میر کناری مشووروب برداشووت.اول فکرکردم میخواد بخوره،ولی دیدم که مشووروبارو ریخت 

 «!اینم جواب امیت کردن  واهر ما»گچت:روی یره لبام د تره که زرد هم بود و

ه بود.شوووایان دسوووتمو از تعجب چشووومام اندازه توپ شوووده بود و دهنم اندازه حار علیصووودر باز شووود

 «.بشین  سته شدم»از میرها نشست و گچت: کشید و از پیست ر ص برد بیرون و سر یکی

 «اون چه کاری بود کردی؟»کنارش نشستم و گچتم:

 .شایان _ حاال صبر کن بریشو ببین،صبرکن ببین به اسم برادر زاده پدرت چه ابرو ریری راه بندازم

بعد از این حرف گوشیشو از جیبش بیرون اورد و بعد یکم ور رفتن باهاش دوباره توی جیبش  رار 

 .داد

 «داداش کاری داشتی صدام زدی؟»یکم که شد هوروش اومد سر میر و گچت:

 .شایان _ اره داداش،بشین ببین میخوایم چیکار کنیم

هوروش عصوووبانی رو گچت. هوروش نشوووسوووت که شوووایان شووورود کرد به تعریف کردن ماجرا و همه

 «.بیشتر از مشروب روی لبام باید امیت کنیم»گچت:

دیدم،داره با دوسووووووتاش حرف د تره رو»من و شووووووایان  نده بلندی سووووووردادیم که هوروش گچت:

 «.میرنه

شایان سرمونو سمتی که هوروش می گچت"ان ار عجله گچت چرخ دادیم که د تره رو که میمن و 

 .رو دیدیمداشتی برای بله گچتن" 

 شایان _ باران  ودشه؟

 اره _

 «.روشن کنید و مردمو بشینونید این با من،شما فرط بر ارو»هوروش از جاش بلند شد و گچت:

 بشینونیم؟ _

 . وام هیی کس روی پیست ر ص نباشههوروش _ اره می

 

 پارت_شصت_دو#

 

 ! الی کردن پیست با من _
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 .یان _ منم میرم همه المف هارو روشن کنمشا

 .هوروش _ یادت نره،پیست کامت پیدا باشه

شوووایان سوووری تکون داد و رفت.من و هوروش هم رفتیم.نمی دونم هوروش میخواد چیکار کنه،ولی 

 .ره سر میری که د تره سرش نشستههرچی که هست داره می

 «ببخشید آ ا؟»رفتم سمت ارکست و گچتم:

 «!بله؟ بچرمایید عروم  انم»متم و گچت:مرد برگشت س

 . وام پیست  الی بشهمیشه پشت میکروفون ب ید هرکس وسطه بشینه؟ می _

 .مرد _ ولی من به دستور ا ا جابر کار میکنم  انم

 .هم پدرشوهرم  یلی  وشحال میشن میدونم ولی این یه سورپرایره.مطمئنم هم شوهرم و _

 !مرد _ نمی دونم واال

_  ً  .برنامه هامو بهم نریرین،این سورپرایر بررگیه لطچا

 .مرد _  یلی  ب،باشه

 .تشکری کردم و ازش  واستم و تی منو سرجای مخصوص عروم داماد دید همرو بشینونه

 .میخوام عادی به ندر برسه و کسی نچهمه کار من بوده

رفتم نشستم و یکم بعد کت پیست  الی شده بود و اهن  مالیمی پخش میشد.همه المف ها و 

 .نورهای رن ی سمت پیست ر ص بود و همه منتدر یه نچر که بر صه

 کنه؟گرفت و اورد وسط.داره چیکار میهوروش دست د تره رو

یدن.از چهره د تره تعجب می به ر صوووووو ید.معلوم بود داروم شوووووورود کردند  کار بار اره علت این 

 .نمی دونستم پرسه.راستش منم علت این کارشوهوروشو می

دوسووت پسوورت داره با دوسووت د تر جدیدش میر صووه.چه »دان که حاال کنارم نشووسووته بود گچت:

 «!رمانتیک

 .عصبی شدم ولی هیچی ن چتم

ی آدما بلکه یه دفعه نمی دونم هوروش چیکار کرد که د تره لیر  ورد و افتاد زمین.نه تنها همه

 .بدون اینکه کمک کنه د تره بلندشه پیست ر صو ترا کرد ود هوروشم زد زیر  نده و

 «بود؟ کار تو»منم که این کنار از  نده آب شده بودم.دان متعجب به اطراف ن اه کردو گچت:

 «د تره بلد نیست بر صه،ترصیر منه؟» یافه متعجبی گرفتم و گچتم:
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ا ووه نووازگووت  یلی  شوووووونوو  »هنوز اون وسووووووط بود کرد و گچووت: دان اشوووووووواره ای بووه د تره کووه

 «.میر صید.اصال بین د ترا ر صش تک بود و متنچر ازینکه نتونه بر صه

 . وب چیری دست گذاشته.د تره از ضایع شدن  یلی بدش می اومدههه...پس هوروش رو

 

 پارت_شصت_سه#

 

 وشش میاد؟کی از ضایع شدن   +

 .ن اهی به دان اندا تم،ان ار  یلی از د تره  وشش میاد که همین طور  یره به د تره مونده

د تره که حاال فهمیدم اسمش نازگله بلند شد و زیر ن اه های سن ین و پراز نده و تمسخر آمیر 

 .آدما از تاالر رفت بیرون

 ناه داداش من.چه فکری کرد رفت عجب! د تره از  جالت آب شووووود.بی»با  نده روبه دان گچتم:

 «.رفت روی پیست ر ص با این بر صه؟ بایه اعتماد به نچسی هم همرو نشوند سر جاشون و

 «!مطمئنم یه کاسه ای زیر نیم کاسه هست»دان  نده ای کرد و گچت:

 «.نمی دونم واال،ولی د تره بد  ورد زمین.شادمون کرد» ودمو زدم به کوچه علی چف و گچتم:

زیاد کسوووووی روی پیسوووووت ر ص نیومده بود که دوباره گچتند همه بشوووووینن.دوباره اینا چیکار  هنوز

 کردند؟

 «.بلندشو بریم بر صیم»دان دستمو گرفت و گچت:

مسخره  کشیدم وسط و شرود کردیم به ر صیدن. دایا  ودت کمک کن من انردر این د تره رو

 ! ودت کمک کن این دان دیوونس کردم حاال این دان یه کاری نکنه آبروم بره؟!  دایا

 .بازم  دارو شکر بدون آبرو ریری ر صیدیم و رفتیم نشستیم.هیی اتچاا  اصی نیچتاد

 . الصه عروسی هم تموم شد و رفتیم بریم  ونه

اونم  بول کرده بود.واال اصال حوصله نداشتم هروز  از دان  واسته بودم  ونه جدا از جابر ب یره و

 .جابرو ببینم

از ماشین پیاده شدم و رفتم از پله ها باال،ا ه  ونه آپارتمانی بود.دان داشت پشت سرم می اومد 

 .باال که مستخدم سا تمونو دیدیم

 .مستخدم _ به...سالم عروم  انم و آ ا داماد

 .مستخدم یه پیرمرد باحال و ت له
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لباسووو از تنم در بیارم  من اصووال  وشووم نمیاد.کی بشووه اینامروز همه منو عروم  انم صوودا زدن و

 .که دی ه عروم  انم نباشم

 .دان _ سالم عمو احمد

 .سالم عمو جان _

 .عمو احمد _ مبارا باشه

 «!ممنون»من و دان باهم دی ه گچتیم:

 .عمو احمد لبخندی زد و رفت

 دان _ چرا از اسانسور نرفتی؟

 .پیداش نکردمفحال نداشتم پیداش کنم _

مون.دان درو باز کرد و رفتیم دا ت.مسووتریم رفتم سوومت اتاا  واب و دی ه رسوویده بودیم به واحد

 .دان هم رفت اش ر ونه

 

 پارت_شصت_چهار#

 

این لبووام لعنتیو از تنم در اوردم و رفتم توی حمووام،بووا بر ورد اب بووه تنم حس  یلی  وبی بهم 

 .بهش نرده بود سریع باز شد دست داد.موهامو باز کردم.چون زیاد گیر

اومدم بیرون.دان  واب بود.سووریع لبام پوشوویدم و سووشوووارو برداشووتم رفتم حولرو دورم پیچیدم و 

 .بیرون تا از صداش دان بیدار نشه

 .زدم به برا و شرود کردم به  شک کردن موهام

تم که موهام که  شوووک شووود برگشوووتم توی اتاا و بعد از اینکه سوووشووووارو سووور جاش گذاشوووتم رف

 .بخوابم

صووووبح بود. از جام بلند  ۹با دیدن  واب بدی از  واب پریدم.ن اهی به سوووواعت اندا تم،سوووواعت 

 .شدم و رفتم از اتاا بیرون

 .فراموش کنم سعی کردم اون  واب لعنتی روچنتا مشت اب توی صورتم پاشیدم و

ر رفته بود دوش گرفته صووووووبحونه رو اماده کردم و شوووووورود کردم به  وردن تا اینکه دان اومد.ان ا

 .بود،ا ه موهاش  یس بود

 . وردیمدان _ حاال چردر عجله داشتی،صبر میکردی من میومدم باهم صبحونه می
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 !نیس  یلی ازت  وشم میاد؟ _

 دان _ م ه فرط از هرکس  وشت بیاد باهاش صبحونه میخوری؟

 .اره  ب _

اینو گچتم و رفتم.دی ه منتدر حاظرجوابیش نموندم.واال اگه میخواسووووووتم دهن به دهنش برارم تا 

 .ا ر شب باهم یکی بدو میکردیم

رفتم توی اتا م،لباسوووامو عوض کردم و موهامو جمع مردم باالسووورم.همین طور که شوووالمو سووورم می 

 «.من دارم میرم بیرون»تم:اندا تم رفتم کنار اپن ایستادم و گوشیمو توی جیبم گذاشتم و گچ

 «!کارت عابربانک لطچا»دستمو سمتش دراز کردم و گچتم:

 دان _ کجا میخوای بری؟

 به تو چه؟ _

 «!دان _ فرط میخواستم ب م میتونی با ماشین من بری

 .از دست دادمعجب مو عیتی رو 

 یعنی حاال دی ه بهم نمیدی؟ _

 .دان _ نه، ودم باهاش کار دارم

 .سه تا ماشین داریدان تو دو  _

 دان _  ب؟

 . ب یکیشو بده من باهاش برم بیرون _

 .دان _ نمیشه

 داااان؟ _

 .دان _ نمیشه

 داااان؟ _

 .دانیال _ نمیشه

 داااان؟ _

 دانیال _ کجا بری؟

 .بهشت زهرا _

شوووووو دسوووووتم میداد  BMW از جاش بلند شووووود رفت سووووومت کیف پولش و همین طور که سووووووییی

 «یخوای چیکار؟کارت عابربانک م»گچت:
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 . وام برم  ریددان میشه انردر سوال ن رسی؟ می _

 .رفت دوباره توی آش ر ونه دان سری تکون داد و کارتشوهم بهم داد و

 .سریع از  ونه بیرون زدم و سوار ماشین شدم

 

 پارت_شصت_پن #

 

رفتم گت و شووویرینی و گالب  ریدم و رفتم بهشوووت زهرا.به دنبال یه  بر آشووونا که تاحاال ندیدمش 

گشتم. بری که امشب توی  واب دیدم. بری که صاحبش  یلی از دستم شاکی بود،می چت می

 .چرا برای عروسیم دعوتش نکردم

 .افتادم چشمم که به  بر  ورد دی ه نتونستم  ودمو ن ه دارم،کنارش سور  وردم و

 "با صدای ارومی روی  برو  وندم "رهام در شنده

داد شووووعر روی  برو بخونم.با گالب  برو شووووسووووتم و گت و اشووووک چشوووومامو تار کرده بود،اجازه نمی

 .شیرینی رو روش گذاشتم

شووما »ریخت گچت: انمی که سوور  بر کناری بود با دیدن اشووکام که همین طور پشووت سوورهم می

 «.ودتر نیومدی؟ شوهرت  یلی و ته تنهامزنش بودی د ترم؟ چرا ز 

 .نه...من  واهرشم _

زد.همش من می چتم این پسووووور جوون چرا هیی کسوووووو زن _ هیی و ت هیی کس بهش سووووور نمی

 .نداره

 .پدرم کشتش _

ن و د ترم،م ه »گچت:اشووک میریختم که زن زد توی صووورتش و داشووتم با  ودم زمرمه میکردم و

 «میشه پدری پسر  ودشو بکشه؟

 .اره.میشه مادر جان.پدرم اونو کشت _

 .اشک از چشمای زن پایین ریخت

 چرا بهش سر نردی د ترم؟زن _  ب پدرت بد بود،تو

 .من...من حافدمو از دست داده بودم.تازه به دستش اوردم _

شرود کرد زیر لب چیری باز کردم و به زن تعارف کردم.برداشت وزن دی ه چیری ن چت.شیرینی رو

 .مرمه کردنز  رو
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نردیک دو سووووواعت اونجا موندم و با رهام درد و دل کردم.بعداز  وندن یه فاتحه براش از جام بلند 

 .رفتم سوار ماشین شدمشدم و مانتومو تکوندم و

داشتم توی  یابون میرفتم که یه پراید پیچید جلوم.با اینکه ترمر گرفتم ولی بازم ماشینش داحون 

 .شد

 .با ترم به ماشین داحونش ن اه کرد پسرنوجوون هم از پرایید پیاده شد و سریع پیاده شدم که یه

 هی پسر؟ حواست کجاست؟ _

 پسر _ ترصیر منه! شما ازم شکایت میکنید؟

میتونم  سارتشو ب یرم ن اهی به ماشین دان اندا تم.با اینکه میدونستم ماشین آسیب دیده و

 وش ندیدم که از اون پسر نوجوون دادم ولی  داروو از طرفی ماشین دان بود و باید بهش  بر می

 .پول  سارت ماشین ب یرم

 .نه شکایت نمیکنم _

 پسر _ وا عا؟

انردر  وشحال شده بود که باعث شد دست توی جیبم ببرم و چنتا اسکنام بیرون بکشم و توی 

 .جیب پسر برارم

 .پسر _ من به پول نیاز ندارم

ماشوووووینو ببر تعمیرگاه.دی ه هم بدون اجازه پدرت  میدونم. سوووووارت ماشوووووینو دادم.حاالهم برو _

 .ماشین سوار نشو

 پسر _ از کجا فهمیدی؟

 «.فرط  ول بده دی ه بدون اجازه ماشینو برنداری»چشمکی زدم و گچتم:

 .پسر _  یلی ممنون. ول میدم

 . واهش میکنم _

 «.ا  انم  یلی  وبی هستیدشم»رفتم سوار ماشینم بشم که گچت:

 

 پارت_شصت_شش#

 

 «.توهم پسر  یلی شیطونی هستی.ببین ماشینت روشن میشه»دوباره سمتش برگشتم و گچتم:
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پسوووور سووووری تکون داد و رفت سوووووار شوووود.بعد از اینکه مطمئن شوووودم ماشووووینش روشوووون میشووووه 

 داحافدی کردم و سوار ماشین شدم و اومدم برم سمت  ونه که پشیمون شدم و راه یه تعمیراتی 

 .پیش گرفتم رو

 .تونه تا ساعت پن  و شیش عصر تعمیرش کنهگچت زیاد مشکلی نداره و می

ظهر بود و من حسووابی تم رسووتورانی که یه ده متر اون طرف تر بود.سوواعت یکرف کردم و منم  بول

 .گرسنم شده بود

 .سچارشمو که اوردن  وردم و بعد رفتم که حساب کنم

  از رستوران که اومدم بیرون ساعت دو بود.حاال تا ساعت پن  چیکار کنم؟

 .بهترین دوستم بود شیده یه دفعه یاد یاسمن افتادم.دوست  دیمیم،اون بعد از پسرا و

میشووود با اتوبوم رفت.البته اگه هنوز همون جا باشووون و  ونشوووونو عوض  ونشوووون سووور راه بود و

 .نکرده باشن

 . الصه سوار اتوبوم شدم و رفتم سمت  ونه یاسمن اینا

اومدم برم که صدایی از پشت ایچون تصویری به گوشم  در ونه زن و زدم.چند د یره ای گذشت و

 «بله؟» ورد:

برگردم وبرم که در ونه باز نمی دونسووتم چی ب م؟! اصووال چرا من اومدم اینجا؟! اومدم جواب ندم و

 .شد

 .هیکت  وش لشم سر جاش بودموهای فرفری یاسمن هنوزم مثت  بت بود. د بلند و

فریاد کشوووید شوووناسوووه.ولی و تی بغلم کرد وهمین طور بهم  یره بودیم.اول فکرکردم حاال منو نمی

 .ان" تازه فهمیدم دوست وا عی که می ن یعنی چه.یعنی بعد این همه سال هنوزم به یادمه"بار 

 .وارد  ونه شدیم و درو بستیم

 یاسمن _ چی شده باران؟ کجا بودی این همه و ت؟ چرا رفتی؟ چرا اومدی؟

 .برات تعریف میکنم _

 .یاسمن _ اره بیا دا ت

 .از حیا  بررگشون رد شدیم و رفتیم دا ت  ونه.یاسمن با صدای بلند مامانشو صدا زد

 . اله زهراخمامان یاسمنا _ چته د تر؟صداتو اندا تی رو سرت

 .یاسمن _ مامان بیا ببین کی اومده

 . اله زهرا از آش ر  ونه اومد بیرون
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 .سالم  اله زهرا _

 .؟ دلم برات یه زره شده.بیا بغلم ببینم اله زهرا _ د ترم؟باران جان؟ کجا بودی

 «د ترم چی شده؟»رفتم  اله زهرارو بغت گرفتم که گچت:

 .براتون تعریف میکنم _

اره عریرم،بشووووووین تا من یه چیری بیارم » اله زهرا منو به سوووووومت کاناپه ها راهنمایی کرد و گچت:

 «.بخوری

 

 پارت_شصت_هچت#

 

رفتم نشستم و یاسمنم نشست کنارم. اله زهرا با سه تا  هوه اومد نشست و من شرود کردم به 

تعریف کردن.همرو گچتم،از اونجایی که میخواسوووتم ع وووو باند بشوووم،تا همین دیشوووب که با پسووور 

 .جابر عروسی کردیم

 یاسمن _ باران چرا منو برای عروسیت دعوت نکردی؟

 و می ی چرا دعوتت نکردم؟من می م به زور عروسی کردم،ت _

 یاسمن _ شو ی کردم عریرم.حاال چی شد اومدی اینجا و یادی از ما کردی؟

 .  یه تصادف و پسر نوجوونم گچتم

یاسووووومن _ اوال باید می اومدی ناهار  ونه ما.دوما  یلی بخشووووونده شووووودی بابا باید پولشوووووو ازش 

 .می رفتی نه که بهش پول بدی

 ن ترسیده بود بره  ونه به باباش چی ب ه؟گناه داشت یاسمن،پسرنوجوو _

 .یاسمن _ اوف،از بس  دیما شیطون بودی حاال به فکر اونی

 . نده ای کردم که  اله زهرا با میوه اومد

 . اله زهرا _ د ترم میوه بخور

 .مرسی  اله _

 . واد ناراحت پدر و مادرت باشی،من  ودم برات مادری میکنم اله زهرا _ د ترم تو نمی

سوومن پدر و مادر  یلی  وبی داشووت.همین طور که اشووک توی چشوومام جمع شووده بود با بغض یا

 «.مادرت  یلی  وبن، درشونو بدونیاسمن پدر و»گچتم:

 «.ناراحت هیچی نباش باران.من هستم»یاسمن منو توی بغلش کشید و گچت:
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 . اله زهرا _ اره د ترم.اینجا  ونه  ودته.هرو ت  واسی بیا

 .مرسی _

یاسوومن من باید برم.تا میام برسووم »تا نردیکای سوواعت چهار صووبر کردم و بعد روبه یاسوومن گچتم:

 «.تعمیراتی ماشینمو درست کرده

 .یاسمن _ نه باران،باهم میریم با ماشین من تو ماشینتو برمی داری و بعد برمی ردیم  ونه ما

 .نه یاسمن براچی دوباره برگردم اینجا؟ میرم  ونه _

م ه من میرارم بری  ونه؟ دلت نمیخواد »ا که دم در اتاا یاسوووووومن ایسووووووتاده بود گچت: اله زهر 

 «دوباره دست پخت  اله زهرا رو بخوری؟

 م ه میشه از دست پخت شما گذشت؟ _

 .کنه.برعکس مامان من که تاحاال  ابلمه دست ن رفته اله زهرا  یلی  وشمره حذا درست می

بعدم  ونه  اله زهرا اینا شاممونو  وردیم.بابای یاسمنم اومد  با یاسمن رفتیم ماشینمو آوردیم و

 .و بادیدنم کلی  وشحال شد.یکم که باهم شو ی کردیم و  ندیدیم دی ه بلند شدم که برم

نردیکای ساعت ده و یازده بود که رسیدم  ونه.و تی اومدم دا ت دیدم دان یه بالش گرفته بغلش 

 .و روی کاناپه  وابش برده

 .ی آش ر ونه که دیدم پیترا  ریده،تازه دوتا هم  ریدهرفتم تو

 !یعنی هنوز شام نخورده؟  ب من که  وردم

از توی آش ر ونه ن اهی بهش اندا تم،چردر ناز  وابیده.یعنی اگه پسر من بود عمرا میراشتم با 

 .د تری که نمیخوادش ازدواج کنه

 .شاید اگه مامانش هم زنده بود نمیراشت +

 .ود یا نه که از پس این جابر بر نمی اومدحاال زنده ب

 

 پارت_شصت_هشت#

 تاریخ_برلیان#

 .ولی از حش ن ذریم  یلی  وش له

 .ملحچه اوردم و اندا تم روی بدن دان که از  واب پرید رفتم بیرون و

 .روی بدنت بندازمبیدارت کردم؟ فرط میخواستم ملحچه رو  _

 «کی اومدی؟»مالید و گچت:دان یکم چشماشو 
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 .ده د یره پیش _

 «چرا انردر دیر؟ شام  وردی؟»ن اهی  واب الود به ساعتش اندا ت و گچت:

 .با یاد اوری پیتراها گچتم گناه داره اگه ب م شام  وردم.البته اگه برای من گرفته باشه

 «چطور؟»جواب تمام دگرگونی های مهنمو گچتم:

 دان _ آ ه پیترا سچارش دادم،آوردن.صبر کردم بیای که دیر اومدی.حاال شام  وردی یا نه؟

 .نه،نخوردم _

 .دان _ پس بیا برو میرو بچین تا من بیام

همین که کارم تموم شوود بعد از این حرف رفت توی دسووتشووویی.منم رفتم اشوو ر ونه،میرو چیدم وو

 .دان اومد

 .ه سیر بودم ولی سعی کردم کمی از پیترارو بخورمهردو نشستیم سر میر و با اینک

 دان _ باران  رار بود بری بهشت زهرا،انردر طول کشید؟

 .یه اتچا اتی افتاد که ن و _

 !دان _  ب من نمی م.تو ب و

داشتم از بهشت زهرا برمی شتم که یه پراید با نهایت سرعت پیچید جلوم.با اینکه سریع ترمر  _

 .حون شدگرفتم ولی ماشینش دا

 .دان _ ماشین اونو ول کن.ماشین منو ب و

چی چیو ماشووین اونو ول کن؟ یه پسوورنوجوون رانندش بود.بدون اجازه پدرش ماشووینو برداشووته  _

بود.یه جوری به ماشووووینت ن اه کرد و گچت "حاال ازم شووووکایت میکنید؟" منم گچتم "نه" و یه پولی 

 .هم بهش دادم و رفتم ماشینو بردم تعمیراتی

 .ان _ عرت نداری باراند

 .باش فرط تو داری _

 .دان _ اون که اره

 .اه دان بیخیال.ببین سر چی بحث میکنیم _

 .دان شونه ای باال اندا ت و من شرود کردم تعریف از یاسمن

 .دان _ توی عروسی ندیدمش

 .منم نمی م توی عروسی بوده.می م تازه دیدمش بعد چند سال _

 .بخوابهدان سری تکون داد و رفت 
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 ...امروزم با هر  وبی و بدی که بود گذشت

رفت و می اومد و من و دان ترریباً باهم کنار اومده بودیم.البته بحث روز ها پشووووووت سوووووور هم می

 .کردنامونو حساب نکنی باهم  وب رفتار میکردیم

رفت و برای سووواعت شووویش و هچت شوووبم  ونه بود.البته دان همیشوووه سووواعت هشوووت صوووبح می

هم توا نردیکوای سووووووواعوت سوووووووه و چهوار صووووووبح می اومود  ونوه و منو کلی منتدر  بع ووووووی و توا

میراشوووت.راسوووتش  یلی عصوووبی میشووودم که منو منتدر میراره ولی  ب چیری نمی چتم تا بحث 

 .نکنیم

رفتیم تو این مدت با د تر مجرد همسایه اشنا شده بودم.د تر  وبی بود و بع ی و تا باهم می

 .د اینجا  ونمونبیرون بع ی و تا هم می اوم

 .امروز هم نشسته بودم پای تی وی تا نردیکای ساعت هچت برم سر شام پختن

 .االن دی ه باید دان پیداش میشد.تو همین فکر بودم که زن   ونه زده شد

 .کنهوااا،دان که همیشه با کلید درو باز می

 

 پارت_شصت_نه#

 

یه چادر رن ی از چوب لباسی برداشتم روی سرم اندا تم و رفتم دم در،شاید دان نبود،با لبام تو 

 ونه ای و این سوووووورو و ضووووووع آبروم نره. درو باز کردم که... که چهره ای رو دیدم که نردیک دو ماه 

 .ندیده بودم

 کو ... کاری داری؟ _

 هوروش_نمیخوای براری بیام دا ت؟

 «.بچرمایید»فتم و گچتم:از جلوی در کنار ر 

  «!چردر چادر بهت میاد»ن اهی بهم اندا ت و گچت:

 «. بشین من برم چای بیارم»لبخندی زدم و چادرو از سرم در اوردم. به کاناپه اشاره کردم و گچتم:

سازو زدم به برا و سر دو د یره چای رو بردم و کنار هوروش نشستم و گچتم   ونه :»سریع چای 

 «بودی؟ رو از کجا بلد

 .هوروش_ کت و ت میدونستیم کجایی، آرشام رو دست کم ن یر

  «.اومدم موضود مهمی رو بهت ب م»ابروی باال اندا تم و چیری ن چتم که هورش گچت:
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 چه موضوعی؟_

 هوروش_شیده رو که میشناسی؟

  واهر اتش؟_

ن. باران، حاال اتش هوروش_آرهف چند بار تا حاال  ودت گچتی که د تره بد ا ال ه و فالنه و فال

 .هم داره مثت شیده میشه

 یعنی چی؟_

 .هوروش_مطمعنم این کار باند آفتابه، شیده رو به این روز اندا تن و حاال هم اتش

 مندورت از اینکه شیده رو به این روز اندا تن چیه؟_

 هوروش_شیده  یلی  وب بود،سالم بود و  یلی  وش  نده و مهربون. ولی باند افتاب،کسایی

رو دارن که  یلی راحت میتونن مهن رو کنترل کنن، این باند دارن از  وانین سووووووواسووووووتچاده می 

کنن،دارن  وانینو عوض میکنن،مطمعناً یه کاری انجام دادن که یه انسوووووووانی همچین نیروی  وی 

 .گرفته

 من که دی ه ع و باند نیستم چرا پیش من اومدی؟_

دت نرفته که اول بار ام ا زدی و تعهد دادی که همیشه هوروش_باران، تو هنوز ع وی از باندی،یا

 .پشت باند میمونی و جا نمی زنی

بووا بووه یوواد اوردن اون موضووووووود اوموودم حرفی برنم کووه در بوواز شوووووووود و صوووووووودای دان توی  ونووه 

 «.باران،برات سوپرایر دارم،باااراان»پیچید:

 «!سالم»دم و گچتم:اومد جلو تر جایی که ما نشسته بودیم و مارو دید.از جام بلند ش

 دان_سالم،باران به ندرت زشت نیست دوست پسر تو اوردی توی  ونه؟

 «!،از برادرم بیشتر دوسش دارم،لطچا دی ه حرف الکی نرندان اون پسر عمومه»عصبی گچتم:

 

 پارت_هچتاد#

 تاریخ_برلیان#

 « یلی  ب حاال چرا هاپو میشی؟»دان همین طور که دکمه های بلوزشو باز میکرد گچت:

کرد، یلی سوووووریع میدونم اگه و ت دی ه ای بود و کسوووووی پیشووووومون نبود انردر ریلکس رفتار نمی

 .جوابمو با پرویی میداد و یه دعوا راه می اندا ت
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با همون رکابی تنش روی  په ولو شووووووود و روبه هوروش بلوزشووووووو در اورد و دسوووووووت من داد و  نا کا

 «!بشین.پسرعموی  انمم»گچت:

 .هوروش _ نهف من دی ه میرم

نه هوروش بشین،االن »دستمو روی سینه ی هوروش گذاشتم و سمت کاناپه هلش دادم و گچتم:

  «.شامو اماده میکنم

 ...هوروش _ ولی

 .بشین هوروش _

 .اندا تم و برگشتم م چرکاهوروش دوباره نشست و من رفتم بلوز دانو توی سبد لبا

 « ب،چی ب رم؟»رفتم سمت دان و هوروش و گچتم:

 «!پیترا»گچت: اموش کرد ودان تی وی رو 

 !هوروش _ ماکارونی

 . ب پس من میرم ماکارونی ب رم _

 . وامدان _ ولی من پیترا می

 .دان.ندر مهمون مهم تره،فردا شب پیترا می رم بچه نشو _

 .و گلمدان _ باشه،عصبی نش

 .دونه دا می  صد دان از این نود بر وردش چیه رو

 .رفتم توی آش ر ونهسری تکون دادم و

 .تا نردیکای ساعت هشت دی ه میرو چیده بودم

 «.بچرمایید سرمیر»رفتم سمت دان و هوروش و گچتم:

پاشووووووو هوروش،پاشووووووو بریم که این  انم ما مارو کشووووووت از »دان بلند شوووووود و روبه هوروش گچت:

 «!رسن ی! واال  ونه بابامون گرسن ی نخورده بودیم که اینجا این به  وردمون دادگ

 .این َعَمته.درست صحبت کن _

 یالم از بابت شوهرت »گچت:دان چشمکی زد و رفت توی آش ر ونه.هوروش از جاش بلند شد و

 «.راحت شد.پسر باحالیه

 .هه...پس دان  صدش از این رفتارا همین بود

 .بود.پسر وبیهآرهفاز اولم باید راحت می _

 .رفت توی آش ر ونه و منم دنبالش راه افتادم هوروش لبخندی زد و
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بعد برای دان و بعدهم برای  ودم کشووویدم وسوووط گذاشوووتم و اول برای هوروش و دیس ماکارونی رو

 .شرود به  وردن کردیمو

باران چرا این به! چه دسوووووووت پختی داری!  به  ما حذا  هوروش _  همه مدت  ونه اتش بودی برا

 ن ختی؟

 .اونجا اعدم  انوم بودن مثت ماه،دست ختشون عالی بود _

 

 پارت_هچتاد_یک#

 

 .هوروش_اون که آره، ولی از دست تو چیر دی ه ایه

 «.حاال بخور»لبخندی زدم و گچتم:

شوووورود کردیم به  وردن.در این بین رو به دان کردم و  هوروش شوووورود کرد به  وردن،یعنی هممون

 «و تی اومدی گچتی سوپرایر داری؟! دوباره چه دسیسه ای چیدی؟:»گچتم 

 «سوپرایرو که نمی ن که»دان چشمکی زد و گچت:

متعجب پیش  ودم فکر کردم حاال میخواد چیکار کنه؟  الصووه شووامو  وردیم و هوروش رفت بره 

 «باران چیکار میکنی؟کمک میکنی؟»گچت: ونه،دم در بودیم که 

 .من بهت زن  میرنم هوروش_

هوروش_باشوووووه،روش فکر کن،ولی سوووووعی کن زود تر  برشوووووو بهم بدی،وگرنه معلوم نیسوووووت چه 

 .اتچا ی بیچته

 .باشه_

 .هوروش_مرسی بابت شام

 . واهش میکنم،کاری نکردم_

که جلوی تل به دان  حافدی کرد و رفت،منم رفتم دا ت و رو  تار »وزیون بود گچتم: دا دان این رف

 «امروزت برا چی بود؟

 .دان_اینکه پسر عمو هات دی ه  یالشون بابت تو راحت بشه و هروز اینجا ول نباشن

 .دان این چه طرز حرف زدنه؟ این اولین باریه که پسر عموم اومده اینجا_

ن باهم اینجا پالم دان_به هر حال، من حوصوووووله مهمون نوازی ندارم گچتم که فردا نیان همشوووووو

 .شن
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بیا بشووووووین میخوام »بی توجه بهش رومو برگردوندم برم که صوووووودام زد،برگشووووووتم طرفش که گچت:

 «. سوپرایرتو بهت ب م

 .با شک بهش ن اه کردم که به کنارش روی کاناپه اشاره کرد. رفتم نشستم و بهش  یره شدم

 !دان_بدون مردمه می م،ع و باند ما شدی

 چی؟_

 !دان_ع و باند ما شدی باند من و پدرم.آفتاب

 کی این اجازه رو داده؟_

 «.اجازه؟من شوهرتم! اجازشو از من گرفتن»دان نیشخندی زد و گچت:

 .عصبانی داد کشیدم_چی می ی؟تا اونجا که من میدونم باید سوگند یاد بشه و ام ا زده بشه

از پدر و اگر هم ازدواج کرده بود از شووووهر  دان_ برای باند شوووکارچیان آره.ولی باند افتاب اجازشوووو

 .می یرند. تموم! حاال برو بخواب بیشتر از این هم روی مخ من راه نرو

 . یلی اشغالی_

 از جام بلند شدم که لباسمو از پشت کشید و پرت شدم روی کاناپه. محکم توی صورتم کوبید

 چرا اینجوری میکنی؟ _

 

 _دوپارت_هچتاد#

 

 !دان _ زنمی دلم میخواد برنم

با زانو توی پهلوم کوبید و پرتم کرد از کاناپه ها پایین.سوووووورم با میر عسوووووولی بر ورد کرد و درد بدی 

 .توش پیچید

 گچتی؟دان _ به کی گچتی آشغال؟ هان؟ به کی

 «!میخوای ب ی؟ میخوای برنی؟ برنبه تو گچتم،به تو، چی»با پرویی گچتم:

با ل د توی شوووکمم کوبید که صووودای آ م بلند شووود.اومد ل د بعدی روهم برنه که گوشووویش زن  

 . ورد

رفت کنار و گوشیشو از جیبش بیرون کشید و شرود کرد حرف زدن.همین طور که حرف میرد رفت 

 .توی بالکن
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رد شدم سریع از جام بلند شدم و با اینکه سرگیجه داشتم ولی تندتند دویدم سمت اتاا.و تی وا

 .درو بستم و  چت کردم

 .پهلوم به شدت درد میکرد.رفتم سمت آینه و به ز م روی پیشونیم  یره شدم

بدنم داشوت میلرزید و فشوارم افتاده بود.دور تا دور اتاا دنبال گوشویم گشوتم و روی تخت پیداش 

 .کردم

محکم به در  نشووسووتم روی تک کاناپه اتاا.صوودای دان باعث شوود لرزش تنم بیشووتر بشووه.و اینکه

 .میکوبید باعث شد توی گوشیم دنبال شماره هوروش ب ردم

 بوا..........بوا..........چرابرنمیداری؟؟؟؟

 هوروش _ بله؟

 «!هوروش...دان»پراز ترم گچتم:با همون صدای لرزون و

 هوروش _ دان چی؟

 وای حاال چی ب م؟ اصال من چرا به هوروش زن  زدم؟

 هوروش _ باران؟ دان چیکار کرده؟ باران؟

 .دان منو ع و باند افتاب کرده _

 هوروش _ چی؟

 .صدای دادش با صدای داد دان پشت در یکی شد و نچهمیدم اصال چی گچتن

 هوروش _ چرا همچین اجازه ای دادی؟

 .اصال اجازشو از من ن رفت.فرط گچت ع و باند شدی _

 .گیرندشوهر یا پدر میهوروش _ میدونم.اونا اجازشو از 

 حاال چیکار کنیم؟ _

 .هوروش _ حاال من یه فکری به حالش میکنم

 .باشهف  دافظ _

 هوروش _  دافظ

 «داان؟» طع کردم و رفتم سمت در،کنار در ایستادم و و تی دیدم صدایی نمیاد صدا زدم:

 «بله؟»صدا درست از پشت در اومد:

 «.ا صبح همین جا میشینمیا درو باز کن یا ت»هیچی ن چتم که گچت:

 .باز نمیکنم _



                 
 

 

 شادی|  برلیان تاریخ رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

121 

 

 .دان _ باهات کاری ندارم.بازکن درو

 .اصال جواب دانو ندادم.برار همون جا بمونه،پسره بیشعوررفتم سمت تخت و دراز کشیدم و

 کم کم  واب چشمامو گرفت و دانم همون جا پشت در موند

 

 پارت_هچتاد_سه#

 

ا صووووودای زن  گوشوووووی از  واب بیدار شووووودم. از کنارم گوشووووویو پیدا کردم،گذاشوووووتم در گوشوووووم و ب

 «بله؟»گچتم:

 «.باران من دارم میام در  ونتون بیا پایین»صدای شایان توی گوشی پیچید:

 چی؟ _

 واد صووبحونه نمی شووایان _ چرا داد میرنی؟میدونم  واب بودی ولی به  دا مهمه،زود اماده شووو

 .هم میخوریمبخوری،با

 .برای چی و...  طع کرد همین که اومدم ب م چرا و

بلند شوودم سووریع لباسووامو عوض کردم و دسووت و صووورتمو شووسووتم و بدون هیی ارایشووی رفتم برم 

 .بیرون

 واب بود.از  واب همین کوووه درو بووواز کردم برم بیرون دان افتووواد. خخ تکیوووه داده بود بوووه در و

 .پرید.ولی همین اومد به  ودش بیاد و منو ببینه سریع از  ونه زدم بیرون

 «!تند برو»گچتم:شایانو دم در دیدم.سریع سوار شدم و

 شایان _ براچی؟

 .از دست دان فرار کردم _

روشوووووو ازم گرفت،ولی دوباره برگشوووووت سووووومتم و با اشووووواره ای به ز م روی رد و شوووووایان  نده ای ک

 «باران چی شده؟»پیشونیم گچت:

 .هیچی.برو بعد می م _

 .شایان باشه ای گچت و سریع راه افتاد

 .ره.اصال برام آشنا نبودیکم که شد متوجه شدم راه عجیب حریبی می

 «کجا میری شایان؟»رو کردم سمتش و گچتم:

 .ن _ می رسیمشایا
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 رسیم. ب ا ه کجا میرسیم؟عه؟ من فکردم نمی _

 .بینیشایان _ صبرکن د تر،میرسیم می

  .پوفی کردم و رومو ازش گرفتم

شد و همه هم  ونه های کاه لی داشتند.هیی ادمی توی کوچه از کوچه های تن  و باریک رد می

 .ها نبود

 یان با من چیکار داره؟ن اهی به صچحه گوشیم اندا تم.ساعت پن  صبح؟ شا

شووووووایان پیچید توی یه کوچه که  ونه هاش بیشووووووتر همه مثت هم بودن.همه در چوبی و  دیمی 

 .داشتند

 «.پیاده شو»ماشینو پارا کرد و گچت:

بعد هم  ودش پیاده شوود.پیاده شوودم و با تعجب به کوچه ن اه کردم.همه  ونه ها مثت هم  راب 

 !و ویران بود.اینجا دی ه کجاست؟

باز کرد و به دا لش اشاره کرد.برای وارد شدن به  ونه باید سرمو ک  میکردم  شایان در یه  ونه رو

رفتم.وارد که شووودم چشووومم به حیا   ورد که از بس  اا  ورده بود حوض وسوووطش به زور و می

 .معلوم بود

ه با احسووووام دسووووتی روی کمرم متوجه شووووایان شوووودم که منو به سوووومت در بررگ و فلری زن  زد

 .کنهراهنمایی می

بازهم شووایان درو باز کرد و من اول رفتم دا ت.یه  ونه  دیمی اما تمیر.فرش راه افتادم سوومت در و

 .کهنه ای وسط اتاا پهن بود.حتی سماور و کتری و  وری و لیوان  دیمی هم گوشه اتاا بود

 

 پارت_هچتاد_چهار#

 

 ...روی تا چه ها پارچه سچید بود و روش  رآن و گت و آینه و

باز کرد و رفت دا ت،منم پشت سرش رفتم.این اتاا هم مثت  بلی بود فرط  شایان در یه اتا ی رو

 .فر ش کمد دیواری گوشه اتاا و ر تخواب های کنارش

رو کنار زد و پشت کمد شایان در کمدو باز کرد.چنتا لبام محلی رن  و رن  پیدا شد.شایان لباسا

که هیی چیر  اصی نداشتو فشار کمی داد.کنار کمد  یلی کوچیک یه صچحه پیدا شد که از یک 

 .رو زد ۱۲۹۸۷۵۴۳۹تا نه عدد داشت.شایان عدد
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تندتند این شووماره هارو توی گوشوویم یادداشووت کردم.شوواید بعد به دردم  ورد.حاال با اینکه اصووال 

 .نمی دونم اینا چی هست

ه زده شد یه پن  د یره بعد پشت کمد یه در باز شد.شایان رفت دا ت و دست منم گرفت رمر ک

و از بین لباسا کشید دا ت.مثت یه اسانسور بود که فرط دوتا واحد داشت.شایان یکی رو زد و در 

 .اسانسور بسته شد

 چه شیک.اینجا کجاست؟ _

 .شایان _ مخچی اه باندمون

 منو کجا ببری؟ میمردی همون اول ب ی میخوای _

 .شایان _ وای که تو چردر  ر میرنی

 .رسیدیم و در باز شد.شایان رفت بیرون و منم دنبالش

واااای اینجا چه باحاله.یه میر وسوووط اون سوووالن بررگ بود و پسووورا دورش جمع بودن.ف وووای  یلی 

 «!!!چه باحال»باحالی بود و از دیدنش به وجد اومده بودم.دستامو بهم کوبیدم و گچتم:

 «.بیا اینجا»هوروش به کنار میر اشاره کرد و گچت:

 . یلی جدی بود و این باعث شد منم جدی بشم و برم کنار میر

 .بین جمع جای آتش  الی بود

 .شهریار _ بچها بهتره اول بریم پیش اتش و شیده

 .هوروش عصبی سری تکون داد و رفت سمت یه در و بازش کرد

بودم. یلی عصوووبی بود و اصوووال حال  وبی نداشوووت.پسووورا رفتن  تاحاال هوروشوووو این جوری ندیده

 .دا ت و منم رفتم

کرد و  لبم دی ه تحمت نداشووت.صووحنه چشوومم چیری که دیده بودو باور نداشووت،عرلم  بول نمی

تونسووووووتم باور کنم،هیی جوره.زبونم بند اومده بود.نمی تونسووووووتم جوره نمیای که دیده بودمو هیی

چر ید.هیی چیر شوویده میپیچید و ن اهم فرط بین اتش وسوورم می هیچی ب م.صوودای جیغ توی

 .نمی دیدم.ترسناا بود، یلی ترسناادی ه ای رو

 .شایان صورتمو گرفت و تکون تکون داد

 

 پارت_هچتاد_پن #
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می دیدم که آتش و  شایان صورتمو گرفت و تکون تکون داد...ولی من فرط دوتا اتا ک شیشه ای

شوویده توش زندونی بودن.آتش دسووتاشووو به سوورش گرفته بود و شوویده توی اتا ک دی ه  ودشووو به 

 ...در و دیوار میکوبید،جیغ میکشید و جیغ و جیغ

  باهاشون چیکار کرده بودن؟

بعد از آتش و شیده چشمم به اشکای هوروش افتاد و بعد سریع ازون ف ا بیرون زد.شهریار منو 

 .سمت در  روجی راهنمایی کرد و شایان و ارشام اومدن بیرون و درو بستنبه 

 .دی ه صدای جیغ های شیده نمی اومد

هوروش رفت شووویر آب گوشوووه سوووالنو باز کرد و بعد یه بار ، دوبار ، سوووه بار ، چهار بار و پن  بار اب 

 .توی صورتش پاشید

شووهریار صووندلی گوشووه سووالونو اورد و کمک کرد نشووسووتم روی صووندلی. ودشووم کنارم روی زمین 

نشووسووت و دسووتمو توی دسووتش گرفت و همین طور که دسووتای سوورد من توی دسووتاش بود سوورشووو 

 .روی زانو هاش گذاشت

شایان کمک کرد به هوروش و اونو روی یه صندلی نشوند.آرشام کمی از اب  ندی که درست کرده 

توی لیوان ریخت و داد دسوووووووت من و بریه روهم توی لیوان دی ه ریخت و همین طور که هم  بود

 .میرد رفت سمت هوروش.سعی داشت به زور ازون به هوروش بده

 .هوروش اصال حال  وبی نداشت.زد زیر لیوان و تمام آب  ند ریخت روی زمین و لیوان شکست

د.شوووهریار دسوووتامو فشوووار  چیچی داد ، اونم بدنم میلرزید،با این کار هوروش لرزشوووش بیشوووتر شووو

 .لرزش بدنمو حس کرده بود

حالم زیادی بد بود،یعنی حال هممون بد بود.من که دیشوووب کلی از دان کتک  ورده بودم و امروز 

صبح هم صبحونه نخورده بودم حاال با دیدن اتش و شیده حسابی حالم بد شده بود و فشار  ونم 

 .افتاده بود،اینو حس میکردم

ارشوووام بدون حرف رفت سووووار اسوووانسوووور شووود و رفت باال.شوووایان شووورود کرد به جمع کردن  ورده 

باران  یلی سردی.از اب  ند بخور فشارت »شیشه ها و شهریار سرشو باال اورد و روبه من گچت:

 «.افتاده

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇ 
نه  دیمی یه نردیک یه ساعتی گذشت که ارشام پیداش شد.اومد هممونو برد باال و وسط اون  و

 .سچره پهن کرد و نشستیم صبحونه بخوریم
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ارشوووووام همه چیر  ریده بود. امه ، پنیر ، کره ، مربا ، عسوووووت و نون.ان ار میخواد یه  رن مارو حذا 

 .بده

من  یلی گرسوونه بودم،ولی اشووتها نداشووتم.اومدم پاشووم که آرشووام محکم دسووتمو گرفت کشووید و 

 «.یی نمیریتا و تی صبحونه نخوردی هیی جا»گچت:

 .ولی من اشتها ندارم _

 !ارشام _ بشین

 .چنان محکم گچت بشین که سریع نشستم و شرود کردم اروم اروم صبحونه  وردن

 .صبحونه  وردنمون که تموم شد سچره رو جمع کردیم و دوباره رفتیم زیر زمین

 

 2پارت_هچتاد_پن #

 تاریخ_برلیان#

 .و شایان اول بحثو شرود کرد دور میر جمع شدیم

 ?شایان _ باران چی شد که با دان ازدواج کردی

 ?ارشام _  ب  است اری کرد و بارانم  بول کرد.ان ار چی شد

 ?شایان _ نه.مندورم اینه که چطور  بول کرد با پسر جابر که انردر امیتش کرده ازدواج کنه

 ?ا من این کارو کردمیکم فکر کردم و به هیی نتیجه ای نرسیدم.وا عا چر 

 !نمی دونم _

 "شایان دستشو روی میر کوبید و گچت:"آها! میدونستم اینم کار  ودش بود

 .هوروش _ اشتباه فکر میکنی شایان! دان آدم  وبیه من  ودم دیدمش

شوووووووایان _ اگه تو یه بار و دو بار دیدی باران باهاش زندگی کرده.همه ی این کاراش نرش بازی 

 .کردنه

 .مندورتونو نمی فهمم _

 .شهریار _ شایان فکر میکنه دان روی مهن شیده و آتش کار میکنه.ولی هوروش  بول نداره

 .تا یه جاهایی با شایان موافرم.دان اصال رفتار معمولی نداره _

 ?آرشام _ مندورت از رفتار حیر معمولی چیه

 .اون بیشتر شبا تا ساعت دو و سه  ونه نمیاد _

 .ت شد،ان ار که همه داشتیم به یه چیر فکر میکردیمهمه جا ساک
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 ?آرشام _ بچها آتش چه و تایی حال بدی پیدا میکنه

 .شایان _ دو و سه نصف شب

 .هوروش _ پس شیده چی? اون معموال همیشه حال بدی داره

 .شایان _ یه نچر که نمیتونه مهن دونچرو کنترل کنه.البد نچرات دی ه هم هستند

 .ونم چرا هنوزم نمیخوام باور کنم کار دانههوروش _ نمی د

 .هوروش! زیادی بهش اعتماد کردی _

 .هوروش _ اعتماد نکردم.ان ار یه حسی مانع از این میشه که  بول کنم

 .ارشام عصبانی صندلی کنارشو به دیوار کوبید

 ?شهریار _ چی شد داداش

ه،همرو بووازیچووه کرده.اون ارشوووووووام _ اون داره روی مهن هممون کووار میکنووه.لعنتی دسوووووووت گرفتوو

 .بیشترین  درتشو داره روی کنترل مهن  الی میکنه و کم کم هممونو نابود میکنه

@tarekhberlean 

 پارت_هچتاد_شش#

 

شوووایان _ ارشوووام راسوووت می ه.هوروش  ونسووورد حاال دی ه  یلی زود عصوووبی میشوووه.ازطرفی هم 

 .کنهاونا فکر میطوری روی مهنش کار کرده که همرو به نچع 

 «.ارشام ببین میچهمی دان کجاست»شهریار رو به آرشام گچت:

 «.نمیشه پنهان شدم»ارشام کمی  یره به میر فکر کرد و بعد گچت:

 یعنی چه پنهان شدم؟ _

ارشوووام _ برای اینکه نتونن مخچی اهمونو پیدا کنن یه پودری هسوووت میریریم دور تا دور مخچی اه 

 .ی کنن.هم ماداریم هم اونابعد دی ه پیدامون نم

 .شهریار _  ب اون االن توی مخچی اه شونه  صد داره مهن شیده یا آتشو کنترل کنه

 .ارشام _ ما  درتمون  یلی کمه

باران میدونم  یلی زوده.ولی سعی کن  درتتو »ن اهشو سمت من چرخ داد و ادامه حرفش گچت:

 «.پیدا کنی

 ا ه چطوری؟ _
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کنی.اون مثوت یوه سوووووووزن بین کلی کواه ارشوووووووام _ توی مهنوت بواال پوایین کن ببین چی پیودا می

 .میمونه.ب رد و پیداش کن

 . واما ه دنبال چی ب ردم؟ باید بدونم چی می _

 !!!ارشام _ باران باید ببینی چی میخوای؟! بیشتر از همه چیر

 .به فکر فرو رفتم

 وام؟ یعنی بررگترین آرزو؟ ا ه بررگترین ارزوی  یلی می وام؟ یه چیری که یعنی ببینم چی می

 من چیه؟

 .و هیچی درونم نیستمن یه حس  الی دارم، الی  الی...ان ار که پوچم 

 .این حسو به زبون اوردم

 من هیی حسی ندارم. الی  الی هستم _

اشووتن ارشووام _ باران تو به هیی کس هیی حسووی نداری؟ یه حسووی به یکی از ماها.حس دوسووت د

 . واهر برادری.حسی به دان.حس نچرت به جابر.چمی دونم باید پرشدت ترینشو پیدا کنی

 .من...من شماهارو  یلی دوست دارم، یلی _

 

 پارت_هچتاد_هچت#

 

ارشوووووام _  ب! همین کافیه.این یعنی تو هنوز همه چیرتو از دسوووووت ندادی.هنوز احسووووواسووووواتت 

 .ما هستیمهست.

هوروش _ بهتره به موضووووووود  درتت بعد فکر کنی.چون یه این آسووووووونی ها به دسووووووت نمیاد،باید 

 یلی تالش کنی.احسوواسووات زیاد میخواد، وراکش احسوواسوواته.حاال بیاین روی موضووود شوویده و 

 .آتش کلیک کنیم

 شایان _ ارهف اصال بحث اصلی همینه.حاال ما چطور ازین ماجرا جلوگیری کنیم؟

سوووووووواکووت شوووووووودیم.ان ووار کووه هیی کس هیی جوابی نووداشووووووووت.وا عووا مووا میخوایم بووه کجووا  همووه

 برسیم؟میخوایم با این فاجعه چیکار کنیم؟

 .دیوونه شدن آدما چیر ساده ای نیست که از کنارش ب ذریم

 . سته روی صندلی کنارم نشستم
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ه صوووووبحونه وای یادم رفت برای اتش و شوووووید»ارشوووووام مثت اینکه چیری یادش اومده باشوووووه گچت:

 «.ببرم

 .بازم با اومدن اسمشون لرز به تنم افتاد

 .ارشام رفت سوار اسانسور شد و رفت باال

 .شهریار و شایان و هوروش هم که  سته شده بودند صندلی هارو از گوشه کنار اوردن و نشستن

حتما باید یه »ارشام برای شیده و اتش صبحونه برد.بعد اومد روی صندلی  الی نشست و گچت:

 «.چیری باشه برای نجات.یه چیری مثت همین گم کردن  ودمون

 ! ب که چی؟ حاال که نیست _

 .شایان _ حش با بارانه همچین چیری نیست

 .دونهمی شهریار _ نهف حش با باران نیست.میریم پیش آمر،اون همه چیرو

 «اون هنوز زندست؟»با یاد این اسم گچتم:

 .رسیدشهریار _ فک کنم اره.ا ه اگه مرده بود  برش به ما می

 .سری به معنی تایید حرفش تکون دادم

 .شایان _ پس برای امروز میریم  ونه آمر

بهمون  دونه کههمه با شووووایان موافرت کردیم و بلند شوووودیم بریم  ونه امر.حتما اون یه چیری می

 .ب ه

باران به ندرت بعد این همه سووووال حاال بریم پیش آمر یکم ناجور نیسووووت؟ »بین راه شووووایان گچت:

 «اونم دست  الی؟

نه شووایان اون مادر بررگمونه.م ه میشووه باهاشووون بد رفتار کنه؟تازه اون  ودش درمورد لجبازی  _

 .دونهپسراش یه چیرایی می

 «.حاال حد ا ت یه چیری بخریم ببریم»چت:شایان یه گوشه ماشینو ن ه داشت و گ

 . ب باشه _

 .شایان پیاده شد و رفت طرف شیرینی فروشی کنار  یابون

 «چی شده؟»یکم گذشت که ارشام اومد کنار ماشین و گچت:

 .کنه یه چیری بخریم برای امر ببریمشایان فکر می _

 

 پارت_هچتاد_هشت#
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 «.اره راست می ه. اینجوری دست  الی زشته بریم»ام سری تکون داد و گچت:ارش

 .سری تکون دادم و چیری ن چتم که ارشام رفت توی ماشین  ودش

 .ارشام و هوروش توی یه ماشین بودن.من و شایان و شهریار هم توی یه ماشین

 .ن نیومده بودشهریار از و تی سوار ماشین شده بودیم سرش تو گوشیش بود و هنوز بیرو

 .شایان که با یه جعبه شیرینی اومد راه  ونه آمرو پیش گرفتیم

 ...ززززززین 

 «کیه؟»شایان که زن و زد صدای د تر جوونی توی آیچون پیچید:

 شایان _ میشه درو باز کنین؟

 د تر _ شما؟

 ی آمر  انم نیست؟شایان _ م ه اینجا  ونه

 .د تر _ بچرمایید دا ت

همه وارد  ونه شووودیم.د تری که از صوووداش فهمیدم همون د تری بود که آیچونو جواب داد اومد 

 .دم در به استربالمون

 .هممونو به سمت کاناپه ها راهنمایی کرد

 .شایان جعبه شیرینی رو به د تر داد و اونم رفت توی آش ر ونه

 .اینجا یه  ونه ی  یلی بررگ بود. ونه که نه ، یه ویال بود

 . تر با چنتا چایی اومد بعد از اینکه به همه تعارف کرد نشستد

 .شایان _ ببخشید ما با  ود آمر  انم کارداریم

 د تر _ شما چه نسبتی با ایشون دارین؟

 .شایان _ ما نوه هاش هستیم

 .د تر _ بچرمایید چاییتونو بخورید

 .ارشام _ ب ید  ود امر بیاد.باهاش کارداریم

 .د تر _ امر نیستش

 شهریار _ یعنی چه؟

 .د تر _ امر  انم دو سالی میشه که از این  ونه رفتن

 شایان _  ب ادرم اون یکی  ونشو دارید؟
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د تر _  یابون گورکن،کوچه اُولدخکلمه ان لیسوووووی که در فارسوووووی به معنی پیر اسوووووت.ا ، انتهای 

 . یابون

 ارشام _ چی؟

 .ا من میدونم بیشتر از دوسال کنه.یعنی اینجورد تر _  یلی و ته اونجا زندگی می

 ارشام _ اونجا که تیمارستانه! چرا رفت اونجا؟

د تر _ نرفت.بردنش.اون یه سوووووووالی میشووووووود توی  ونه مونده بود و از  ونه بیرون نرفته بود.یه 

همسووووایه به اینکه هیی کس از این  ونه رفت و امد نمیکنه مشووووکوا میشووووه.مخصوووووصووووا اینکه 

کنه،پلیسووا که چیری می اومده و صوودای جیغ.پلیسووو  بر مینصووف شووبا سوور و صوودای شووکسووتن 

میان یه پیرزنی رو پیدا میکنن که  یره به ساعته و هرچردر باهاش حرف میرنن حرف نمیرنه،حتی 

 .هیی تکونی نمیخوره.اون همه چیرو شکسته بود به حیر از ساعتو.بنابر این میبرنش تیمارستان

 شما کی هستید؟ _

د. یه دور دور میرعسلی زد و اومد کنار من ایستاد،دستشو روی کاناپه باالی د تر از جاش بلند ش

 «!!!اون همسایه»سرم گذاشت و  یره ب چشمام گچت:

 

 پارت_هچتاد_نه#

 

 «اونو ت اینجا چیکار میکنید؟»مشکوا به چشماش  یره شدم و گچتم:

 ! ریدم د تر _  ونرو

 دونی؟ارشام _ دی ه چی می

 !د تر _ هیچی

از کی  زده تو  ونروبخری؟ اصووووووال اگه اون پیرزن با هیی کس حرف نمی تو چرا باید این  ونرو _

  ریدی؟

من »همین طور که هنوز  بیث توی چشوووووومام زل زده بود گچت:د تر با اعتماد به نچس کامت و

رگی بود.به  یمت مناسوووبی از ا ایی به نام تَسوووو ازین  ونه  وشوووم اومده بود.از طرفی هم  ونه بر 

 «.در شنده  ریدم

 چی؟ _
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نشست لبخندی زد دوباره روی کاناپه روبرویی میسرشو بلند کرد و همین طور که ازم درو میشد و

 «! ب اسناد دست اون بود»و گچت:

 .کردم که همچین کاری کنهتَسو پدرم بود.فکرشو نمی

باال کشوووویده و حتی با برادراش مشووووورت هم نکرده چه برسووووه به یعنی کت  ونه پدریشووووو  ودش 

نصووف کنه.این  ونه  یلی  یلی بررگه،اگه بخوای همه ی  ونرو ببینی یه صووبح  اینکه پول  ونرو

 .تا شب و ت میخواد

من معذرت میخوام.وا عا فکرشووم نمیکردم پدرم »با ن اهی به ارشووام که کنارم نشووسووته بود گچتم:

 « !انردر پست باشه

 « !چرا تو معذرت  واهی میکنی؟ ترصیر تو نیست که»ارشام پوفی کرد و گچت:

 .د تر _ لطچاً چایی تونو بخورید

 « .نه مرسی. بچها بلند شید بریم»ارشام از جاش بلند شد و گچت:

 .همه بلند شدیم و رفتیم بیرون

 « .یرید بریمبچه ها راه تیمارستانو ب » هنوز سوار ماشین نشده بودیم که آرشام گچت:

 یره یه شووویشوووه  طع کردم و همه سوووری تکون دادیم و رفتیم سووووار ماشوووین شووودیم.سوووریع اهن و

 .هیچی ن چتم

  دی ه چطور تو روی پسرا ن اه کنم با این کار بابا؟ اصال بابا اسنادو از کجا اورده؟

 .شهریار _ من به این د تره مشکوکم

 !شایان _ اره اصال رفتار معمولی نداره

 ریار _ باران چرا ساکتی؟شه

 چی ب م؟ _

 .شهریار _ نمی دونم ولی این سکوت بهت نمیاد

 شایان _ به  اطر پدرت ناراحتی؟

 « .من معذرت میخوام»با شرمندگی گچتم:

شوووایان _ اون مو ع فهمیدم از ارشوووام معذرت  واهی کردی. دی ه این کارو نکن.اصوووال بحث تو با 

 .پدرت از هم جداست

 .بازم با شرمندگی سرمو تکون دادم

 شهریار _ حاال بی  یال این حرفا بشید.باران تو به این د تره مشکوا نشدی؟
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 .کنه.اتش هم نیست که مهنشو بخونهچرا اتچا اً.حس میکنم یه چیری رو پنهان می _

 .شهریار _ هی...فکر میکنم همه اینا کار جابره...همش

 .بودیم به مرصد از ماشین پیاده شدیم.ا ه رسیده

 .یه کوچه بررگ و  شک و  الی.هیی در ت و گُلی نبود،همش دیوار بود و دیوار

 .با اینکه روز بود ولی کوچه رن  آفتابو ندیده بود

 « اینجا اون تیمارستانه؟»رفتم سمت ارشام و گچتم:

 .ارشام _ ارهف بیا بریم دا ت

 . یلی ترسناکه، من میترسم _

 « .نترم ما هستیم»چت:ارشام دستمو گرفت و گ

 

 پارت_هشتاد#

 

ارشووام که همیشووه سوورد بود امروز به من گرما داد و باعث شوود بدون ترم کنارش  دم بردارم و راه 

 .اون تیمارستانو پیش ب یرم

 .پسرا هم پشت سر من و ارشام می اومدن

 .تیمارستان کوبید ارشام چند بار با مشت توی در فلری بررگ

یکم که شوووووود کسووووووی درو باز کرد.یه پیرمرد شوووووولخته با موهای بلند و نامرتب،لبام زرد که ان ار 

 .مخصوص پرسنت تیمارستان بود

 .صدای  س  سی پیر مرد باعث شد دست آرشامو محکم تر فشار بدم

 پیرمرد _ چیکار داری؟

 .و بعد ن اهی به پسرا که پشت سرمون بودن اندا ت

 .م _ اومدیم دیدن مریضارشا

 .بینهپیرمرد _ اینجا کسی مریض نمی

و بعد در فلریو محکم بهم کوبید. اکی که از در بلند شووود و روی لبام من و ارشوووام ریخت نشوووان 

 .ازین بود که  یلی و ته کسی از اینجا رفت و امد نکرده

 « چیکار داری؟»ارشام این دفعه محکم تر به در کوبید.پیرمرد دوباره درو باز کرد وگچت:

 .ارشام _ اومدیم کسی رو ببینیم. یلی واجبه.میتونی ب ردیمون و بعد بریم دا ت
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 .بینهپیرمرد _ کسی اینجا مریض نمی

 .ددوباره در فلری رو بهم کوبید و دوباره  اکی که روی تن من و ارشام  وابی

 .ارشام برای بار سوم به در کوبید و پیرمرد هم برای بار سوم درو باز کرد

 پیرمرد _ چیکار داری؟

 .ارشام _ ما باید بیایم دا ت. ول میدم بیشتر از بیست د یره نیم ساعت طول نکشه

 پیرمرد _ کسی اینجا مریض نمی بینه

 امر اینجا هست؟ شایان _ سوزنت گیر کرده داداش؟ اصال ب و ببینم کسی به اسم

 .بینهپیرمرد _ کسی اینجا مریض نمی

 .و بعد دوباره درو محکم بهم کوبید.در دی ه  اکی نداشت که روی تن ما بریره

اینجا همه چیر عجیب بود.ان ار اون پیرمردو کوا کرده بودن تا فرط همون چنتا جملرو ب ه و درو 

 .ببنده

 یعنی چه؟ _

 .یرمش کنم.ان ار که یه چیری مانعم میشهشایان _ عجیبه، نمیتونم هی نوت

 .ارشام _ ورود به اینجا امکان پذیر نیست.م ه اینکه شبونه برنیم بهش

 .وای نهفاینجا شبا  یلی ترسناکه _

ارشام _ اره باران ترسناکه.ترسناکه،که نصف شب بری توی  طر ناا ترین تیمارستان جهان.ولی 

 .ن.چون  یلی  طرناکهمجبوریم.اونا کسی رو به دا ت راه نمید

 .پس امشب برنیم بهش _

 

 پارت_هشتاد_یک#

 

 «.آفرین به آبجی نترم  ودم.بیاین بریم نرشه بکشیم»هوروش زد روی شونم و گچت:

 «.بچها هوروش حالش  وب شده»با احسام اینکه حال هوروش  یلی بهتر از  بله گچتم:

 !نکه  وبهشایان _  ب؟ ای

 .این یعنی آدم جابر دست از کارش برداشته _

 .شهریار _ باران راست می ه.بلند شید بریم یه نرشه بکشیم تا حال همه  وبه

 .سریع سوار ماشین شدیم و رفتیم سمت مخچی اه
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 ب »دوباره دور میرمون جمع شوووووودیم و شووووووایان برگه و  ودکار اورد.گذاشووووووت روی میر و گچت:

 « تیمارستان یه در بیشتر نداره که اونم یه پیرمرد  رفت درش ایستاده. از کجا باید رد شیم؟

دونم هوروش _ یه دیوار پشت تیمارستان هست.پشت سا تمون.میتونیم ازونجا بریم.فرط نمی

 .بریم که برسیم بهشباید از کجا 

 .ارشام _ فهمیدم کدومو می ی داداش،پیداش میکنیم

 .شهریار _ باید  یلی دورتر از در ورودی باشه.ا ه این تیمارستان  یلی بررگه

 شما کی اون تیمارستانو دیدید؟ _

 . واستیم وارد باند بشیم.پدر بررگ برای اشنایی بیشتر بردمون اونجاارشام _ اول که می

 بطی به باند داره ا ه؟چه ر  _

ارشووووام _  ب این کسووووایی که توی تیمارسووووتان اند همه جرو کسووووایی هسووووتند که توی باند های 

 .مختلف بودن و  درتی داشتن و حاال دیوونه شدن.مثت همین امر

 یعنی حیر از ما آدمایی هستند که  درت داشته باشن؟ _

 .ارشام _ اره،ولی  یلی کم

 اوکی _

یال اینا.بیاین دو نچرمون بریم راهو پیدا کنیم.بریه هم بمونن نرشه بعد از وارد شایان _ حاال بیخ

 .شدنمون به تیمارستانو بکشن

 «کی میاد؟»هوروش بلند شد و رو به ما گچت:

 .شایان _ من میام

 .کنهشهریار _ نه شایان.تو بمون من میرم.تو مهنت بیشتر کار می

 .فتنشایان دوباره نشست و هوروش و شهریار ر 

شووایان _  ب،نرشووه اینکه چجوری بریم دا لو که باید هوروش و شووهریار مکانو پیدا کنن ببینیم 

یه.ولی و تی از دیوار اومدیم این طرف بال ره اون پیرمرد مارو میبینه.و عجیب  مو عیتش چجور

 !!اینجام که پیرمرد هی نوتیرم نمیشه

 

 پارت_هشتاد_دو#

 

  ب پس چیکار کنیم؟ _
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 .هردو سکوت کرده بودن.ان ار که هیی ندری درمورد این  سمت از معما ندارن

ارشوووووام _ بدی سوووووا تمون اینه که یه در بیشوووووتر نداره.و اینکه بعد از اون پیرمرد،پرسوووووتار ها هم 

 .هستند

 .هوروش _ من فرط میتونم یکی از اونا رو هی نوتیرم کنم

 .وری  ودمونو نامرهی کنیمشایان _ باید یه ج

 ارشام _ ا ه م ه هری پاتریم که شنت نامرهی داشته باشیم؟

 .پوشیم و میریم دا تنه هری پاتریم و نه نامرهی میشیم.لبام پرسنلو می _

 .ارشام _ افرین باران،فکر  وبیه

 .بهتر نیست یه نرشه اول و دوم داشته باشیم که اگه یکیش پیش نرفت دومی رو اجرا کنیم _

 شایان _ مثال چی؟

 .مثال اول بریم با لبام پرسنت دم در.بعد اگه پیرمرد راهمون نداد از دیوار پشتی باال بریم _

شون دارن که مجوز بچها فکر اینو نکردین که پرسنت یه کارت روی لباس»ارشام با درموندگی گچت:

 «استخدامیشون توی تیمارستانه؟

 !!!اه _

 « !فهمیدم»یکم که شد شایان فریاد زد:

 چی؟ _

دونم کارتمو ره دم در و با پیرمرد حرف میرنه.چون کارت نداره می ه نمیشوووووووایان _ یکی از ما می

ون و تا پیرمرد کجا توی تیمارستان جا گذاشتم و اینا.بعد بریه میرن از دیوار پشتی سمت سا تم

 .حواسش پرته میرن دا ت سا تمون

برای نرشوووه دوم هم اگه پیرمرد اون یه نچرو راه نداد دا ت.باید بره لباسوووشوووو سوووریع در بیاره و  _

 . ودشو برنه به دیوونه بودن.اون و ت میبرنش دا ت

 .کنن برهشایان _ اره ولی باید  یلی مواظب باشه چون اونا به هیی وجه یه دیوونه رو ول نمی

ارشووووووام _ بعد از در بعدی که بریم دا ت فرط میمونن پرسوووووونت و بخش پذیرش و اینا که باید یه 

 .جوری از کنارش رد بشیم دی ه

 .و اینکه باید یکی یکی رد بشیم.باهم بریم مشکوا میشن _

 .پوشیمارشام _ برای دا ت فکرشو من کردم.روی لبام فرم مخصوص یه لبام دی ه می

 .رای نرشه دوم هم من هی نوتیرم میکنمشایان _ ب
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 پارت_هشتاد_سه#

 

اگه پرسووونت ازمون مدرا  واسوووتن اسوووم چنتا پرسووونت تیمارسوووتان و بیمارا و اینارو شوووهریار به  _

 .مهنمون میاره و می یم

 وان برنن جا به پرسوووونت میارشووووام _ عالیه.یعنی حرفایی که میخوایم برنیمو با حرفایی که بریه 

 .جا کنه

 .اره _

شایان _  ب حاال از اینجا هم که گذشتیم،سه تا بخش تو تیمارستان هست.اگه بخوایم همشو 

 .بریم و تمون گرفته میشه

 بفیکی از بخشوووووووا مال »بعد از این حرف کاحذ و مدادی که اورده بودو دسوووووووت گرفت و گچت:

ی کسوووووایی که در معرض بیماری هسوووووتند.اون یکی هم کسوووووایی که هنوز کامت بیمار نشووووودنه،یعن

کسوووووایی که بیمار شووووودن،یعنی روانی شووووودن.بعدی هم کسوووووایی که به مرض جنون رسووووویدن.فکر 

 « میکنین توی کدوم بخش باشه؟

 .تمام اینایی که گچت رو نوشت

 .ارشام _ فکر نکنم توی بخش اول باشه.بخش دومه

 .شایان _ منم همین فکرو میکنم

 .و بعد دور بخش اول  ط کشید

 .شاید هم بخش سومه _

ارشام _ توی این  سمت از نرشه از هم جدا میشیم.یه گروه توی بخش دوم و یه گروه توی بخش 

 .سوم میریم.اگه نبود میریم بخش اول

 .سیم داشته باشیمباید بی _

 .ارشام _ اونو من جور میکنم

 « . ت زیادی نداریم.من برم دنبال لبام و بی سیمو»بعد از این حرف از جاش بلند شد و گچت:

 شایان _ میخوای باهات بیام؟

ارشوووووام _ نهفدنبال باران برین ناهار بخرین،تا ما اومدیم باهم بخوریم.بعد هم بشوووووینین کروشوووووه 

 .بکشین برای نرشه
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 .شایان _ باشه

شووووایان این »و گچتم: ارشووووام رفت و من و شووووایان هم رفتیم دنبال ناهار.بین راه یه رسووووتوران دیدم

 « .رستوران نردیکه،همین  وبه

شووووایان _ نه  وب نیسووووت.یکی اینکه نباید نردیک مخچی اه باشووووه.شوووواید از همین یه موضووووود 

کوچیک مخچی اهو پیدا کنن.یکی هم اینکه این رسووووووتورانا بهش اعتمادی نیسوووووووت.حاال میریم 

 .دا ت شهر و برمی ردیم

 .باشه _

 .ن و شایان گچت پن  دست کوبیده براره الصه رفتیم در یه رستورا

 .رفتیم کوبیده سچارش میدادکالً شایان عاشش کوبیدست. دیما هم هرجا می

 

 پارت_هشتاد_چهار#

 

 .کوبیده هارو با دوتا نوشابه  انواده  ریدیم و رفتیم توی مخچی اه

 .نشهریار و هوروش و ارشام هم اومده بود

 .دی ه نرفته بودن زیر زمین.همون باال نشسته بودن

 .به دلیت اینکه من تنها د تر جمع بودم شرود کردم به چیدن سچره

 .ب و کُلچَتی کردی دی ه +

 .تو ساکت باش وجدان جان

 .وای چردر بهم میاد این اسم +

 .دی ه به وجدان عرده ایم محت ندادم و دعوت کردم همه بشینن سر سچره

 .همه که نشستن شرود کردیم به  وردن

 سیم گیر اوردی؟راستی ارشام،لبام و بی _

 .سیم اره.ولی لباسو هنوز نهارشام _ بی

 عه؟ چرا؟ _

 .ارشام _ ا ه نمی دونم لباساشون هنوز همون  بلی هاست یا نه

 . ب همون لبام زردا دی ه.همونی که پیرمرد پوشیده بود _

 . وایمانیه. ما لبام پرستارا و دکترارو میارشام _ نهفاونا مال ن هب
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 . ب سچیده _

 !ارشام _ باراااان؟

 بله؟ _

 .ارشام _ بیمارستان که نیست.مال تیمارستانه. بال سبر بود حاال رو نمی دونم

شایان _ من یه رفیش میشناسم که اونجا کار میکرد، بال.حاال اگه هنوز شمارشو داشته باشم زن  

 .میرنم می رسم

 .ام _ اره زن ش برنارش

 .دی ه حرفی بینمون رد و بدل نشد،تا اینکه ناهار  وردنمون تموم شد و من سچره رو جمع کردم

 .گچتشایان توی موبایلش دنبال یه شماره می شت.همون رفیره که می

 «.پیداش کردم.میدونستم حذفش نکردم»یکم که شد صدای دادش به هوا رفت:

 ....وشش گذاشتگرفت و گوشیو در گشماره رو

 ...بوا

 ...بوا

 ...بوا

 .صدای د تر که روی بلندگو بود سکوت اتا و شکست

 د تر _ بله؟

 شایان _ سالم ستاره  وبی؟

 ستاره _ سالم،ببخشید شما؟

 شایان _ دستت درد نکنه ستاره.منو نمیشناسی؟

 ستاره _ چرا باید شمارو بشناسم ا ا؟

 .شایان _ باشه.باشه ستاره  انم

 ستاره _ ای بابا.ا ا  ودتونو معرفی میکنید یا  طع کنم؟

 .کردم منو نشناسی ستارهشایان _ نه نیازی نیست. ودم  طع میکنم.وا عا فکرشو نمی

 .دلخوری توی صدای شایان بیداد میکرد

 .شایان میخواست وا عا گوشی رو  طع کنه که صدای ستاره مانع شد

 

 د_پن پارت_هشتا#
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 !ستاره _ حاال چرا ناراحت میشی؟ ا ه م ه میشه من تورو یادم بره شایان  ان؟

 شایان _ ا ی دیوونه.منو سرکار میراری؟

 ستاره _ اره دی ه.حاال چی شده یادی از ما کردی؟

هیچی،میخواسوووتم ببینم هنوزم اون لبام سوووبرارو می وشوووی لجن »شوووایان با لحن شوووو ی گچت:

 « ا نه؟شی،ی

وای شوووایان،دلم برای لجن گچتنتم تن  »صووودای  نده ی سوووتاره توی گوشوووی پیچید و بعد گچت:

 « .شده بود

 .شایان _ حاال چی شد؟ هنوز می وشی؟به  دا اگه ب وشی بازم بهت می م لجن. ول میدم

  .پوشمستاره _ اره،هنوز می

 .ض کنندشایان _ نمی دونم چرا دی ه یه تنوعی نمیدن اون لباسارو عو

سووتاره _ واال منم  سووته شوودم ازشووون.ولی یه بارم که گچتم،گچتن یه تیمارسووتان که مخچیه و هر 

 .لحده امکان داره پلیس پیداش کنه نیازی به تنود نداره

 !شایان _ وا!!! این چه حرفیه؟

سووتاره _ پرسوونت های این تیمارسووتان همه دیوونن.باور کن شووایان جدی می م.منم  صوود اسووتعچا 

ترسوووم.اینا  یلی وحشوووین،همین دیروز،از دسوووت یکی عصوووبی شووودن،همون مو ع با رم،ولی میدا

 .چا و شکمشو پاره کردن.وسایت بدنشم فرو تن،گچتن  رج تیمارستان میکنیم

 یلی تعجب کرده بودم.یعنی چه ا ه؟!! م ه همچین چیری ممکنه؟ ا ه م ه حیوونه که و تی 

 !!!کنه بکشنش؟امیت می

کنه.دی ه  ودت ه مواظب  ودت باش.اون تیمارسووووتان از هیی  انونی پیروی نمیشووووایان _ سووووتار 

 .دونی که،با همه جا فرا دارهمی

سووووووتووواره _ ارهفمن دی وووه بهش عوووادت کردم.ولی دی وووه ازین نوعش نووودیوووده بودم کوووه بیموووارارو 

 .بکشن.شاید هم بوده،من تازه دیدم

 !...شایان _ شاید

 یه امروزم که من اومدم شیچت نباشم و ناهار درست کنم ستاره _ وای شایان حذام سو ت.حاال

 .تو زن  زدی ناهارم سو ت

 .شایان _  خخ،وای ببخشید
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 .ستاره _ فعال  دافظ،بعد میرن م

 .شایان _  دافظ لجن،بعد برن 

 .صدای  نده ستاره و بعد گوشی  طع شد

 « .بدو بریم دنبال لبام داداش»شایان سرشو با لبخند اورد باال و رو به ارشام گچت:

 الصوووه شوووایان و ارشوووام که رفتن دنبال لبام و هوروش و شوووهریار هم که رفتن دنبال لباسوووی که 

 .ضایع نباشه تابستون پوشیدیم،تا ب وشیم روی لبام مخصوص تیمارستان

 

 پارت_هشتاد_شش#

 

 .رو ببرم ارشام کلید اون اتاا ترسناکو داد به من تا ناهار آتش و شیده

ظرف حذاهارو برداشوووووتم و سووووومت در رفتم.درو که باز کردم،بازم صووووودای جیغ های شووووویده بود که 

 .شکستاتا و می سکوت ترسناا

 .اتش هنوزم دستش به سرش بود و ساکت یه گوشه نشسته بود

 .تر بودان ار سکوت اتش از جیغ های شیده ترسناا

دسووته کلیدی که ارشووام داده بودو به در زدم.ولی  اول رفتم سوومت اتا ک شوویده. یکی از کلید های

 .باز نشد

 .بعدی رو امتحان کردم،این دفعه صدای چیک کلید بین جیغ های شیده حرا شد و در باز شد

 .ترسیدم برم دا ت.همون جا ظرفو روی زمین گذاشتم و با پام هلش دادم به دا ت

لرزید و نمی .از ترم کت بدنم میبرای یه لحده دسوووووتی دور کمرم حلره شووووود و منو کشوووووید دا ت

 .دونستم باید چیکار کنم

شوویده کمرمو به  دری محکم گرفته بود که احسووام میکردم االن اسووتخون هام از هم باز میشووه و 

 .هر کدوم یه طرف پرت میشه

 .اون توی صورتم جیغ میکشید و ان ار که میخواست با اون جیغ یه چیری رو بهم ب ه

یه التمام  اصووووی توی صوووودای جیغش بود.انردری که من بی توجه به دسووووتای محکمش که هر 

رفت و صوودای کر کننده جیغ که هر لحده بیشووتر گوشوومو لحده نا ناش بیشووتر توی کمرم فرو می

 .امیت میکرد،سعی میکردم تمرکرمو حچظ کنم و بچهمم چی میخواد ب ه

 .نامچهوم بود فهمیدم.برام کامالالتمام  شن  صداشو نمی
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صوودای جیغ ازین فاصووله کم  یلی بدتر از صوودای جیغ بیرون از این اتا ک شوویشووه ایه.حتی پرده 

 .گوشم از شدت صدا داره فریاد میرنه و مغرم نمیتونه این فشارو تحمت کنه

فشووار دسووتای سووردش و صوودای جیغ کر کننده باعث شوود به زور  ودمو از دسووتای ظریچش بیرون 

 .بکشم

 .ه ای نداشت.چون دوباره اسیر همون دستای ظریف شدمولی فاید

ن اهمو به اتش اروم اندا تم و اسمشو بلند صدا زدم،دوبار،سه بار و چهار بار صدا زدم،ولی فایده 

 .ای نداشت،اصال ان ار نه ان ار

 .فهمید.ا ه بین این همه صدای جیغ بلند شیده صدای من هیی بودنباید هم می

جیغ کشوووویدم.بال ره ن اه اتش عوض شوووود و به جای گوشووووه زمین به ما  یره صوووودامو باال بردم و 

 .کوبیدشد.بعد سریع بلند شد و محکم به دیوار شیشه ای می

 .رسیدصدای مردونش انردر بلند بود که صدای جیغ شیده رو بریده بود و  شن  به گوش می

 .شیدههههههههههه اتش _ شیده ولش کن،بارانو ولش کن شیده.ترو  دا شیده.بیخیال شو

 .صدای اتش بهم  درت داد و  ودمو از بین دستای شیده بیرون کشیدم

 .صدای جیغ هاش دی ه داشت دیوونم میکرد.سریع اومدم بیرون اون در لعنتی رو  چت کردم

 .از پشت شیشه به دستاش و صورتش که مدام به شیشه میکوبید ن اه کردم.اشکام سرازیر شد

 !!!ت باشه ا ه؟ چطور تونستن با این د تر جوون این کارو بکنن؟ادم باید پس چردر یه

 .که کنار دیوار گذاشته بودم برداشتم و سمت اتش رفتم ظرف بعدی حذارو

 .دوباره نشسته بود سر جاش. شاید هم اصال از همون اول تکونی نخوره بود

 

 پارت_هشتاد_هچت#

 

 .د بعدی باز کردم و رفتم دا تدرو با کلی

 .توی اون اتا ک به زور جای چهار تا ادم میشد

ظرفو گذاشوووتم و اومدم برم که ندرم برگشوووت.گچتم برار بمونم یکم باهاش حرف برنم.حاال که اتش 

 .ارومه

اتش؟...حالت  وبه؟...اینجا  یلی سوووخته نه؟...میدونم که »کنارش روی زمین نشوووسوووتم و گچتم:

 « !!! یلی سخته
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شووود.حتی یکم هم سووورشوووو تکون نمی داد.هنوز همون چشوووما بودن و هیی صووودایی ازش بلند نمی

 .همون نرطه و همون بی محلی

اشووکال نداره!... وب میشووه!...همه چیر درسووت میشووه!...همه چیر حت میشووه!...میشووه همون  _

و تووا کووه می رفتیم بیرون!...اون روز اول!...ا ال ووت میشووووووووه مثووت همون زمووانووایی کووه بوواهم می

 !!!رسیم به اون روزها!...دوباره میانداد!... می ندیدی!...لبخند به لبات اجازه بسته شدن نمی

 آتش _ چجوری؟

 .صداش که به گوشم  ورد دلم اروم گرفت.ان ار که حالم  وب شد

 !صدای جیغ های شیده اینجا شنیده نمیشد،اصال

 .حت میشه _

 کنه؟اتش _ کی حلش می

 !!!من _

دی ه صوووودایی ازش بلند نشوووود و چند د یره بعد به طور ناگهانی دسووووتاش دور کمرم پیچید و منو 

هنوز  یلی کوچولویی برای اینکه »سوووووومت  ودش کشووووووید.منو محکم توی بغلش گرفت و گچت:

 « !بخوای اونارو شکست بدی

ودمم نهفمنو دسووووت کم گرفتی اتش.من از پسووووشووووون برمیام.یا تو و شوووویده رو نجات میدم،یا   _

 !میرم.همینمی

 !اتش _ تو هیی و ت نمی میری

 .اگه شما نباشید،چرا،می میرم _

 .اتش _ تو باید همیشه باشی.همیشه کنار ما باشی

 .هستم.تا و تی باشی،هستم.ولی اگه نتونم نجاتت بدم، ودمو میکشم _

 .اتش _ نجات میدی.مطمئن باش

 .مطمئنم _

حالت  وبه.یعنی با  بت مرایسووه کنی بهتری.پس بیا اتش،توکه »یکم سوواکت موندم و بعد گچتم:

 « .بیرون

 !اتش _ ساعت دو و سه نصف شب هیی و ت اینجا نیا باران

 !!!دلم لرزید.همش ترصیر دان بود.همش

 .از این به بعد نمیرارم دان تا ساعت دو و سه بیرون از  ونه باشه
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 . ب حاال بیا بیرون.برای ساعت دو و سه دوباره بیا دا ت _

 

 پارت_نود#

 

  !آرشواااام _

 .آرشام _ بخدا راست می م

 . یلی  ب _

رفتم بوواال و دنبووال بُرم کووت  ونووه رو زیر و رو کردم.بال ره پیووداش کردم.موهووامو شووووووونووه زدم و 

 .بافتم.دوباره شالمو سرم کردم و رفتم پایین

  بچه ها مرنعه ای چیری نداره این لباسا _

 .آرشام _ نهفبدون شال و مرنعه باید بیایی، اونجا کسی پوشیده نمیره

  «م ه آلمانه» ندیدم و گچتم:

 «.ارهفحتی لباستم بدون آستینه»شایان با  نده گچت:

از هیی  و به لباسم اشاره کرد.راست می چت لباسم استین نداشت،کال فکنم توی این تیمارستان

 ! انونی پیروی نمیکنند،هیی  انونی

 .شایان_ بچه ها بیاین بریم ماهم اماده بشیم

 .آرشام _ بیاین بریم

و بعد کیسووووووه لبام هارو برداشووووووت و رفتند باال.و تی اومدن ارشووووووام یه بی سوووووویم دسووووووتم داد و 

 .ببین باران،حواست باشه،اگه تنها شدی ازین استچاده میکنی»گچت:

 .باشه _

باران،من همه جا »ت سوووووومت کیسوووووووه و یه تیرکمون با چنتا تیر مخصوووووووص اورد و گچت:بعد رف

پیشوووتم،ولی اگه یه جایی از من جدا شووودی و کسوووی بهت حمله کرد،اصوووال صوووبر نکن،همون مو ع 

 « .برنش.این تیرها باعث میشه اونا هیچی رو نبینن.ولی هم به هوشن و هم زندن

 .من مواظب  ودم هستم ارشام،نیاز نیست انردر ناراحت باشی! _

 .ارشام سری تکون داد و رفت یکی یکی بی سیم همه ی بچه هارو داد دستشون

 .دی ه برای ساعتای دوازده و یک اماده بودیم.همه سوار ماشین شدیم و رفتیم سمت تیمارستان

 .هوروش رفت سمت در ورودی و ماهم رفتیم سمت دیوار پشتی
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های بلند و سوور به فلک کشوویده توی تاریکی شووب جیغ امشووب اینجا  یلی ترسووناا بود.در ت 

 .میکشیدند

 .ارشام کنار دیوار ماشینو ن ه داشت و همه پیاده شدیم

 .هوا سرد نبود ولی بدنم می لرزید.فکنم مال ترسی بود که یه تنم افتاده بود

 .زم شدشالمو از سرم در اوردم.باد  نکی که بهم  ورد نه تنها حالمو  وب نکرد بلکه بیشتر لر 

شایان یه سوییشرت نازا صورتی داد دستم و پوشیدم تا معلوم نباشه کارت ندارم.بی سیمو توی 

 .جیبم گذاشتم و تیرکمونو روی شونم اندا تم

 

 پارت_هشتاد_هشت#

 

بدنم بی اتش _ باران حالم  وب نیسوووووووت.مثت یه معتادی میمونم که تازه بهش مواد رسوووووویده،

حسووه،یه حس  یلی  اصووی دارم، یلی عجیبه،نه  وبه و نه بد.و تی هم که عصووبی میشووم مثت 

معتادی میمونم که بهش نرسوووویده،همرو نابود میکنم،همرو،میخوام با داد زدن و کتک زدن حرفمو 

 .به بریه بچهمونم

ش بیرون اومدم و ریختند.برای اینکه اتش نبینه و حالش ازین بدتر نشه،از بغلاشکام داشتن می

 .سریع از اتا ک بیرون زدم.درو  چت کردم و از اتاا بعدی هم بیرون اومدم و در اونم  چت زدم

 .ریختند و حش حرم بلند شده بودپشت در چوبی روی زمین شت شدم.اشکام پشت سرهم می

وب بود و با اینکه گریه میکردم،ولی دلم اروم گرفته بود که با اتش صووووحبت کرده بودم.هم حالم  

 .هم بد،سابره همچین چیری رو نداشتم تاحاال

صووودای زن  گوشوووی بین صووودای حش حرام گم شوووده بود.از توی جیبم درش اوردم و همین طور که 

 .سعی میکردم جلوی حش حرمو ب یرم تماسو وصت کردم و گوشی رو روی گوشم  رار دادم

 « باران کجایی؟»صدای دان توی گوشم پیچید:

 . وردتغریبا صداش به داد زدن می

 « چیکار داری؟»با صدای گرفته ای که داشتم گچتم:

 « باران گریه کردی؟»برای چند لحده هیی صدایی نیومد و بعد گچت:

 !نه...نه گریه نکردم _

 دان _ پس چرا صدات گرفته؟ باران کجایی؟؟؟
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زد "باران کجایی" که دروغ ن م،ده اولو  یلی اروم پرسوید "چرا صودات گرفته" ولی بعد همچین داد 

 !متر پریدم باال

 .دان چه  برته؟ چرا داد میرنی؟ من اومدم  ونه ی عموم.شبم  ونه نمیام.همین جا میمونم _

 !!!دان _ تو حلط کردی! بلند میشی میای  ونه.همین حااااال

 .سر من داد نرن دان.من هرو ت بخوام میام  ونه _

 ...دان _ تو

 .ادامه بده و گوشی رو  طع کردم نراشتم حرفشو

 !دونستم فردا برم  ونه فاتحم  وندم.ولی حاال که چی؟با اینکه می

نردیوووک بوووه چنووود سووووووووواعتی همون جوووا پشوووووووووت در نشووووووسووووووتم و بوووه هموووه چیر فکر کردم.بوووه 

 ...دان،جابر،پدرم،اتش،شیده،پسرا، ودم،امشب و هر چیر دی ه ای

 ..شام  ریده بودنبرای ساعتای هشت و نیم و نه شب پسرا اومدن

 . ب می چتین من یه چیری اماده میکردم،حاال که تو  ونه بودم _

 .ارشام _ گچتیم  سته نشی،شب که میخوایم بریم تیمارستان  وابت ببره

 .بعد ازین حرف  نده بلندی سر دادو

 .حاال  ول میدادم  یلی  ودمو  سته نکنم _

 .شامشو که ما  ریدیمپهن کن،دی ه ارشام _ حاال بدو برو سچره رو 

 .رفتم سچره رو باال پهن کردم و به پسرا گچتم بیان سر سچره

شووامو که  وردیم شووایان برای اتش و شوویده هم شووام برد و ماهم دنبالش رفتیم زیر زمین تا اماده 

 .بشیم

 .شایان _ پس بچها یادتون نره ها.حواستونو جمع کنید

عنوان پرسنلی که کارتشو گم کرده بره دم در.باید کسی ارشام _ یه نچرو باید انتخاب کنیم که به 

 .باشه که توی نرشه به  درتش نیازی نداشته باشیم

 «.شایان و شهریارو که توی نرشه نیاز داریم»با اشاره به شایان و شهریار گچت:

 «.بارانو هم که نمیشه تنها فرستاد بیرون.پس یا من یا هوروش باید بریم»با ن اهی به من گچت:

 

 پارت_هشتاد_نه#
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 .هوروش _ من میرم

 .شهریار _  یلی  ب،پس ماهم بریه از دیوار پشتی میریم دا ت

 شایان _ حاال  ودمون یه جوری میریم باال،باران چجوری بره؟

 .ارشام _ بابا ا ه کولش میکنیم یه جوری می بریمش

 .تونهشهریار _ اره کمکش میکنیم می

بابا اصووووال نیازی به این چیرا نیسووووت.اگه دیوارش  یلی بلند نباشووووه میتونم  ودم برم.من بچه  _

 .روستام

 .ارشام _ دیوارش بد نیست

 .شایان _  ب پس،من برای هی نوتیرم میام

 .جایی حرفاشهریار _ منم برای جابه

 .منم نخودی _

 .ارشام _ منم از نخودی مواظبت میکنم

 .را سکوت نه چندان سن ین زیرزمینو شکستصدای  نده پس

 « .اره  وبه،نخدی  یلی میترسه امشب»با  نده گچتم:

 .گذرههوروش _ اصال نترسید.یه حسی بهم می ه  وب می

شوووایان _  ب پس.بریم سووور و تی که میخوایم از هم جدا بشووویم.بخش اولو اصوووال نمیریم.بخش 

سوووووویم به و دوم نبود برای بخش اول از بیدوم و سوووووووم رو دو گروه میشوووووویم.اگه توی بخش سوووووووم 

 .همدی ه  بر میدیم و باهم میریم

ارشام _ ارهفهوروش که اول نیست.پس فعال  ودمون چند نچرو ترسیم میکنیم.بعد اگه هوروش 

 .بهمون رسید،میره تو یکی از گروها

 ! وبه _

 « .من و باران.شایان و شهریار»ارشام به من اشاره کرد و گچت:

 .اره  وبه.پس اماده بشیم بریم دی هشایان _ 

 .شهریار _  یلی زوده هنوز

 .کشهحاال تا میایم اماده بشیم.اووو...طول می _

هوروش _ فکردی ما پسوووووورا مثت شووووووما د ترا برای اماده شوووووودن طولش میدیم؟ یلی زود اماده 

 .شیممی
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 .باشه بابا،باشه.حاال  وبه من زود اماده میشم _

 واسووووووتیم باهم بریم بیرونو.همه اماده بودیم،در اتاا تو،تو شووووووهریار _  وبه یادمه و تایی که می

 .هنور اماده نشده بودی

 .بال ره د ترم.حاال هرچردر هم که تند عمت کنم _

 شایان _ حاال ولش کنید بابا.د تر تنها گیر کشیدین؟

 .دی سرد مهمون لبام کردمدوباره زدن زیر  نده و دوباره من به یاد اتش فرط لبخن

 .بچه ها بدوید بیاین لبام هامونو عوض کنیم _

 .ارشام _ کشتی مارو.بیا بریم

برو باال لباستو عوض کن و بیا »و بعد رفت سمت لبام ها و لبام منو در اورد داد دستم و گچت:

 « .تا ماهم بریم

 .باش _

 .رفتم سوار اسانسور شدم و رفتم باال

مارسووووووتان رو پوشوووووویدم.اَه!...چردر مر رف شوووووودم!!! لبام های سووووووبر لبام های مخصوووووووص تی

 !لجنی.وا عا شایان حش داره به ستاره ب ه لجن.شکت لجن شدم

 .پسرا من شونه نیاز دارم»موهامو باز کردم و و تی فهمیدم شونه ندارم سریع رفتم پایین و گچتم:

» 

 .ارشام _ توی همون اتا ا هست.برو پیداش کن

 مال کیه؟ _

 .شام _ هیشکی. ریدیم برای این  ونه.ولی هنوز کسی به موهاش نردهار 

 

 پارت_نود#

 

  !آرشواااام _

 .آرشام _ بخدا راست می م

 . یلی  ب _

رفتم بوواال و دنبووال بُرم کووت  ونووه رو زیر و رو کردم.بال ره پیووداش کردم.موهووامو شووووووونووه زدم و 

 .المو سرم کردم و رفتم پایینبافتم.دوباره ش
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  بچه ها مرنعه ای چیری نداره این لباسا _

 .آرشام _ نهفبدون شال و مرنعه باید بیایی، اونجا کسی پوشیده نمیره

  «م ه آلمانه» ندیدم و گچتم:

 «.ارهفحتی لباستم بدون آستینه»شایان با  نده گچت:

و به لباسم اشاره کرد.راست می چت لباسم استین نداشت،کال فکنم توی این تیمارستان از هیی 

 ! انونی پیروی نمیکنند،هیی  انونی

 .شایان_ بچه ها بیاین بریم ماهم اماده بشیم

 .آرشام _ بیاین بریم

و و بعد کیسووووووه لبام هارو برداشووووووت و رفتند باال.و تی اومدن ارشووووووام یه بی سوووووویم دسووووووتم داد 

 .ببین باران،حواست باشه،اگه تنها شدی ازین استچاده میکنی»گچت:

 .باشه _

باران،من همه جا »بعد رفت سوووووومت کیسوووووووه و یه تیرکمون با چنتا تیر مخصوووووووص اورد و گچت:

پیشوووتم،ولی اگه یه جایی از من جدا شووودی و کسوووی بهت حمله کرد،اصوووال صوووبر نکن،همون مو ع 

 « .چی رو نبینن.ولی هم به هوشن و هم زندنبرنش.این تیرها باعث میشه اونا هی

 .ارشام،نیاز نیست انردر ناراحت باشی! من مواظب  ودم هستم _

 .ارشام سری تکون داد و رفت یکی یکی بی سیم همه ی بچه هارو داد دستشون

 .دی ه برای ساعتای دوازده و یک اماده بودیم.همه سوار ماشین شدیم و رفتیم سمت تیمارستان

 .ت سمت در ورودی و ماهم رفتیم سمت دیوار پشتیهوروش رف

امشووب اینجا  یلی ترسووناا بود.در ت های بلند و سوور به فلک کشوویده توی تاریکی شووب جیغ 

 .میکشیدند

 .ارشام کنار دیوار ماشینو ن ه داشت و همه پیاده شدیم

 .هوا سرد نبود ولی بدنم می لرزید.فکنم مال ترسی بود که یه تنم افتاده بود

 .مو از سرم در اوردم.باد  نکی که بهم  ورد نه تنها حالمو  وب نکرد بلکه بیشتر لرزم شدشال

شایان یه سوییشرت نازا صورتی داد دستم و پوشیدم تا معلوم نباشه کارت ندارم.بی سیمو توی 

 .جیبم گذاشتم و تیرکمونو روی شونم اندا تم

 

 پارت_نود_یک#
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 نتاریخ_برلیا#

 .با دستام محکم  ودمو بغت گرفتم

 شهریار _ باران سردته؟

 !ن...نه _

 .لرزیدحتی برای  ودمم تعجب اور بود که چرا صدام می

 .شهریار _ ولی لرزش صدات اینو نشون نمیده

باران ترسوویدی فشووارت افتاده.بیا اینو »شووایان سووریع از جیبش یه شووکالت بیرون کشووید و گچت:

 « .بخور

دسووتم داد.دسووتش با دسووتم بر ورد  یلی کمی داشووت،ولی  یلی سووریع دسووتمو  و بعد شووکالتو

 « باران دستت  یلی سرده،چت شده؟»گرفت و گچت:

  !ارشام _ باران چرا اینردر ترسیدی؟! ما که هنوز نرفتیم دا ت

 ...چرا احسام نترسیدم ارشام.یعنی ترسیدما،ولی نه انردر که حالم بد بشه.نمی دونم _

 .سریع سرمو سمت جوب کنار  یابون  م کردم و حالم بهم  ورد

 ...شایان _ اَه

 .ارشام اومد سمتم و شونه هامو گرفت،کمک کرد صاف ایستادم

  «!حالت تهود دارم»جمله ای که نتونسته بودم تمومش کنمو تموم کردم:

 ونه، ودمون بریه باران ما تورو میرسووونیم »ارشووام همین طور که شووونه هامو ماسوواژ میداد گچت:

 « .کارارو انجام میدیم

شووایان به هوروش.شووایان به هوروش.صوودامو »همون مو ع شووایان بی سوویمشووو بیرون اورد و گچت:

 « داری؟

  « .هوروش به شایان.بله داداش»صدایی از اون پشت اومد:

 .شایان _ نرشه تغییر کرد.صبر کن ما بارانو ببریم  ونه بعد شرود کن

 .نه نه شایان _

شووایان ب و شوورود کنه.من حالم  وبه.جون من »ن اه شووایان سوومتم چر ید که ادامه حرفمو گچتم:

  « .شایان

 « هوروش هنوز صدامو داری؟»شایان ن اه  یرشو بهم دو ت و ان ار که به زور گچت:

 .هوروش _ اره دارم صداتو
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 .شایان _ شرود کن

 .هوروش _ شرود شد

 .شایان _ اوکی

پش حدا ت اون شووووووکالتو بخور حالت دوباره بد »اشووووووت توی جیبش و گچت:سوووووویمو دوباره گذبی

 « .نشه

 . وام وام.یه لیوان اب مینهفاون نمی _

شووهریار رفت سوومت ماشووین و یه بتری اب با یه لیوان اورد و یکم اب ریخت داد دسووتم.یکم ازشووو 

 . وردم و بعد شکالتو هم  وردم

  « .امنه،همه بیاین»داد زد: اول شایان رفت اون طرف و بعد از اون طرف

دیوارش  یلی بلند نبود و در حالت عادی میتونسووووووتم ازش باال برم.ولی حاال ان ار  یلی حالت 

 .اصال حالم عادی نبودتهود داشتم و

 .ارشام  الب گرفت و شهریار هم رفت اون طرف

 

 پارت_نود_دو#

 

 « .بدو باران»هنوز دستش به حالت  الب بود گچت:آرشام همین طور که 

 پس تو چی؟ چطوری میای؟ _

 .ارشام _ من میام.تو بیا برو

 . یلی  ب _

 .رفتم سمتش و پاهامو روی دستش گذاشتم. یلی اروم رفتم اون طرف و روی دیوار نشستم

 حاال با این حالت تهود چطور از این دیوار ب رم پایین؟

 « .باران ب ر»شایان از اون پایین صدا زد:

 .حالم بده.می ترسم ب رم پایین بدتر بشم _

 .شایان _ ب ر ما می گیریمت

 .ارشام _ باران زود باش ب ر

 .با دادی که ارشام زد دست و پامو گم کردم و بدون اینکه  ودم بخوام پرت شدم پایین
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رو زمین.ولی شووووووایان منو  یلی محکم بین  گچتم االن می افتم رو شووووووایان و شووووووایان هم می افته

 .دستاش گرفت

 .ولی همون مو ع صدای نعرش بلند شد و بالفاصله پرت شدم روی زمین

 «تو که منو گرفتی دی ه چرا ولم کردی؟»به سختی از جام بلند شدم و با پرویی گچتم:

 !!!شایان _ تیر  تیرکمونت رفت تو چشمم بابا

 !ا ی وای _

 « .کور شدم»مالید گچت:ه چشماشو میشایان همین طور ک

 .ببخشید _

 .شایان _ اشکال نداره

 .ارشام هم پرید این طرف و مثت چهار تچن دار کنار هم ایستادیم

 .اون سه تچن داره +

 .حاال هرچی.فر یم نداره

 .نچس عمیری کشیدم و تیرکمونو روی شونم مرتب کردم

  « والچ ت.چرا اینجا پر  بره؟یا اب»با ن اه کردن به اطرافم وحشت زده گچتم:

 .شهریار _ کسایی که توی تیمارستان میمیرن رو همین جا  اا میکنن

 . یلی وحشت ناکه.تاحاال نصف شب توی  برستون و تیمارستان نرفته بودم _

 .شایان _ ترسناکه

 .ارشام _ اصال نترسید.بیاین بریم

ماهم اروم اروم پشوووووت سووووورش راه افتادیم.اول ارشوووووام و بعد .و بعد از این حرف راهو گرفت و رفت

 .شهریار و بعد من و بعد شایان میرفتیم

 ...ما همه امشب با امادگی کامت اومده بودیم

 ...ارشام و هوروش رزمنده های  وبی بودن

 ...شایان با چا و کار میکرد و میتونست از فاصله ی چند متری چا و رو پرت کنه بخوره به هدف

 ...هریار هم  یلی  وب با تچن  کار میکرد و میتونست عالی تیراندازی کنهش

منم که کارم با تیرکمون بود،اولو در حد ابتدایی با پسورا کار میکردم،ولی عرض همون دو سوه هچته 

ای که  ونه اتش بودم یه مربی می اومد و باهام پیشوووووورفته کار میکرد.حاال دی ه تراندازیم عالی 

 ...شده بود
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رفتیم به هوروش و پیرمرد نمی ین تیمارستان انردر بررگ و پر از در ت و  بر بود که هرچردر میا

  .رسیدیم

 الصووه ما انردر اروم اروم رفتیم که بال ره هوروشووو دیدیم.سووعی میکرد با پیرمرد صووحبت کنه تا 

 .ما رد بشیم

 .اول ارشام رفت.بعد شایان و حاال نوبت من شد

 

 پارت_نود_سه#

 

 . یلی اروم از کنار دیوار رد می شدم که همون مو ع پیرمرد سرشو برگردوند

سووووووعی کردم  ودمو پشووووووت در ت پنهان کنم.پیرمرد بین تاریکی کمی ن اه کرد و بعد سوووووورشووووووو 

 .برگردوند

 !!!آ یش

 !!! طر رفع شد

 .مو به شایان و ارشام رسوندمبین ن اه سن ین ارشام و شایان و شهریار سریع  ود

 .نچس عمیری کشیدم و  یره به شهریار که سعی داشت  یلی اروم بیاد این طرف موندم

 .شکر تاحاال رو به  یر گذشت شهریار هم اومد این طرف و  دارو

 .شهریار رفت سمت در ورودی و  یلی اروم دست یره رو کشید

 .در با صدای تیکی باز شد

 .باز شدن نشون از  راب بودن لوالهاش میده صدای  یس در هن ام

 .همه رفتیم دا ت

 « اینجا نور نداره؟» تاریکی باعث شد اروم ب م:

همین حرفم مسووواوی شووود با روشووون شووودن همه المف ها و دیدن یه ادم جدید.کسوووی که مثت ما 

 .لبام سبر پوشیده بود

 مرد _ شما کی هستید؟

 !شایان _ پرسنت

  « مال کدوم بخش هستید؟» مد مشکوا گچت:

 « اون چیه؟» با اشاره به تیرکمون من گچت:
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 .با اینکه  ودمو پشت پسرا پنهان کرده بودم تا منو نبینه ولی دید

 اروم از اون پشت اومدم بیرون و همین که اومدم ب م

 "اوردمش برای احتیا ، شاید کسی حمله کرد به تیمارستان"

اول _ کودکووان _ اینو میبرم برای کووارولین!!! یووه تیرکمون » زبونم اوموود و گچتم:یووه چیر دی ووه بووه 

 « !اسباب بازیه

 من این حرفارو از کجا اوردم زدم؟

 اصال مهن من اینارو از کجا اورد؟

 ا ه کارولین دی ه کیه؟

 اصال کارولین بود یا کورالین؟

واای!!! » متم دراز میکرد گچت:مرد تا حرفمو شوونید سووریع جلو اومد و همین طور که دسووتشووو سوو

پس پرسووتار کارولین شوومایید.همه ی این تیمارسووتان درمورد شووما حرف میرنن.می ن شووما بهترین 

 « .پرستارین

 .لبخندی زدم و  یلی اروم دستمو بین دستاش جا دادم

 .مبرید به کارتون برسید.من شیچتم تموم شده.دارم میر » مرد ن اه دی ه ای به ما اندا ت و گچت:

» 

 .همه سری تکون دادیم و اون مرد رفت

 «شهریار کار تو بود اون حرفا؟» نچس عمیری کشیدم و رو به شهریار گچتم:

 .شهریار _ اره

 !وای مرسی!نمی دونستم حرفی که میخواستم برنم  انعش میکرد یا نه _

 

 پارت_نود_چهار#

 

شهریار _ باران سعی کن اینجا با هیی کس حرف نرنی.اگه  رار باشه چیری ب ی باید صبر کنی تا 

 من یه چیری به مهنت بیارم.فهمیدی؟

 اوکی _

 !شهریار _  ب پس
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ارشوووووووام _ بچهووا یکم دی ووه بریم جلوتر میرسوووووویم بووه پووذیرش.بعوودش آ ر راهرو یووه سوووووووه راهی 

 .هست،بخش اول و دوم و سوم.حاال بیاین بریم

 شایان _ بریم

 .کمی راه رفتیم تا اینکه رسیدیم به بخش پذیرش

 .دونچر بودن که پشت میر نشسته بودن

 .هممون پشت یه ستون ایستادیم

 .ارشام اول رفت.دونچر که پشت میر بودن کمی ن اهش کردند و سرشونو اندا تن زیر

 .ارشام که رفت یه پن  د یره ای منتدر موندیم و بعد نوبت من شد

تیرکمونو از روی شووووونم در اوردم و در تیردانو بسووووتم و گذاشووووتمش روی زمین. یلی محکم هلش 

دادم اون طرف،با سر و صدا از کنار میر پذیرش رد شد و رفت اون طرف.ارشام اومد برشداشت و با 

 .ن اهی به پذیرش با اشاره دست نشون داد که برم

اه رفتن.مثت  بت ن اهی بهم اندا تن و سوورشووونو لباسوومو مرتب کردم و شوورود کردم به اروم اروم ر 

 .پایین اندا تن

 .رفتم تیرکمونو از ارشام گرفتم و هر دوتامون منتدر شایان و شهریار موندیم

شووود یکی از اونا شوووایان بعد از پن _شووویش د یره اومد و همین که داشوووت از کنار پذیرش رد می

 .صداش زد

 !مردخپذیرشا _ هی تو؟

 « بله؟» س برگشت سمتش و گچت:شایان  یلی ریلک

 مردخپذیرشا _ چیکار میکنی؟

 .شایان _ دارم میرم بخش  ودم

 مردخپذیرشا _ بخشت کجاست؟

 « !دوم_بررگساالن» شایان که فکنم با کمک شهریار حرف میرد گچت:

 مردخپذیرشا _ پرستاری؟

 شایان _ اره

 مردخپذیرشا _ پرستار  کی؟

 شایان _ آهو

 !و ببینممردخپذیرشا _ کارتت
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 .شایان ن اهشو با درموندگی به ما دو ت

 شایان _ چه نیازی به کارت هست؟

 « !!!کارتتو ببینم» مرد داد کشید:

 .سریع تیرکمونو از روی شونم پایین اوردم و یه تیر از تیردانش بیرون کشیدم

 ...مردو نشونه گرفتم

 .باران باید هردوتاشونو برنی.چون اگه اون یکی فرار کنه بد میشه» هنوز نرده بودم که ارشام گچت:

» 

 .باشه ای گچتم و دوباره نشونه گرفتم. همین طور که تیر دوم رو اماده میکردم مردو زدم

 

 پارت_نود_پن #

 

 « .مرسی،میتونی بری» چت:مرد یکم دور  ودش چر ید و بعد گ

 .مرد بعدی اومد از جاش بلند بشه که سریع اونم زدم.اونم یکم دور  ودش چر ید و نشست

شایان و شهریار هم اومدن و ما رفتیم تا برسیم به  سمتی از راهرو که بخوره به سه راهی که سه 

 .بخش باشه

نرش های هر تابلو حدا ت یه ادم  این راهرو  یلی بررگ بود و پر از تابلو های عجیب حریب.بین

 .کشیدبود که داشت جیغ می

 .رسیدیم به سه راهی.سر راه اول نوشته بود بخش اول.دومی بخش دوم و سومی بخش سوم

ارشام _ باید ترسیم بشیم.من و باران میریم بخش سوم.شما برین بخش دوم! اگه پیداش کردین 

 . بر بدین

 .شهریار _  یلی  ب.پس ما رفتیم

 .ونا که رفتن،ماهم رفتیم سمت راهرو تاریک بخش سوما

 !!!همه جا تاریک بود

ارشام گوشیشو در اورد و چراغ  وشو روشن کرد.من هم کار آتشو تکرار کردم و با نور گوشیم کناره 

 .های راهرو رو دید میردم

 !ارشام _ چرا هیی الم ی اینجا روشن نیست

 ...شدصدای جیغ از هر طرف شنیده می
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 ...یی برای پنهان شدن نبود تا صدای جیغ های کرکننده رو نشنویجا

 .باد سرد به صورتم  ورد.احسام میکردم ا ر این راهرو یه دری هست که ازش باد  نک می وزه

 .رفتیمهمین طور که با چراغ  وه همه جای راهرو رو می کاویدیم،جلو می

شووویدم که بین صووودای جیغ های توی با دیدن صوووحنه ای توصوووت روزنه چراغ  وه گوشووویم،جیغی ک

 .راهرو هیی بود

 .حتی ارشام هم که کنارم بود به زور شنید

 .گوشی از دستم ول شد و افتاد زمین

 .دیدم تا اینکه بعد از چند د یره توصت نور گوشی ارشام دوباره دیدمشدی ه اون د ترو نمی

 .منو پیدا کنهارشام نورو از اون گرفت و به جاش روی زمین اندا ت تا گوشی 

باران اصوووووال نترم،اون یه روانیه که پشوووووت اون » و تی پیداش کرد برداشوووووت داد دسوووووتم و گچت:

 « .شیشه ها توی سلولش زندانی شده و نمیتونه بیاد این طرف

 . یلی صحنه وحشت ناکیه _

 !کنی.این اولین نچره،افراد بعدی همه همین طوریندونم.ولی عادت میارشام _ می

 .سری تکون دادم که توی اون تاریکی ارشام اصال ندید

 

 پارت_نود_شش#

 

وضووعیت اون د تری که دیده بودم انردر بد بود که میترسوویدم نور گوشووی رو سوومت اتا ک بعدی 

 .ب یرم

 .میترسیدم دوباره از یه مشت دست و صورت  ونی وحشت کنم

 !!!و صورتش پر  ون بود؟ روی گونه هاش جای چن  زدن بودچرا انردر دست  _

 .ارشام _ دچار  ود زنی شده

 همشون همین طورین؟ _

 .ارشام _ نمی دونم،بریم ببینیم

رفتیم جلوتر و من نور گوشی رو سمت سلول بعدی گرفتم.ارشام هم پشت به من به سلول سمت 

 . ودش روشنایی داد

 .ا روبه روی هم بودن.یکی سمت چف و یکی سمت راستراهرو جوری بود که سلول ها د یر
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 .من سمت راست و ارشام سمت چف دید میرد

 .این دفعه صحنه چندش آوری که دیدم باعث شد چشمامو ببندم و بهم فشارشون بدم

 .یه مردی که داشت گوشه سلولش استچراغ میکرد

 .پا تند کردم و رفتم سمت سلول بعدی

 .دازممیترسیدم نورو توی سلول بن

رو.ولی انردر راهرو طوالنی بود که نمی تونستم ا رشو نورو همین طور مستریم گرفته بودم به روبه

 .ببینم

 !ارشام این راهرو  یلی طوالنیه _

 .ارشام _ اره تند باش.شاید کسی برای سرزدن به بیمارش بخواد بیاد دا ت

دش اور نداشته باشم و تند تند با این حرف ارشام سعی کردم هیی ترسی از دیدن لحده های چن

 .سلول هارو ب ردم

 .یکم که رفتم جلو دی ه برام عادی شد

 ...افرادی که یا یه گوشه ساکت نشسته بودن

 ...یا مثت اون د تر از بس که  ودشونو زده بودن دست و صورتشون پر  ون بود

 ...یا از فرت جیغ و فریاد استچراغ میکردند

 ...یا از بس  ودشونو به در و دیوار شیشه ای کوبیده بودن بدنشون کبود شده بود

 ...بع ی هاشون  یلی اروم روی تخت کنار سلولشون  وابیده بودن

سلول های شیشه ای هیی چیر به حیر از یه تخت با روکش سچید نداشتن.درست مثت اتا کی که 

 .شیده و اتش داشتند

ی رفتن ساعت معینی دارند و برای کسایی هم که استچراغ میکنن گچت برای دستشویارشام می

 .کنههربار ندافتچی تمیر می

 .کنهجا کنی هم دیوونم میحتی فکر اینکه چردر سخته برای یه تمیر کاری چنتا دیوونه رو جابه

در کت به این نتیجه رسیدم که پرسنت این تیمارستان اگه  ودشون یه مشت دیوونه نباشن،اصال 

 !میتونن اینجا بموننن

 

 پارت_نود_هشت#
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 .باران ساعت سه شده،بیا بریه راهرو رو تا سه راهی بدویم» ارشام با ن اهی به ساعتش گچت:

 .باشه _

 ...شرود کردیم به دویدن تا سه راهی

 ...هنوز کمی تا سه راهی مونده بود.ولی من  یلی حالم بد شده بود

 ...تونستم نچس بکشم.نچس کشیدن سخت شده بودان ار که نمی

از طرفی بوی زاهد توی راهرو...و از طرفی این مسیری که دویده بودم،باعث شده بود یاد این بیچتم 

 !!!که من آسم دارم

درسته شدتش  یلی کم بود،ولی حاال توی این ف ای بسته انردر حالم بد شده بود که هر لحده 

 ...ت بودمرو به مو

 ...ارشام هنوز هم تند تند میدوید و متوجه نبود من نشده بود

 ...دستمو روی  چسه سینم فشار دادم

 ...به سرفه افتاده بودم

 .ارشام یکم که گذشت متوجه نبودم شد و ایستاد و برگشت سمتم

 « چرا ایستادی؟» شنیدم گچت:با صدای بلندی که سعی داشت به من برسه و من  یلی کم می

 ...تونممیخوام ب م حالم بده ولی نمی

 ...شنوهفکر میکنم یه صدای  یلی کمی ازم بلند میشه...ولی ارشام نمی

گوشووی از دسووتم ول شوود و افتاد زمین... ودمم دنبالش پخش زمین شوودم و با دوتا دسووتام  چسووه 

 ...سینمو فشردم

 « رم؟ باران؟؟؟باران؟ باران چت شده عری» ارشام هول کرده دوید سمتم و گچت:

 « !اس  ر ی» با صدای  یلی کمی که از ته حلرم بیرون می اومد فرط تونستم ب م:

 « اس ری اسم؟ حاال من از کجا بیارم؟» ارشام سریع گچت:

بعد از این حرف جوری که معلوم بود دست و پاشو گم کرده،سریع گوشیمو از روی زمین برداشت 

 ...و گذاشت تو جیبش

 ...سریع دست برد زیر گردنم و دست دی شو زیر پاهام اندا ت و بلند شد و منم بلند کرد

 !!!ارشام _ یکم دی ه مونده به سه راهی،تحمت کن

 ...دیدمنورو می

 .ارشام سعی میکرد تند تند بدوه
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صوودای سوورفه های بی امونم بین صووداهای توی راهرو گم شووده بود.ارشووام تند تند در گوشووم حرف 

 .و ازم میخواست تحمت کنم میرد

 .بردمشدکتر  بال یه اس ری بهم داده بود،ولی من هیی و ت دنبالم نمی

منو روی زمین گذاشووووت و  ارشووووام همین که رسووووید سوووور سووووه راهی به بچها،افتاد روی زانو هاش و

 « ...اس ری...اس ری اسم بیارید» تندتند رو به پسرا گچت:

 .همون اول ازش اومده بودیم شایان هول کرده دوید سمت راهی که

 .هوروش که تازه هم اومده بود کنارم زانو زدنشهریار و 

 

 پارت_نود_نه#

 

باران چت شووووووده آبجی؟ الهی دورت ب ردم چرا اینجوری » هوروش  یلی تند تر از ارشووووووام گچت:

 « .شدی؟ صورتت کبود شده

برنم که ارومش کنه،ولی نه تنها به حیر از صوووودای  س  س هیی سووووعی داشووووتم یه حرفی بهش 

شوووود،بلکه صووووورتم هر لحده بیشووووتر رن  عوض میکرد و رو به صوووودای دی ه ای از گلوم بلند نمی

 .رفتکبودی می

هوروش که از همون بچ ی عال ه شووودیدی به من داشوووت،مثت مرغ پر کنده تکون تکون میخورد و 

 :مدام تکرار میکرد

 را پس شایان نمیاد؟کجا مونده این پسر؟هوروش _ چ

 .ارشام برای اروم کردنم تند تند زیر گوشم حرف میرد

 ...ارشام _ باران اروم باش.االن میرسه

 .شهریار سعی داشت با ماساژ دادن  چسه سینم و شونه هام حالمو بهتر کنه

 .نهعال ه شدید بچها بهم،باعث شده بود لبخندی بین سرفه هام روی صورتم بشی

 ...چشمام داشت کم کم بسته میشد

 ...احسام میکردم دی ه هیی راهی برای نچس کشیدن برام نمونده

 ...کردمحتی سرفه هم دی ه نمی

 ...فرط دهنم باز مونده بود و ترال میکردم برای نچس کشیدن

 ...هیی صدایی ازم بلند نمیشد
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 ...دی ه نتونستم چشمامو باز ن ه دارم و بسته شدن

 ...احسام میکردم بدنم دی ه داره شت میشه

 بت از اینکه به حسووووم یرین پیدا کنم یه باد  نکی توی دهنم پیچید و مره ترشووووی و شوووویرینی رو 

 ...باهم احسام کردم

 .چشمامو باز کردم و دست شهریار که هنوز اس ری رو گرفته بود جلوی دهنم دیدم

تند پشت سر هم چند بار دم و بازدم کردم سعی کردم نچس عمیری بکشم و موفش هم شدم.تند 

 .و نچس عمیش کشیدم

 .از روی زمین بلند شدم و به سختی  ودمو به کنار دیوار رسوندم و نشستم و تکیه زدم به دیوار

 « باران  وب شدی؟ حالت  وبه؟» هوروش دوید سمتم و گچت:

 « .. وبم وبم داداش..» سرمو به دیوار تکیه دادم و با صدای  ش داری گچتم:

 هوروش _ مطمئنی؟

ممنونم بچها...من  وبم،شووووما برید » ن اهی به پسوووورا که دورم جمع شووووده بودن اندا تم و گچتم:

 « .کارتونو انجام بدید

شایان _ باران راست می ه بچه ها.ساعت شده چهار صبح.االن دی ه پرسنت ها زیاد میشن.بیاین 

 .نیستسریع بریم بخش اول روهم ب ردیم که دی ه و ت 

 .ارشام _ بیاین بریم...باران تو به هیی وجه دنبالمون نمیای

 .سری تکون دادم و  بول کردم که نرم

 « .هوروش تو بمون پیش باران.ما سه نچر میریم» پسرا بلند شدن که شهریار رو به هوروش گچت:

 .هوروش _  یلی  ب باشه

 .مین نشست و به دیوار تکیه دادشایان و ارشام و شهریار رفتن و هوروش اومد کنارم روی ز 

باران ازین به بعد همیشووه اسوو ری اسوومتو دنبالت »  یلی عصووبی و با صوودای ترریباً بلندی گچت:

 « .بری،هرجا که رفتیمی

 

 پارت_صد#

 

عنی معذرت میخوام هوروش،ناراحتت کردم.ی» ن اهی به صووووووورت  رمر شوووووودش اندا تم و گچتم:

 « .همتونو ناراحت کردم
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افتاد من جواب برادر هوروش _ کاری به اون ندارم.ناراحت شدیم فدا سرت.اگه یه اتچا ی برات می

 مرحومتو چی میدادم؟

 :متعجب ن اهش کردم که ادامه داد

رفت.ان ار  ودش هوروش _ از همون اول بچ ی تورو به من سوووو رد تا همون و تی که داشووووت می

ه بمیره که روز  بلش اومد  ونمون.می چت "مواظب باران باش.زندگی اون به شووما میدونسووت  رار 

 "وابسته شده.کمکش کنید از چن  پدرم و جابر و پسراش در بیاد

 ...و پایین چکیدن نا وداگاه اشک چشمام راه  ودشونو پیدا کردن

 ...چردر دلم براش تن  شده بود

 ...داداش رهام کجایی ببینی نیستی و من به چن شون افتادم

میدونم باران! میدونم نتونسووتم » هوروش هم ان ار که صوودای دلم رو شوونیده باشووه با بغض گچت:

 « .به  ولم عمت کنم...داداش  وبی نشدم...نتونستم از دستشون نجاتت بدم

تیمارسووتانو روی سوورم  راب دسووتشووو روی صووورتش گذاشووت و گریه مردونش ان ار که کت سوورف 

 .کرد

 !هوروش _ منو ببخش داداش رهام...ببخش که نتونستم از سوگولیت مواظبت کنم

 .دست های هوروشو از روی صورتش پایین اوردم و توی دستم گرفتم

هوروش گریه نکن! ترو » با صووودای گرفته ای که سوووعی در پنهان کردن بغض صووودام داشوووت گچتم:

کردم... ودم  واسووووووتم که باهاش ازدواج نمینکن! من اگه دانو نمی  دا  ودتو انردر سوووووورزنش

 « !میخواستمش

 هوروش _ داری وا عیت رو می ی؟

من عاشووش دانم... یلی دوسووش دارم...راسووت می م...انردر عاشوورش »  یره به چشووماش گچتم:

 « .هستم که با تمام اشتباهاتی که تاحاال مرتکب شده بازم عاشرشم

 « .پس بارن،بهم یه  ولی بده»  انع شده باشه،اشکاشو پاا کرد و گچت:هوروش ان ار که 

 چه  ولی؟ _

 ...هوروش _ هیی و ت بهم دروغ ن و

 « باشه؟»  یره ن اهش کردم که گچت:

 « چشووووووم» و من دوباره به دروغ گچتم:

 ...اون ازم میخواست دروغ ن م و من به دروغ از عشری براش گچته بودم که وجود نداشت
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 ...عشری که فکر میکنم اصال تاحاال تجربش نکردم

 

 پارت_صد_یک#

 

 ب پس،حاال که دی ه  یالم راحت شووووووود بیا دی ه ازین ف وووووووای » هوروش لبخندی زد و گچت:

 « .هندی بیرون بیایم

 « . یلی  ب باشه»  نده ای سر دادم و گچتم:

داشوووووت.ناراحتی و گریه کردنش برای پن  د یره بود و بعد حالش  هوروش همیشوووووه همین ا ال و

 .شد وب می

 !هوروش _ باران حاال که فکر میکنم،مامان شدن  یلی بهت میاد

 «  وای؟تو بچه نمی» متعجب فرط ن اهش میکردم که ادامه حرفش گچت:

 ...از حرف هوروش جا  وردم

 ...اصال فکرشم برام محال بود که بتونم بچه دانو بررگ کنم

 ...تونه داشته باشهادم به این پستی حتما یه بچه بدتر از  ودش می

 « !دانیال زیاد از بچه ها  وشش نمیاد.منم همین طور» با این فکر رو به هوروش گچتم:

که.هر ادمی بچه  ودشووو  هوروش _ حاال نمیشووه که و تی از بچه  وشووتون نمیاد بچه دار نشووین

 .دوست داره

اینطور نیست هوروش.من  ودم از پدر و مادرم  وشی ندیدم.برار بچه ای هم نداشته باشم که  _

 .بخواد توی این دنیا عذاب بکشه از دست پدر و مادرش و همه ادما

مادر تونه بهترین باشووووووه و شووووووما میتونین بهترین پدر و می هوروش _ چی می ی باران؟! اون بچه

 .باشین براش

 « . یلی  ب،من درموردش فکر میکنم» برای تموم کردن این بحث احمرانه گچتم:

 . وام به بحث  اتمه بدم چیری ن چت و ساکت موندهوروش هم که فهمید می

 .یه ربعی از ساکت بودنمون گذشت و ف ا  یلی سن ین شده بود

 .آمرو پیدا نکرده بودن  دارو شکر دی ه پسرا اومدن و عجیب این بود که هنوز

 !شایان _ یعنی چه؟ م ه میشه؟ توی هیی کدوم از بخشا نبود

 .شهریار _ تا جایی که من یادمه فرط همین سه تا بخش بود.بیماری رو جای دی ه نمی برند
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 .هوروش _ حتما اون د تر دروغ گچته.میخواسته مارو ب یچونه

 .د تره مشکوا بودمهوروش راست می ه.من از همون اول هم به این  _

 :ارشام مشتی به دیوار کوبید و ترریبا فریاد کشید

 !!!ارشام _ لعنتی

ساعت پن  شده.یعنی ده د یره به پنجه.د یرا رام » شایان ن اهی به ساعتش اندا ت و گچت:

سوواعت پن  پرسووتار های شوویچت صووبحی میان که تعدادشووونم  یلی بیشووتر پرسووتار های شوویچت 

 « .شبی هم هست

 .ار _ زیاد که بشن سخت میشه از دستشون در بریمشهری

 

 پارت_صد_دو#

 

 .ارشام _ اره بیاین سریع بریم.به باران  ول دادم حموم و دستشویی رو نشونش بدم

 . یالهوروش _ ا ه حموم و دستشویی دیدن داره؟ بیاین بریم بابا بی

 « !!حمام» توی راهروی بخش سوم بلند گچتم: با یاد اوری حرفای ارشام

 .بچها ن اهی بهم کردند و منتدر ادامه حرفم موندن،ولی من ساکت فرط فکر میکردم

 « .بیا...بچه دیوونه شده،حاال هی می ه حمام» شایان به مسخره گچت:

 « .شاید توی حمام باشه» بی توجه به لحن مسخره شایان گچتم:

 !!!شهریار _ وای باران راست می ه...حمااااام

 .همه سریع به سمتی که شهریار دوید دویدیم

 .روی هم...دوتا سمت چف...دوتا سمت راسترسیدیم به چهارتا در روبه

 .دوتای سمت راستی،یکی حمام و یکی دستشویی زنانه بود و دوتای سمت چف هم مردانه

 .ار ن اه میکردم که متوجه ن اه های  یره ی پسرا شدمهمین طور ایستاده بودم و به در و دیو

 .مثت من ال ن اهشون میکردم که یه دفعه دوهراریم افتاد که باید برم دا ت

تیرکمونو روی شووونم مرتب کردم و زیر ن اه های سوون ین پسوورا فشوواری به دسووت یره در حمام زنانه 

 .وارد کردم

 ...در باز شد و من  یلی اروم رفتم دا ت

 ...یکی حمام دل شب روهم به درد اورده بودتار 
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 ...صدای شرشر اب می اومد

 یعنی چرا توی این تاریکی اب بازه؟؟؟

گوشووویمو در اوردم و چراغ  وه رو روشووون کردم.وحشوووت زده توی تاریکی دنبال کلید برا دیوار های 

 .سچید و تمیر رو میکاویدم

 ...شتکردم...ان ار که اصال کلید برا نداولی پیداش نمی

با دیدن ساعت که پن  و پن  د یره بود اصال همه چیرو فراموش کردم و سریع گوشیمو توی جیبم 

 .گذاشتم

 .هول شده بودم...نمی دونستم باید چیکار کنم

 .همین طور دویدم سمت جایی که ازش صدا می اومد...یعنی دروا ع دنبال صدا رو گرفتم و رفتم

ر که احسووووووام میکردم  طراتی از اب به صووووووورت من هم دی ه نردیک نردیکش شووووووده بودم.انرد

 ...میخوره

موهایی که از زیر بافتم بیرون اومده بود رو پشت گوشم فرستادم و با ترم دوباره گوشیمو از جیبم 

 .در اوردم

همین که اومدم دنبال صوووودا چراغ  وه رو چرخ بدم و اطرافمو ن اه کنم،صوووودایی از بی سوووویمم بلند 

 درش اوردم و به صدای شایان گوش دادم شد...از توی جیبم

 شایان _ باران صدامو داری؟

  بله _

 شایان _  وبی؟

 .اومدم جواب بدم که پشتش صدای شهریار اومد

 شهریار _ چیری پیدا کردی؟

 .نه هنوز.صبر کنید _

 شایان _ اوکی

 .سیم رو دوباره توی جیبم  رار دادمصدا  طع شد و من بی

 ...با ترم نور چراغ  وه رو روی زمین اندا تم

 ... ون...همه جارو گرفته بود

 ...گرفتم که رسیدم به چاهراهی که میرفت رو
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چراغ  وه رو از سوووووورامیکا یکم باالتر بردم...پایه وان...ازش  ون می اومد...کمرن ...ان ار که با اب 

 .مخلو  شده بود...درست مثت همون  ونی که روی زمین بود

 بردم به این فکردم که چی  راره ببینم؟؟همین طور که گوشی رو پایین تر و باالتر می

 

 پارت_صد_سه#

 

 .نور گوشی رو باالتر و باالتر گرفتم

 ...تونستم بخورم یره به تصویر روبه روم هیی تکونی نمی

  ... وردمکشیدم و نه تکونی میدم و نه جیغ میلبام باز و بسته میشدن ولی نه حرفی میر 

 ... ون... ون... ون

 ...امروز توی این تیمارستان فرط  ون دیدم و  ون

 ...ولی این دفعه...این دفعه دی ه یه  طره و دو  طره نبود

 ...یه وان بود که تمام اب دا لش با  ون یکی شده بود

 ...ط  ون  را شده بودیه  انم مسن وسط اب  را شده بود...شایدم وس

دوشووووی که باز بود...دسووووته شوووویر که پر از  ون بود...جای ان شووووتای  ونی روی دیوار...سوووورامیک 

سووووچید پر از  ون...وانی که رن   رمر  ون جای سووووچیدی بی اندازش رو گرفته بود... موهای پر از 

 ... ون امر و صورت  رمر که در وصچش فرط میشه بازم گچت پر از  ون

 ...همه انردر  رمر بود که باعث شده بود سچیدی حمام روهم  رمر ببینم همه و

 .به  ودم اومدم و جیغ بلندی کشیدم

هول کرده گوشووووووی رو روی زمین پرت کردم که اونم بین اب و  ون گم شوووووود و  اموشووووووی چراحش 

 .نشون از سو تنش داد

 .دستامو سمت امر دراز کردم و سرشو باال گرفتم

 .ه ای از  ون بودشکاف روی سرش چشم

 .چشمای بازش بهم  یره شده بودن

 .ان ار که فریاد میردن...یه فریاد  اموش

سووور آمرو ول کردم و دویدم سووومت در... ودمو از اون حموم لعنتی بیرون پرت کردم و پشوووت سووورم 

 .درو محکم بهم کوبیدم و بهش تکیه دادم
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 .اشکام سرازیر شدن

 «...امر...ا...امر موو...مرده» بچها با ن رانی دورم جمع شدن که با حش حش گچتم:

نمی دونم از ترم گریه میکردم یا از حم...ولی هرچی که بود االن فرط اینو میدونسووووووتم که نباید 

 !...بعد این همه سال مادر بررگمو اینجوری میدیدم

 ...و صدای گرم هوروش کمی ارومم کرد به طور ناگهانی توی بغت برادرانه ارشام فرو رفتم

 ...هوروش _ ن ران نباش باران...هیی اشکالی نداره

به جای دسووووووتام که روی سوووووووییشوووووورت سووووووچید ارشووووووام مونده بود  یره شوووووودم و دوباره یاد امر 

 .افتادم...دستام پر  ون بود

 .ارشام دستی روی موهام کشید و منو از  ودش جدا کرد

 « .اره،همه چیر درست میشهاشکال ند» پشت بندش گچت:

 « .با شهریار برو توی ماشین،ماهم االن میایم» بعد منو سمت شهریار هت داد و گچت:

 .به سک سکه افتاده بودم...سری تکون دادم و دنبال شهریار رفتم

 .شهریار برام  الب گرفت و من پریدم اون طرف

 ...ندا تتاریکی کوچه منو یاد حمام اندا ت و دوباره لرز به تنم ا

شهریار سریع اومد در ماشین رو باز کرد و منو به سمت ماشین راهنمایی کرد.نشستم و  ودشم 

 .کنارم نشست

کم کم یه بحثی رو پیش کشووید و شوورود کردیم به حرف زدن...میخواسووت حواسووم پرت بشووه و به 

 .امر فکر نکنم...تا یه جایی موفش هم شد

 

 رپارت_صد_چها#

 

پسرا که اومدند از صحنه عکس گرفته بودن و البته مهم تر از همه گوشی منو اورده بودن تا کسی 

 .نچهمه ما اونجا بودیم

 .حاال  وبه اونا حواسشون بود،وگرنه من که اصال یادم نبود

ه و  الصووووه تا اومدیم برسوووویم به مخچی اه سوووواعت هچت بود.بعد هم تا اومدم اون لبام مسووووخر 

 .تیرکمون رو در بیارم و پسرا هم لباساشون رو عوض کنند و منو برسونن  ونه ساعت شد هشت

****************** 
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 :دم در  ونه همشونو مخاطب  رار دادم

 . وام.امروز به حیر از ناراحتی هیی سود دی ه ای براتون نداشتمبچها من وا عا معذرت می _

 .راحت مچصت داشته باشیشهریار _ باران بهتره بری یه است

 .لبخندی زدم و بعد از  داحافدی کلید رو توی در کردم و وارد  ونه شدم

صووودای ماشوووین که از  ونه دور میشووود باعث شووود منم پا تند کنم و پارکین  بررگ سوووا تمونو رد 

 .کنم و سوار اسانسور بشم

از اسوانسوور که بیرون اومدم در حالی که سوعی میکردم از لرزش پاهام کم کنم به سومت واحدمون 

 .رفتم

 .همین که یکی از پاهامو دا ت گذاشتم سوزشی روی گونم احسام کردم کلیدو توی در کردم و

 ...گذرهمیدونستم دان از  یرم نمی

 .رو دیدم با شنیدن صدای پایی به بیرون ن اه کردم که د تر همسایه

 .رابطم با دان  وب نبود.ولی دوست نداشتم کسی در این مورد چیری بدونه و ف ولی کنه

 ...کامت وارد  ونه شدم و درو بستم

 ... امت بلند دان د یرا توی حلرم بود...از بس که بهم نردیک بود

 ...بدون توجه بهش کچشامو از پاهام در اوردم و به جاش دن ایی روفرشی هارو پوشیدم

 ...ی حرکاتم رو زیر ندر داشتدان  یره همه

کچشامو دستم گرفتم و بدون اینکه به چشماش ن اه کنم تا چشم تو چشم بشیم دستمو گذاشتم 

 ...تخت سینش و سعی کردم به عرب هلش بدم

 ... وردولی اصال هیی تکونی نمی

 ...ا م بین ابرو هاش منو میترسوند

یلی میخندن و  ونسووورد هسوووتن و تی ا م میکنن و عصوووبانی باید به وا عیت ب م،کسوووایی که  

 .میشن  یلی ترسناکن

 ...دان یه دستشو روی بازوم گذاشت و یه دستشو باالی سرم روی در

 ... لبم مثت گنجشک تندتند میرد

 !!!زوری به ان شتاش داد و نا ناشو توی بازوم فرو برد

 !ر درد گرفت؟یه لحده پیش  ودم فکر کردم م ه گرگه که دستم انرد
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برای چند لحده چشمامو روی هم فشار دادم که و تی بازشون کردم با دوتا تیله ی رن ی چشم تو 

 ...چشم شدم

 ...ای بود که بهم  یره بودیم و فشار دست دان هرلحده بیشتر میشدچند د یره

 ...داد سمت موهاماون یکی دستشو از در برداشت و سوا

 ...چن ش گرفت شالمو کنار زد و موهامو توی

 ...محکم موهامو کشید و من جیغ فرا بنچشی کشیدم

 

 پارت_صد_پن #

 

 « کجا بودی؟؟؟» دان از زیر دندوناش  رید:

 « . ونه عموم» با ترم گچتم:

 :صدای اروم و عصبانیش تبدیت شد به داد بلندی

 کنی...!؟دان _ حلط کردی...! از دیروز صبح تا حاال  ونه اون حرومراده چیکار می

زن عموم حالش  وب نبود،پیشووش » عصوبانی اما جوری که سوعی در کنترل صودام داشوتم گچتم:

 « !...موندم

 !دان _ یعنی هیچکی رو نداره که تو رفتی  ونشون...؟ م ه پسرش مرده بود...؟

 !...دان درست صحبت کن _

 !دان _ درست صحبت نکنم چی میشه مثالً...؟؟ درم ا الا راه اندا تی...؟

 !دان موهامو ول کن،درد داره _

 !نه تنها ولشون نکرد...بلکه بیشتر کشیدشون که دوباره جیغم بلند شد

 م ه اون موهای بیچاره چه گناهی کرده بودن؟؟؟

 ...ادبال ره ن اهشو از چشمام گرفت و روی کت صورتم دوران د

 !دان _ چرا رن ت پریده...؟  ونه عموت چیری ندادن بهت بخوری...؟

چرا اتچا ا دادن،فرط زیاده روی کردم حالم بد شوووووده.حاال اگه میشوووووه و جناب اجازه میدین،برم  _

 !...بخوابم

بامن زندگی کردن » با این جوابی که بهش دادم  ونش به جوش اومد و توی صووووورتم داد کشووووید:

 !...انون داره،به  وانینش هم عمت نکنی بد میبینی  انم کوچولوالکی نیست، 
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عه...؟  انون داره...؟حرفای جدید...؟که زندگی کردن باهات  انون » منم مثت  ودش داد کشوویدم:

 «!... وام صد سال سیاه باهات زندگی نکنم تا  انون نداشته باشهداره...؟ می

 !دان _ حسابتو میرسم...د تره کصافت

 ...و باال اورد و محکم توی شکمم کوبیدزانوش

 ...از درد تو  ودم جمع شدم و از زیر دستش سور  وردم

 ...دی ه چیری نمونده بود پخش زمین بشم که همین طور که موهامو گرفته بود کشیدم باال

 ...از درد نای حرف زدن هم نداشتم

 ...احسام میکردم بیشتر از یه ضربه عادی دردم گرفته

 ...کشیدزیر دست دان به  ودم می یچم و اون برای یابت ن ه داشتنم فرط موهامو می همین طور

 ... یلی ناگهانی حالم بهم  ورد

 ...جلوی صورتمو گرفتم

 ...دان رفت کنار و من از کنارش گذشتم و  ودمو توی دستشویی اندا تم

 

 پارت_صد_شش#

 

وی بعد از چند د یره و تی اومدم بیرون دانو دیدم که با  یال راحت روی کاناپه لم داده بود و تی

 .کردتماشا می

 ...شالمو روی سرم مرتب کردم و رفتم سمت  روجی

 ...کچشامو که همون وسط رها کرده بودم پوشیدم

 :شدمهمین که اومدم دست یره رو فشار بدم با صدای داد دان سر جام میخکوب 

 دان _ کجا...؟

 « !میرم دکتر» حال گچتم: یلی اروم و بی

 !دان _ چه مرگته...؟

 بینی حالت تهود دارم؟؟نمی _

یه حالت تهود سوووووووادَم دی ه...چردر لوسووووووی.بعدم،م ه ن چتی  ونه عموت پور وری  دان _ 

 !...کردی؟؟؟ مال اونه
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 ا افتاد،اصال ربطش به تو چیه؟؟؟اول صبح هم یه بار این اتچا» عصبانی از ا الا س یش گچتم:

» 

 .سوییی ماشین رو که روی عسلی بود برداشت و پرت کرد سمتم

دان _ گمشوووووو نبینمت...ماشوووووینو سوووووالم میاری،مثت دفعه  بت عروسوووووکمو داحون کنی داحونت 

 !...میکنم

 ...سوییی رو برداشتم و از  ونه بیرون زدم

 « .جای دی ه بری زندت نمیرارم » بت از اینکه درو ببندم صداشو شنیدم که گچت:

 ...بی توجه بهش درو محکم بهم کوبیدم

 !هه...! مثت د ترا میمونه...به ماشینش می ه عروسک

 ...ماشینو از پارکین  برداشتم و روندم سمت نردیکترین بیمارستان

 .رفتم  سمت اورژانس و بعد از چند د یره وارد اتاا دکتر شدم

 !!!بون...دکترو می میه مرد سال  ورده  یلی مهر

و تی وارد شوووودم و سوووور و وضووووع بهم ریختمو دید سووووریع اومد سوووومتم و کمکم کرد روی تخت دراز 

 ...بکشم

 .دکتر _ د ترم چرا تنها اومدی...؟ حالت  یلی بده...! بدنت یخ زده و رن ت پریده

 !کسی رو نداشتم _

 .ر سن  رو اورددکتر  یره به حلره توی دستم سری تکون داد و رفت دست اه فشا

د ترم فشارت روی "نه" ... چرا انردر پایین؟؟؟ بیماری  اصی » و تی فشار  ونم رو گرفت گچت:

 داری...؟

 ...تونستم چشمامو باز ن ه دارمدی ه نمی

 « ...یکم اسم دا» ولی توی لحده های ا ر گچتم:

 ...چشام بسته شد و دی ه اجازه نداد جملمو تموم کنم

*************** 

 ...اروم الی چشمامو باز کردم

 ...اتاا تاریک بود

 اینجا دی ه کجاست...؟

 ...میتونستم از روزنه نور کمی که از پنجره به اتاا میتابید ف ای کوچیک اتا و ببینم



                 
 

 

 شادی|  برلیان تاریخ رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

171 

 

 ...با یاد اوری اتچا ات گذشته فهمیدم که توی بیمارستانم

 

 پارت_صد_هشت#

 

هی به سواعت ترریبا بررگ پذیرایی اندا تم.سواعت ده شوب بود و دان بازم روی کاناپه  وابش ن ا

برده بود . رفتم توی اشووو ر ونه چشووومم  ورد به دو پرم برن  و کبابی که  ریده بود.هه برای منم 

 ریده ،فکر میکردم بعد اون دعوا میخواد یک هچته باهام حرف نرنه و مثالً  هر باشووووووه.ن اهی به 

ظرف های کثیف توی سووووووینک اندا تم و بعد از تعویض لبام هام شوووووورود کردم به تمیر کردن 

 .اش ر ونه

 سووووته اومدم شوووورود کنم به  وردن کباب ها که گچتم گناه داره بذار صووووداش برنم رفتم کنارش و 

اروم صووووداش زدم، ولی با همین صوووودای آرومم سووووریع بیدار شوووود.از جاش بلند شوووود و درحالی که 

 «کجا بودی؟»می مالید گچت:چشماشو 

 .بیمارستان_

 «تا االن فرط بیمارستان بودی؟مطمعنی؟»با چشم نیمه باز به ساعت اشاره کرد و گچت:

 « .از حال رفتم...!  واب بودم تا االن»سری به نشونه ی اره تکون دادم و گچتم:

  . ابرویی باال اندا ت و کوسن کاناپه رو مرتب کرد

 م .  وردی؟دان_دو پرم کباب  رید

  نهف صدات زدم باهم بخوریم_

 دان_ وبه منم امشب کار دارم باید برم بیرون تا صبح نمیام

 « کجا؟؟؟» یه دفعه با صدای بلند گچتم:

 «چته...؟»متعجب و ا مو ن اهم کرد و گچت:

 .و...ولی من میترسم دان_

تا میتونم جلوگیری کنم از ای دونسووووووتم ن ماجرا.  وب مینباید اجازه میدادم بره، من  ول دادم 

  . میخواد بره سر کار اتش

 دان_ترم از چی باران؟بچه شدی؟

 !نه بچه نیستم دان ، ولی شب تا صبح تنها بودن ترسناکه_

 «.فعال گشنمه ، توهم که با اون رن  پریدت داد میرنه گشنته بیا بریم شام»هوفی کرد و گچت:
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بعد از اون حرف رفت سمت سرویس بهداشتی . دان  یلی حساسه روی تمیری،مثت د ترا  بت 

از شام دستاشو میشوره لبام  وب می پوشه ، میر باید ترهین کرده باشه و  الصه روی نا نک 

زدن هم حسووواسوووه. بع وووی و تا وا عا احسوووام میکنم اون  انمه و من شووووهرش. از بس که بچه 

 !!!!سوسوله اَه

 .رو مرتب کردم و تکه مویی که افتاده بود توی صورتم رو دور ان شتم تاب دادم میر

 

 پارت_صد_نه#

 

 :صداشو درست از پشت سرم شنیدم

 !!دان _ اوفچچچچف، یلی گشنمه

 « .منم همین طور،بشین» برگشتم سمتش،لبخندی زدم و با اشاره به میر گچتم:

 ...روشت و منم روبهدان نشس

 . وردیمهر دوتامون مثت کسایی که یک سال تو جن ت موندن تندتند حذا می

 « .راستی باران،من  صد دارم یه مهمونی ب یرم» دان یکم سرعت حذا  وردنشو کم کرد و گچت:

 !... ب ب یر_

 وام کنم! می  وام که ازت اجازه ب یرم.میخوام به عنوان کُلچَت اسوووووتخدامتدان _  انمم...نمی

 !!!برای فردا،شام و عصرونه اماده کنی

 !دونم همچین کاری کنم،و بنابراین یه  دمتکار می یریمن الزم نمی _

 !...کردمدان _ اگه  رار بود  دمتکار ب یرم که با تو ازدواج نمی

 دا  کنهدوباره داشت بحثمون میشد و من این بحثو شرود کرده بودم...حاال اونی که تمومش می

 !!!میدونه کیه

 !حاال که باهام ازدواج کردی و من شام اماده نمیکنم _

دوتا  انواده چهار نچره،عمه هام...دوتا سووووه نچره » دان همین طور که از جاش بلند میشوووود گچت:

هم عمو هام...با پدرم و زن جدیدش میشوووون شووووانرده تا،با  ودمون دوتا،هجده تا میشوووویم.به این 

 !بینمتیم گلم.صبح میتعداد حذا الزم دار 

 ...و از اش ر ونه بیرون رفت
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ره بیرون بینمت" یعنی داره میتمام حرفاشووو ول کردم و اون تیکه ا رو فرط چسووبیدم. "صووبح می

 که  راره صبح همدی ه رو ببینیم؟؟

 اره دی هفپس چی؟ +

 !...هیچی نخودچی

 .هه هه...بامره...بلند شو برو دانو بچسب تا نرفته +

 .از ساالد  وشمره ای که درست کرده بودم دل کندم و از اش ر ونه بیرون زدم

 .رفتم سمت اتا مون و با دوتا تره وارد شدم

 « !دان جمع کن  ودتو» با دیدن باالتنه برهنش گچتم:

 .دان _ تو بدون اجازه وارد شدی،تویی که باید چشماتو درویش کنی

 .من در زدم دان _

 .میاد اجازه داده باشم بیای دا تدان _ ولی من یادم ن

 !...شما اجازه ب یرم ا ااا دونم ازاین اتاا مال منم هست و نیازی نمی _

 !...رویی هم هست.میتونی بری اونجا.من فکر نمیکنم اینجا جای تو باشهدان _ اون اتاا روبه

 .عصبانی از حرفش گوشیمو از روی میر تحریر چن  زدم و از اتاا بیرون زدم

 ...رویی شدمو محکم بهم کوبیدم و وارد اتاا روبهدر 

 ...الم و روشن کردم و پرده هارو از ندر گذراندم

 

 پارت_صد_ده#

 

پرده های آبی و یه تخت دونچره نیلی رن .کمد طوسوووووی و عسووووولی های آبی.فرش وسوووووط اتاا هم 

 .ودنیلی بترکیبی از رن  های آبی،طوسی و

 !چطور من حتی برای یک بار هم این اتا و ندیدم؟

 یعنی حتی برای کنجکاوی هم وارد این اتاا نشدم؟؟

 ... سته روی تخت نشستم و گوشیمو توی دستم چرخ دادم

سو ته بود،هم گوشیم و هم زندگیم...با سو تن گوشیم فهمیدم که زندگیمم سو ته...این گوشی 

تش سو ته،هم من،هم گوشی که برام  ریده... سته شدم از این رو آتش برام  ریده...حاال هم آ

 .زندگی لعنتی...تحمت کردن دان مثت یه کابوسه برام
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 .کش موهامو باز کردم و روی تخت دراز کشیدم

 .در باز شد و  امت دان نمایان شد

 دان _  هری االن؟؟؟

 !!!جوابشو ندادم

 !...نه که بخوام  هر باشم!...اصال حوصلشو نداشتم

 دان _ به درا!!!  هر باش،فکردی من منتتو میکشم؟؟

هوووف...باران...اینجوری میرم سرکار حواسم هی دنبال توهه،یه ز ری » بازم جوابشو ندادم که گچت:

 « !!!برن

 .هه...یعنی حاال  یلی درست صحبت کرد باهام

 !ازت متنچرم _

 .دان _ کلمه  شن یه

باید جلوی دانو می به آتش فکر میکردم... گرفتم.نباید اجازه میدادم دوباره بی توجه به جوابش 

 .حال آتش بد بشه

داد منت دانو بکشوووم.مخصووووصوووا حاال که هرچی از دهنش در اومده از طرفی هم حرورم اجازه نمی

 !بود به من گچته بود

 ...یه دفعه یه چیری به مهنم رسید

 « !دان سر راهت منو برسون در  ونه عموم» و به دان گچتم:از جام بلند شدم و ر 

 «  ونه اون حروم  ور بری که چی بشه؟؟؟» عصبی گچت:

 .اوالً اون عمومه درموردش درست صحبت کن.دوماً میرم که حوام تو دنبال من نباشه _

 دان _ پرسیدم میخوای چیکار کنی؟؟؟

ترسووووووم...توام کووه داری ه اپووارتمووان بررگ میکووار  وواصووووووی نمیکنم...ولی از تنهووایی،اونم توی یوو _

 !میری،منم میرم  ونه عموم.اینجوری نه من تنهام،نه شایان

 .نمی دونم چرا اسم شایان رو انتخاب کردم که ب م

بوواران اعصوووووووواب منو  ط  طی نکن.بیووا برو توی اتوواا  ودت بتمرگ منم زود » عصووووووبی گچووت:

 « .گردمبرمی

من از تنهایی توی شب میترسم،چه یه ساعت،چه کت شب.یا  »با لبخند اعصاب  ورد کنی گچتم:

 « .مونیمن میرم  ونه عموم،یا تو  ونه می
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 .عصبی درو بهم کوبید و رفت بیرون

 .لبخند شیطانی زدم و روی تخت ولو شدم

 :-)ترسمحاال  وبه اصال هم از تنهایی و تاریکی نمی

 ...بی حوصله از جام بلند شدم و رفتم بیرون

 

 پارت_صد_یازده#

 

 ...یه د یره هم نمیتونم یه جا بمونم

 .شدصدای تلویریون از توی پذیرایی شنیده می

رفتم نردیک و دیدم دان با لبام راحتی روی کاناپه ولو شوووووده و داره سوووووینمایی "هالووین تسوووووخیر 

 .مرگ شده" رو میبینه

 «!شو پچیال بیار.این فیلم ترسناکه،باحالهبلند » کنارش نشستم که گچت:

 م ه نوکرتم؟؟؟ _

 !دان _ باران...جون من،توی  ونه ن هم داشتی دی ه اعصابمو بیش از این  ط  طی نکن

 !...دیدم راست می ه  ودمم  سته شدم،برار یکم به مغرم استراحت بدم

 « ! یلی  ب» بنابراین گچتم:

 .از جام بلند شدم و رفتم سمت اش ر ونه

یه ظرف از تخمه و یه ظرف از گوجه سووووووبر و یه ظرف از پچیال پرکردم و با چنتا لواشووووووک و ژله دادم 

 .دست دان

 .رفتم المف هارو  اموش کردم و اومدم کنارش نشستم

 «!!! رار بود فرط پچیال بیاری ها» همه  وراکی هارو چید روی میر و گچت:

 !...دلم میخواست  ب من _

 !!!دان _ من که ن چتم چرا که.بخور اصال همش مال تو

 ...لبخندی زدم که بین تاریکی پنهان شد و شرود کردم به  وردن  وراکی ها

************** 

 ...دی ه آ رای فیلم بود

 ...شدید دستشویی داشتم
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 ...تونستم از جام بلند شمولی دان سرشو گذاشته بود روی پاهام و نمی

 ! واسته د تر بشه اشتباهی پسر شده،بعد این وجدان می ه نهمن می م این می

 !من کی گچتم "نه" ؟ +

 یعنی ن چتی؟؟؟

 !نه +

 ! ب االن دی ه گچتی

»  سووووورهم گچتم:سووووورهم پشوووووتو پشوووووتپوسوووووته آ رین لواشوووووکمو توی ظرف اندا تم و تندتند 

 «!!!دان...!دان...!دان

 « !چی شده؟!...کجا؟!...چی؟چیه؟!...» از جاش پرید و گچت:

 ...از جام بلند شدم و دویدم سمت دستشویی

 !!!وی نشسته! د یرا با همون  یافه تعجبیو تی اومدم بیرون دیدم هنوز همون طور  یره به تی

 « !فیلم که تموم شد.پاشو بریم بخوابیم دی ه» با  نده رفتم سمتش و گچتم:

 .توی دستشویی برای مسواا زدنبه  ودش اومد و از جاش بلند شد و رفت 

من هم وسوووووووایلی که روی میر بودن رو جمع کردم و و تی دان اومد بیرون،رفتم مسووووووواکمو زدم و 

 .بعدش یه راست راه اتاا  وابو گرفتم

 ...انردر تکون  وردم و این ور اون ور شدم،آ رم  وابم نبرد

 !نبایدم ببره،یه صبح تا شب  وابیدی +

 .شعور،گوشی دان رو از روی عسلی برداشتم و به ساعت ن اه کردمبی توجه به وجدان بی

 !!!سه و نیم

 ...از جام بلند شدم و رفتم سمت کمد لبام هام

 ...داشتم که برم حمامداشتم حوله و لبام برمی

 :صدای دان متو چم کرد

 !دان _ کجوووووا؟

 ...هووووووف _

 !مش  ودمو حچظ کنم...اصال  وشم نمیاد که مشکوکه بهمسعی کردم  ونسرد باشیم و ارا

 :محکم گچتم

 حمام _
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 « !نصف شبی؟» دان در برابر صدای محکم من با صدای  وابالویی گچت:

  وابم نمیبره،مشکلیه؟ _

 !دان _ به درا

 

 پارت_صد_سیرده#

 

 حرفاشو درا نمیکردم...چی می ه اصال؟؟؟

گچت "پس با بهت برگه سونوگرافی رو گرفتم و بعد از حساب کردن پول،بی توجه به منشی که می

 .فردا بیا جواب ازمایشت رو ب یر" از بیمارستان بیرون زدم

 .گچت " انم سرعتت حیر مجازه" فرط بهش ن اه کردممثت یه مرده در جواب پلیس که می

گچت "چرا ماشوووووینو بی اجازه بردی" فرط دان که می وارد  ونه شووووودم و در جواب داد و بیداد های

 .بهش ن اه کردم

وارد اتا مون شوووووودم و روی تخت دراز کشوووووویدم و در جواب سوووووورف که بهم دهن کجی میکرد فرط 

 .بهش ن اه کردم

 ...انردر ن اه کردم که آب شد و ریخت روی سرم...اوار شد روی سرم

 حاال من چه  اکی به سرم بریرم؟؟؟

 چیکار کنم؟؟؟ با این بچه

 بکشمش؟؟؟

 !!!آره سرطش میکنم

 !!!نه گناه داره +

 !!!این بچه باید بمیره.نباید بیشتر از این بررگ بشه...نبووووووواید

 !...اشکی از گوشه چشمم چکید...و بعدی...و بعدی...بالش زیر سرم کامت  یس شده بود

این بچه نباید زنده می موند و یکی میشوووووود مثت  ودم...کسووووووی که ارزو کنه پدر و مادر نداشووووووته 

 !باشه...نمیرارم... نمیشه....نباید این بچه زنده بمونه

 یعنی وا عا میتونی بچه  ودتو بکشی؟؟؟ +

 میتونم؟؟؟

 !!!نه نمیتونم



                 
 

 

 شادی|  برلیان تاریخ رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

178 

 

 !!!چرا میتونم

 !ارهفباید بتونم

ردر عذاب وجدان می یری؟ اصوووال شووواید دی ه نتونی به روز های دونی اگه اونو سووورط کنی چمی +

 !اول برگردی...تو میشی یه  اتت

 !بلند سر وجدانم داد کشیدم...باید  چه میشد...وگرنه  ودم  چه میشدم

 ...اشکام کم کم چشمامو تار و تار تر کرد و همین طور باعث شد کم کم چشمام گرم بشه

 ...ی از جا پریدمدوباره با دیدن اون  واب لعنت

 ...همون  واب  بلی بود

 ...ترسناا و وحشت بران یر

 چی بود این  واب؟؟؟

 چی از جونم میخواست؟؟؟

 !موهامو توی دستم گرفتم و کشیدمشون...شاید کمی از سردردم کم شد

 ...به ساعت ن اه کردم

 یازده_ظهر

 ...موهامو رها کردم و از روی تخت پایین اومدم

 اون بچه بود...چیکارش کنم؟؟؟همش مهنم مشغول 

 .رفتم توی اش ر ونه و یه  رص مسکن پیدا کردم و  وردم

 ...داشتم فکر میکردم که پیش کی برم برای سرط بچه که یاد اون برگه ای که دکتر بهم داد افتادم

هاتو  گچت "و تی جواب سووووووونوگرافی و ازمایش رو گرفتی برو جازه داد دارو  گه ا پیش این دکتر ا

 ".ب یر

 ! وبه برم پیش اون دکتر.ضرر که نداره

 ... یلی گرسنم بود

 .یه بیسکوییت از توی کابینت برداشتم و شرود به  وردن کردم

 

 پارت_صد_دوازده#

 

 ...با  وردن آب سرد به بدنم حس  یلی  وبی بهم دست داد
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 !یه دفعه یادم افتاد که باید صبح برم ازمایش و سونوگرافی

 ...نردیک ساعتای چهار و نیم بود که از حموم اومدم بیرون و رفتم که بخوابم

گوشی هم ندارم که ساعتشو کوا کنم صبح برای ازمایش بیدار بشم.حوصله اینکه سه ساعت 

 ...توی کمد دنبال ساعت رو میری ب ردم هم ندارم

 ...همین طور که به این موضوعات فکر میکردم کم کم چشمام گرم شد و به  واب رفتم

 ...با دیدن  واب وحشتناکی از جا پریدم

 ...ترسیده نچس نچس میردم

 !تاحاال از  وابی انردر نترسیده بودم... یلی ترسناا بود

 واب بود اندا تم. وبه امشووووووب نرفت بیرون ،وگرنه با این  وابی که من  ن اهی به دان که کنارم

 ...ترسمدیدم هرچردر هم که نترم باشم ا رش تنهایی می

 .به ساعت گوشیش ن اهی اندا تم

 ...شش

 ...از جام بلند شدم و رفتم سمت اش ر ونه

ردن شدم و رفتم که اماده با به یاد اوردن اینکه باید برم ازمایش و سونوگرافی بیخیال صبحونه  و

 ...بشم

 .برای ا رین دفعه توی آینه به  ودم ن اه کردم

 .سوییی ماشین دان رو از روی میر تحریر برداشتم و از  ونه بیرون زدم

 !!!چردر صبح زود هوا  وبه...باید ازین به بعد صبحا بیام پیاده روی...یکمی هم چاا شدم

تر برام نوشووته بود رو به منشووی دادم و اونم ازم  واسووت رسوویدم به بیمارسووتان...نسووخه ای که دک

 .صبرکنم تا دونچر جلوم برن دا ت و بعد من برم برای ازمایش

 ...سونوگرافی هم بعد از ازمایش باید برم

 .اون دونچر  یلی زود رفتند و نوبت من شد

رفتم دا ت...د تر جوانی با بد ا ال ی به سوومتم اومد...سوورن  رو محکم توی دسووتم فرو کرد و با 

 ... شونت ازمایشمو گرفت! انردر که سر پن  د یره نشده تموم شد

 ...و تی  ون دستم که  یلی هم کم بود بند اومد،رفتم دا ت اتاا سونوگرافی

 ...و  یلی هم مهربون بوداین  انمه برعکس  بلی سنش به سی سال میخورد 

 !دکتر _ عریرم مانتوتو دربیار دراز بکش روی تخت
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 ...کاری که گچت رو کردم

اومد سووومتم و کمی ازون ماده چندش اور روی شوووکمم مالید.دسوووت اهشوووو روی شوووکمم  رار داد و 

 .شرود کرد به تکون دادنش

 دکتر _ چند سالته عریرم؟؟؟

 !بیست و پن  _

 !کوچولوی شیطون توی شکمت داری دکتر _ تبریک می م،یه

درسووت صوودای دکتر رو نمیشوونیدم...فکر کنم  یلی صوودای ضووریف و ارومی داشووت...ا ه انردر 

 .اروم صحبت کرد که من به حیر از جنبش لب هاش هیی چیر دی ه ای نچهمیدم

 « !ببخشید من نشنیدم...میشه یکم بلند تر صحبت کنید؟» به همین دلیت گچتم:

و وووووله ای.و حتی االن دکتر _ عریو ورممم...معلومه  یلی هیجان زده شدی.راستش گچتم که تو حامو

 !!!دو ماهت هم هست

 ...لرزید...با بهت به دکتر  یره بودمدستام می

 «  وشحال نشدی؟؟» لبخند روی لبش بررگتر شد و گچت:

 ...چر یدان ار که دنیا دور سرم می

 ...از روی تخت بلند شدم

 ...دکتر از اتاا  ارج شدمبی توجه به 

 !این عادیه...االن  یلی  وشحال شدی...هیجان زده ای» صداشو شنیدم که گچت:

 

 پارت_صد_شانرده#

 

به دان گچتم: ناراحتی رو که » با  حذا میدیم.کی بریم حمام؟و ت  یاز داغ و  حاال بوی گند پ دان،

 «نیست!؟

 !می ی.االن مهمونا میرسن دان _ وای راست

 «!دان،باید پن  د یره ای حمام کنیم» نچس عمیری کشیدم و گچتم:

 .و هردو با سرعت به سمت حمام دویدیم

 .داشتم لبام می وشیدم که صدای زن  در اومد

 !وااای اومدن
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 !این دان وسواسی هم که هنوز توی حمام بود

 .سریع لبام پوشیدم و یه چادر رن ی اندا تم سرم و دویدم دم در

 .درو که باز کردم با جابر مواجه شدم

 .یه  انم شیک پوش مو زرد هم کنارش بود

 !یاد طالبی افتادم

 .چادرمو محکم تر گرفتم و سعی کردم لبخندمو پنهان کنم بین پره های چادرم

 .ردستی روی سرم کشیدم و چادرمو اوردم جلوت

  «.بچرمایید» با صدایی که حرص بینش بیداد میکرد گچتم:

 جابر _ سالم د ترم، وبی؟

سووالم عمو جان،به لطف شووما » با دیدن ا وام دان پشووت سوور جابر لبخند مسووخره ای زدم و گچتم:

 «!حالم  وبه

 .حرفم پر از کنایه بود

گچت که دان ازش می جابر وارد شوود و پشووت سوورش  انمی که فکر کنم همون زن جدید جابر بود

 .وارد شد

 .یه  انم مسن اومد که سالم گچتم

اونم  یلی  شووووووک و جدی جوابمو داد.این یکی مثت  بلی با عشوووووووه حرف نمیرد،در وا ع انردر 

 . شک و جدی بود که هیچی ن چتم و رفت نشست

 .یه مرد  یلی مهربون پشت سر اون  انم بود

 «!سالم د ترم» دن گچت: بت از اینکه دهن باز کنم برای سالم کر 

 «!سالم ا ا!  وش اومدین» لبخند گرمی تحویلش دادم و گچتم:

 «!حامد هستم.همسر عمه فخری» مرد لبخندی زد و گچت:

 .یه همون  انم  شک و جدی اشاره کرد که حاال روی کاناپه نشسته بود

 !باید ب م که اصال بهم نمیان

 !من هم بارانماز اشنایی باهاتون  وشبختم ا ای مهربان. _

مرد سوووری به نشوووونه فهمیدن تکون داد و و تی از کنارم رد میشووود چشووومکی بهم زد و در گوشوووم 

 «!اون مو زرده هم ایناز،مثت گربه میمونه» گچت:

 .تازه  ندم به  اطر طالبی بند اومده بود که دوباره یه لبخند پت و پهن روی صورتم جا گرفت
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 .الیک گرفتم که اونم لبخند پنهانی زد و رفت نشست برای ا ا حامد جوری که بریه نچهمن

 .کنه یلی جالبه، یه مرد چهت/پنجاه ساله مثت یه پسر شونرده/بیست ساله رفتار می

 .دوتا پسر که فک میکنم هم سن و سال دان بودن و دو لو هم بودن جلو اومدن

 

 پارت_صد_پانرده#

 

 .هنوز هم چهرش پر از شک بود

 .چشماشو ریر کرد و اومد چیری ب ه ولی لبهاشو که از هم باز کرده بود دوباره بست

 «باش» روی هم فشارشون داد و گچت:

 .و از اتاا بیرون رفت

 ...اروم روی تخت نشستم و توی آینه روبه روم به  ودم  یره شدم

 .رد اتاا شد و ریشه افکارم رو پاره کردهنوز همین طور به  ودم  یره بودم که دان وا

 دان _ همه اینایی که نوشته بودی رو  ریدم.توی آش ر ونه گذاشتم.دی ه با من کاری نداری؟

 «.چرا...بیا دنبالم» گی  از جام بلند شدم و گچتم:

 .باهم وارد اش ر ونه شدیم

 «!دستاتو بشور» رو بهش گچتم:

 ار بکشی؟دان _ م ه من کُلچَتم؟ میخوای ازم ک

 .دان اعصاب منو  ورد نکن.و ت نداریم،دیر میشه.باید بیای کمک تا سریع تر تموم بشه _

 :از توی آش ر ونه به ساعت توی پذیرایی  یره شدم و ادامه دادم

 ساعت دوازده،زود شرود کن.مهمونات ساعت چند میرسن؟ _

 !دان _ سه

 !وای!...پس بدو _

 .هردو دستامونو شستیم

 .دم به دان و گچتم الک کنه. ودم هم شرود کردم به شکستن تخم مرحهاکمی ارد دا

دانفبرای » اصال حوصله اینکه فکر کنم چی ب رم برای شام رو نداشتم.برای همین روبه دان گچتم:

 «شام چی ب رم؟
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کشووووووی،پس جمع ببند،ب و چی ب ریم.دوماً باید دوتا حذا اماده دان _ اوالً که داری از منم کار می

م.سوماً میتونیم فسنجون به اضافه یه پیش حذای  وب مثت هات چی س و یه دسر  وشمره کنی

 .مثت فرنی اماده کنیم

 .با فسنجون موافرم.با دسر هم موافرم.ولی برای پیش حذا سوپ اماده میکنیم _

 .دان _ من سوپ دوست ندارم

 !مجبور نیستی بخوری _

 !دان _ مجبور نیستی ب ری

 .بیش از این حوصله بحث نداشتم

 .برای همین شرود کردم تند تند اماده کردن وسایت

 .نردیکای ساعتای سه بود که ترریباً همه چیر اماده بود

 .کیک،ژله،فالوده شیرازی و بستنی هم توی یخچال فریرر بود

 .فسنجون سر گاز بود و فرنی رو گذاشتم بعد اماده کنم و سوپ هم اماده بود

 .که کلی هم هات چی س اماده کرده بودیمالبته 

 .همراه دان از اش ر ونه بیرون اومدیم

 .و بلند زدیم زیر  ندهن اهی به همدی ه اندا تیم 

 .همه جونمون پر از ارد و رن   وراکی و روحن و تخم مرغ بود

کی.دور کمی از ارد ها روی موهای دان بود.کنار بینیش تخم مرحی بود و دسووووووتاش پر از رن   ورا

 .لبش هم سوپی بود

 .حاال  وبه سوپ دوست نداشت و نا نک زده بود

 

 پارت_صد_هچده#

 

 «!سالم» هردو همرمان گچتند:

 «!اریا هستم» تک  نده ای کردم و جواب سالمشونو دادم که یکی از اونا گچت:

 «!من هم آرین» اون یکی هم گچت:

 «.میدونم باران هستی» از کنم که یکیشون گچت:اومدم دهن ب

 .بعد وارد شدن و روی کاناپه ها نشستنو
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 .یه زن و مرد دی ه هم اومدن و  یلی  شک و جدی سالم دادن و نشستن

 .پشت سرشون یه پسر که بهش میخورد شونرده/هچده سالش باشه وارد شد

 .ان ار  بالً اونو یه جایی دیدم

 .ه با لبخند جواب سالمشو دادم و حالشو پرسیدمپسر بلند سالمی داد ک

 پسر _ ممنون،توچطوری باران جان؟

 ...ابرو هام باال پرید

 ممنونفما  بال همدی ه رو جایی ندیدیم؟ _

پسر _ چرافدر بیمارستان...اون روز پات شکسته بود.ان ار اتش جان  یلی ناراحت شد و تی منو 

 .دید. ب حش هم داشت

شووووواید میدونسوووووت از طرف جابر اومدم تا دوباره تورو » و تی از کنارم رد میشووووود در گوشوووووم گچت:

 «!بدزدم

 .انردر تعجب کردم که نتونستم چادرمو ن ه دارم و افتاد روی شونه هام

 .نچر بعدی یه د تر زشت جلف بود و بعدی یه مرد و زن دی ه

 . الصه که همشون وارد  ونه شدن

 !، یه د تر به اسم پریناز و یکی به اسم پریا یه زن و شوهر دی ه

 .روی این همه مهمونی که این دان ردیف کرده بود ایستادماومدم روبه

 جابر _ عمو جان دان کجاست؟

 !حمامه،االن دی ه میاد _

 .بعد با اجازه ای گچتم و رفتم توی اتا مون

مشکی عوض کردم و موهامو دم اسبی  چادرمو کنار گذاشتم و لباسامو با یه آستین دار و یه شلوار

 .بستم و یه شال روی سرم اندا تم

چهره کم ارایشوووم در برابر صوووورتای اون زنا هیی بود،ولی  وبیش این بود که  ودم از  ودم راضوووی 

 .بودم

 .رفتم توی اش ر ونه،چای سازو توی برا زدم و شرود کردم اماده کردن میوه ها

با همه سوووالم احوال پرسوووی کرد و اومد کمکم چایی و کیک اورد و میوه هارو که بردم.دان هم اومد.

 .باهم کنار مهمونا نشستیم

 .کت و ت به اون پسر نوجوون  یره بودم.اونم همین طور.البته من با بهت و اون با شرورت
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 پارت_صد_چهارده#

 

 «دت که نرفته عصرونه و شام آماده کنی؟؟؟باران! یا» دان اومد توی اش ر ونه و گچت:

 !وااای

 حاال این یکی رو دی ه چیکار کنم؟؟؟

 !حوصله بحث با دان روهم نداشتم

 .بنابراین الکی سری به نشونه "اره" تکون دادم

 !دان متعجب از اینکه چرا باهاش بحث نکردم از اش ر ونه بیرون رفت

 .از جام بلند شدم و رفتم سمت کابینت

 !شاید اگه شرود به کاری کنم یکم مهنم مشغول بشه و دی ه انردر به این بچه لعنتی فکر نکنم

 !مغرم اصال کار نمی کنه

 حاال چیکار کنم؟؟؟

 !!! وام چیکار کنمفهمم میاصال نمی

 .چر یدم و هرباری در یکی از کابینت های آش ر ونه رو باز و بسته میکردمدور  ودم می

حواسمو سر جاش بیارم...کمی مهنو مرتب کنم و  لوتش کنم... لوتش کنم سعی میکردم کمی 

کنه یا نه!...اصووووال  ودم برای دونم اصووووال مغرم به  ودم هم فکر میاز فکر بچه ، دان و اتش...نمی

 ! ودم مهمم؟!...برای دی ران چی؟

 !اره ف برای بچت.اون بچه توهه و اگه اونو سرط کنی بچه  ودتو کُشتی +

 ...روی سرم گذاشتم و بلند جیغ کشیدم دستمو

 «چی شده؟» دان دوید توی آش ر ونه و دست اچه و سرگردان گچت:

 ...کشیدمبی توجه به صدای دان و اون استرم توی صورتش فرط جیغ می

 .سمتم اومد و دستمو گرفت و از روی سرم برشداشت

 ...صدای جیغم بند اومد و تی دستم توسط دان گرفته شد و از روی سرم پایین اومد دی ه

 .کمک کرد و منو روی یه صندلی نشوند...یه لیوان آب به زور به  وردم داد

کمی ساکت ن اهم کرد و بعد بال ره دهن باز کرد و سوالی که معلوم بود  یلی مهنشو درگیر کرده 

 :رو پرسید
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 دان _ چت شد باران؟

کنم،ا ه مهنم هنوز داشووووووت جیغ  زدم...تمام مدت فرط سووووووعی کردم مهنمو ارومنچس نچس می

 ...کشیدمی

 «!هیچی» صدامو صاف کردم و گچتم:

 .ان ار جونمو گرفتند تا اومدم این یه کلمه رو به زبون بیارم

 دان _ ا ه یعنی چه که هیچی؟چرا مثت دیوونه ها جیغ میکشی؟؟

چی توی  ونه دان به جای حرف زدن بلند شو برو چیر میر بخر بیا،هی» بی توجه به حرفش گچتم:

 «.نداریم

 .هوفی کشید و از جاش بلند شد

 .دان _ بنویس روی یه برگه.یا که ام کن برام

 .اومدم از جام بلند بشم که حالم بهم  ورد

 .سریع جلوی صورتمو گرفتم و رفتم سمت دستشویی

 .و تی اومدم بیرون دان و در دستشویی دیدم

حرفم که  کنی! چت شوووده  ب؟!کشوووی! اسوووتچراغ میدان _ معلوم هسوووت چت شوووده؟! جیغ می

 !زنینمی

 .جوابی در برابر سواالش ندادم و از کنارش رد شدم

 ...وارد اتا مون شدم.یه برگه برداشتم و شرود کردم به نوشتن

 شیر

 تخم مرغ

 مربا

 کاکاهو

 پودر ژله

 ...و

سووووووریع بیا! تا میام آمادش کنم طول » ایسووووووتاده بود و گچتم:دادم دسووووووت دان که کنارم  برگه رو

 «!کشه،دیر میشهمی

 

 پارت_صد_هجده#
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 .کمی گذشت که با صدای دان به  ودم اومدم و ن اهمو از اون پسر گرفتم

 دان _ باران؟ حالت  وبه؟ کجایی؟

 !چی؟ من؟ هیچی! همین جا _

چرا همه دارن جدا جدا می » رو ادامه بده که پسووووور نوجوان با حرفش مانع شووووود: دان اومد بحث

 «!حرفن؟ بیاین یه کاری بکنیم

 .پریا و پریناز سریع موافرت کردند و بعد هم دو لو ها موافرتشونو اعالم کردند

 «!منم بیام؟»  الصه همه بچه ها بلند شدن و منتدر به من و دان  یره شدن که حامد گچت:

  وای  بول کنی؟ا _ پیر شدی بابا،چرا حاال دی ه نمیاری

 «!حاال من که میام.توهرچی میخوای ب و» حامد از جاش بلند شد و گچت:

اومد که یعنی حواسم باشه سوتی دان از جاش بلند شد و با گرفتن دستم جوری چشم و ابرو می

 .ندم

 !دان _ عریرم...توهم پاشو بریم

 .پسر نوجوان  یره به چشمام پوز ندی زد

 .هنوز گی  به اون ن اه میکردم که توسط دان به سمتش کشیده شدم و مجبور شدم بلند شم

 پریناز _ باران  انم؟ االن چیکار کنیم؟ کجا بشینیم؟

وی هم اونجا بود اشاره به  سمتی از پذیرایی که به اش ر ونه متصت بود و  سمت راحتی بود و تی

 «!بچرمایید توی  سمت راحتی بشینید» دم و گچتم:کر 

 .همه رفتند روی زمین گردی گرفتند و نشستند

 .من هم با کمک دان برای همه ژله اوردم و نشستم

 . رار شد جرأت حریرت بازی کنیم

 .دان چر ی به بتری داد،سر بتری به ارین و ا رش به دان افتاد

که دان باید شوربت بیاره و توی یکی از شوربت ها نمک  و ارین هم گچتدان جرأت رو انتخاب کرد 

 .بریره تا ببینیم کی برمیداره

 .از  سمت راحتی که به پذیرایی دید داشت دان رو ن اه میکردیم

»  اول سمت جابر گرفت.دست جابر سمت شربت نمکی رفت،ولی سریع دستشو کشید و گچت:

 «!وای...من دیابت دارم،نباید بخورم
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 .رو دیدم نچس اسوده دان

 !بعد  انم کناری جابر و بعدی و بعدی

فرط هم شربت نمکی مونده بود و یه شربت ساده همه شربت برداشته بودن به حیر از زن جابر و

 .دی ه

 .دستاشو با ناز باال اورد و ان شتان کشیدش دور لیوان نمکی پیچیده شد

 !پریا _ نباید این اتچاا می افتاد

 «!کدوم اتچاا د یرا؟» م:متعجب ن اهش کردم و گچت

 !کنه.اون  یلی  یلی لوسهپریا _ آیناز االن  ونه رو روی سرمون  راب می

  .پریناز _ باید یه کاری کنیم نخوره

نهفامکان نداره.این یه َشرته،و  ود »پسر نوجوان که حاال فهمیده بودم اسمش امیر حسین گچت:

 «.دان باید از پسش بر بیاد

 «!کشهبابام منو می» ومده بود پیش ما ، گچت:دان که حاال دی ه ا

 «!بهتر،من از دستت راحت میشم»  نده بلندی سر دادم و بین ن اه های متعجب بچه ها گچتم:

ارین _ هیی اشووکالی نداره،االن شووربتشووو میخوره و دعوا راه می اندازه.فرط گچته باشووم که من تا 

 .شام نخورم  ونه نمیرم

 !ی فکر میکنیم تو به چیپریناز _ اوووففما به چ

امیر حسووووووین _ بابا هر اتچا ی هم که بیچته یره دان و باران رو می یرن،نه من و تو،پس اونا باید 

 !ناراحت باشن

 .همه ن اه ها سمت من برگشت

اصال مشکلی » لبخند  ون سردی زدم و با  وردن کمی از شربتم به پایه کاناپه تکیه زدم و گچتم:

 «!کنهندارم.راستش دیدن جیغ و داد های اون زردا  وشحالمم می

 

 پارت_صد_نونرده#

 

 .همین که حرفم تموم شد با صدای جیغ آیناز از جا پریدم

 !_ چرا...چ...چرا این شربت...شوره؟ ایناز

 .شوره" ا رشو چنان با جیغ گچت که هممون دستامونو روی گوشامون گذاشتیم"



                 
 

 

 شادی|  برلیان تاریخ رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

189 

 

 .حامد _ ایناز جان لطچاً ارامشتو حچظ کن،حتما توی لیوان تو به جای شکر ، نمک ریختن

ا از روی ایناز عصووووبانی لیوانو روی زمین کوبید که به هرار تکه مسوووواوی ترسوووویم شوووود و شووووربت ه

 .سرامیک تا کنار فرش سرازیر شد

آیناز _ به اون عروم احمرتون ب ید آرامششو حچظ کنه،چون من االن  ونه رو روی سرش  راب 

 .کنممی

 .از جام بلند شدم و با ارامش اعصاب  ورد کنی به سمتش  دم برداشتم

با طرز حرف زد _ ندارم.ولی  کاری  ته  نت نمیتونم کنار با کثیچی زمین و فرش و لیوان شووووووکسوووووو

 !بیام.مادمازل

 !کنیایناز _ جابر،همین االن اونو از  ونه بیرون می

 .گرفت نه کسی طرف ایناز وهمه سوسک شده بودن.نه کسی طرف منو می

 .همه ن اه ها به جابر دو ته شده بود

 «.نیدانیال،زنتو جمع کن ببر بیرون.بهتره زبونشو کوتاه ک» جابر دستی روی سرش کشید و گچت:

هنوز هم سووووعی میکردم ظاهر  ون سووووردم رو حچظ کنم،ولی از درون انردر عصووووبانی بودم که که 

 !میتونم ب م داغ کرده بودم

 :اومدم جواب جابرو بدم که صدای دان رو درست از پشت سرم شنیدم

کنم. زبونشووووووم چنوود د یرووه پیش انوودازه گرفتم، وب دان _ من زنمو از  ونووه  ودم بیرون نمی

 .بت هارم من... اماده کرده بودمبود.شر

 وام،االن  ودمتکوار  بر میکنم هموه رو درسوووووووت معوذرت می» نچس عمیری کشوووووویود و گچوت:

 «.کنه.باران جان هم یه لیوان شربت دی ه برای ایناز  انم میارهمی

 .و بعد از این حرف دستشو پشت کمرم گذاشت و هردو به سمت اش ر ونه رفتیم

فکر نکن پشتت در اومدم عاشش چشم و ابروت شدم.جلوی  انواده » همین که وارد شدیم گچت:

 «.کردم بد میشد.هرار بار به بابا گچتم به ایناز و امیر حسین اعتماد نکناین کارو نمی

 مندورت چیه؟ _

 !دان _ هیچی

 کنی بیاد؟حاال وا عاً  دمتکار  بر می _

 !کنهدان _ اره،یکی تو همین اپارتمان کار می

 !اها _
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 «!اینو ببر برای ایناز» شربت ریخت توی یه لیوان و گچت:

 .برممن نمی _

 !بریدان _ می

 !برمنمی _

 .و بالفاصله ازین حرفم از اش ر ونه بیرون رفتم

 

 پارت_صد_بیست#

 

 .جلوی ن اه های سن ین همه روی زمین کنار بچه ها نشستم

 «!برن  دش که گت کاشتی» اورد و گچت: حامد دستشو باال

 .لبخندی زدم و دستمو کف دستش کوبیدم

 !پریناز _ د تر تو  یلی جرأت داری

 .دان برای ایناز شربت اورد و با عصبانیتی که از چهرش اشکارا بود،کنارم نشست

 :امیر حسین حرف منو به زبون اورد

 امیرحسین _ چیه؟ عصبی هستی؟

 !ی نیچتادهدان _ هیچی،اتچاا  اص

 !اریا _ بیاین به بازی ادامه بدیم

 .و بعد از این حرف بتری رو چر وند

 .بتری چر ید و چر ید تا به من و امیر حسین افتاد

 .سرش سمت من بود

 امیرحسین _  ب ب یبی! جرأت یا حریرت؟

 «!حریرت» برای اینکه دی ه حوصله مسخره بازی های این ادمای بی جنبه رو نداشتم گچتم:

تو حامله ای یا فرط یکم شوووکمت » امیرحسوووین که ان ار منتدر همین موضوووود بود سوووریع گچت:

 «چا ه؟

 !جا وردم

چشوومام درشووت شووده بود و با بهت به امیر حسووین  یره بودم که دسووتای پریا که جلوم عرب جلو 

 .رفت منو به  ودم اوردمی
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 ! واست دست از سرم بردارهان ار این موضود حامله گی نمی

 گچتم؟دستمو روی شکمم کشیدم.باید بچمو از همه پنهان میکردم یا به همه می

 «!ف...فرط...فرط یکم...چاا شدم» با لکنت زبان گچتم:

 !نچس عمیری کشیدم که از ن اه بریه دیر ماند

 .چون ن اهشون به بتری بود که حاال دوباره در حال چر یدن بود

ز شام هم با فرنی و بستنی و فالوده شیرازی حواسشون رو  الصه تا زمان شام بازی کردیم و بعد ا

 .پرت کردم

 !رفتم توی اتا م و روی تخت منتدر تموم شدن این مهمونی لعنتی نشستم

 .داشتم به در و دیوار ن اه میکردم که در باز شد و امیر حسین اومد دا ت

 «چی شده مادمازل اینجا نشستن؟» پشت سرش درو بست و گچت:

 .شدچرا از طرز حرف زدنش چندشم مینمی دونم 

این یه پسوور نوجوان دبیرسووتانی،مثت یه پسوور بیسووت سوواله ی بد مسووت حرف میرد.کشوویده حرف 

 !میرد و به بع ی کلمه هاش تشدید میداد

 

 پارت_صد_بیست_یک#

 

 !فرط یکم  سته شدم _

 !ومدم تا  ست ی تو رفع کنمدونستم! برای همین اامیر حسین _ می

 «!نیازی نیست.من باید برم بیرون کار دارم» نچس عمیری کشیدم و از جام بلند شدم و گچتم:

 .یه  دم به جلو برداشتم که  یر برداشت سمتم و هلم داد سمت تخت

 «!صبر کن! حرف دارم باهات» پرت شدم روی تخت که گچت:

 «!شنومزود ب و می» ا مامو کشیدم توهم و گچتم:

کنم! یه میدونم که حامله ای! حسووووش می» کمی گردنشووووو به چف و راسووووت متمایت کرد و گچت:

 «!د تر کوچولو

 .از تعجب و بهت چشمام اندازه توپ شده بود

 .سعی کردم اروم باشم و  ونسرد

 چی می ی بچه؟ حامله کجا بود؟ _
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ت هام بیشوووتر از توهه مادره! امیر حسوووین _ ارهف من بچم! یه پسووور دبیرسوووتانی! ولی حد ا ت  در 

 ! واد انکار کنی! ولی میتونی اصرار کنیکنم! یه د تر کوچولو بامره!نمیبچتو حس می

 مندورت چیه؟ _

امیر حسوووین _ مندورم واضوووحه! التماسووومو بکن تا به کسوووی چیری ن م! البته اگه میخوای بچت 

زنده بمونه.جابر و دان از د تر بچه اصال  وششون نمیاد.بنابرین مجبورت میکنن بچه که به دنیا 

 !اومد  ودت بکشیش

 !سرطش میکنم _

وی چشووم رن ی رو سوورط امیر حسووین _ وا عا میخوای سوورطش کنی؟ اصووال دلت میاد یه کوچول

دونی موهاش رن یه؟ ولی  ب،یادم نبود تو از  انواده در شوووووونده ای! یه  اتت!  یلی کنی؟ می

 ! ب،پس میتونی همین امشب بری و به همه ب ی که حامله ای،و اگه ن ی... ودم می م

 .بعد از این حرف چر ید سمت در و سمتش  دم برداشتو

 «!صبر کن» سرمو توی دستام گرفتم و گچتم:

 «چیه ندرت عوض شد؟» ایستاد و همین طور که پشتش بهم بود گچت:

 باید چیکار کنم؟ _

 بررگتر و تی میشم  وشحال چردر التمام،میدونی »:گچت چشمام به  یره و چر یدسمتم 

 «!کن التمام!  وبیه  یلی حس یه بکنه؟ التماسمو  ودم از

 چی ازم میخوای؟ _

 !م کنامیرحسین _ حرورتو! التما

 حرورمو میخوای چیکار؟ _

 !سازم،با حرورم  درتمو به دست میارمامیرحسین _ با  ورده های حرورت،حرورمو می

 

 پارت_صد_بیست_دو#

 

 .هنوزم  ونسرد بود.ان ار یه ادم مسته که اصال متوجه نیست چی می ه و چی میشنوه

رت داشووتم.عیسووی مسوویح نبودم که حرف برنم،ولی  درت صوولیب رو امیر حسووین _ از بچ ی  د

 .داشتم

 .بعد از این حرف دستشو توی یره پیرهنش کرد و یه گردنبند صلیب بیرون کشید
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 !امیر حسین _ حتی اگه بخوام میتونم بکشمت

بکش...هم  ودمو،هم این بچه رو! فکردی مهمه؟ اصال اگه توهم » عصبی ازین همه تهدید گچتم:

 «!کشمو نکشی  ودم  ودمو میمن

 ! وام وام...یه چیر دی ه میامیر حسین _ اصال بیا یه معامله کنیم...من حرورتو نمی

 چی؟ _

 !امیرحسین _ بچتو

 «چی؟» بلند گچتم:

امیرحسووووووین _ بچتو بده به من.توکه نمیتونی حامل ی تو پنهان کنی که.بال ره تا دو ماه دی ه 

چه به دنیا میاد.چطوری میخوای از دسووووت جابر و دان پنهانش شووووکمت بررگ میشووووه و بعد هم ب

 کنی؟

 !آ...آ ه یه کاریش میکنم دی ه _

امیرحسووین _ چی مثال؟ براریش تو سووبد ولش کنی توی جوی سوور کوچتون؟ یا که زنده به گورش 

 !کنی،شایدم دلت میخواد بدیش به همسایتون

 گچت.م ه اسباب بازی بود که پنهانش میکردم؟اون راست می

 اصال از کجا معلوم اون راست ب ه و بچه د تر باشه؟

 اصال چرا جابر و دان از د تر بچه بدشون میاد؟

 :سوالمو به زبون اوردم

 چرا جابر و دان از د تر بچه بدشون میاد؟ _

 وان چیکووار؟ د ترا  یلی دیر میامیرحسووووووین _ چووه فووایووده ای براشووووووون داره؟ د تر بچووه رو 

 درتشونو به دست میارن،شاید هم اصال به دست نیارن! مثت  ودت که االن بیست و پن  سالته 

 ! درتی نداری هنوز هیی

 حاال من باید چکار کنم؟ _

 !امیرحسین _ به حیر از اینکه  درتی نداری،گیجم هستی!  ب گچتم که بچه رو میدی به من

 وای چیکار؟میختو بچه رو _

امیرحسووین _ اونش به تو مربو  نیسووت.بچه رو بده به من هم کار منو راه بنداز،هم  ودتو راحت 

 !کن



                 
 

 

 شادی|  برلیان تاریخ رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

194 

 

فهمه حاملم کنی! فکردی و تی شوووکمم بررگ میشوووه و دان میتو که انردر ادعای باهوشوووی می _

 !چی میشه؟ میخواد بچهمه جنسیت بچه چیه

عد هم برای امیرحسووووووین _ فکر اونم کردم! فردا صووووووبح جوا بده.ب ب سووووووونوگرافی تو نشووووووونش 

سووونوگرافی های بعدی میبرتت پیش دکتر  انوادگی  ودمون.اونم من حت میکنم،می م ب ه بچه 

 !پسره و بعد هم که به دنیا اومد میدتش به من و می ه بچه مرده.همین

 !یه شرطی داره _

 !امیرحسین _ زیر بار شر  نمیرم.ولی با معامله موافرم

 !ام طال مو از دان ب یرم ومی _

 !امیرحسین _ در ازای تنها مهارتت تیر اندازی

 میخوای چیکار کنی؟ _

 !امیرحسین _ واضحه دی ه...مهارتتو می یرم و طال تو از دان می یرم

 «! بوله» آب دهنمو  ورت دادم و بدون فکر گچتم:

 .تر بودان ار جدایی از دان از هر چیری برام مهم

 !...فرط _

 حسین _ فرط؟امیر 

 میشه اگه اتچا ی برای د ترم افتاد بهم  بر بدی و اینکه...عکساشو هم برام بچرستی؟ _

 !کنمچون وجدان دارم و درا میکنم که تو یه مادری  بول می ٬امیرحسین 

شووومارتو دارم...بهت تک میرنم شووومارمو داشوووته »پوز ندی بهش زدم که اصوووال توجه نکرد و گچت:

 !باشی

 !موبایلم سو ته _

 !امیر حسین _ وای! چرا؟

اونش به تو مربو  نیست! حاال » به لحن مسخرش تو دلم پوز ند زدم ولی در ضاحر فرط گچتم:

 «!شمارتو بده،به زودی گوشی میخرم

 !امیرحسین _  یلی  ب.کاحذ بیار

 .یه کاحذ و  ودکار اوردم و شمارشو نوشتم و بعد رفتیم بیرون

 .بلند میشدن که برندی ه همه داشتن 

 !بال ره تموم شد و همه رفتن.آ یش
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 .لباسامو عوض کردم و با فکر به حرف های امیرحسین به  واب رفتم

 

 پارت_صد_بیست_سه#

 

 .با  وردن نور به صورتم چشمامو باز کردم

 .دادمیکرد و اجازه  واب بیشترو نمی از جام بلند شدم،نور مستریم آفتاب بود که چشمامو امیت

 . واست بلند بشه از  وابدان رو دیدم که مدام دستشو توی صورتش میکشید و ان ار که نمی

 .رفتم پرده رو کشیدم تا بلند نشه اعصاب منو  ورد کنه

 .و تی اتاا ترریبا تاریک شد اروم گرفت و مثت بچه ها به  وابش ادامه داد

 .ز مسواا و شستن دست و صورتم شرود کردم به اماده کردن صبحانهرفتم بیرون و بعد ا

 .رفتم جواب سونو گرافی رو اوردم و روی میر صبحانه گذاشتم

 :داشتم م طرب به میر ن اه میکردم که صدای دان اومد

 !دان _ به به چه میر صبحانه ای...چردر گشنمه

 !تو همیشه گرسنه ای... بشین _

 .برگه روی میر افتاد همین که نشست ن اهش به

 دان _ این چیه؟

 .برشداشت و با ا م بهش  یره موند

 ...لب تر کردم و اومدم حرفی برنم که پشیمون شدم و فرط ن اه م طربمو بهش دو تم

 ...دوماه بعد

همین طور که با زبونم شوویرینی های دور لبم رو پاا میکردم دسووتی روی شووکمم کشوویدم و دان رو 

 :صدا زدم

 !دان؟!...دان؟ _

 دان _ جانم؟

 .صداش ازون ته می اومد.نمیدونم تو اش ر ونه بود یا اتاا

 .اومدم ب م "بیا اینجا" که  ودش اومد

 !دونهکنه بچه د تره انردر بهم رسیده که  دا میاین چند روزه که فهمیده حاملم و فکر می

 .احسام ملکه بودن بهم دست داده
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 .و نمیراره دست به سیاه و سچید برنم دمتکار گرفته برای  ونه 

 !هروز هم زن  میرنه پسرا بیان اینجا و دی ه بیخیال آتش شده و امیتش نمیکنه

 !کنهگچت نمیراره و از  درت دان جلوگیری میگچتم شاید بچهمه میبه امیرحسین که می

 !گچت اگه فهمید همه رو گردن می یره و می ه مجبورم کرده بوده

 :برام  ریده بودو توی دستم چر وندم و رو بهش گچتمگوشی که دان 

 امشب دوباره میری شرکت؟ من تنهام؟ _

 .دان _ اره دی ه عریرم...من صبح تا ظهر که پیش توام،کارمو باید عصر تا صبح انجام بدم

کرد بره سرو ت آتش.ولی دان صبح که پیش من بود و عصر و شب هم که شرکت،اصال و ت نمی

 .حالش بد بود،نمیدونم اونو کی کنترل میکردشیده همچنان 

 !ترسم.یا ببرم  ونه آتش یا زن  برن اون بیادمن تنهایی می _

 .دان _ االن زن  میرنم بیاد

 .گوشیشو در اورد و شماره اتش رو گرفت

 !دان _ الو اتش

. 

. 

. 

 باران تنهاست میای پیشش؟ _

. 

. 

. 

 .اره من دارم میرم شرکت.تا صبح _

. 

. 

. 

 . دافظ _

 «!حاال میادش» گوشیشو پایین اورد و گچت:
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چند و تی بود که دسووووت از سوووور آتش برداشووووته بودن،دی ه راحت شووووده بود و ازون زندون بیرون 

 .اومده بود

 .بع ی و تا پیش  ودم می م کاشکی همیشه حامله بودم تا اتش حالش  وب بود

 !حاال نه  ودت حالت  وب نیست؟ +

 رف زدم؟من درمورد  ودم ح _

 !!!دان _ چی؟!...نه

 .وای دوباره مهنمو بلند گچته بودم

 «!هیچی! با  ودم بودم»برای جع و جور کردن گندی که زدم گچتم:

 !دان _ باران حامله ای،دیوونه که نیستی

چیری میخوری » رفت گچت:و پشووووتش تک  نده ای کرد و همین طور که از اشوووو ر ونه بیرون می

 «بیارم برات؟

 !ینه مرس _

 «میخوری؟»یکم بعد با  هوه برگشت و کنارم نشست. هوشو طرفم گرفت و گچت:

 «!اره»با لبخند شرم اوری گچتم:

 «!میدونستم! پسرم شکموهه»ای کرد و گچت: نده

 .و پشت سرش نازی  انم رو تند تند صدا کرد

 .نازی  انم برام  هوه اورد و رفت

راه اندا ته و نمیدونه د تره این بچه!  پیش  ودم به دان پوز ند زدم،عجب پسوووووورم پسوووووورمی

 !فهمهنمیدونه  راره بره دست امیرحسین...هیچو ت هم نمی

توی همین فکرا بودم کووه بووا تکون  وردن این فنوودا توی شووووووکمم از جووا پریوودم و ا جیغ جیغ 

 «!تکون  ورد...تکون  ورد»گچتم:

 دان _ چی؟ بچه؟

 !نه پس گوجه _

 .زدن لباسم سرشو روی شکمم گذاشتدان پرید سمتم و بعد از باال 

 .هردو ساکت بودیم و کت حواسمونو داده بودیم به فندا کوچولو

انردر دان پسرم پسرم کرده بود که باورم شده بود بچه پسره...حتی امیرحسین شوخ و شیطون که 

 .گچتالبته تازه این شخصیت پنهانیشو پیدا کردم هم همینو می
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به تازگی با امیرحسووووووین زیاد حرف میردم...زیاد اینجا می اومد و انردر درمورد دان و جابر و این 

 ندیدیم که احسام میکردم زندگی دی ه الکی شده،مسخره گچتیم و مید تر با نراب پسر می

 ندیم.زندگی که بر پایه سوووورو  میخواد به اوج شووووده، ب ا ه ببین چی شووووده که با حمامون می

 .برسه

هنوز سووووواکت بودیم و منتدر تکون  وردن دوباره بچه که همون و ت تکون  چیچی  ورد و اخ من 

 .بلند شد

 صدای  نده ی دان با صدای اتش یکی شد

 !اتش _ سالم

 .هردو ن اهمون سمتش چر ید،کنار در ایستاده بود،نازی  انم درو براش باز کرده بود

 .دونددان از جاش بلند شد و لبام منو سرجاش برگر 

 «.سالم! بیابشین»رو به اتش لبخندی زدم و گچتم:

 .و جور تر نشستم و نازی  انم رو صدا زدم تا یه  هوه هم برای اتش بیارهکمی جمع 

 «چه  بر؟»اتش هم اومد کنارم نشست روی کاناپه و گچت:

 !دان _  بر  اصی نیست...با همسر و پسرمون  وشیم

 ...آتش _  وبه

 

 پارت_صد_بیست_چهار#

 

پوز ند... پوز ند...پوز ند...دلم انردر به پسوووووورم گچتنای دان پوز ند زده بود که شووووووبیه پوکر 

 .پوز ند شده بود

 .یه حمی توی ن اه آتش بود

 ! ورداتش _ بله دیدم!ان ار وروجک تکون می

 !دان _ اوه اره! اون پسر  یلی شیطون یه

 .ای اتش هم  هوه اوردنازی  انم بر 

 ب،من دی ه میرم شرکت.باران چیری »دان که دی ه  هوشو  ورده بود از جاش بلند شد و گچت:

 «میخوای بخرم؟

 !من نه،ولی از نازی  انم ب رم _
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 !دان _  یلی  ب،من رفتم... دافظ

 !باران و آتش _  دافظ

 !هه!!! باهم گچتیم  دافظ

 آتش _  ب باران جان!چه  بر؟

 !رفت شرکت منم گچتم تنهام شاید توهم تنهایی بیای پیشمهیچی واال،دان داشت می _

 !آتش _ اره واال،پسرا اصال نمیرارن من کاری کنم.می ن فعال راحت شدی استراحت کن

 واد دان دوباره یه آتش _ اونا حش دارن آتش.نمیدونی اون زمان چی به ما گذشت،اصال دلم نمی

 !ارههمچین بالیی سرت بی

 !آتش _ زندگی با دان  وبه باران؟ اینجور که معلومه  یلی  وشبختت کرده

با یه نچر نمی دونم چرا بغض گلومو گرفت،شووووووواید به  اطر حم ن اه آتش بود.دلم میخواسوووووووت 

 .دردودل کنم و کسی بهتر از اتش نبود

 !اینطور نیست آتش. یلی سخته _

 !رم  انواده میدادآتش _ ولی چیری که من دیدم نشان از کانون گ

کنیم.هموووه چیر داد.من و دان فرط ادعوووای  وشوووووووحوووالی میاره،ولی فرط نشوووووووووان می _

 !فیکه،دروحه،مجازیه،هیی چیر وا عی نیست

 !اتش _ باران درست توضیح بده ببینم چی می ی

من و دان هیی و ت باهم رابطه  وبی »فنجون  هومو که تموم شووده بود روی میر گذاشووتم و گچتم:

چیر یم.همش دعوا بود و دعوا،این ازدواج یه اجبار بود،یه د تر هی نوتیرم شده بودم که هیینداشت

فهمید.دوماه پیش فهمیدم حاملم،دان یه مهمونی گرفت،امیر حسین پسر عموی دان،همونی نمی

 .روز در بیمارستان دیدیمشکه اون

 «. ب، ب،اره»ا ماشو کشید توهم و با کمی فکر گچت:

 !دونه حاملم و بچم د ترهاون گچت که می»فم گچتم:در ادامه حر 

 اتش _ چی؟ د تر؟

اره،گچت اگه جابر و دان بچهمن بچه رو میکشووون.بهم گچت بچه رو بهش بدم و به جای این کار  _

به جاش مهارت  که هیی کس نچهمه بچه د تره.گچت طال مو از دان می یره ولی  کاری میکنه 

 !گیرهتیراندازیمو ازم می

 !چی می ی باران؟ تو چیکار کردی؟چطور میتونی بچتو بدی دست یه دیوونه؟ آتش _
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 !مجبور بودم آتش! اگه جابر و دان اونو می کشتن چی؟ اگه مجبورم میکردن  ودم اونو بکشم؟ _

 «ها چیری ن چتی؟تو چرا به بچه »دستی روی صورتش کشید و عصبانی گچت:

 !ب م؟ اونا فکر میکنن زندگی من با دان  یلی  وبهچی _

 اتش _  ب چرا بهشون دروغ گچتی؟

مجبور بودم! اونا به اندازه کافی دردسر داشتن،نمیخواستم دی ه دعواهای من و دان هم ع وی  _

 !از دردسر هاشون بشه

باران؟هان؟ درتتو دادی تا طالا  من باتو چیکار کنم»تندتند دسووتشووو توی موهاش کشووید و گچت:

ب یری؟بچتو میدی تا کسووووووی نچهمه بچه د تره؟پس منم باید  ودمو بکشووووووم که کسووووووی نچهمه 

 «دوست دارم؟

 شک زده شده بودم...چی گچت اتش؟

 اتش؟ چی می ی؟ _

دونم هرچی که هست بیشتر ازین آتش _ من چرت می م! حواسم پرته! حرف اضافی میرنم! نمی

 !نمیتونم تحمت کنم باران

 !دونستم چیکار کنم! اتش اصال حالش  وب نبودنمی

ای  وای عمرا همچین اجوووازهدونسووووووتم  ودت این ازدواج رو نمیآتش _ اگوووه از همون اول می

 !ردم به  واست  ودتهمیدادم!ولی من احمش فکر میک

  چی به  واست  ودمه آ ه اتش؟زندگی با پسر جابر؟ _

آتش _ اره حش داری باران! حش داری! اشوووتباه از من احمره!من احمش زندگی تورو نابود کردم! من 

 !نباید اجازه میدادم...نباید

اتش ترو  دا کاری نکن پشیمون بشم از گچتن این موضود...ارامشتو حچظ کن...همه چیر به  _

 !گذره وبی می

 دونی امیرحسین اون بچه رو میخواد چیکار؟اتش _ هه! همه چیر به  وبی ب ذره؟ می

 «!آزمایش»کمی مکث کرد و  یره به عمش چشمام گچت:

 !چی؟ _
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به دنیا اومدن ازمایش انجام میده ببینه کدوم جواب میده  اتش _ روی بچه کوچیک هایی که تازه

 !گیرهو بچه  درت صلیب می

  درت صلیب دی ه چیه؟ _

آتش _ زمان های  دیم که ادما رو به صوولیب میک شوویدن یه نچر که جرو ادمای ماوراء طبیعی بوده 

از  درت زیاد  رو بدون هیی اطالعاتی به صوولیب میک شوون! اون نسووبت به درد  درت نشووون میده و

 درت صوولیب رو به دسووت میاره و ادمای بعد از اون با به صوولیب کشوویدن  ودشووون این  درتو به 

دست میارن،که البته بعد یه مدت دی ه کارایی نمیده،چون ادما بعد از به صلیب کشیده شدن و 

ت روهم به دسووت اوردن  درت میمردن،م ر اینکه  درت مرگ ناپذیر رو داشووته باشووند که اون  در 

کرد.این روند ادامه داشت همه ندارن.بعد ازون  درت بر اسام فرزند بین باند افتاب حکمرانی می

تا به دنیا اومدن امیرحسووووووین،تابه حال کسووووووی از روند  درت بر اسوووووووام فرزند  درت صوووووولیب 

تونه  درت دی رانو ب یره و نداشووووووته،ولی امیرحسووووووین داشووووووت. درتی بهتر از همه  درت ها! می

 !شو به دی ران بده درت

ان ار که سووور گیجه گرفته بودم.ما از باند افتاب  یلی ضوووعیف تر شوووده بودیم.اونا ع وووو  وی مثت 

 .امیرحسین رو داشتن

اتش که حال بد منو دید  هوشوووووو روی میر گذاشوووووت و به جاش بازوی منو توی دسوووووتش گرفت و 

 «!حاال ناراحت نباش،من همه چیرو حت میکنم»گچت:

 ! وامرت میاتش من معذ _

 .اتش _ ترصیر تو نیست باران

 !کنماگه ترصیر من نیست پس ترصیر کیه؟همش همه چیرو من  راب می _

 

 پارت_صد_بیست_شش#

 

اتش _ تو هیی چیرو  راب نکردی بوواران.بعوود از اینکووه بچتو دادی امیر و طالا گرفتی اون و ووت 

 !ا من همه چیرو حت میکنممیریم برزیت.اونج

 برای چی برزیت؟ _
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تونم کوواری کنم.و اینکووه اونجووا موودارا الزم رو اتش _ اگووه دان بخواد دوبوواره بیووافتووه بووه جونم نمی

کنم و و تی برگشووووووتیم ایران با مدارا و البته  درتمون د ترتو پس برعلیه باند افتاب جمع می

 !دیم.مطمئن باشگیریم و اونارو شکست میمی

 .ع ی که اون مو ع تاحاال توی گلوم حبس شده بود راه  ودشو پیدا کردو از چشمام جاری شدب

 «!کنیم؟به جایی رسیدیم که از دستشون فرار می»با اشک گچتم:

گریه نکن باران! »اتش سمتم  رید و منو سمت  ودش کشید.محکم توی بغلش فشردم و گچت:

کنیم،ما میریم تا  درتمون رو محکم کنیم و  یلی زود برمی ردیم.ما...فرط یکم سست ما فرار نمی

 «!شدیم

 .ازین همه امیدی که اتش داشت منهم امید وار شدم و اشکامو پاا کردم

 «حاال اسم این وروجک رو چی میخوای براری؟»ید و گچت:اتش دستی روی شکمم کش

 ...اون که  رار نیست پیش من باشه...پس دی ه چه نیازی به _

هنوز حرفم تموم نشوووووده بود که با ان شوووووت اشوووووارش روی لبام گذاشوووووت و سووووواکتم کرد و  ودش 

 «!یه اسم  وش ت براش انتخاب کن»گچت:

 «مثال چی؟»لبخندی زدم و گچتم:

 «ملکا  وبه؟»کردن به  ودش گرفت و بعد از مدتی گچت:فی ور فکر 

 !نهفمن دوست ندارم _

 اتش _ اَنوشه؟

 !اره، وش له.من به امیر حسین می م،اگه  بول کرد اسمشو براره انوشه _

 !اتش _  درت بر اسام اسم،یکی از  انون های باندمون،اگه  بول کنه و اسمشو براره انوشه  وبه

 معنی این اسم چیه؟ _

 !اتش _ بی مرگ

 یعنی اگه این اسمو براریم نمی میره؟ _

تونه در برابر ازمایش های امیر  درت نشووووووون اتش _ نه که نمی میره،همه ادما میمیرن! ولی می

کنه،بریش با شووخصوویت و بده! البته این  درت بر اسووام اسووم فرط شووصووت درصوود ت وومین می

 !تچکر  ودشه

 .سری تکون دادم و به فکر فرو رفتم

 ی  راره پیش بیاد؟چ
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 .رفت و می اومدروز ها پشت سر هم می

این نه ماه هم گذشوووت و امروز  راره بریم بیمارسوووتان برای زایمان.هنوز دردی احسوووام نکردم ولی 

 .اماده میشیم میریم بیمارستان که اگه دردم گرفت دکترا باشن

اا بچه و کیف من دسوووتی روی شوووکمم کشووویدم و سووووار ماشوووین شووودم.دان کنارم و اتش با یه سووو

 .پشت نشست

 .دان ماشینو روشن کرد و راه افتاد
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 .کردم و تا یک هچته گریه زاری راه اندا ته بودمنرش افسرده هارو بازی می

 .دان هم تحت تاییر  رار گرفته بود و افسرده شده بود

 .البته من که حالم  وب بود و فرط نرشم یه ادم افسرده بود

 .جابر و دان  درت هایی داشتن که اگه امیر نبود من عمرا میتونستم گولشون برنم

دی ه  سووته شووده بودم از گریه و زاری و افسووردگی.یک هچته ای میشووه که از بیمارسووتان اومدم و 

 .فرط گریه و گریه

 .شک میریرمنمی دونم چطور انردر الکی ا

 .گوشیمو برداشتم و شماره امیرحسین رو گرفتم

 .امروز تنها بودم و هیی کس  ونه نبود

 بوا...بوا...بوا

 .بوا سوم گوشی رو جواب داد

 الو امیرحسین؟ _

 امیر حسین _ جانم باران؟

 امیرحسین من دی ه صبرم تموم شده.پس کی میخوای طال مو از دان ب یری؟ _

 .له داری! فکر کردم برار بخیه هاتو بکشیم،بعد که ز مات  وب شدامیرحسین _ چردر عج

 !نه امیرحسین.نیازی به اینا نیست.همین چند روزه تمومش کن _

امیرحسین _  یلی  ب.پس امروز منتدر یه تنشی از سوی دان باش!همین امروز طال ت میده! 

 !مطمئن باش
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 .کردملبخندی روی لبم نرش بست.تشکری کردم و گوشی رو  طع 

 !نمی دونم باید ممنون دان باشم یا طلبکارش

 ساعت هشت صبح بود.یعنی میشه تا هشت شب همه چیر حت بشه؟

 .نچس عمیری کشیدم و از روی تخت بلند شدم

 .یه صبحونه عالی برای  ودم اماده کردم و شرود به  وردن کردم

 :اد دانهنوز صبحونه  وردنم تموم نشده بود که صدای باز شدن در و بعد د

 دان _ باران کجایی؟

 «!توی اش ر ونه»از جام بلند شدم و گچتم:

همین حاال تمام وسوووووووایلتو جمع کن برو  ونه »دان با  یافه سوووووورخ شوووووووده اومد دا ت و گچت:

 «!کشمتعموت،وگرنه من می

 چو...چرا؟ _

 «.بیرون همین که گچتم...برو»نعره کشید:

 .و به در اشاره کرد

 .سری با ترم تکون دادم و رفتم سمت اتاا

 .چنتا لبام ریختم توی یه ساا دستی و لبام پوشیدم.گوشیمم برداشتم و اومدم توی پذیرایی

 !دان _ گمشو

 ا ه چرا؟ _

 «!کشمتیا گم میشی یا می»ل دی توی زانوم کوبید و گچت:

 .درد بدی توی زانوم پیچید

 !ریری که برنتت؟کنه دی ه چرا کردم میه بیرونت میدونی چرا داره از  ونمنو ب و توکه می

 .لن ون لن ون رفتم بیرون و شماره اتش رو گرفتم

 اتش _ جانم؟

 !اتش،دان از  ونه بیرونم کرده.نرشه داره عملی میشه _

 .اتش _ در سا تمون بمون تا من بیام عریرم

 .پایین اوردم باشه ای گچتم و گوشی رو

 .ه دلم اندا تعریرم" ا ر جملش لرز ب"
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 .به بیمارستان که رسیدیم پرستار ها یه اتاا دادن تا استراحت کنم تا زمان زایمان

 .یه چنتا ازمایش هم ازم گرفت

 .دراز کشیدم روی تخت و دان و اتش هم کنارم ایستادن

 «ی؟اون گوشی منو مید»رو به دان گچتم:

 دان _ بله،کجاست؟

 !توی کیچمه،کنار ساا بچه _

 .رفت سمت کیف و گوشی رو برداشت اورد برام

 :سریع یه پی ام برای امیر حسین دادم

 "امیر حسین کجایی؟"

 :امیرحسین

 ".کنار دکترم.باهم میریم اتاا عمت"

 :من

 "به جای بچه کسی رو پیدا کردی به عنوان بچه مرده دست دان بدی؟"

 :امیر حسین

 "!بریم دا ت اتاا عمتارهفیکی توی سرد ونه هست می"

 .دی ه جوابی بهش ندادم و سریع پی ام هارو پاا کردم

 .گوشیمو کنارم گذاشتم و اومدم روبه اتش حرفی برنم که دردی زیر شکمم احسام کردم

 !اخ _

 دان _ چی شده؟

 !اخ...اخ...دلم درد گرفته _

 .ان بدو دکتر  بر کن،بدواتش _ چی شدی باران؟!...د

 «!آ...آتش...آخ...زن  برن...ا... امیو...آ خخ»دان که از اتاا رفت بیرون روبه اتش گچتم:

 .اخ بلندی گچتم و دستمو به شکمم گرفتم

 . وام چی ب م سریع گوشیشو دراورد و شماره امیرحسین رو گرفتاتش که  ودش فهمید می

 د گرفته،اتاا عمت آمادست؟اتش _ الو امیرحسین...باران دلش در 
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 !اتش _ پس سریع امادش کن! اون بچه رو یادت نره ببری ها

اروم باش »و بعد گوشووووووی رو  اموش کرد.اومد سوووووومتم و دسووووووتمو توی دسووووووتاش گرفت و گچت:

 «!عریرم،االن دکتر میرسه

 .پرستار اومد و منو برد دا ت اتاا عمت

 .ی مرده توی بغلش افتادن اهم اول به دکتر و بعد به امیر و بچه 

 .دکتر _ تا سه بشمار

 ...یک...دو _

 .هنوز سه رو ن چته بودم که دی ه چیری احسام نکردم

 .چشمامو که باز کردم ن اهم به دان افتاد

 دان _ بیدار شدی؟

 «!بچم؟»یادم اومد که باید نرش بازی کنم.بنابراین گچتم:

 !دان _  وبه،اول از همه به فکر اونی

 میشه ببینمش؟ _

 !دان _ اون مرده

 چی؟ _

 !دان _ اروم باش.اشکالی نداره

 .بازم توی دلم به دان پوز ند زدم

 .نرشه به  وبی پیش رفته بود

با طعم انتروام  گرفتم و زندگی روبه زودی طال مو از دان می یه زندگی  از سوووووور شوووووورود میکردم.

 !سا تممی

 .ه و ناراحتی و... رفتیم  ونهبعد از کلی نرش بازی کردن و تعجب و گری

 . بر مردن بچه به همه رسیده بود

 !جابر و آیناز اومده بودن برای دیدن من
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 .اون بهترین کسیه که دارم

 ال رفت وسوواکمو روی زمین گذاشووتم و منتدر به دیوار تکیه زدم و به موتور و ماشووین هایی که درح

 .امد بودند  یره شدم

 .صدای بوا ماشین آتش منو به سمت  ودش کشوند

 .سوار شدم و ساکمو اندا تم صندلی عرب

 !سالم _

 اتش _ سالم! همه چیر حت شد؟

 .حاال فعال کارای طالا مونده _

 !اتش _ حت میشه

 !راحت میشم _

 «!راحت میشی»گچت: ن اهی گذرا به چشمام اندا ت و دوباره به  یابون چشم دو ت و

 :لبخندی زدم و صدای اهن  رو زیاد کردم.شیشه رو پایین دادم و سرمو بیرون کردم و داد زدم

 !!!زندگی...سووووووووالمممم _

همه متعجب ن اهم میکردن.ولی ن اه تعجب آور ادما اصوووووال مهم نبود.لبخند روی لبامون از همه 

 .اون ن اه ها برام مهم تر بود

به  ونه اتش که رسوویدیم لبخندم پت و پهن تر شوود.اون تاب و در تای بررگ بهترین  اطره های 

 .زندگیمو دربر گرفته بود

اتش پس بریه کجان؟ عمو و زن عمو »با وارد شودن به سوالن و دیدن سوکوت  ونه متعجب گچتم:

 «!نیستن؟

 .گردناتش _ رفتن ترکیه! احتماال اصال دی ه ایران برنمی

 تو کت و ت تنها بودی؟ یعنی _

اتش _ من و شوووووویده حال  وبی نداشووووووتیم که با اونا بریم.انردر که تنهایی و شوووووولوحی رو از هم 

 !رفتیمدادیم! ولی اگه هم حالمون  وب بود باهاشون نمیتشخیص نمی

 ولی آ ه چرا؟ _

 !اتش _ باران...ما و تی ع و یک باند هستیم نباید اصال از هم جدا بشیم



                 
 

 

 شادی|  برلیان تاریخ رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

208 

 

دادم و رفتم سووومت اتاا  بلی  ودم.اتش هم سووواکمو آورد.همه لبام هام و وسوووایلم  سوووری تکون

 .هنوز سر جاش بود

 .اتش،اگه میشه برو بیرون تا من لباسامو عوض کنم و بیام یه ناهار  وشمره حاضر کنم _

 !اتش _ البته

 .اتش که رفت لباسامو با یک تیشرت و شلوار عوض کردم و رفتم بیرون

 .د روی کاناپه و مشغول باال پایین کردن شبکه ها بوداتش نشسته بو

 «اتش چی ب رم؟»رفتم توی اش ر ونه و گچتم:

 !اتش _ الکی  ودتو  سته نکن باران.زن  میرنم فست فود یه چیری سچارش میدم

 ! ست ی چیه؟  یلی و ته توی اش ر ونه مشغول به کار نشدم.دلم براش تن  شده _

 .دوست داری اماده کن.چیر  اصی مد ندرم نیستاتش _ دیوونه! هرچی  ودت 

 

 پارت_صد_سی#

 

 .شرود به اماده کردن فسنجون کردم

همه چیر اماده بود و چیده بودم روی میر.اتش دسووووتاشووووو شووووسووووت و اومد نشووووسووووت سوووور میر و 

 «!به به...چردر گشنمه.من عاشش فسنجونم»گچت:

 !دونممی _

 .و بهم دو ت که لبخندی تحویلش دادم.مترابال لبخندی بهم زد و شرود به  وردن کردن اهش

 .منم نشستم و شرود به  وردن کردم

 .هنوز ناهار  وردنمون تموم نشده بود که گوشی اتش شرود به زن  زدن کرد

 .صداش از توی پذیرایی می اومد

 «!بشین من برات میارمش»اومد از جاش بلند بشه که گچتم:

 .سر جاش نشست و من رفتم سر گوشیش

 .روی عسلی توی پذیرایی بود.برشداشتم که ن اهم به صچحه گوشی افتاد

 .دانیال سیو شده بود

  یعنی دان  ودمونه؟ چکار داره؟

 «دان؟»گوشی رو به اتش دادم.ن اهی به صچحش اندا ت و گچت:
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 .شونه ای باال اندا تم

 .ش گذاشتاتش تماسو وصت کرد و گوشی رو روی گوش

 اتش _ بله؟

. 

. 

. 

 !اتش _  چه شو آشغال

 .گوشی رو  اموش کرد و روی میر پرت کرد

 «گچت اتش؟چی می»ن ران گچتم:

 .اتش _ چرت و پرت...گچت فردا بیاین دادگاه

 ! ب این که عصبانیت نداره.اروم باش _

 .اتش _ هرچی از دهنش در اومد گچت

اشووووووکال »ونه های اتش گذاشووووووتم و گچتم:نچس عمیری کشوووووویدم و سووووووتامو از پشووووووت روی شوووووو

 «!دونی؟نداره،حالش دست  ودش نیست،کنترلش دست امیر حسینه،اینوکه  ودت می

 دونستم االن انردر اروم بودم؟اتش _ به ندرت اگه نمی

 یعنی االن آرومی؟ _

 !اتش _ معلومه که ارومم

 !اوخ...اوخ _

 .ای سر دادیم و شرود کردیم به  وردن بریه ناهارمون نده

 .هردو اماده شدیم و رفتیم بیرون از  ونه و سوار ماشین اتش شدیم

 .تمام مسیر  ونه تا دادگاه رو فرط ساکت به بیرون  یره بودم

 .شددستام اسیر دستای اتش بود و هر لحده بیشتر فشرده می

 .نارمه و تنهام نمیراره و موفش هم شده بودان ار میخواست بهم بچهمونه که ک

 .کنار در دان رو دیدیم که منتدر ایستاده بود.جابر و امیر حسین هم کنارش بودن

 .رفتیم و کنارشون ایستادیم

 اتش _ االن باید چیکار کنیم که هرچه زودتر طال شو ب یره؟

 .حتی حاضر نبود اول جملشو با یه "سالم" شرود کنه
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ا توافری  یلی زود انجام میشوووووه.یه ده روز بیشوووووتر و ت نمیخواد! البته اگه امیرحسوووووین _ طال

 !مشاور گیر نده کمتر هم میشه

 

 پارت_صد_سی_یک#

 

زن »و سمتم گرفت و گچت: دان از کیچی که توی دستش بود شناسنامه و کارت ملی مو بیرون اورد

 «!لچتی؟ مدارکتو جا گذاشتیهم انردر دست و پا چ

 بت از اینکه دستمو باال بیارم برای گرفتن مدارا از دست دان،اتش از دستش با  شونت بیرون 

 «!سعی کن  چه بمونی»کشید و گچت:

 .و بعد منو کشید و هردو وارد شدیم

 .دان و امیرحسین و جابر هم دنبالمون اومدن

 .حسین و دان رو تنها گذاشتناتش و جابر رفتن دنبال کار ها و من و امیر 

 .دان سرش توی گوشیش بود و اصال حواسش به اطراف نبود

 «کنی؟جابر روهم کنترل می»اروم جوری که نچهمه زیر گوش امیرحسین گچتم:

 !امیرحسین _ من نه...د ترت

 چی؟ _

امیرحسووین _ هیشووشووشووش! اروم باش! د ترت زودتر از اون چیری که فکرشووو میکردم  درت به 

 !آورد.البته اینم ب م که این  درت بر اسام فرزند که د ترت داره دست

 .گی  شده بودم

  درت بر اسام فرزند یا  درت بر اسام اسم؟

 ازمایش های امیرحسین یا فکر و تچکر  ودش؟

 چی به سر د تر کوچولوی من میاد؟

امیرحسووین _ اسووم کوچولوتو گذاشووتم انوشووه! د تر زرن  یه.ولی نه به اندازه تو، یلی زرن ی که 

 !اسم انوشه رو انتخاب کردی برای اون کوچولوی زرن 

 .پریدزبونم الل شده بود و پلکم دیکتاتور می

 .صدای اتش که ازم میخواست برم و چنتا برگه رو ام ا کنم منو به  ودم اورد

 .افتادم ولی هنوز گی  بودم دنبالش راه
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 .برگه هارو بدون اینکه بخونم ام ا زدم

 .اتش که حالمو فهمید دستمو گرفت و سمت صندلی های گوشه سالن رفتیم

 اتش _ باران  وبی؟ چی شده؟ دان چیری گچته؟

 !نو...نه_

 اتش _ پس چی؟

این که »گچت: ی حرفای امیرحسوووین رو براش توضووویح دادم که دسوووتشوووو روی بازوم کشوووید وهمه

 «!چیری نیست.د ترت دوام میاره.مطمئن باش

 !ا ی کاش _

اتش _ اصوووال ن ران هیچی نباش،من هسوووتم.االن هم بلند شوووو بریم پیش مشووواور.می ن حدا ت 

 .باید دوبار برید پیش مشاور

 . بول کردم و هردو بلند شدیم

 .بین راه اتش برام توضیح داد که درمورد مهریه با جابر صحبت کردن

مهریه من این بود که ع وووووو باند افتاب باشوووووم که البته بین مدارا چیری نوشوووووته نشوووووده و فرط 

 .مدارکی پیش جابر و پدرم هست که اونم اتش گچته حلش میکنه

 !بهترین کسی که میتونم توی این دنیا داشته باشم فرط و فرط اتشه

 

 پارت_صد_سی_سه#

 

 _  یلی  ب ا ا دانیال.شما چرا یه همچین طرز فکری دارید؟ مشاور

میشووه لطچا  چه »دان یه دفعه عصووبی شوود و از جاش بلند شوود و کوبید روی میر مشوواور و گچت:

 «!شی؟ زندگی من و همسرم به  ودمون مربوطه

 .گوشه استین مانتومو گرفت و دنبال  ودش کشید بیرون از اتاا مشاور

 شوونت رو دید دوید سومتمون و اسوتین منو از دسوت دان بیرون کشوید و  اتش تا این وضوعیت و

 «!ولش کن مرتیکه عوضی»گچت:

 «! ونسردی  ودتونو حچظ کنید»گچت:مشاور از اتا ش بیرون اومده بود و مدام می
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کردیم تا هروز توی اتاا مشوووووواوره دعوا می  الصووووووه که همه چیر انردر به همین روند پیش رفت و

ور گچت این مرد یه دیوونه ام و اجازه طالا داد.دروا ع فکر کرد راه دی ه ای جر طالا بال ره مشا

 !نیست

انردر زود همه چیر تموم شووود و انردر زود طال مو از دان گرفتم که  ودم هنوز باورم نمیشوووه دی ه 

 .زن دان نیستم

حتی امروز پرواز داریم به برزیت و  راره با پسرا بریم برزیت برای  وی کردن  درتمون و من مطمئنم 

 .که میتونیم

 . درت تیر اندازی مو از دست دادم،ولی هنوز و ت دارم تا به دستش بیارم

و البته کنه و دوباره  درتمو به دست میارم اتش بهم  ول داده برزیت یه نچر میاد و باهام تمرین می

 .این بار  یلی بهتر

 .همه سوار هواپیما شدیم

 .سرمو به پشتی صندلی تکیه دادم و به ارشام که کنارم بود  یره شدم

 .صندلی من و ارشام از پسرا دور افتاده بود.صندلی سمت چ م یه د تر هچت/هشت ساله بود

 «لی پیش اومده؟مشک»ارشام که ن اه  یره منو به  ودش دید ن اهشو بهم اندا ت و گچت:

 چه مشکلی مثال؟ _

 !کنیارشام _ نیم دونم،ا ه بد ن اه می

 !کنم کهولی من طور  اصی ن اه نمی _

 .کنه  بارشام _ نمی دونم،سن ینی ن اهت منو امیت می

 .کنم ب باشه من دی ه ن اهت نمی _

 .و سرمو سمت اون د تر چر وندم.ارشام هم سرشو سمت دی ه چر وند و ساکت موند

 « اله؟ میشه باهم بازی کنیم؟»کم کم داشت چشمام گرم میشد که د تر گچت:

 .الی چشمامو باز کردم و ن اهمو به د تر اندا تم

 .مثت تام شده بودم توی برنامه تام و جری که چوب زیر پلکش میراشت تا  وابش نبره

 

 پارت_صد_سی_چهار#

 

  اله؟چه بازی  _
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 د تر _ اسمت چیه  اله؟

 !باران _

 !د تر _ اسم من ریحانه

 !چه اسم  وش لی _

 !د تر _ حاال با "ه" یه اسم ب و

 !با "ه"؟ مثالً...هوروش _

 !ریحانه _ چه اسم باحالی.حاال من باید با "ش" یه اسم ب م.ا ممم!...شیدا

 اریا _

  ریحانه _ ارام

 مهدیه _

انردر بازی کردیم که من وسوطش  وابم برد. و تی بیدار شودم صودای د تر بچه بود که می گچت 

ا  شونت " اله... اله...پاشو رسیدیوووووو..." هنوز حرفش تموم نشده بود که مادرش کتچشو گرفت و

 .کشید دنبال  ودش

 یعنی من هم اگه بچم پیشم بود باهاش اینطوری رفتار میکردم؟ انردر با  شونت؟

 .از هواپیما پیاده شدیمتو همین فکرا بودم که توسط ارشام کشیده شدم و

 .یه هوای پاا و یه  ورشید  وش ت بهم چشمک میرد

انردر  را در هوای عالی برزیت بودم که نچهمیدم چطور سوووووار ماشووووین شوووودیم،چطور در یه هتت 

دیم.حتی نچهمیدم طبره پیاده شدیم و چطور چمدونمو دنبالم کشیدم و با پسرا وارد اسانسور ش

 .چند پیاده شدیم

یه واحد برای شایان و شهریار و ارشام بود و یه واحد که از  بلی کمی بررگتر بود برای من و اتش و 

 .شیده و هوروش

 .وارد که شدیم از همون اول هر کدوم یه اتاا انتخاب کردیم و رفتیم تا استراحت کنیم

 .به تی وی  اموش ن اه میکردم چند ساعتی میشد که بیدار شده بودم و

 :صدای شیده منو به  ودم اورد

 !شیده _ سالم باران

من بابت اون روز معذرت »متعجب سووووووالمی بهش دادم که اومد رو به روم نشووووووسوووووووت و گچت:

 «! واممی
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 کو...کدوم روز؟ _

بود فهمم.چند سووال شوویده _ من حاال که اومدیم برزیت بعد یه  واب راحت حاال همه چیر رو می

 .که با این مشکت دست و پنجه نرم میکردم و حاال از دستش راحت شدم

  ب چرا از همون اول نرفتید  ارج از کشور؟ _

شوووویده _ اتش مدام دنبال تو بود و از طرفی هم فکر میکرد اگه بریم یعنی کم اوردیم.ولی حاال که 

 .کاری کنه ودش هم به این مشکت مبتال شده مجبوره همچین تورو پیدا کرده و

من تیر اندازی بلدم.زیاد نه ولی  وبه،به هدف میرنم.پاشو بریم »سری تکون دادم که شیده گچت:

 «.تو این جن ت ها کمی تمرین کنیم

 .ولی پسرا هنوز  وابن _

 . یال! اونا میخوان امروز رو  ونه بمونن.یه چیری براشون مینویسیم و میریمشیده _ اوه بی

 

 پارت_صد_سی_پن #

 

 . بول کردم و بلند شدیم بریم تا اماده بشیم

یه بلوز استین بلند سبرابی که  لب های مشکی داشت پوشیدم،با یه دامن سورمه ای و بوت های 

 .ای.موهای ترریبا کوتاهمو ازادانه رها کردم و تیر ها و تیرکمونو برداشتم و از اتا م بیرون زدم هوه

 !همون مو ع شیده هم اومد.دامن  وش لی پوشیده بود

 .لبخندی بهش زدم و سوییی ماشین و گوشیمو از روی عسلی برداشتم

 .شیده هم یه برگه نوشت که ما میریم جن ت و هردو سمت ماشین رفتیم

 .ماشین رو یه گوشه پارا کردم و پیاده شدیم

 .چریحی نبوداین  سمت از جن ت هیی کس نبود.دروا ع جرو مناطش ت

 .تیردان رو روی شونم اندا تم و تیرکمون رو توی دستم گرفتم

وارد جن ت شوودیم،شوویده سوویبت تیراندازی رو به یکی از در تا چسووبوند و همین طور که می اومد 

 «! ب زود شرود کن»سمتم گچت:

 .اومد کنارم ایستاد و بهم  یره شد

 .کشیدم تیردان رو روی زمین اندا تم و یه تیر ازش بیرون

 .تونستم تیرو توی دستام ن ه دارم! دستام می لرزیدنحتی نمی
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 !تونستم هدف رو به درستی ببینمجا میدید.حتی نمیسعی کردم نشونه ب یرم،ولی چشمام جابه

 !شیده _ اروم باش باران! تو میتونی

 .تمام تالشمو کردم تا بتونم.نچس عمیری کشیدم و تیرو رها کردم

 .وی زمین فرود اومدتیر کنار در ت ر 

 !من حتی برای اولین بار هم که تیراندازی کردم تیرو روی زمین نردم

 چم شده؟

 !یه ضعف  یلی شدیدی توی تیراندازی پیدا کردم

 !دوباره و دوباره و دوباره زدم،ولی فایده نداشت که نداشت

 .و تسلرزش دستام هر لحده بیشتر میشد.انردر نچس عمیش کشیده بودم که گلوم می

 . یلی و ت بود توی جن ت بودیم ولی اصال یه تیر هم به هدف نرده بودم

 .چشمامو بستم و سعی کردم اروم باشم.صدای  رش  رش برگ ها توجهم رو جلب کرد

 «شنوی؟شیو...شیده صدا رو می»چشمامو باز کردم و گچتم:

 شیده _ چه صدایی؟

 .رهنچر روی اون برگای  شک راه می ان ار که یهفصت پاییر بود و برگا درحال ریختن.و

 تونه اینجا باشه؟عجیبه،این  سمت از جن ت کسی نمیاد.کی می

 .تیردان رو روی شونم اندا تم و دنبال صدا رفتم

 شیده _ کجا میری باران؟

 !دنبال صدا _

 .شیده _ ولی صدای  اصی نمیاد.فرط صدای برگای پاییره که میاد

 .گردمشیده همین جا بمون من برمی _

 :رفتم جلو و صدا زدم

 کسی اینجا هست؟ _

 !صدای  رش  رش همچنان می اومد و من مطمئنم صدای پای کسیه

 .تونستم پیش برمصدا از ته جن ت می اومد.ترم به دلم چن  اندا ت.بیشتر از این نمی

 .از جن ت های امازون اونم تنهایی وحشت گرفتم

 .کشیدموزش گلوم ولی بازم نچس عمیش میبا وجود س

 .کنهدونم،شاید فکر میکنم کمی از ترسم رو کم مینمی
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 !تونه باشه؟تونه باشه؟ شاید هم باید ب م چی میکی می

کمی دی ه که جلو رفتم احسووووام میکردم صوووودا فرط از یه سوووومت نمیاد.از همه جهت صوووودای پا 

 .میاد

 :سرمو مدام میچر وندم و داد میردم

 کسی اینجاست؟ _

 تو کی هستی؟ _

 !!!لطچا جواب بده _

 

 صد_سی_هچت#

 تاریخ_برلیان#

 .دست کسی دور کمرم پیچید و دی ه هیی چیر نچهمیدم

 .با احسام  ارج شدن آب از دهنم چشمامو باز کردم و نچس نچس زدم

 :صدای چند نچر می اومد

 .چشماشو باز کرد +

 .آب از معدش  ارج شد +

 .االن  وب میشه +

 .به اطرافم ن اه کردم

 .چنتا آدم نا آشنا

 .و يه نچر که آشنا به ندر اومد

 !شيده

 :دستاشو روی شونه هام گذاشت و گچت

  شيده _ هی باران!  وبی؟

 .سری به نشونه آره تکون دادم

 .مدستاشو دور شونم حلره کرد و منو باال کشید.توی بغلش فرو رفت

 .به اطرافم که ن اه میکردم فرط در ت بود

 :آرشام کنارم روی زمین نشست و گچت

 آرشام _ باران  وبی؟
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 .باز هم فرط سری تکون دادم

 .صدای آتش می اومد ولی  ودش نبود

 :چمامو روی هم فشار دادم و دستای شيده رو توی دستم گرفتم و به زور لب زدم

 !بریم  ونه _

 .ک کن بارانو ببریم  ونهشيده _ آرشام بیا کم

 :صدای مردی می اومد که گچت

 !مرد _ باید ببریمش بیمارستان

 .آرشام _ اون  وب میشه.میریم  ونه

 .و بعد از بغت شيده بیرون اومدم و توی بغت یه نچر دي ه فرو رفتم

سو ت،بستمشون تا شاید بهتر بشهچشمام می. 

 .روی تخت فرود اومدم چشمامو باز نکردم تا و تی که رسیدیم  ونه و

 .صدای داد و بیداد می اومد،ان ار که سر یه چیری دعوا میکردن

 .من که دی ه توان بیدار موندن نداشتم چشمای بستمو بیشتر بهم فشار دادم

 

 پارت_صد_سی_هشت#

 تاریخ_برلیان#

با حس اینکه کسوووی در اتا مو باز کرد چشووومامو باز کردم . شووویده بود لبخندی زد اومد سووومتم.یه 

  ظرف حذا برام آورد

 شیده_پاشو...پاشو تنبت اینا رو بخور تا  وب شدی

 . سوپ پخته بود. کمی تو جام تکون  وردم و نشستم

 ا ه کی صبح سوپ میخوره؟_

 !شیده_صبح اره ولی دوازده ظهر نه

 اندازه توپ شده بود . من از دیشب تا دوازده ظهر  وابیدم؟ چشمام

 .با چشم چر وندن روی ساعت متوجه شدم که وا عا دوازده ظهره

 .کمی از سوپی که شیده اورده بود رو  وردم و از جام بلند شدم تا حمام کنم

 . حسابی سرما  ورده بودم و بدنم کال بی جون بود
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 یره ای گرفتم و اومدم بیرون. به اجبار شوویده لبام گرم پوشوویدم رفتم توی حمام و یه دوش پن  د

و موهامم با سشوار کامال  شک کردم . از اتا م بیرون اومدم و رو به بچه ها که همشون کنار هم 

 :جمع شده بودند سالم کردم . همه جواب سالممو دادند که هوروش بلند شد سمتم اومد و گچت

 هوروش_باران االن حالت  وبه؟

 ! اره  وبم_

 !هوروش_دی ه تنها جایی نمیری ! فهمیدی؟

 . ولی ا ه اون یه سوتچاهم ساده بود_

 :اتش از جاش بلند شد و داد کشید

 !اتش_یه سوتچاهم ساده؟؟؟ما فرط نردیک دو ساعت توی جن ت دنبال شما می گشتیم

 ! و... ب معذرت می  وام_

 ی افتاد چیکار می کردی؟؟اتش_همین؟ اگه یه اتچا ی برای  ودت یا شیده م

 :صدای شیده از پشت سرم اومد که گچت

 !شیده_گچتم که ندر من بوده بریم جن ت تیر اندازی

 :اتش سمت شیده داد کشید

 ! اتش_تو ساکت باش شیده

 .پس صدای داد و بیداد دیشب هم بخاطر همین بود

 :شیده سرشو پایین اندا ت و چیری ن چت ولی من گچتم

 ! من که معذرت  واهی کردم. دی ه نیازی به این همه داد و بیداد نیست که_

 !اتش_فرط ساکت باش باران

 .و از  ونه بیرون زد

 :شیده اومد بره دنبالش که دستشو گرفتم و مانع رفتنش شدم و گچتم

 .نیاز داره تنها باشه_

اه اندا ته ولی به جای معذرت آرشوووام_باران و شووویده میدونم اتش به اندازه ی کافی داد و بیداد ر 

 !  واهی کردن االن نیازه که  ول بدید دی ه تنهایی جایی نرید

 

 پارت_صد_سی_نه#

 تاریخ_برلیان#
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 .تا به حال ارشام رو انردر اروم ندیده بودم

 :که شیده دیکتاتور سری تکون داد و گچت

 شیده_چشوم

 :ر من ایستاده بود رفت روی کاناپه نشست و به کنارش اشاره کرد و گچتهوروش که هنوز کنا

 .هوروش_حاال بیایید بشینید

کنار هوروش نشستیم و پشیمون از اشتباهی که کردیم ساکت موندیم. یلی چهره ی  نده داری 

ن به  ودمون گرفته بودیم. مثت بچه کوچولو ها که اشتباه می کنند و بررگ تر هاشون مجازات شو

 . می کنند

 .شایان_ رار بود اتش برامون درمورد یه موضوعی ب ه. حاال که گذاشت رفت

 .شهریار_االن برمی رده

 .نردیک یک ساعت بعد اتش برگشت توی  ونه و روی کاناپه همون جای  بلی نشست

 :بدون هیی مردمه چینی شرود به حرف کرد

ید که مرده! آمر  بال چند سال به برزیت اتش_برای نجات دادن من و شیده رفتید پیش امر و دید

زندگی می کرد. دلیت اینکه من کشوووووور برزیت رو انتخاب کردم هم فرط همین بود. آمر یه گردنبند 

داشته که برزیت گم شده.اگه اون گردنبند رو پیدا کنیم کارمون حت میشه. اون گردنبند باید بیچته 

 !گردن باران. البته یه مشکلی هست

 ؟هوروش_چووی

 .اتش_تاو تی باران  درتشو به دست نیاورده نمیتونه اون گردنبند رو گردنش بندازه

شووووایان_اون گردنبند چی هسووووت که تا و تی باران  درتشووووو به دسووووت نیاورده نمی تونه گردنش 

 بندازه؟

 !اتش_ درت باند شکارچیان توی اون گردنبند جمع شده

 شیده_یعنی چه؟؟؟

 !اتش_یعنی که هرکسی که میمیره  درتش توی اون گردنبند جمع میشه

 شهریار_چرا حتما اون گردنبند باید گردن باران باشه؟

 !اتش_نمیدونم! این یه  انونه

 :اتش کمی مکث کرد و گچت

 !اتش_البته یه مشکت بررگ دی ه هم هست
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 :همه سوالی بهش ن اهی کردیم که گچت

امر توی پن  تا از شووووووهر های اون رفت و امد داشووووووته . نمیدونیم  اتش_برزیت یه کشووووووور بررگه و

  .گردنبند رو کجا پنهان کرده

 شایان_بال ره اون گردنبند گم شده یا پنهان شده؟

 !اتش_نمیدونم

تنها چیری که اتش میدونسوووووت این بود که یه گردنبنده که باید گردن من باشوووووه و تنها چیری که 

درتمو به دسووت اوردم.نمیدونم چرا یه همچین حسووی داشووتم ولی من میدونسووتم این بود که من  

 .به هر حال باید این احساسمو به بچه ها می گچتم

 

 پارت_صد_سی_شش#

 

عا همین طور دور  ودم می ها می اومد.دی ه وا  چر یدم،ولی فرط صووووووودای  رش  رش برگ 

 ود؟ترسیده بودم.چی ب

 .سعی کردم اروم باشم و فکر کنم

 .دیدمشانردر از شیده دور شده بودم که دی ه اصال نمی

ابشووار بررگی کنارم بود که از کوه  یلی  یلی بلندی سوورازیر بود و توی گودی میریخت که عمرش 

 .نامعلوم بود

 .شدشد.درست از پشت سرم شنیده میصدا نردیک و نردیکتر می

 .برگشتم سمت صدا و همون مو ع تیرو رها کردم تیرمو اماده کردم و

 .از ترم هول کردم و افتادم توی گودی اب پشت سرم

آب زیاد بود و من اصال شنا بلد نبودم.آب سرد بدنمو کر ت کرده بود.دست و پا میردم ولی کسی 

 !نبود کمکم کنه

 .ستیک پر از آبمدی ه انردر اب توی حلش و گوش و بینیم رفته بود که احسام میکردم یه پال

 .دیدماز طرفی اکسیسن کم اورده بودم و مرگ رو به چشمام می

 .کردم ا ر داستان زندگیم این جوری تموم بشههیی فکر نمی

بعد از من شوووایان ازدواج میکنه! شووویده همسووور هوروش میشوووه! این زندگی اگه برای من شووویرین 

 .نبود،برای اونا طعم  وبی داشت
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 ت بخشه! اما آیا لذت بخش تر از چشیدن طعم شیرین زندگیه؟چشیدن طعم مرگ هم لذ

 .امیدوارم همیشه  وشبخت بمونن

 !شیده سه تا بچه داره.یعنی یه دو لو

 !اتش هم دوتا بچه داره.یکی از اونا انوشه ام

 !بعد از من همه  وشبخت میشن

 !همه به ارزو هاشون میرسن و همه موفش میشن

 .ان ار که من از همون اول اضافی بودم

 و تی پدر و مادرم منو نمیخوان کی باید منو بخواد؟

 .حتی هوروش و اتش هم زندگی  ودشون رو کردند و  یلی هم موفش اند

 .اون بررگترین  هرمان زندگی منه

 کی گچته  هرمان زندگی د ترا پدراشونن؟

 .دپدر من که به حیر از یه دشمن چیر دی ه ای نبو

 !به من نشون داد  هرمان زندگی من فرط اون بود،اون کسی که یه مرد  هرمان رو

هی  هرمووان زنوودگی من!... وودافظ... وودافظ بررگ من!...  وودافظ ارامش!...  وودافظ طعم  وب 

یان سوووووورد،بین اب های  پا یان حم ین... پا یان نیامده زندگی... دافظ  پا زندگی من!... وافظ ای 

 !سرد... وافظ... دافظ

 

 پارت_صد_سی_دو#

 

 مشاور _  ب...ب ید دلیلتون برای طالا چیه؟

 .ن اهمو به دان دو تم

 .ه ایستاده بودنامیر حسین و اتش و جابر بیرون از اتاا مشاور

 !کنهامیرحسین باید یه کاری کنه.حتما یه کاری می

 !دان _ باهم تچاهم نداریم

 .با چنتا کالم مشاوره هم میشه حت کرد  ب این که نشد دلیت.این   یه رومشاور _ 

 .این بار اتش ن اهشو به من دو ت

 .ا ای دکتر...ما از همون اول هم ازدواجمون اجباری بود.االن هم هنوز باهم مشکت داریم _
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 مشاور _  ب مشکلتون چیه؟

 .ن اهمو دوباره به دان دو تم

 .دادیمان ار این یه مسئولیت سخت بود که مدام به همدی ه پاسش می

 !دان _ همسرم از همون اول کس دی ه ای رو دوست داشت

مشوواور _ آها! یعنی  صوود ازدواج با کس دی ه ای رو داشووت و بعد با شووما ازدواج کرد و حاال باهم 

 مشکت دارید.درسته؟

 !دان _ بله،همین طوره

کرد کاری کنه تا که بود داشووت تالش می ین چی بود ازین کار.ولی هرچینمی دونم  صوود امیرحسوو

 .مشاور اوکی بده تا ما از هم جدا بشیم

تونسووووووت مثت ولی  ب در وا ع اون کسووووووی که این حرفارو میرد  ود دان بود.امیر حسووووووین نمی

ود دان شووووووهریار حرف هارو جا به جا کنه،اون فرط مهن هارو کنترل میکرد.یعنی حرف هایی که  

میخواسوووت برنه رو جا به جا میکرد و یا مرداری به عصوووبانیت دان اضوووافه میکرد و شووواید هم کم 

میکرد! نمی دونم،بووه هرحووال کووه هر حرفی دان برنووه فکر  ودشوووووووه ولی فرط کمی عصووووووبووانیووت 

اضافه،شاید هم استرم و شاید آرامش اضافه داره.شاید هم فکری که نباید به زبون بیاد به زبون 

تونه کنی که فرط  ود کنترل کننده مهن می.بع ووی و تا هم دروغ هارو انردر سووریع باور میمیاد

 .وضعیتتو درا کنه،نه هیی کس دی ه

 مشاور _  ب،همسرتون کی رو دوست داره؟

  !دان _ پسر عموشو

 چی؟

 دان چی گچت؟

 !ان ار که وا عا هن  کرده بود

 گچت؟اون چرا چرت و پرت می

 دیوونه شده بود؟

 !شاور _  ب باران  انم،شما  ودتون از عشرتون نسبت به پسر عمو تون ب یدم

 .هن  بودم هنوز

 «!ولی من عاشش پسر عموم نیستم»کمی انم منم کردم و بعد گچتم:
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عشووووری نسووووبت به پسوووور  مشوووواور _ آهااا! فهمیدم مشووووکت کجاسووووت! باران  انم می ن که هیی

 !میشه نامردیکه داره بهشون عموشون ندارن،ولی ا ا دانیال احسام میکنن 

با دروغ گچتنامون  ودمون و مشووووواور رو به دنیایی از مشوووووکالت برده بودیم که تابه حال به اون پا 

نراشته بودیم.مشکت بررگی که بیشتر زن و شوهرها دارن.که  وداروشکر این یکی برای من و دان 

 !فرط یه دروغ بود.فرط یه بازی کذایی بود

 

 پارت_صد_چهت#

 تاریخ_برلیان#

 منو...من _

 اتش _ تو چی باران؟

 .من احسام میکنم که  درتمو به دست اوردم _

 اتش _ درست برامون توضیح بده که چرا یه همچین حسی داری؟

و تی افتادم توی اب یه چیرایی به مهنم اومد.چیر هایی که تاحاال بهش فکر نکرده بودم.فکر  _

ان ازدواج کرده!هوروش ازدواج کرده!حتی در مورد شووهریار و  ودت هم یه همچین میکردم که شووای

 !طرز فکری داشتم.ان ار رفته بودم به اینده و اینده دور رو میدیدم

 !هوروش _ باران  درتشو به دست اورده

 شایان _ ا ه این چه جور  درتیه؟

 وندم.این  درت می ه در اینده دور چه اتچا ی میچته! ولی هوروش _  بال در موردش توی کتاب 

 !یه مهدودیت هایی هم داره. مثال فرط باید ترم،مهن رو احاطه کنه.که اینده به مهن بیاد

 اتش _ یعنی می ی  درتش با  درت  ودت فرا داره؟

. من همش احسووووووام میکنم میخواد یه اتچا ی بیچته و میتونم هوروش _ بله،بله کامال.فرا داره

تشووووخیص بدم که اون اتچاا  وبه یا بد و بیشووووتر روی دو سووووه سوووواعت اینده و دو سووووه روز اینده 

متمرکر هسووووووتم.ولی  درتی که باران داره د یش می ه که اتچاا اینده میتونه چی باشووووووه. ولی  ب 

 !ین  درت  ودشو نشون میدهفرط زمان هایی که باران رو ترم برداره ا

 !شایان _ پس ضعف احساسی باران ترسه؟

 هوروش _ د یرا
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گی  شده بودم. مندورشونو نمی فهمیدم.شیده سچارش حذا داد و تا اومدن بیارن ساعت دو ونیم 

 .شده بود

 .اتش می چت بعد از  وردن ناهارمون باید بریم دنبال گردنبند

یدیم توی ماشوووین ظرف شوووویی و اومدیم نشوووسوووتیم.اتش یه ناهارمون رو که  وردیم ظرف هارو چ

 :برگه با  ودکار اورد و نشست و گچت

 .اتش _ امر به پن  تا شهر سچر کرده

 :شرود کرد به گچتن و نوشتن شهر ها

اتش _ سووالوادور ، برازیلیا ، سوواهوپاهولو، ریودوژانیرو که االن  ودمون اینجا هسووتیم.و ماناهوم.به 

این شووهر هارو باید بریم. ب عادیه که از شووهری که هسووتیم شوورود کنیم،یعنی ترتیب هرکدوم از 

 !ریودوژانیرو

 .ارشام _  ب ما که نمی تونیم وجب به وجب این شهر هارو ب ردیم تا یه گردنبند رو پیدا کنیم

 

 پارت_صد_چهت_یک#

 تاریخ_برلیان#

 .بوده اینطوری میشه بهتر پیداش کرد اتش _ امر یه بازی ر معروف

ارشوووام _ ولی بازم فایده نداره.میدونی چندتا رسوووتوران و موزه و سووواحت و جن ت توی این شوووهرها 

 .وجود داره؟ برزیت شهر گردش ری  یلی بررگیه

اتش _ نیازی نیسووت همه شووهرو ب ردیم! فرط مکان هایی رو می ردیم که توی کتاب تاریخ برلیان 

 !باشه

 ._ من کتابو میارم شیده

 .از جاش بلند شد و رفت سمت اتاا اتش.کتاب تاریخ برلیان رو اورد و نشست

 .اتش_ فصت #پن  مال امره.  سمت اونو بخون

  :شیده فصت #پن  رو اورد و بعد از کمی ن اه به صچحه ها گچت

ه ح ووووورت شووووویده _ شوووووهر ریوپانیورو #پن  تا مکان داره.اسوووووتادیوم ماراکانا،محله الپا،مجسوووووم

 !عیسیخدا،تئاتر شهر و محله ی سانتاترزا

 :اتش همه رو تند تند نوشت و گچت

 !اتش _ حاال ساهوپاهولو رو بخون
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 .شیده _  یابان پاهولیستا،کلیسای جامع،سا تمان اپرا،باغ و حش ساهوپاهولو و موزه هنر

 .ن اهشو برای چند د یه به اتش که تند تند همه را مینوشت اندا ت و دوباره به کتاب  یره شد

شیده _ حاال برازیلیا که هست ابشار ایتیکوهیرا،تئاتر امازون، پت جوسیلینوکوبیتشیک،مجموعه 

 .فرهن ی ری ابلیک و ورزش اه سر پوشیده نیلسون نلسون

 :اتش که نوشت شیده ادامه داد

اسوواسوونسووور کابلی،سووئوفرانسوویسوووکو،کلیسووای جامع،رسووتوران بوی پرتو گریت و رسووتوران شوویده_ 

 .کوکو بیستر ، هم مال سالوادور هست

 .اتش _ بیشترین جاهایی که رفته مربو  به کلیسا هاست.ماناهوم روهم بخون

 :شیده ن اهشو به کتاب دو ت و گچت

 شیده _ ماناهوم؟

 :کمی مکث کرد و دوباره گچت

 .برای ماناهوم چیری نوشته نشدهشیده _ 

 اتش _ یعنی چه؟

 :شیده کتاب رو دست اتش داد و گچت

 !شیده _ ببین،چیری ننوشته

 :اتش همه کتاب رو زیر و رو کرد ولی چیری پیدا نکرد و در ا ر گچت

 .اتش _ فعال این چهار تا شهرو میریم #پنجمی رو باید همه شهرو ب ردیم

 !ارشام _ یه چیری می ی ها

 تش _  ب چیکار کنیم؟! فکر دی ه ای به مهنت میاد؟ا

 :اصال به حرفاشون توجه نمیکردم.فرط به یه چیری فکر میکردم.فکرمو به زبون اوردم و گچتم

فصوووت #پن  مخصووووص امره،امر به #پن  تا شوووهر از برزیت سوووچر کرده و از هر شوووهر به #پن   _

 ن؟مکان رفته این سه چه نسبتی میتونن باهم داشته باش

 !شایان _ هیی نسبتی،ا ه چه ربرطی داره؟

 

 پارت_صد_چهت_دو#

 تاریخ_برلیان#

 :تموم شدن جمله ی شایان مساوی شد با صدای  انم که ا بار می چت



                 
 

 

 شادی|  برلیان تاریخ رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

226 

 

 انم_ مرگ  #پن  نچر از توریسووووووتان ایرانی به برزیت... هواپیما سوووووورو  میکنه ولی پن  نچر می 

 !و بریه ز می میشن!...تنها #پن  نچر کشته داشتهمیرن 

 :شونه ای باال اندا تم و گچتم

 ! وحاال هم #پن  نچر که میمیرن. اونم از #پنجمین پرواز فرودگاه_

 . همه چیر مشکوا بود ، ا ر هر داستانی به #عدد_پن   تم میشد

 اتش_یعنی چه ا ه ؟

 !شهریار_بیاین بریم استادیوم ماراکانا شاید یه چیری دستمون بیاد

 . اتش _ اره بلند شید همه برید اماده شید. تا چند ساعت دی ه بلیط هاش تموم میشه

  . همه رفتیم تو اتا امون تا اماده بشیم

نیومده و تی اومدم از اتاا بیرون اتش اماده روی کاناپه نشووووسووووته بود ولی شوووویده و هوروش هنوز 

 .بودند

رفتم در اتاا شووویده و به زور از اتاا بیرون کشووویدمش ، هوروش هم اومده بود و باهم رفتیم بیرون 

 . که آرشام و شایان و شهریار هم اماده شده بودند و منتدر ایستاده بودند

 . سوار ماشینامون شدیم و رفتیم سمت استادیوم. توی صف بلیط ایستادیم

 . مد که بیایم ، نچرات ا ر بودیم و نه جلو و نه پشت سرمون کسی نبودچون دیر به مهنمون او

 : مرد بلیط فروش داد زد

مرد_فرط #پن  تا بلیط دی ه مونده ، بیشووووتر از #پن  نچر توی صووووف نباشوووون که بهشووووون بلیط 

 .نمیرسه

 ! همه متعجب به هم ن اه می کردیم ، بازم #عدد_پن 

 !! ممارشام_ اصال این #عدد_پن  رو نمیچه

 . هیی کس هیی جوابی نداشت که بهش بده و فرط ن اهمون بود که به هم  یره بود

 و در ا ر ارشام ، شایان ، اتش ، شهریار و شیده رفتند دا ت و من و هوروش بیرون منتدر موندیم

.  

چند سوواعت بعد بیرون اومدن ، از چهره هاشووون هیی چیر نمیشوود فهمید . ن اه  نثی داشووتند و 

  . حرف سوار ماشین ها شدند.من و هوروش هم شونه ای باال اندا تیم و سوار شدیمبدون 

  .همین که رسیدیم  ونه اتش از توی جیبش یه گردنبند بیرون کشید
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متعجب به گردنبند که شکت یه صلیب بود  یره شدم ، اصال فکرشو نمیکردم که توی مکان اول 

 .گردنبند رو پیدا کنند

 

 پارت_صد_چهت_سه#

 تاریخ_برلیان#

اتش_این گردنبند گردن یکی از بازیکن ها بود شووایان هی نوتیرمش کرد و اون  ودش گردنبند رو 

 ! در اورد و طرف ما پرت کرد . حاال گردنت کن تا ببینم  ودشه یا نه

 مندورت چیه که می ی  ودشه یا نه؟ _

ند چه شووووووکلیه که ! پس توی مکان هایی که میریم هر گردنبندی ما که نمیدونیم گردنب –اتش 

  ! دیدیم بر میداریم و گردنت میندازیم ببینیم چی میشه

  . سری تکون دادم و گردنبند رو گرفتم و توی گردنم اندا تم

 .همه بهم ن اه می کردند ولی هیی اتچا ی نیچتاد

 اتش باید چه اتچا ی بیچته ؟_

 ! اتش_توی کتاب نوشته #پن  ماه بیهوش میشی

  بازم #پن  ؟_

 ! این سوالی بود که همه باهم پرسیدیم .و اتش درمونده فرط شونه ای باال اندا ت

 . همه رفتند اتا اشون برای استراحت ، ولی من اصال  وابم نمیبرد

 . ساعت سه نصف شب بود و من در حال فیلم تماشا کردن بودم

بردم و به #پن  تا ان شوووتم  یره شووودم .   ووویه ی این #عدد_پن  چی بود ؟ فصوووت دسوووتمو باال 

#پن  ، #پن  تا شووووووهر ، #پن  تا مکان در هر شووووووهر که میتونه گردنبند توی یکی از اونا باشووووووه ، 

#پن  توریسووت ایرانی که مردن ، #پن  بلیط با ی مونده ، #پن  ماه بیهوشووی و #پن  تا ان شووت 

 .که همه دارند

تامو جلوی صوووووورتم گرفته بودم و ن اهشوووووون میکردم که اتش از اتا ش اومد بیرون ، بدون ان شووووو

 .توجه به من رفت توی اش ر ونه و کمی اب  ورد و دوباره وارد اتا ش شد

 .اون هنوز از دستم دلخور بود و باهام سر و سن ین رفتار میکرد

اما دوباره پشوویمون شوودم و برگشووتم از جام بلند شوودم و تی وی رو  اموش کردم.رفتم سوومت اتا م 

 .سمت اتاا اتش.چند تره به در زدم و وارد شدم
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 : وابیده بود و ساعدش روی چشماش بود.کنارش روی تخت نشستم و صدا زدم

 !اتش؟_

 :هیی جوابی نداد.میدونستم بیداره برای همین گچتم

دم و یه تیر رو هوا پرتاب دیروز صدای پا می اومد ان ار ا چند نچر بهم نردیک میشدند ، ترسی _

 !کردم و بالفاصله از پشت افتادم توی اب

 :ساعدشو از روی چشماش برداشت وچشماشو باز کردو گچت

 !اتش _ اون چند نچر فرط ما بودیم که اومده بودیم دنبالتون ، نیازی نبود انردر بترسی

 ! ب من نمی دونستم شمایید _

 !د که با  واهر من رفتی جن تاتش _ اشتباه تو ترسیدن نبود ، این بو

  ب معذرت  واهی که کردم ،  ول دادم که دی ه این کارو تکرار نکنم ، حاال منو میبخشی؟ _

 !اتش _ همون اول بخشیدمت

 پس چرا باهام اینطور رفتار میکنی؟ _

 .اتش _ چون  ستم

 :از جام بلند شدم و گچتم

 .پس من تنهات میرارم _

 .و از اتاا بیرون اومدم و وارد اتاا  ودم شدم

 

 پارت_صد_چهت_چهار#

 

 !روی تخت ولو شدم و سعی کردم بدون فکردن به چیری  ودمو  واب کنم

 .با احسام دستی روی شونم اروم الی چشمامو باز کردم

 :ن اهم به هوروش افتاد که گچت

 !ش _ بلند شو باران...بلند شو باید اماده شیم بریمهورو

 :از جام بلند شدم و گچتم

 کجا؟ _

 !هوروش _ باید بریم محله الپا

 محله الپا دی ه کجاست؟ _
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 .هوروش _ مکان دوم برای پیدا کردن گردنبند

 .تازه متوجه شدم چی می ه

 :از جام بلند شدم و حله برداشتم و رفتم سمت حمام که هوروش گچت

 !هوروش _ داشتی می اومدی شیده روهم صدا برن

 !میشه  ودت صداش برنی؟ ا ه من دارم میرم حمام _

 !هوروش _  یلی  ب باشه.فرط سریعتر

 .سری تکون دادم و وارد حمام شدم

 .یه دوش سریع گرفتم و اومدم بیرون.سریع یه شلوار و پیراهن پوشیدم و از اتا م بیرون زدم

 .اتش و هوروش درحال صبحونه  وردن بودنوارد اش ر ونه شدم.

بهشووون ملحش شوودم و شوورود کردم به  وردن که صوودای در باعث شوود از صووبحونه  وردن دسووت 

 .بکشم و مسئولیت باز کردن درو  بول کنم

 !پسرا پشت در بودن که به محض باز شدن در شرود کردن به  ر ر

 .ییمشایان _ انردر لچت میدید.بابا ما دوساعته منتدر شما

 .و تی رسیدن به اش ر ونه و بچه هارو درحال صبحونه  وردن دیدن  ر ر هاشون بیشتر شد

  وردید؟ارشام _ شما هنوز دارید صبحونه می

 !شهریار _ بلند شید بریم بابا دیر شد

هوروش _ ه ی ه ی تند نرید.ما دوتا د تر تو ایکی مون داریم که  یلی دیر بیدار میشوووووون و و تی 

 !هم که بیدار میشن  یلی دیر اماده میشن

 :صدای شیده از پشت سر ارشام اومد که گچت

 !شیده _ من گشنمه

 !و نشست سر میر

 .صدای  نده من و اتش و هوروش  ونه رو برداشت

که اماده شوووووووده بودن ولی شوووووووده همین االن تازه از اتا ش بیرون اومده بود و اونا  یلی و ت بود 

 !میخواست صبحونه بخوره

ارشوووووووام پوفی کشووووووید و از پارچ روی میر برای  ودش کمی اب پرتغال ریخت و رفت روی کاناپه 

 .نشست

 .ما هم تندتند صبحونه  وردیم و به همکاری هم میر صبحونه رو جمع کردیم
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 .عسلی برداشتم و از  ونه بیرون زدیم گوشیمو از روی

 

 پارت_صد_چهت_پن #

 

 .سوار ماشین هامون شدیم و به سمت محله الپا رفتیم

  !ندیر بود.یه محله زیبا و وصف ناپذیر.عاااااالی بودمحله الپا بی

 .کاشی های رن  وارن  و زیبایی داشت

 _ محله الپا دویست و پونرده تا پله داره.نکنه میخواین همه این پله هارو باال برید؟شهریار 

 .رو مون اشاره کردو با دست به پله های روبه

 :متعجب سری تکون دادم و گچتم

 !ایدویست و پونرده تا پله؟؟؟ واااا _

 !شایان _ اره،مجبوریم بریم

 رسیم؟؟؟دونه؟؟؟ بعد از پله ها به کجا میارشام _ کسی چیری درمورد این محله می

دونم. چند سووال پیش "جرج سوولرون" به این محله میاد.اون زمان این محله شووهریار _ اره،من می

جای معتاد ها و مواد فروش ها بوده! جرج که د تر و همسوورشووو از دسووت داده بود به  ودش  ول 

میده که همه جارو پر از شووادی کنه.از  لب  ودش گرفته تا محله الپا.اون از کاشووی های  دیمی و 

کنه.این کاشووووووی ها از چند نود کنه و این محله رو تعمیر و ترهین میدرد نخور اسووووووتچاده می به

کشورهای جهان هستند.دونود از این کاشی ها هم مال ایرانه،کاشی های دوره  اجار و کاشی های 

 .شیرو ورشید.فکر میکنم دا ت  ونه جرج هم مکانی تاریخی به حساب بیاد

 !عجب! جالب بود

 .پونرده تا پله رو به بد بختی باال رفتیم و با دیدن  ونه ی جرج گت از گلمون شکچتدویست و 

 .کلی گردش ر اومده بودن و یه نیم ساعتی توی صف بودیم

 :ولی عجیب تر از همه این بود که مرد داد میرد

 !مرد _ #پن  تا #پن  تا برید دا ت

 .شام و شهریار بیرون منتدر موندناین دفعه من،اتش،هوروش،شیده و شایان رفتیم دا ت و ار 
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یه  ونه با نمایی کامت کاشووی! اونم نه کاشووی های معمولی،کاشووی های رن  وارن  و جالب! رن  

بانیتم می افرود. چون باز هم هیی نمادی جر #پن  های سووووووبر،زرد،  رمر،ابی و نارنجی به عصوووووو

 .نداشت

 .ه اون اویرون بودگوشه  ونه یه میخ به دیوار زده شده بود و یه گردنبند ی

 .با دست اون گردنبند رو به اتش نشون دادم

رفتیم سومتش و اتش حوام مردی که یعنی مثالً  رار بود مرا ب وسوایت  ونه باشوه رو پرت کرد و 

 !شرود کرد حرف زدن باهاش

 .و تی حواسش کامت پرت شد سریع گردنبند رو برداشتم و توی جیبم گذاشتم

 .از  ونه بیرون زدم  یلی عادی سمت در رفتم و

 .نردیک یک ربع بعد بچه ها هم اومدن

 .گردنبند رو از توی جیبم بیرون اوردم و دستم گرفتم.شکت یه جغد بود

 :همه به هم ن اه میکردیم که شایان گچت

 !شایان _ جغد شومه

 

 پارت_صد_چهت_شش#

 

 !و گردنش بندازهارشام _ نباید اون

 !شیده _ ولی شاید همین گردنبند باشه

 ارشام _ ولی جغد شومه! اگه یه اتچا ی براش بیچته چی؟

اتش _ اینطوری فایده نداره.باید بچهمیم گردنبند چه شووووووکلیه،همین جوری که نمیشوووووووه همه 

 !گردنبند هارو گردنش بندازه

 ارشام _ ا ه از کجا؟

 !شهریار _ هوروش آینده رو میبینه.شاید چیری پیدا باشه

 ...میچهمم که پیدا میشه! ولی بریش رو هوروش _ فرط میدونم  یلی دنبال گردنبند می ردیم و

 :ن اهشو به من اندا ت و گچت

 !هوروش _ باران باید ب ه
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اینکه تو چیری ب ی  ولی من چیری به فکرم نمیاد که ب م.اصال هیچی نمی دونم.حتی تا  بت از _

 .در مورد اینایی که گچتی هم هیچی نمی دونستم

 .هوروش _  ب معلومه...باید بترسی تا یادت بیاد

 شهریار _ حاال باران رو چطوری بترسونیم؟

 !ارشام _ کاری نداره.امشب یه فیلم ترسناا رو تنهایی میبینه

بول کردم که یه فیلم ترسناا رو تنهایی شونه ای باال اندا تم و گردنبند رو توی جیبم گذاشتم و  

 .ببینم

 .شب شد و بچه ها فیلم رو گذاشتن و رفتن توی واحد ارشام اینا

 .فیلم شرود شد

چنتا سوور و صووورت ز می! زامبی!  ون اشووام! گرگینه! همه چیر و همه چیر سووا ته شووده بودن تا 

چیری هم به مهنم نیومد!  ترم رو به بدن من ترریش کنن،ولی من حتی مره ای نترسوووووویدم و هیی

 !حتی یه کلمه

 .سرمو بین دستام گرفتم و سعی کردم فکر کنم

 :صدای اتش اومد

 اتش _ پس چی شد؟

 !اتش من اصال نمی ترسم _

 :اتش متعجب گچت

 اتش _ یعنی حتی یک کلمه هم به مهنت نیومد؟؟

 !نه _

 .ارشام _ حاال که این  درتو به دست اورده شجاعتش هم بیشتر شده

 .شایان _ باید درجه ترسوندنش رو باالتر ببریم

 .ارشام _ میبریمش جن ت.امشب رو برای دو ساعت تنها تو جن ت بمونه

 !هوروش _ چی می ی ارشام؟ نصف جون میشه

 !ارشام _ اون شجاعتش بیشتر شده.مجبوریم این کارو بکنیم

 !جن ت های امازون تنها برارم؟ اتش _ امکان نداره! م ه دیوونم که بارانو تنها اونم دوساعت توی

 !شایان _ ارشام راست می ه

 .شهریار _ درسته،منم با ارشام موافرم
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 !شیده _ امکان نداره. اون یه د تره

 :از جام بلند شدم و گچتم

 !میرم _

 اتش _ چی؟؟؟

 !تنهایی میرم جن ت _

هوروش _ چرت ن و بوواران.چطور میخوای تنهووایی توی جن ووت بمونی؟ هیی میوودونی چی داری 

 !!!می ی

 

 پارت_صد_چهت_هشت#

 

 .به برگ های پاییری که روی اب رو پوشونده بود ن اه کردم که یه  ورباحه از اب بیرون پرید

 .رفتماز اب بیرون برم.ولی هرچردر جلو میرفتم بیشتر توی اب فرو می جیغ کشیدم و سعی کردم

فکردم اگه از یه سووومت دی ه برم یا کال راهی که اومدم رو برگردم میتونم ازین مخمصوووه نجات پیدا 

 .کنم

ولی همین که دور  ودم چر یدم فهمیدم که وسووط دایره ای گیر افتادم که گوشووه نداره و هرچردر 

 .رسمیره بچر م به نتیجه نمیهم دور این دا

دیدم که بخوام تشووووخیص بدم همین طور الکی یه راهی رو گرفتم و ادامه دادم.اصووووال جایی رو نمی

 .کجا میرم و داره چه اتچا ی می افته

 .ای از جن ت رو باهاش ببینماگه گوشی اتش رو گم نکرده بودم حاال میتونستم حدا ت یه گوشه

 گم شدم؟؟؟حاال باید چیکار کنم که 

 .ترم...ترم...ترم همه وجودمو گرفته بود.حس سرما و کر تی داشتم

 .تمام حواسمو جمع کردم که تا جایی که میتونم روبه رومو ببینم تا دوباره توی یه گودال اب نیچتم

 .انردر راه رفتم تا  سته شدم و با احتیا  کنار یه در ت نشستم

 .به ساعت مچی توی دستم ن اه کردم

 .صبح رو نشون میداد.ولی هنوز هوا تاریک بود چهار

 .توی فکر بودم و به در ت رو به روم  یره که برا یه چیری رو درست پشت در ت دیدم

 .در شیددوتا تیله ی  رمر که بین تاریکی می
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 .از جام بلند شدم و شرود کردم عرب عرب رفتن.اون دوتا تیله هم بهم نردیک و نردیکتر میشدن

 م؟؟؟من کجا بود

 اینجا د یرا کجای جن ت بود؟؟؟

 اصال امکان داشت دی ه کسی منو پیدا کنه؟؟؟

 .سعی کردم صدای حش حرمو توی گلوم  چه کنم تا توجه اون حیوون رو به  وم جلب نکنم

 .میدونستم اگه بدوم بدتره و به گرد پام میرسه

 پس باید چیکار کنم؟؟؟

  ودمو میردم یه مردن؟؟؟

 اصال اون حیوون چی بود؟؟؟

 یه گرگ؟؟؟

 یا یه س ؟؟؟

 .من اگه  ودمو برنم به مردن و اون بیاد پیشم مطمعنم از ترم وا عا میمیرم

ولی هیی چاره دی ه ای نداشتم.تنها شانسم همین بود که اگه یکم دی ه صبر میکردم اون حیوون 

 .رسید و من دی ه همین شانسمم از دست میدادمبهم می

 .مین دراز کشیدم و چشمامو بستمروی ز 

 .شنیدمصدای پاشو روی برگ های  شک می

 .شدنردیک و نردیکتر می

 .یه چیری رو روی شکمم احسام کردم

نردیک به پن  د یره ای میشوووووود که همین طور یابت مونده بودم و حش حرمو توی گلوم  چه کرده 

 .بودم.انردر که فکر کنم دی ه کال صدام در نیاد

 

 پارت_صد_چهت_هچت#

 

 !کنمبرای نجات دادن باند شکارچیان هرکاری می _

 :سمت اتا م رفتم و گچتم

 .اگه میخواین منو تا جن ت همراهی کنید برید اماده شید _

 .نیه بلوز اسین بلند پوشیدم با شلوار صورتی.موهامم دورم رها کردم و اومدم بیرو
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 .پسرا هنوز تو شک بودن

 :سوییی ماشین رو از جیب ارشام در اوردم و همین طور که سمت در میرفتم گچتم

 پس  ودم تنهایی برم؟ _

 :هنوز در ماشین رو باز نکرده بودم که صدای اتش رو از پشت سرم شنیدم

 !اتش _ بشین تا بریم

 .لبخندی بهش زدم و نشستم

 .ارشام و اتش دنبالم اومدن

 :اتش ماشینو یه گوشه ن ه داشت و گچت

 !ترسی نرواتش _ باران اگه می

 .ارشام _ اتش تو دوباره چرت گچتی؟  ب اصال هدف ترسیدنه

 :اتش هوفی کشید و گچت

 اتش _ باران گوشیتو اوردی؟

 !نه _

 :گوشیشو در اورد داد دستم و گچت

 !به دردت میخوره _

 .هم از ماشین بیرون اومدن سری تکون دادم و پیاده شدم.ارشام و اتش

 .اتش اومد دنبالم بیاد که ارشام دستشو گرفت و مانع اومدنش شد

 !ره اتشارشام _ برار  ودش می

 !لرزهاتش _ اون ترسیده.ن اه کن دستاش چطور می

 !ارشام _ اشکال نداره! باید بترسه!  یلی زود همه چیر یادش میاد و  ودش برمی رده همین جا

 .گرفتمبا ن اه به من گچت که دی ه پشتمو بهشون کردم و راه جن ت رواین جمله رو 

 :دو سه  دم رفته بودم که ارشام صدام زد

 ارشام _ باران؟

 :برگشتم سمتش و گچتم

 بله؟ _

 !ارشام _ مواظب  ودت باش. یلی هم از اینجا دور نشو

 .سری تکون دادم و راهمو در پیش گرفتم.تا اینکه بین در تا گم شدم
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 .ز تاریکی جن ت تنم یخ زد.گوشی اتش رو توی دستم فشردم و سعی کردم به  ودم دلداری بدما

 !داشتم به  ودم فوش میدادم که چرا  بول کردم بیام؟هر  دمی که برمی

 .و تکون  وردن برگ ها می اومدصدای فیش فیش 

 .توی هیی فصلی به اندازه فصت پاییر جن ت امازون ترسناا نیست

برگشووووتم سوووومت ماشووووین.اما دی ه ماشووووینی پیدا نبود.نمی دونم من بین در تا گم شووووده بودم یا 

 !ماشین پشت در تا پنهان شده بود

 .گوشی از دستم سور  ورد و افتاد

 . م شدم و سعی کردم بین برگ ها دنبالش ب ردم که دستم به یه چیر نرم و لرج بر ورد کرد

 .گوشی رو رها کردم و شرود به دویدن کردم تونه مار باشهبا فکر به اینکه می

انردر صووودا های مختلف می اومد که نمی تونسوووتم تشوووخیص بدم چیری دنبالم میاد یا نه و فرط 

 .دویدممی

 .انردر دویدم که متوجه  یسی زیر پام شدم

 آب؟؟؟

 !تا روی می پام توی آب بود

 

 پارت_صد_چهت_نه#

 

 .یکم که شد احسام کردم داره ازم دور میشه

 .فکر میکنم یه گرگ بود

 .الی چشمامو باز کردم و به اطراف ن اه اندا تم. بری نبود

 .بلند شدم از جام و لباسامو تکون دادم

 .دی ه نتونستم حش حرمو ن ه دارم و بلند بلند زدم زیر گریه

ته بود.البته اگه صدای  ش  ش برگ ها و صدای صدای گریم سکوت ترسناا جن ت رو شکس

 .جیرجیرا هارو نشنیده ب یریم جن ت ساکت بود

 .چشمامو بستم و اشکامو پاا کردم

 ...اما

 .باز شدن چشمام مساوی شد با چشم تو چشم شدن با دوتا تیله ی  رمر
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 .جیغ فرابنچشی کشیدم و شرود کردم به دویدن

 .های بلندم ندم طبیعت رو بهم می زدشنیدم.جیغ صدای پاشو پشت سرم می

 .افتادم توی یه گودی اب.تا کمرم توی اب بود.اون گرگ هم وارد اب شد

 .به زور  ودمو باال کشیدم و از اب بیرون اومدم

 .لباسام  یس شده بود و دویدن سخت تر شده بود

 !چشمم به یه کلبه افتاد.دویدم سمتش و  دا  دا کردم که کسی دا ت باشه

 :محکم به در کوبیدم و گچتم

 کسی اینجا هست؟ _

 کنه؟کی اینجا زندگی می _

 کی اینجا ست؟ _

 !ترو  دا کمکم کنید _

با کشیده شدن پاچه شلوارم ن اهمو به پایین اندا تم و با دیدن اون گرگ یا نمی دونم س ،اصال 

 .توی اون تاریکی و ترم تشخیص اینکه اون حیوون چیه امکان پذیر نبود

 .رط هرچی که بود االن پاچمو گرفته بودف

 :جیغ کشیدم و داد زدم

 !ترو  دا کمکم کنید _

 .اون حیوون پامو محکم دندون گرفت و  یلی یه دفعه ای پرید سمت بدنم

دی ه داشووتم از ترم از حال میرفتم که صوودای شوولیک اومد و بعد اون حیوون از روی شووونم سووور 

 . ورد و افتاد زمین

 .دیوار کلبه روی زمین سور  وردمترسیده کنار 

 .اصال یه  طره اشک هم روی صورتم نبود.ان ار چشمه اشکم  شکیده بود

بعد احسام کردم کسی روشنایی یه نور توی صورتم بود.بعد از مدتی اون روشنایی پایین اومد و

 .کنارم نشست

 !سعی کردم توی تاریکی تشخیص بدم اون کیه،کسی که منو نجات داد

 .ال برام اشنا نیومد.شاید اصال چهرشو ندیدمولی اص

 .دستامو گرفت و بلندم کرد.در کلبه رو باز کرد و منو هت داد دا ت

 .یه گوشه از کلبه نشستم که روشنایی کمی کلبه رو در بر گرفت که از چراغ نچتی گوشه کلبه بود



                 
 

 

 شادی|  برلیان تاریخ رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

238 

 

 .دیدمچهره یه مرد میانسال بود که می

 :مرد به زبان ان لیسی گچت

 کنی؟_ تو اینجا وسط جن ت چیکار میمرد 

 !مو...من گم...شدم _

 مرد _ وسط جن ت؟

 !اره _

 دونی اگه نمیرسیدم االن چی میشد؟مرد _ می

 

 پارت_صد_پنجاه#

 تاریخ_برلیان#

 .دی ه توان حرف زدن نداشتم.فرط سرمو تکون دادم و چشمامو بستم

 .بعد از مدتی احسام کردم کنارم نشست

 :چشمامو باز کردم که یه لیوان دستم داد و گچت

 !مرد _ از این بخور

 :لیوانو گرفتم و گچتم

 ممنون...ولی اینا چیه؟ _

 !مرد _ فرط بخور

 .یه مایع سبر رن  بود.کمی ازش  وردم که تلخی و تندیش باعث شد چهرم توی هم جمع بشه

 !ر بکشیمرد _ باید تا ته س

 .یک دو سه گچتم و تا ا رشو سر کشیدم.حالم بهم  ورد

 .مرد پامو توی دستش گرفت و شلوارمو باال زد

 .جای دندون های اون حیوون روی پام ، ز م شده بود و  ون می اومد

 .مرد یه برگ که نمی دونم از چه گیاهی بود روی پام گذاشت و با یه پارچه بست

مکش از جام بلند شوووودم.سوووومت یه تخت که گوشووووه کلبه بود بردم و زیر لب تشووووکری کردم و با ک

 :گچت

 !استراحت کن _

 .سری تکون دادم و از  دا واسته روی تخت دراز کشیدم
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ان ار از اون مایعی که  ورده بودم حالم یکم بهتر شده بود. یلی زود چشمام گرم شد و به  واب 

 !رفتم

 .با شنیدن صداهای مختلف از  واب بیدار شدم

 .از جام بلند شدم و به در کلبه که نیمه باز بود  یره شدم

 .از بیرون سر و صدا می اومد

 :یه دفعه اتش اومد دا ت و با دیدنم روی تخت دوید سمتم و گچت

 !اتش _ باران

 .با دیدنش اشکام به چشمام هجوم اورد و  ودمو توی بغلش پرت کردم

 :دستاشو دورم حلره کرد و گچت

 اتش _ کجا بودی د تر؟

 .حش حش گریم اوج گرفت و  ودمو بیشتر توی بغلش گم کردم

 هوروش هم باالی سرمون ایستاده بودند؟ ارشام،شایان،شیده،شهریار و

 :هوروش کنارمون زانو زد و گچت

 هوروش _ اخ ابجی چی شدی تو؟؟؟

 .از بغت اتش بیرون اومدم و به هوروش  یره شدم

 : شت شستش پاا کرد و گچتهوروش اشکامو با ان

 !هوروش _ اروم باش ابجی

 :با کمک اتش از جام بلند شدم و رو به مرد ناجی که تماشاگر ماجرا بود گچتم

 ... یلی ممنونم به  اطر کمکتون.اگه شما نبودید _

 !دی ه حرفمو ادامه ندادم. ب شاید وا عا نمی دونستم چه اتچا ی می افتاد

 !چتادهمرد _ حاال که اتچا ی نی

لبخندی به  ونسردی زیادش زدم و همراه بچه ها با یه  داحافدی و تشکر از از مرد ناجی از کلبه 

 .بیرون اومدم

هوروش _ حاال چطوری این همه راهو بریم؟ اون مو ع از بس حواسووومون پرت پیدا کردن باران بود 

 .نچهمیدیم چیجوری از وسط جن ت سر در اوردیم

 اینجا می ی وسط جن ت؟؟؟ شهریار _ اونو ت تو به

 !هوروش _ حاالاااا
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 !شیده _ باران پاش ز میه.نمیتونه راه بیاد

 !اتش _ اون با من

 

 پارت_صد_پنجاه_یک#

 

 :متعجب ن اهش میکردم که یه دفعه منو کشید روی شونه هاش و گچت

 !اتش _ بریه راهو سواره میریم

  .و راهشو گرفت و رفت

 !اتش منو برار زمین  سته میشی _

 !شماتش _ نهف سته نمی

تا کنار ماشین منو اورد و بعد گذاشتم روی زمین و ان ار که هیی اتچا ی نیچتاده سوار ماشین شد 

و روی صندلی راننده نشست.متعجب ابرویی باال اندا تم و همراه شیده سوار ماشین شدم بریه 

 .بچه ها هم با ماشین هوروش رفتند

 .، و بعد هم صاف روی تختم فرود اومدمبچه ها منو بردند دکتر که پامو معاینه کرد و روشو بست 

 .دادند  ودم راه برماصال اجازه نمی

 !رهان ار حاال پام شکسته.بابا فل  که نشدم! واال یه ادم فل  هم  ودش راه می

اتش _ باران ما داریم میریم برای جستجوی مکان بعدی.توی  ونه بمون و درو روی هیی کس باز 

 .نکن

 :سری تکون دادم و گچتم

 !نه  یر،منم باهاتون میام _

 !اتش _ حرفشم نرن

 :داشت از اتا م بیرون میرفت که صداش زدم

 اتش؟؟؟ _

 :برگشت سمتم و عصبی گچت

 ...اتش _ گچتم

 :پریدم وسط حرفش

  وای درمورد گردنبند چیری بدونی؟؟؟نمی _
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 :روی پیشانیش کوبید و گچت

 .اتش _ به کت یادم رفته بود

 ه #ستاره_پن _پراون گردنبند شکت ی _

 اتش _ #ستاره_پن _پر؟؟؟

 !نمی دونم این عدد #پن  چی از جون ما میخواد _

 !اتش _ ن ران نباش. یلی زود میچهمیم

 .بعد از این حرفش سریع  داحافدی کردیم و رفت بیرون

امروز  رار بود برن "مجسمه ح رت عیسیخدا".  یلی دلم میخواست باهاشون برم و اونجا رو از 

 .ک ببینم.ولی  ب بچه ها می چتن امروز رو باید توی  ونه استراحت کنمنردی

 .امیدوارم گردنبند رو پیدا کنن و همه این مشکالت حت بشه

با حس حوصوووووله سوووووررفت ی  یلی وحشوووووتناا از روی تخت بلند شووووودم و روی صوووووندلی ارایش 

 .نشستم

 هه...چه فر ی کرد؟؟؟

 .چشمم به گردنبند جغد روی میر افتاد،همونی که توی محله الپا پیدا کرده بودیم

 .برداشتم و بهش  یره شدم

 .اصال مر رفاتی که درمورد جغد می چتن رو باور نداشتم

 .گردنبند رو باال بردم و توی گردنم اندا تم و زیر لباسم پنهانش کردم

  .ندا تم  ون به پا میکردنفهمیدن این گردنبند رو گردنم اپسرا اگه می

 !ولی من مطمئنم هیی اتچا ی نمی افته

لن ون لن ون رفتم توی اش ر ونه و یه تیکه کیک برداشتم و کمی چایی برای  ودم ریختم و رفتم 

 .توی پذیرایی و روی کاناپه نشستم و تی وی رو روشن کردم

 .داشتم شبکه هارو زیر و رو میکردم که زن  در زده شد

 !ت که درو روی هیی کس باز نکنماتش گچ

 بیخیال بابا م ه من بچم؟؟؟

 

 پارت_صد_پنجاه_دو#
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 .رفتم سمت در و از چشمی به بیرون ن اه اندا تم

 .کس نبودهیی

 !حتما یه نچر  صد داشته اسکول کنه

 !دوباره روی کاناپه نشستم که بازم در زده شد

 !!!اوفچچچچچف

 .رفتم سمت در و این دفعه بدون اینکه از توی چشمی ن اه کنم درو باز کردم

 !ولی...بازم کسی نبود

 .به اطراف ن اه اندا تم.اصال هیی کس نبود

 :درو محکم بهم کوبیدم که ان ار یه نچر گچت

 !سالم +

 .ترسیده از جا پریدم و به پشت سرم ن اه کردم

 کی اونجاست؟؟؟ _

ده فهمیدم که به  اطر اتچا ات دیشووب توی جن ت و ترم زیاد حاال و تی دیدم کسووی جواب نمی

 .مدام این احسام رو دارم که کسی پشت سرمه

 .بیخیال شدم و رفتم روی کاناپه نشستم و شرود کردم تماشا کردن سریال ترکی که گذاشته بود

 .وی تار شد و بعد کامت  اموش شدیه دفعه صچحه تی

 .جب کنترل رو برداشتم و چند بار دکمه  اموش و روشن رو زدم.ولی هیی فر ی نکردمتع

 !اوفچچچچچف

 !وی هم  راب شدتی

 .چایی مو دستم گرفتم و ا دام به  وردن کردم که پرده ها توجهم رو جلب کرد

 . وردن و این ان ار منو امیت میکردمدام تکون می

 .رم پنجره رو ببندم که دیدم پنجره بستسچایی مو روی عسلی گذاشتم و بلند شدم ب

 ولی اگه پنجره بسته شده چرا پس پرده ها تکون میخوره؟؟؟

 .صدای کوبیده شدن در اتا م به هم ترم به دلم اندا ت

 !دی ه وا عا ترسیده بودم

 کی میتونست باشه؟

 کی توی  ونه بود؟
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 اون مو ع کی سالم کرد؟

 و کی باعث تکون  وردن پرده ها شد؟؟؟

 .در باز میشد و دوباره به هم کوبیده میشد

 .میخواستم برم سمتش ولی ترم اجازه نمیداد

 تونه  ودش  ود به  ود باز و بسته بشه؟؟؟ا ه کدوم در می

 .باد  یلی سردی می اومد

 .ان ار همه چیر یخ بندان شده بود

 .دست و پام شرود کردن به لرزیدن

 .ت یه  ونه،حیر  ابت تصور بودهمه جا انردر سرد شده بود که برای دا 

 .داشتم از ترم سکته میکردم که در باز شد و پسرا اومدن دا ت

 .وی هم همانااومدنشون به دا ت همانا و ایستادن در و پرده ها و روشن شدن تی

 !دی ه باد سرد نمی اومد

متعجب به در و دیوار ن اه میکردم که با تکون  وردن دسووووووت شووووووهریار جلوی صووووووورتم به  ودم 

 .اومدم

 :رو به بچه ها گچتم

 شما باال می اومدید کسی توی پله ها نبود؟ _

 ندیدیم.چطور م ه؟؟؟ارشام _  ب ما که با اسانسور اومدیم.ولی کسی رو 

 !هی...هیچی...همین طوری گچتم _

 .کاناپه نشستم و دستمو روی  لبم گذاشتم کنار شیده روی

 !زدهنوز هم تند تند می

 ا ه یه دفعه چه اتچا ی افتاد؟؟؟

 چرا با ورود بچه ها همه چیر عوض شد؟؟؟

 یعنی همش یه توهم بود؟؟؟

 

 پارت_صد_پنجاه_چهار#

 

 امیرحسین _ ممنون،منم  وبم.شما چطورین؟ ا ا اتش  وبن؟
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 !شنوهن اهم و به اتش اندا تم که اشاره کرد ن م که اون پیشمه و داره صداشو می

 !گچتم حال بچه چطوره؟ _

 !امیرحسین _ عااااالی.االن سه ماه و بیست روزشه.انردر نازه که نمیدونی.مثت  ودت گوگولیه

 شیر  شک بهش میدی؟ _

 میرحسین _ نه بابا  ودم یه پا مادرم برا  ودم.پس چی ا ه  ن ول؟ا

 پرسیدم؟گچت.این چه سوالی بود که من می ب راست می

 !امیرحسین؟ _

 امیرحسین _ بله؟

 !حواست که بهش هست؟ مریض میشه ببرش بیمارستان.دارو الکی ندی بهش ها _

 امیرحسین _  یلی  ب بابا باشه.کاری نداری؟

 .ن  طع میکنم عکس از بچه بچرستامیرحسی _

 !امیر حسین _ باش،بای بیبی

 .گوشی رو  طع کردم و اشک گوشه چشممو پاا کردم

 .به اون کوچولوی  وش ت  یره شدم یه عکس ازش برام فرستاد.سریع عکسو باز کردم و

 .اینبار بدون اینکه از اشکام جلوگیری کنم بی صدا گریه میکردم

 !اتش _ بده منم ببینم اون کوچولو رو

 :و تی سرمو باال اوردم و اشکامو دید گچت

 !اتش _ هی باران؟

 اتش...یعنی میتونم یه روز بچمو توی بغلم ب یرم؟ _

 :بازومو گرفت و منو توی بغلش کشید و گچت

 !اتش _ معلومه که میشه!  ودم پسش می یرم

 :دستامو دور کمرش پیچیدم و گچتم

 !ه هستی اتشمرسی ک _

 .اشکامو پاا کردم و اصال نچهمیدم کی به  واب رفتم

 .و تی بیدار شدم توی اتا م بودم

 .گوشیمو دست گرفتم و با دیدن عکس دی ه ای از انوشه لبخند روی لبم اومد

 .شدروز  شن ی بود روزی که با دیدن بچم شرود می
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 !البته  ودش که نه! عکسش

 .کردم و از اتا م بیرون اومدم سریع حمام کردم و لباسمو عوض

 . یلی گرسنه بودم و سریع سر میر نشستم و شرود به  وردن کردم

 .همه بعداز صبحونه اماده شدیم و از  ونه بیرون زدیم

 .امروز  رار بود هم تئاتر شهر رو بریم و هم محله سانتاترزا

 

 پارت_صد_پنجاه_سه#

 

 شیده _ باران حالت  وبه؟؟؟

 چو...چی؟ _

 !شیده _ می م حالت  وبه؟؟؟ رن ت پریده

 !آ...آره  وبم _

 !شیده _ اصال هم  وب نیستی.معلومه فشارت افتاده.البد دوباره چیری نخوردی

 :به کیک و چایی روی میر اشاره کردم و گچتم

 !چرا،ن اه کن _

 .شیده _  وبه،فرط اوردی.ولی هیچی از اونا رو نخوردی

 .و بعد از این حرف رفت توی اش ر ونه.شربت درست کرد و برای همه اورد

 :کیکی که گذاشته بودم با چایی بخورم رو اورد و گچت

 !شیده _ بیا این کیک و شربت هارو بخور تا  وب شی

 !من  وبم شیده _

 !شیده _ ساکت

 .رو  وردم و گاز کوچولویی هم به کیکم زدمکمی از اون شربت 

میخواستم امشب برای بچه ها شام حاظر کنم.اما این اتچاا افتاد و دی ه فراموش کردم.ن ار برای 

 .چند ساعت توهم زدم

بچه ها همه  سووته بودند.شووهریار و ارشووام و شووایان رفتند واحد  ودشووون و هوروش و شوویده هم 

 .رفتند بخوابن

 :میکرد که رفتم دوتا چایی اوردم و گچتم رو زیر و رو ویاتش داشت تی
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 اتش؟ _

 جانم؟ _

 ...من...عه...من _

 : اموش کرد و برگشت سمتم و گچت وی روتی

 اتش _ چی شده؟

 !یه  واهشی دارم _

 .اتش _ باران!...حالت  وبه؟...منم ها اتش...کس دی ه ای نیست.راحت حرفتو برن

 !حال د ترمو ب رسم؟سین من میتونم زن  برنم امیرح _

 !اتش _ گچتم ایا چی میخواد ب ه.معلومه که میشه عریرم! چرا نشه

 :لبخندی زدم و گچتم

 .پس من برم گوشیمو بیارم _

 .سر تکون داد لبخند تودل برویی تحویلم داد و

 .با  وشحالی دویدم سمت اتا م و گوشیمو ارودم

 :گشتم که اتش گچتروی کاناپه کنار اتش نشستم و توی گوشیم دنبال شماره می

 اتش _ راستی باران.گوشی من چی شد؟؟؟

 :سرمو باال اوردم و با ن اه شرم اوری گچتم

 !گم شد _

 .اتش _ اها، ب اشکال نداره.تو شماره رو پیدا کن

 . واماتش من وا عا معذرت می _

باید یاد ب یری که تا و تی اشووووووتباه نکردی معذرت  واهی نکنی.تو اتش _ بارانفتوی این  ونه 

 .کنیاالن هیی اشتباهی نکردی که معذرت  واهی می

 :اومدم حرفی برنم که اجازه نداد و گچت

 .اتش _ هیشششش! شماره رو پیدا کن

 .و به گوشی توی دستم اشاره کرد

 .ا کردمسرمو دوباره توی گوشی کردم و بعد از مدتی شماره رو پید

 .شماره گرفتم و گوشی رو گذاشتم رو حالت اس یکر

 :چنتا بوا  ورد و بعد صدای امیر حسین توی گوشی پیچید
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 !امیر حسین _ سوووووالم!!! باران  انم گت

 :نچس عمیری کشیدم و گچتم

 !سالم _

 !امیرحسین _ اوه...چردر  شک و رسمی

 امیر حسین! حال بچم چطوره؟؟؟ _

 

 پارت_صد_پنجاه_هچت#

 

 !هه!نمی دونست دیشب جلوی داداشش لباسمو در آوردم وبه پام پیچیدم

ولی به هر حال راست می گچت،باید بلند می شدم می رفتم توی اتاا تا،کسی نیومده و منو با این 

 !حال ببینه

  م ز می بود و روی هیی کدوماومدم ازجام بلند بشم ولی متاسچانه هردو پاها

نمی تونسووتم تکیه کنم و از جام بلند شوودم.شوویده که این وضووعیت رو دید اومد طرفم و کمک کرد 

 .که بلند بشم

 .ن اهم به راهرو افتاد که تمیر شده بود و دی ه از رد پای من  بری نبود

  .فکنم کار شیده بوده.اون همه رو تمیر کرده

 .رفتیم توی اتا م و روی تخت نشستم

اتاا مثت روز اولش شووووده بود،حتی آینه هم سوووور جاش بود.گردنبند روی میر آینه بود و روی زمین 

 .هم  بری از  ون نبود

 یعنی اینم کار شیده بوده؟

 :کنجکاوی زیاد باعث شد رو به شیده ب م

 باران _ شیده تو اینجا رو تمیر کردی؟

  بری بوده که من تمیر کنم؟ شیده _ نه،م ه اینجا

 .نه،یکم عصبی بودم.لبام هام شولیده پولیده بود. بری نبود _

 :سری تکون داد و گچت

 شیده_باران کمک نمی  وای؟

 !فرط یه لبام بهم بده ب وشم_
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 .شیده یه تیشرت و شلوار بهم داد. تیشرت رو پوشیدم و شلوارمو عوض کردم

 .بودم باز کردم اون تیشرت سچید رو که به پام بسته

 :شیده باترم به کف پام ن اه می کرد.روبهش گچتم

 شیده یه باند میاری؟_

 ! شیده_آ...آره

 .همین طور که ن اهش باتعجب به پای ز میم بود از اتاا بیرون رفت

 

 پارت_صد_پنجاه_نه#

 

 :ت گچتشیده همینطور که ظرف هارو می شس

 شیده_باران!نمی  وای ب ی چی شده؟

 !دنبال یه جواب برای شیده می گشتم که با ورود آتش به آش ر ونه  چه شدم

بادیدن من که نشوووسوووته بودم و شووویده مشوووغول جمع کردن میر صوووبحونه بود پوز ندی زد و رفت 

یه سوووینی می سووومت یخچال و همین طور که پارچ شوووربت رو بیرون می اورد و چنتا لیوان رو توی 

 :چید رو به شیده گچت

 !آتش_ ابجی لطچا سریعتر

 .و از اش ر ونه بیرون زد

هوفی کشووویدم و سووورمو بین دسوووتام گرفتم.شووویده که کارش تموم شوووده بود اومد کنارم ایسوووتاد و 

 :دستشو روی سرم کشید و گچت

 .شیده _ بلندشو باران.بلندشو تا بریم

 .سری تکون دادم و از جام بلند شدم

 شیده _ میخوای کمکت کنم راه بیای؟

 .نه، ودم میتونم _

 شیده _ مطمعنی؟

 .اره _

به سووختی راه میرفتم ولی  ب باید تحمت میکردم و اجازه نمیدادم پسوورا چیری بچهمن.وگرنه منو 

 .زنده نمیراشتن



                 
 

 

 شادی|  برلیان تاریخ رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

249 

 

 .از  ونه بیرون زدیم و مثت همیشه توی ماشین هامون نشستیم و اتش و ارشام راننده بودند

 .مدون هامون رو از  بت اماده کرده بودیم و توی ماشین بودچ

 .اتش ماشن هارو دست مردی داد که اصال نمی شنا تمش

 .با  وندن پرواز ساهوپاهولو به سمت هواپیما رفتیم و با دن  و فن  زیاد سوار هواپیما شدیم

 .رآتشاز  ست ی زیاد فرط روی صندلیم نشستم.متاسچانه آتش کنارم بود وشیده کنا

 

 پارت_صد_پنجاه_شش#

 

 .اتش دستمو توی دستش گرفت و با  شونت دنبال  ودش کشید

 .از اش ر ونه  ارج شد و وارد راهرو شد

 .از درد پاهام اشک ریختنم سه برابر شده بود

 .کنهاتش ترو  دا ارومتر.پام درد می _

مری! هر چیری رو هرار دفعه باید برات تکرار کنم تا بچهمی!؟ م ه بهت ن چتم اتش _ تو یه اح

 که اون گردنبند لعنتی رو گردنت ننداز؟؟؟

 :دستمو از دستش بیرون کشیدم و ایستادم و گچتم

م بیاری؟! اصووووووال این یه اشووووووتباه بوده که  ودم حلش کافیه...چند بار دی ه میخوای اینو به رو _

هم بووه تو نوودارم.االن هم برو بخواب و منو تنهووا برار.بووه داد و بیووداد هووات نیووازی کنم و نیووازی می

 .ندارم. ودم یه راه چاره ای پیدا میکنم

اتش _ برم بخوابم؟ هه! باشه،من میرم تا ببینم بدون من چیکار میخوای بکنی! تمام زندگی تو به 

 !من بست ی داره! میچهمی؟ یا اینم باید ده دفعه تکرار کنم؟

ا مامو توی هم کشیدم و با انرجار دستمو محکم روی صورتم کشیدم تا شاید این اشکای لعنتی 

 .دی ه پایین نیان

 .انردر پام درد میکرد که زانوم  م شد و افتادم روی زمین

 .درد پام زیاد بود اما پوز ند اتش ان ار از صد تا ز م برام بدتر بود

 .روی زمین نشستم و به دیوار تکیه زدم.دی ه توان ایستادن نداشتم

 .زیر ن اه های  یره اتش تیشرتمو از تنم بیرون کشیدم و دور پام پیچیدم

 .به رد پام که از  ون روی زمین مونده بود ن اه کردم
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 :و تی ن اه  یره اتش رو به  ودم دیدم گچتم

 !کنی؟ برو دی هوایسادی چی رو ن اه می _

 .سرشو با تأسف تکون داد و رفت توی اتا ش و درو محکم بهم کوبید

از ترم اینکه وارد اتاا بشم و دوباره اون اتچا ات تکرار بشه،همون جا وسط راهرو روی زمین های 

  .سرد،بدون لبام  وابم برد

با احسوووام اینکه دسوووت کسوووی روی سوووینم تکون میخوره چشووومامو باز کردم،که با چشووومای اتش 

 .رو شدمروب

 .ولی و تی که چشمامو مالیدم و از جام بلند شدم،فهمیدم اون چشما متعلش به شیده بوده

 .دوتا تیله رن ی  وش ت که د یش مثت چشمای اتش بودند

در جواب سووووال های شووویده فرط بر و بر به چشوووماش ن اه کردم،ان ار  را اون دوتا تیله  وشووو ت 

 .شده بودم

 :شیده که دید جوابی نمیدم دوباره گچت

 شیده _ باران،چرا پات ز می شده؟

 .به تیشرت سچیدم که پر از  ون بود اشاره کرد

تکون دادم تا چشمای شیده رو از مهنم بیرون کنم و جوابی برای سوال هاش پیدا سرمو به طرفین 

 .کنم

 :اما ان ار  یلی منتدرش گذاشتم که  ودش دوباره کالفه گچت

شیده _  یلی  ب باشه،جواب نده.ولی حدا ت بلند شو برو یه چیری ب وش که پسرا میان با این 

 .وضعیت نبیننت

 

 پارت_صد_پنجاه_پن #

 

 .هوروش درو باز کرد و همه از فر   ست ی به سمت اتا امون رفتیم

امروز اول رفتیم محله سووانتاترزا و بعد از اینکه چیری دسووت یرمون نشوود ناهار مون رو توی یکی از 

پیدا رسوووووتوران هاش  وردیم و رفتیم تئاتر شوووووهر.برنامش عااالی بود،ولی حیف که بازم گردنبند رو

 .نکردیم

 .روی تختم دراز کشیدم و گردنبند جغد که گردنم بود رو توی دستم گرفتم
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 !بلیط هواپیما گرفته بود برای فردا صبح زود به سمت ساهوپاهولوارشام 

اتا م امشووب  یلی تاریک بود.ان ار تاریکی امشووب  یلی بیشووتر از شووبای دی ه بود.ان ار یه جور 

 .دی ه بود.یه حالت ترسناکی داشت.ان ار ماه اصال توی اسمون نبود

 .یده شدبا  ورده شدن پنجره ها به همدی ه ن اهم سمت پنجره کش

 .از جام بلند شدم و رفتم سمتش تا ببندمش که چشمم به بیرون افتاد

 .به جای  یابون و ماشین های همیش ی،حاال در ت و تعداد زیادی جغد بود که میدیدم

 ا ه یعنی چی؟

 بینم؟؟چرا من از اینجا جن ت رو می

 .ترسیده پنجره رو بستم و پرده رو کشیدم

 .هامو بغت گرفتم رفتم روی تخت نشستم و زانو

با ترم ن اهمو دوباره به سمت پنجره کشیدم که دیدم پنجره دوباره بازه و پرده هم باز کنار کشیده 

 .شده

 !ن اهی به گردنبندم اندا تم.داشتم باور میکردم که جغد شومه

 .درش اوردم و پرتش کردم وسط اتاا

 .اشم.ولی  ب این حیرممکن بوددستامو به سرم زدم و سعی کردم از هیی چیر نترسم و اروم ب

 .پیچید.میترسیدم دی ه به سمت پنجره ن اه کنمصدای باد توی اتاا می

کمی با  ودم یکی به دو کردم و در ا ر ن اهمو با ترم سووومت پنجره کشووویدم،که با دیدن یه جغد 

 .روی لبه پنجره جیغ فرابنچشی کشیدم و  ودمو بیشتر گوشه تخت مچاله کردم

 .ررگی کردم که اون گردنبند رو گردنم اندا تمعجب اشتباه ب

 .کوبیدندیه دفعه نردیک به ده تا جغد از پنجره به دا ت هجوم اوردند و  ودشونو به در و دیوار می

 .کشیدم و سرمو بین دستام پنهان کرده بودم تا کمی از  طر حچظ باشممدام جیغ می

 .می افتادن و دوباره پا میشدن جغد ها به تن و بدنم بر ورد می کردند و روی زمین

 .کردمحش حش گریم اوج گرفته بود و با جیغ گریه می

 .این جغد ها  صد نداشتن از اتا م بیرون برن

نمیشنید که اصال ان ار هیی کس صدای جیغ من و سروصدایی که جغد ها ایجاد کرده ه بودند رو 

 .کسی به کمکم نمی اومد
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هام از کمدم بیرون ریخته بود و اون گردنبند جغد هم بین  ورده اینه رو شکسته بودن.تمام لبام 

 .شیشه ها افتاده بود

 .جغد ها کم کم از اتاا بیرون رفتند

از جام بلند شدم و رفتم سمت گردنبند.با پام چند بار محکم روش کوبیدم.به  اطر  ورده شیشه 

 .های روی زمین کف پام ز م شد و زمین با  ون یکی شد

 .اون یکی پامو که گرگ دندون گرفته و این یکی هم که دستمرد جغد ها

 .لن ون لن ون از اتا م بیرون رفتم و روی صندلی اش ر ونه نشستم

داشوتم به هر بدبختی بود  ورده شویشوه های کف پامو در می اوردم که صودای اتش باعث شود از 

 .جا ی رم و با ترم بهش  یره بشم

 :داد زدن بود گچت با صدای بلندی که روبه

 اتش _ پات چی شده؟؟؟

 .مدام اشکامو پاا میکردم و دوباره مثت چشمه از چشمام اب می اومد

 .همه رو برای اتش تعریف کردم

 :حرفم که تموم شد بدون توجه به اشکام با داد گچت

 !اتش _ د تره ی احمش.م ه ن چتم که نباید اون گردنبند رو گردنت بندازی؟؟

ندا تم و چیری ن چتم.چیری نداشتم که ب م.مشکالتمون کم بود،اینم بهش اضافه سرمو پایین ا

 !شد

 

 پارت_صد_پنجاه_هشت#

 

کف پام  یلی می سوووو ت،ولی چاره ای نداشوووتم جر اینکه منتدر بمونم شووویده باند بیاره و به پام 

 .ببنده

و ازش گرفتم و محکم دور پام پیچیدم.تاجایی که می شد پاچه های شلوارمو با اومدن شیده باند ر 

 !کچش های اس ورت ساا بلند پوشیدم تا پای باند پیچیدم پیدا نباشه پایین کشیدم و

 :همین طور که بند کچشامو می بستم گچتم

 !شیده پسرا از این   یه بویی نبرن_

 شیده_مندورت چیه؟
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 !لطچا سوال ن رم_

 .تکون داد و از اتاا رفت ببیرون شیده سری

روی تخت دراز کشیدم و چشمامو روهم فشار دادم که شیده دوباره سرشو از الی در وارد اتاا کرد 

 :و گچت

 .باران پاشو بیا صبحونه _

 .الی چشمامو باز کردم و از جام بلند شدم.به درد چام حلبه کردم و توی جام ایستادم

 !به  وبی روی چات وایسیباران  وی باش.باید امروز  +

 .نچس عمیری کشیدم و چشمامو روی هم فشار دادم و دوباره باز کردم

 .اروم و لن ون لن ون راه میرفتم

و تی به اش ر ونه رسیدم ان ار بهشت رو دیدم.درحالی که روی صندلی مینشستم رو به هوروش 

 :گچتم

 !سالم داداش _

 !اتش اصال سر بلند نکرد تا ن اهم کنه.بهتر چون نمیدونستم باید چیکار میکردم

 :هوروش مشکوا گچت

 هوروش_ سالم! تو وبی؟؟؟

 .از چهرم  ست ی و درد میبارید

 : ودمو به کوچه علی چف زدم و گچتم

 .اوه نه. یلی گشنمه _

 !لبخندی بهم زد و سرشو جوری تکون داد که یعنی  ودت  ری

بحونه  وردن شوودم وتا آ ر اصووال سوورمو بلند نکردم تا مبادا با آتش چشووم تو چشووم مشووغول صوو

بشووووووم.صووووووودای زن  در اومد .چون من همیشوووووووه درو باز می کردم االن انتدار می رفت من بلند 

 .بشم،ولی پام  یلی درد می کرد

 شیده که می دونست زیاد نمی تونم راه برم بلند شد رفت سمت در و بازش کرد

 :د شدن وبعد از سالم علیک آرشام گچتپسرا وار 

آرشوووام_بچه ها سووواعت هچت صوووبحه،باید سووواعت نه فرودگاه باشووویم.فرودگاه هم  یلی از اینجا 

 !دوره،زود بلند شید بریم
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هوروش و آتش که آماده نبودن رفتن توی اتا اشوووون . آرشوووام وشوووایان شوووهریارتوی پذیرایی منتدر 

ئولیت جمع کردن میر رو پذیرفتیم.اومدم از جام بلند موندن.من و شوویده هم توی آشوو ر ونه مسوو

 :شم که شیده دستشو روی شونم گذاشت و وادارم کرد دوباره سرجام بشینم و گچت

 .شیده_تو بشین،من جمع می کنم

 .من هم از  دا واسته  بول کردم و نشستم

 

 پارت_صد_شصت#

 تاریخ_برلیان#

سووتم و سوورمو به پشووتی صووندلی تکیه دادم.نچس های گرمی رو کنار گوشووم احسووام چشوومامو ب

 :شدکردم و بعد صدای اتش که درست از کنار گوشم شنیده می

 !اتش _ حالت  وبه کوچولو؟ پات  وب شد؟

از لحن پر از تحریرش بدنم مورمور شووود،ولی هیی تغییری توی صوووورتم ایجاد نکردم و هیی جوابی 

 .هم بهش ندادم

 . واست سرشو کنار بکشهولی اون ان ار نمی

 .دستمو دا ت جیبم کردم و اون گردنبندو بیرون کشیدم

 .چشمامو باز کردم و گردنبند رو جلوی چشمام تکون دادم

 .اتش ن اهشو ازم گرفت و صورتشو سمت شیده چر وند

 .شدمآ یششش...داشتم زیر ن اه سن ینش اب می

اندا ت.یه حس  یلی بد و برنده.ان ار نیاز داشووووووتم یه حس  یلی بدی مدام به دلم چن  می

االن توی این وضعیت آتش کنارم باشه و مثت همیشه ب ه "باران نترم،من هستم".ولی اونم. ازم 

 .رو گرفته بود و دی ه حواسش بهم نبود

 .م.جوری که توی دید نبودنچس عمیری کشیدم و اون گردنبندو زیر صندلی هواپیما اندا ت

 .شاید اینجوری دی ه از دستش راحت شدم

بعد از چند سوواعت به مرصوود رسوویدیم و با ماشووینی که ارشووام گرفته بود سوومت ویال ای که از  بت 

 .رزرو کرده بودیم رفتیم

 .اون یه ویالی ترریبا بررگ بود و فعال ما تنها اونجا بودیم

 .ارد شدیمهر کدوم یه اتاا انتخاب کردیم و و
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 .در اتاا انتخابی  ودمو باز کردم و وارد شدم

 .چمدونمو گوشه اتاا گذاشتم و رفتم تا گیر سرمو باز کنم و کمی استراحت کنم

 .ولی همین که کنار میر ارایش ایستادم چشمم به اون گردنبند جغد افتاد که روی میر بود

 م ه من اونو توی هواپیما پرت نکردم؟؟؟

 میکرد؟؟؟ پس اینجا چیکار

 .عصبی اونو توی دستم گرفتم و از پنجره به بیرون پرتش کردم

 !این اتچاا دی ه مسخره ترین حالت ممکن بود

 چطور اون برگشت توی اتا م؟؟؟

 .کچشامو از پام در اوردم و روی تختم دراز کشیدم و سعی کردم اروم باشم

 .از شدت  ست ی چشمام گرم شد و به  واب رفتم

 .که دست یه نچر توی موهام وول میخوره چشمامو باز کردمبا احسام این

 .ولی هیی کس کنارم نبود

 .چشمم به در افتاد که نیمه باز بود

از شووووووودت گیجی سووووووری تکون دادم و از جام بلند شووووووودم.رفتم جلوی اینه و اول روی میر رو ن اه 

 .اندا تم

 !آ یششش!!! اون گردنبند دی ه برن شت

با دیدن اون گردنبند توی گردنم جیغ سوووووورمو بلند کردم و توی ا ندا تم.ولی  به  ودم ن اه ا ینه 

 .بلندی کشیدم و اونو از گردنم بیرون کشیدم و کوبیدم توی دیوار

 :پرسیدشیده ترسیده کنارم ایستاده بود و مدام می

 !شیده _ چی شده؟ چه اتچا ی افتاده؟ باران حرف برن

 .دوباره اشک ریختن هام شرود شده بود

 .نشستم روی تخت و سرمو بین دستام گرفتم

 

 پارت_صد_شصت_یک#

 

شوویده کنارم نشووسووت،دسووتاشووو دور شووونم حلره کرد،منو باال کشووید و سوورمو از دسووتام جدا کرد.با 

 :ان شت شستش اشکامو پاا کرد و گچت
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 !افته؟ات چه اتچا ی میشیده _ باران؟! برام توضیح بده داره بر 

 .چنتا نچس عمیش کشیدم و شرود کردم به تعریف کردن

از اندا تن اون گردنبند به گردنم گرفته تا رفتار اتش و اینکه هرکاری میکنم اون گردنبند ازم دور 

 !شهنمی

 :شیده بعد از شنیدن همه حرفام رفت لف تاپ شو اورد و گچت

 !اید چیری اوردکنیم.ششیده _ توی اینترنت سرچ می

 ا ه میخوای چی بیاره؟ _

 :شیده کمی به لف تاپش ور رفت و در ا ر گچت

 !شیده _ نوشته بیشتر و تا میتونن یه نشونه باشه

 چی یه نشونس؟ _

 !شیده _ گردنبند دی ه

 ا ه نشونه چی؟ _

 !شیده _ شاید این گردنبند یه نشونه باشه برای پیدا کردن گردنبند پن  پر

 :متعجب گچتم

 !یعنی امکان داره؟ _

 !شیده _ معلومه که داره...عه... یعنی...حاال امتحانش که ضرر نداره

 ا ه چجوری نشونه هاشو بچهمیم؟؟؟ _

 !فهمیمشیده _ نمی دونم...ولی می

 !شیده هم مثت آتش  یلی امیدوار و پر اشتیاا بود و این باعث میشد من هم امید پیدا کنم

 .اتاا اورد و بهش  یره شد شیده گردنبند رو از گوشه

 !شیده _ باران! این گردنبند از #پن  رن  تشکیت شده.نارنجی، رمر،سبر،زرد و آبی

 !ی "جرج" وهاین...این رن  ها،رن  کاشی های  ونه _

 !شیده _ وای راست می ی! این رن  ها یه نمادی دارن

 :پوز ندی زدم و گچتم

 .اره.همون نمادی که #عدد_ پن  داره و هنوز تو کچشیم _

 !شیده _ انردر ما امید نباش.یکم مثبت فکر کن.پیداش میکنیم

 !پسرا کجان؟سروصداشون نمیاد _
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 !شیده _ رفتن  یابون پاهولیستا

 چرا صبر نکردن باهم بریم؟ _

 .کنه.گچتم اونا برن ما بمونیمشیده _ من دیدم تو،پات درد می

 .تکون دادم و زیر لب تشکری کردمسری 

 .گشتیمهردو ساکت بودیم و به دنبال یه سرنخ می

 .ولی ان ار همه چیر نابود شده بود و هیی  بری از یه سرنخ کوچولو هم نبود

انردر به گردنبند ن اه کرده بودم که ان ار رن  هاش باهم مخلو  شووووووده بودند و یه ت وووووواد رن ی 

 .رده بودن یلی  وش لی رو به وجود آو

 .چشمامو روی هم فشار دادم تا از دستش راحت بشم

 .کمی بعد و تی چشمامو باز کردم شیده رو دیدم که یه لیوان شربت جلوم گرفته بود

 !لیوانو گرفتم و تشکر کردم.کمی از شربت رو  وردم و بازم متچکر به گردنبند  یره شدم

 

 ت_دوپارت_صد_شص#

 تاریخ_برلیان#

 :یکم که شد شیده با صدای ترریبا بلندی گچت

 !شیده _ پیداش کردم

 چی؟_

شوووووویده _ اون گردنبند رو دو بار دور اندا تی ، بار اول بار اول روی میرت و بار دوم توی گردنت 

 !پیداش کردی

 ! ب اره _

 !شیده _ هنوز سه تا مکان دی ه مونده تا عدد پن  کامت بشه

 ت چیه؟مندور  _

شووویده _ من و تی از شوووهریار در مورد "جرج" پرسووویدم و  واسوووتم بیشوووتر در موردش بدونم ، اون 

گچت که جرج یک گردنبند جغد داشووووته ، اون دنبال یه مکان  وب می شووووته تا یه  ونه ی  وب 

بسازه ، اون گردنبند ، جرج رو به پن  مکان میبره ، تا این که ا ری محله ی الپا هست! حتی  بت 

 !نکه اون به محله ی الپا بیاد تو یکی دی ه از محله های دی ه زندگی میکردهاز ای

 یعنی االن باید به سه مکان دی ه بریم تا اون گردنبند #ستاره_پن _پر رو پیدا کنیم؟ _
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 شیده _ اره

 . ب اینکه  یلی  وبه !  یلی سریع تر گردنبند رو پیدا میکنیم

 ! شیده _  ب اره این عالیه

 ه ! به این فکر کردی که اون گردنبند چطور میتونه راهو نشونمون بده؟ولی شید _

 شیده _ نه

با درموندگی سووووورمو تکون دادم شووووویده هم مثت من در این مورد چیری نمی دونسوووووت!یه دفعه با 

 : جیغ جیغ گچتم

 !فهمیدم _

 شیده _  ب چی؟

 ! باید با دست پس برنی ، با پا پیش بکشی _

 شیده _ یعنی چه؟

ی این که من این گردنبند رو دور می اندازم ، بعد می ردم دنبال مکانی که میشووووووه پیداش یعن _

 !کرد

 !شیده _ ولی چجوری می ردی؟ شاید افتاد اون سر دنیا ، شاید هم دوباره توی گردنت فرود اومد

انش اوفچچچووووووو..... شیده راست می چت ، ولی  ب باید یه راهی باشه ، همون راهی که جرج امتح

 !میکرد

 :فکرمو به زبون اوردم که شیده گچت

 ! شیده _ راست می ی ... االن توی اینترنت سرچ میکنم . شاید یه چیری اومد

 :و دوباره سرود کرد ور رفتن با ل تابش . یکم که شد گچت

شیده _ تنها چیری که دست یرم شد اینه که جرج اون گردنبند رو توی ماناهوم همون شهری که 

 !ریم ، ولی نمیدونیم کدوم یک از مناطرش رو باید ب ردیمباید ب

 !آها.. ماناهوم شهر پنجمه _

 اره! آره!آره –شیده 

 چته؟_

 !شیده _ ... همین طور که محله الپا برای جرج محله پنجم بود

 ر...راست می ی ! یعنی گردنبند توی ماناهوم گم شده؟ _
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 د_شصت_سهپارت_ص#

 تاریخ_برلیان#

 !شیده _ معلومه که اره

صدای در نشون از این میداد که پسرا اومدن. شرود کردم سریع کچشامو که در اورده بودم ب وشم 

 :که شیده گچت

شووووویده _ باران نیازی که چیری رو پنهان کنی ! من االن همه چیر رو برای پسووووورا توضووووویح میدم و 

 !ازشون میخوام که به ماناهوم سچر کنیم.  یلی سریع

مردد سووری تکون دادم که شوویده از اتا م بیرون رفت . بعد از شوواید نیم سوواعت در اتا م باز شوود و 

تش . ارشووووام گچت بلیط گرفته برای پس فردا و شووووهریار پسوووورا اومدن دا ت! همه بودن به حیر از ا

هم گچت طرز اسووتچاده کردن از اون گردنبند رو بلده!. با شوونیدن ایم حرفا  وشووبختی رو به چشووم 

 .میدیدم

**************************************** 

امید وارم  یلی این دو روز هم گذشت و ما االن سوار هواپیما بودیم و به سمت ماناهوم میرفتیم. 

زود گردنبند رو پیدا کنیم . هنوز با اتش حرف نمیردم . ان ار حرفامون هم برای من هم برای اون ، 

 یلی گرون تموم شوووده بود . از هواپیما پیاده شووودیم و به سووومت  ونه رفتیم . اگر گردنبند کارایی 

میکردیم . شوووووهریار اومد  میداد بیشوووووتر از سوووووه مکان نمیرفتیم و توی مکان ا ر گردنبند رو پیدا

 :کنارم نشست و گچت

 !شهریار _ اون گردنبند یه جورایی هین وتیرم میکنه

 یعنی چی؟ _

 !شهریار _ گچتی که تویب گردنبند رن  هایی مختلچی میدیدی که باهم مخلو  می شدن

 اره _

اومدن و رفتن شهریار _ برای پن  د یره به گردنبند ن اه میکنی و بعد که اون رن  ها توی مهنت 

گردنبند رو یه جای پرت میکنی و از اون مکانی که گردنبند هسووووت دور میشووووی! بعد  ود به  ود 

دوباره به سوومتش کشوویده میشووی! و این بار گردنبند رو با نشووونه های مختلف پیدا میکنی! البته 

 !باید و تی به گردنبند ن اه میکنی مهنت فرط پیش اون گردنبند #ستاره_پن _پر باشه

سری تکون دادم و گردنبند رو جلوی صورتم گرفتم. همه فکرم رو سمت اون گردنبند پن  پر دادم ، 

بعد از یک مدت سوووووورم شوووووورود به گی  رفتن کرد و دوباره رن  های مختلف و رن  وارن  جلوی 
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ه چشومم میرفت و می اومد . گردنبند رو یه گوشووه ای از اتاا پرت کردم و از اتاا بیرون زدم. یکم ک

سوار ماشین شدم و راهی رو  شد  یلی یک دفعه ای سویی ما شین رو برداشتم و رفتم سمتش 

 در پیش گرفتم که نمیدونستم کجاست. رسیدم به یه چهار راه. دی ه نمیدونستم کجا برم

 

 پارت_صد_هچتادیک#

 تاریخ_برلیان#

 :ومد سمتم.سیلی محکمی توی صورتم کوبید و فریاد کشیدمحکم پرتم کرد روی تخت و  ودشم ا

آتش_منو دور میرنی احمش؟! هان ؟ به من می ی دوسوووووووت دارم و توی بغت یه نچر دی ه پیدات 

میکنم؟! لیا تت همون  ونه ی  رابه ی روسووتاهای شوومال! حاال فهمیدم پدرت برای چی تورا نمی 

داره و با دو نچر وعده عاشووووری بسووووته! پدرتو در  واسووووت! تو یه آشووووغالی! یه زن  راب که یه بچه 

 !!!میارم عوضی

 .ل ت ها و سیلی هایی که توی سر و صورتم می زد درد نداشت،اما حرفاش  یلی دردم آورده بود

 .کم کم سرفه هام بند اومد و چشمام گرم شد

 "صدای بچه ها از پشت در میومد که صدا می زدند"درو باز کن

 .کرده بود آتش درو ازین طرف  چت

و تی دید چشوومام داره بسووته میشووه یره لباسوومو توی مشووتش گرفت و بلندم کرد و از روی تخت 

 :پرتم کرد پایین و داد زد

 .آتش_ ودتو برای من به موش مردگی نرن آشغال

شو نمیشنیدم.همین ضربه کافی بود تادی ه چیری از این دنیا نچهمم و به دنیای دی ه  دی ه صدا

 :ر لحده های آ ر فهمیدم که یرمو توی مشتش گرفت و داد کشیدای برم. فرط د

 ...آتش_باران ...باران پاشو! پاشو

اروم الی چشووومامو باز کردم.نور عجیبی توی چشووومام بود.چند بار پلک زدم و به صووودا های اطرافم 

 .گوش دادم

 !به هوش اومد+

 !دکتر...دکترو  بر کنید+

 .چشمامو کامت باز کردم و متوجه المف باالی سرم شدم که چشممو می زد
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یه چیری روی صوووووورتم سووووون ینی می کرد. اومدم حرف برنم،اما نمی شووووود.سووووورمو کمی ک  کردم و 

 .متوجه شهریار که باالی سرم ایستاده بود شدم

 اینجا کجا بود؟

 چرا انرد همه چیر توی سچیدی حرا شده بود؟

 !دوم از سواالمو به زبون بیارم.یه نچر بایه لبام سچید وارد اتاا شدنمی تونستم هیی ک

 !اون کیه؟ دکتر؟ پس اینجا بیمارستان

تکونی به  ودم دادم و به زور دسوووتم باال اوردم تا روی صوووورتم برارم که دکتر دسوووتمو توی دسوووتش 

 .گرفت و به ان لیسی چیری گچت

 ! ه چه برسه به ان لیسیتوی این وضعیت درا فارسی هم برام سخت بود،دی

چنتا دسووووت اه بهم وصووووت کرد و بعد از مدتی باز کرد.نمی دونم آزمایش گرفت ،فشووووارمو گرفت یا 

شاید هم ضربان  لبمو چک کرد.ان ار مغرم تعطیت شده بود و هیی حرفی و هیی حرکتی برام  ابت 

 .درا نبود

 

 پارت_صد_هچتاد_سه#

 اریخ_برلیانت#

 .شایان _ بچه ها بیخیال! حتما یه مشکلی هست که ما نمیدونیم

سوووعی میکردم جلوی اشوووکامو ب یرم.از پذیرایی  ارج شووودم و وارد اتا م شووودم.چند دور توی اتا م 

 .چر یدم و در ا ر عصبی از اتاا  ارج شدم و رفتم سمت اتاا شیده

 :رسیدچند تره به در زدم که صدای بغض الودش به گوش 

 !شیده _ میخوام تنها باشم

 :بی توجه به حرفش وارد اتا ش شدم،که عصبی گچت

 !شیده _ گمشو بیرون،اینجا چی میخوای؟

 !شیده باید به حرفام گوش بدی _

 !شیده _ به چی؟ به دروحات؟ به حرفای پوچ و الکی؟ یادته گچتی هوروش مثت داداشمه؟ یادته؟

 !هوروش مثت رابطه تو و اتشه هنوزم مثت داداشمه! رابطه من و _

 !شیده _ پس به  اطر همین بود که من اون صحنه رو دیدم؟

 !تو اشتباه میکنی،برار برات توضیح بدم _
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 .صدام هر لحده ضعیف تر و ضعیف تر میشد

 :آب دهنمو با صدا  ورت دادم و نالیدم

 ...من..من به اون گچتم که تو _

 .سرفه هام امونمو بریده بود.دی ه نتونستم سر پا باایستم و زانو هام  م شد و افتادم روی زمین

 شیده _ چت شد باران؟

 .نمی تونستم ازش بخوام اس ری اسممو برام بیاره

 .شیده ترسیده بیرون دوید و پسرارو صدا زد

 .چشمام داشت رو به سیاهی میرفت و همه جارو تار میدیدم

 .توی دهنم حس کردم و بعد کم کم حالم  وب شدمایع  نکی 

 :به ارشام که اس ری اسم دستش بود ن اه کردم که گچت

 !ارشام _ دی ه مراحم شیده نشو

جلوی اشکامو گرفتم و سعی کردم از جام بلند شم که شایان اومد سمتم و کمکم کرد و بردم توی 

 .اتاا

 :روی تختم نشستم،اشکام پایین ریختن. به زور گچتم

 ...شایان...من...من _

  .نمیتونستم ادامه بدم

 :شایان دستشو روی شونم گذاشت و گچت

 !شایان _ باران،من بهت اعتماد دارم،اروم باش

 .ن اهم بین ن اه تاسف بار ارشام که دم در اتا م ایستاده بود و مارو ن اه میکرد درهم پیچید

 :سرمو توی دستام گرفتم و گچتم

 !..نمیخوام برای توهم یه داستان جدید درست کنمبرو بیرون شایان. _

 

 پارت_صد_هچتاد_دو#

دکتر رفت بیرون و من ن اه  یرمو به شایان و شهریار اندا تم.تازه یادم اومد اتچا ات  بت رو،پس 

 !؟هوروش و اتش و شیده کجا بودن؟ یعنی انردر بی ارزش بودم که دیدنم نیومدن

 .چشمامو روی هم فشار دادم و سعی کردم دوباره بخوابم

 !وای کاش اصال هیی و ت بیدار نمی شدم
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داشوووتم ارزو های پوچ میکردم،ولی با صووودای باز شووودن در باز هم چشووومامو باز کردم به امید اینکه 

 .بود اتش باشه،اما اون فرط ارشام بود که با شنیدن  بر به هوش اومدن من به بیمارستان اومده

 !م ه چند و ت بود که من بیهوش بودم؟

 .به سرم توی دستم ن اه کردم،فکنم سرمم که تموم بشه مر ص میشم

همش روی صووورتم احسووام میکردم به  اطر دسووت اه تنچس  تازه فهمیده بودم اون سوون ینی که

 .بود

دسوووتمو به زور باال اوردم و اونو به زور از صوووورتم جدا کردم و تنها کلمه ای که به مهنم رسوووید رو به 

 :زور گچتم

 !آتش _

هم اینکه دی ه نتونستم تحمت کنم و شرود به سرفه کردم و هم اینکه ارشام به سمتم یورش اورد 

 :و با تحکم گچت

 !ارشام _ تو نبای حرف برنی

 .ورتم برگردوندو اونو دوباره روی ص

 .رومو ازشون گرفتم و عجیب بود که دوباره  وابم برد

 .دو روزی میشد که اینجا بودم

دکتر گچته بود باید دوروز بمونم و بعد مر ص میشووم.ولی و تی هم که مر ص شوودم باید هر یک 

 ساعت یک بار از اس ری آسم استچاده کنم و داروهامم همه رو به و ت بخورم.فشار عصبی،زیاد

 .حرف زدن و توی جای تن  موندن هم برام مثت سم بود

 .با کمک شهریار روی تختم دراز کشیدم و به دیوار روبه روم  یره شدم

شووواید یک سووواعتی بود که فرط به دیوار روبه روم  یره بودم! پس االن دی ه باید اسووو ری آسوووممو 

 !برنم

رط یک ربع باشووووووه که به دیوار ن اه ن اهمو از دیوار گرفتم و به سوووووواعت اندا تم،باورم نمیشوووووود ف

 !میکنم.یعنی این د یره ها انردر سخت گذشت که به اندازه یک ساعت حسشون کردم؟

 .نه دی ه حس  وابیدن بود و نه حس بیداری.مثت یک مرده ی متحرا شده بودم

اغ از جام بلند شووووودم و از اتا م بیرون رفتم.با ورودم به پذیرایی همه سووووواکت شووووودند،میدونم که د

 !ترین بحث امروزشون منم
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ن اهمو دور پذیرایی چر وندم،ولی  بری از اتش نبود.شوووووویده با دیدنم از جاش بلند شووووووود و به 

 .اتا ش رفت.حتی هوروش هم دی ه بین بچه ها نبود

 !ارشام _ باران این چه کاری بود تو کردی؟

 !اری بکنیشهریار _ ما به تو اعتماد کرده بودیم.اصال فکرشو نمیکردیم همچین ک

 

 پارت_صد_هچتاد_چهار#

 تاریخ_برلیان#

 !شایان _ ناراحت نباش.همه چیر درست میشه

 .بعد از این حرف از اتاا بیرون رفت

 .روی تخت دراز کشیدم و به سر و صدا های پسرا گوش دادم.اما تمام فکرم پیش آتش بود

 اون االن کجا بود؟

 اصال چرا این اتچاا افتاد؟

 دی ه کی میخواد این مشکالت تموم بشه؟

 کی  راره ارامش به زندگیم برگرده؟

 وی ه کی؟

 .تازه از یه زندگی مشترا که اشغال بود برام بیرون اومدم و حاال هم توی مخمصه افتادم

 .چشمامو روی هم فشار دادم تا شاید اروم بشم

 !م بین داد و بیداد های بیرون صدای آتش به گوشم میرسهکمی که تمرکرم برگشت احسام کرد

 !نکنه  یاالتی شدم؟

 !شاید هم اون برگشته

 .به هرحال من نباید از اتا م بیرون برم،شاید عصبی بشه

 .پن  د یره ای میشد که صدای عصبی اتش رو می شنیدم.وای عکس العملی نشون نمیدادم

از اتا م بیرون زدم.با ورودم به پذیرایی همه سوووووواکت دی ه تحملم تموم شوووووود.از جام بلند شوووووودم و 

 .شدند

 .سعی کردم اروم حرف برنم و ارامشمو حچظ کنم تا دوباره مثت  بت نچسم ن یره

 !چتونه؟ چرا دعوا میکنین؟ _

 :ارشام که از عصبانیت سرخ شده بود با صدایی که سعی در کنترلش داشت گچتن
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 !ارشام _ همه این اتچا ات ترصیر توعه

 :سرمو پایین اندا تم و اروم گچتم

 ...میدونم...ولی من مرصر نیستم! باید...به...حرفام...گ _

 !اتش _ صداتو ببر

نچس عمیری کشووویدم و سووواکت شووودم.ولی با سوووکوت من اونا شووورود کردن.هرکس یه چیری می 

 .گچت و مثت س  و گربه به جون هم افتاده بودن

 .همه ی اینا ترصیر من بود

 !ید اجازه بدیم حرفشو برنهشایان _ با

 اتش _ چی ب ه؟ دروغ؟

 !شیده _ شاید اونا وا عا همدی ه رو دوست دارن

 !اتش _ پس حلط میکنه با من دوست میشه

 .شهریار _ اتش اروم باش

 !اتش _ اگه میتونستم اروم باشم االن  یلی راحت اون مهن مر رفشو  ونده بودم

 .ارشام _ اصال هردوتون بیخیال اون بشین

 .دی ه تحمت شنیدن صداهاشونو نداشتم

دویدم توی اتا م،کولمو از توی کمد بیرون کشوووووویدم،گوشوووووویمو از روی میر چن  زدم و پرت کردم 

 .دا لش،اس ری اسم و کیف پولمو هم دا لش اندا تم و زی شو کشیدم

ت صورتی بیرون کشیدم.کچشامو پوشیدم دست کردم دا ت کمد و یه جچت کچش و یه سوییشر 

 .و سوییشرت و کولمو دستم گرفتم و از اتاا بیرون زدم

 .بچه ها هنوز باهم بحث میکردن.انرد دعوا شدت گرفته بود که متوجه  روج من از ویال نشدن

 .یه راهی رو گرفتم و رفتم که  ودمم نمی دونستم  راره به کجا برسم

 

 پارت_صد_هچتاد_پن #

 تاریخ_برلیان#

چشوومامو که باز کردم متوجه شوودم روبه روی یه هتت ایسووتادم.اصووال به اسوومش توجه نکردم و وارد 

 .شدم

 .و تی وارد شدم متوجه شدم که اونجا هتت نیست،بلکه یه جایی برای اموزش ر ص باله ست
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چک،سووووون  های زیبا و پر زرا و برا،همه و اینجا بی ندیر بود.اب نما و مجسووووومه های بررگ و کو

همه منو به وجد اورده بود.مخصوصا مجسمه ای که شکت یه ستاره بود و یه د تر وسط ستاره به 

 .حالت ر ص بود

نمی دونم چرا به سووووومت اون مجسووووومه کشووووویده شووووودم.دسوووووتمو روش کشووووویدم.د یش بهش ن اه 

 .کردم. یلی زیبا بود

دستم کوبیده شد.سریع دستمو کنار کشیدم و ن اهمو به زن  یره به مجسمه بودم که چوبی روی 

 .کنارم دو تم

 :دستشو به کمرش زد و گچت

 زن _ د تره گستاخ،اینجا چی میخوای؟

 :هول کرده گچتم

 !هی...هیچی _

 زن _ میدونی پاداش کسایی که برای هیچی میان اینجا چیه؟

 :آب دهنمو  ورت دادم و گچتم

 !اومدم ر ص یاد ب یرم _

 :ی دونم اینو از کجا اوردم گچتم.زن مشکوا بهم ن اه کرد و گچتنم

 :زن مشکوا بهم ن اه کرد و گچت

 زن_ پول داری؟

 چردر باید داشته باشم؟ _

 !زن _  یلی زیاد

 :با اشاره به دستبند طالی توی دستم گچتم

 این کافیه؟ _

 زن _ برای یک ترم اره.بریشو چی می ی؟

 .پوفی کردم و سرمو زیر اندا تم

 !ا ه من دردم چی بود گچتم میخوام ر ص یاد ب یرم؟

 !همون یک ترم کافیه _

 :زن پوز ندی زد ویه دور دورم چر ید،دوباره دست به کمر ایستاد و گچت

 !زن _ هرکسی رو راه نمیدن



                 
 

 

 شادی|  برلیان تاریخ رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

267 

 

مت در  روجی آب دهنمو با سوووور و صوووودا  ورت دادم و سوووورمو زیر اندا تم و همین طور که به سوووو

 :میرفتم گچتم

 .پس بیخیال میشم _

 :دوباره سر راهم سبر شد و طبش این چند د یره دستشو به کمرش زد و گچت

 !زن _ از همون اول فهمیدم که یه د تر  یابونی هستی

 .ن اهی به لباسام اندا تم

و موهای  یه شلوار کوتاه،تاپ یره باز مشکی،سوییشرت و کوله صورتی،اون کچشای اس رت مشکی

 !باز دورم

معلومه شوووکت یه د تر  یابونی می بینتم.مخصووووصوووا اینکه االن سووواعت دوازده شوووبه و من هنوز 

 .توی  یابونا  دم میرنم

 

 پارت_صد_هچتاد_هچت#

 

 کمه؟-

 !نه، برای یه ترم کافیه -مربی

 .هه همون حرفی که اون زن زده بود

 :چشمامو بستم و دوباره بازکردم و گچتم

 !همون یه ترم و بیام ، کافیه-

 :مرد سری تکون داد و ، روبه زن گچت

 .آمادش کن-

 .زن سری تکون داد و دستمو و گرفت و دنبال  ودش کشید

 !حاال روزهارو اینجا سرگرم میشم ، شبارو کجا بمونم؟

به  به اون  ونه برگردم. برار زندگی ارومو تجربه کنن، اونا همش بخاطر من  اصووووووال دلم نمیخاد 

 . دردسر افتادن

وارد اتا ی شوووودیم . یه سووووت لبام مثت همون لبام هایی که اون د ترا پوشوووویده بودن بهم داد و 

 :گچت

 .ساعت هچت صبح اینجا باش-
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 :داش از اتاا بیرون میرفت که گچتم

 ...فرط-

 :گشت سمتم و گچتبر 

 فرط؟-

 ! و... ب راستش...میدونید....من.. جای برای موندن ندارم-

 :زن پوز ندی زد و گچت

 !منکه همون اول گچتم تو یه د تر یابونی-

  .ولی من د تر  یابونی نیستم-

با  وانوادم زندگی میکردم ، ولی امشوووووووب از  ونه بیرون زدم ، دی ه نمیخام توی اون  ونه  من 

 .بمونم

 :زن همونطور که میرفت بیرون گچت

  . دوروحتو باور کردم -

 !امشب  ونه ی من میمونی ، ولی برای فردا شبت از همین حاال فکر کن

 . تند تند سرمو تکون دادم که رفت بیرون و ندید

  .به اون لبام ها و کچشهای مخصوش ر ص باله که توی دستم بود ن اه کردم

 . اشتم دیما عجب آرزوهای باحالی د

 ! عاشش چه چیرهایی شدم و چه مشکالت ریری داشتم

 ! حاال عجب آرزوهای سختی دارم ، عاشش چه کسایی شدم و چه مشکالت بررگی دارم

 !آیا اگه هیچو ت آرزو نمیکردم که بررگ بشم بازم بررگ میشدم؟

 .ای کاش هنوزم عاشش ر ص باله بودم ، ای کاش بازم آرزوی بالرین شدن داشتم

 .اش هنوزم مشکالتم بی پولی  انواده ی کوچیک شمالی بودای ک

  ...ای کاش

 :  ودم جای دی ه و فکرم جای دی ه بود که با صدای  انوم گرینجر به  ودم اومدم

 هی د تر م ه نمیخای با من بیای؟ نکنه دلت میخواد امشب تو  یابون بخابی؟ - انوم گرینجر

 .نه...نه،نه اومدم-

  .دنبالش راه افتادم. از سا تمون  ارج شدیم و همراه هم تو  یابون به راه افتادیم
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 پارت_صد_هچتاد_شش#

 

 !ولی... اشتباه می کنید

  .صدام دی ه درنمی اومد و دوباره به نچس نچس افتاده بودم

عصبی ، همه و همه باعث شده بود امروز چندین بار احسام راه زیاد،حرف زیاد، استرم و فشار 

 . چ ی بهم دست بده

 .سریع در کیچمو باز کردم و با دستای بی جونم اس ری آسممو بیرون کشیدم و چند دفعه زدم

 :کمی که حالم بهتر شد زن گچت

 !کسی که میخاد بر صه باید سالم باشه-

 :نچس عمیری کشیدم و گچتم

 "!اشش ر صممیدونم ولی من ع-

حاال اینو الکی ن چتم ولی تو این وضووووووعیت اصووووووال فکرم به همچین چیری نمیرسووووووید، نمیدونم 

 !چجوری همچین حرفی زدم

 !عشش کافیه-زن

 !یعنی چی؟-

اینجا هرکس باید عال ه،دعوتنامه ، مهارت ، هیکت  وب و پول داشته باشه تا بتونه ر ص یاد -زن

 !ب یره

 ...اما کسی که عشش داشته باشه

 !دی ه نیازی به دعوتنامه، پول ،مهارت یا هیکت  وب نداره

 .هنوز گی  حرفاش بودم که دستمو گرفت و دنبال  ودش کشید

 !تازه از بهت دراومده بودم که با ورودم به به سالن بررگ و زیبا، دوباره تو بهت فرو رفتم

ین ارزوهای دنیای کوچیکی هام همه جا انردر زیبا بود که دلم نمیخاست پلک برنم، یکی از بررگتر 

 !بالرین شدن بود، توی ارزوهام میدیدم که یه روز همچین جایی بیام

 !از پله های زیادی باال رفتم . بدون اینکه هیی تن ی نچس یا  چ ی احسام کنم

اصوووووال ان ار تو یه دنیای دی ه ایی بودم...زن چوب توی دسوووووتش و که با کمک اون راه میرفت روی 

 .د که به  ودم اومدم، ن اهم به د ترهایی افتاد که با اون لبام های زیبا میر صیدنزمین کوبی

 . دوباره داشتم توی بهت فرومیرفتم که زن اون مربی مرد و صدا زد ، مربی اومد
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 :کمی به من و کمی به اون زن ن اه کرد و گچت

  بله  انوم گرینجر؟-

 .این د تر اومده تا ر ص یاد ب یره-زن

 دعوتنامه و هرینه ترم؟-مربی

  عال ه و مهارت ؟

 :ن اهی بهم اندا ت و ادامه داد

 !هیکلش زیاد تعریف نداره ولی  وبه-

 .ن اهمو چندش بار بهش دو تم

 !عشش داره-زن

 :مرد ابروهاشو باال اندا ت و گچت

 !بازم به پول نیاز داره،  یلی و ته که حتی عشش روهم با پول میخرن-

 .هم ن اه کرد ، که دستبندمو درآوردم و گذاشتم توی دست مربیزن درمونده ب

 : یلی تعجب کرده بود! با تعجب گچت

 !فرط همین و داری؟

 

 پارت_صد_هچتاد_هشت#

 

 . بارون می اومد و ما هیچکودوم چتر نداشتیم

م و کچش مخصوووص ر ص باله رو زیر بغلم پنهان کردم تا کولمو رو شووونم جا بجا کردم و ، اون لبا

 .  یس نشه

 .با اون زن وارد یه عمارت  یلی بررگ شدیم

ن اهی به لبام های کهنه ی زن اندا تم ، اصووووووال بهش نمی اومد یه همچین  ونه ایی داشووووووته 

 !باشه

 :زن گچت تو همین فکرا بودم که یه زن در ورودی سا تمونو باز کرد و با تشر رو به اون

 .تمام راه پله هارو همین امشب جارو میرنی-

 ...اما  انوم - انوم گرینجر

 !ساکت -زن
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 .و بعد از این حرف دوباره وارد سا تمون شد

کنار  انوم گرینجر ایسووووووتادم و ن اهمو بهش دو تم. پس این عمارت مال اون نبود، اون فرط یه 

 ! دمتکار ساده بود

 انوم گرینجر چوب توی دسوووتشوووو چندبار روی زمین کوبید و بعد راهشوووو گرفت و وارد سوووا تمون 

 .شد

 .دنبالش دوییدم و وارد شدم

 :دستشو سمت اتاا زیرشیروانی دراز کرد و گچت

 !برو اونجا تا منم بیام -

 .سری تکون دادم و وارد اتاا شدم

 . یلی کوچیک بود، ولی  وب بود

 !هار  ورییه تخت و یه میر نا

اومدم روی تخت دراز کشووویدم ولی گچتم شووواید بدش بیاد، به همین  اطر یکی از بالش های روی 

تخت و پایین پرت کردم ، لبام و کچش باله و کولمو کنارم گذاشوووووتم ، کچشوووووامو هم از پام دراوردم 

 . گذاشتم پیش اونا

 .دراز کشیدم و به سرف  یره شدم و اصال نچهمیدم کی به  واب رفتم

 . با ااحسام تکون های  چیچی الی چشمامو باز کردم

 صدای یه زن می اومد ، این دی ه کی بود؟

 !بلند شو د تر باید بری سر کالم -

 !چه کالسی؟ مندورش چی بود؟ از جام بلند شدم و بهش  یره شدم ، کی بود؟

 شما کی هستین ؟ چه کالسی؟ من کجام؟-

معنیشووووو نچهمیدم. یکم که بهش ن اه کردم همه چیر یادم زن پوفی کرد و زیر لب چیری گچت که 

 !اومد

 :جیغ تو گلویی کشیدم و گچتم

 وای دیرم نشه؟-

 : انوم گرینجر لبخند نصف نیمه ایی زد و گچت

 . بیا صبحونه -

 .و رفت سمت میر صبحونه ایی که چیده بود و نشست
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 :منهم رو به روش نشستم و گچتم

 ! انوم گرینجر-

 بله؟-

 ه منهم اینجا کنار شما کار کنم؟میش-

 :کمی بهم ن اه کرد و گچت

 !نه-

 ولی چرا؟-

 !چون حوصله دردسر ندارم - انوم گرینجر

 .منکه دردسر ندارم ، من کمکتون میکنم-

 !تورو دا

 

 پارت_صد_نود#

 تاریخ_برلیان#

 ! انم گرینجر _ مادر نداره.ا ا از ایران اوردتش اینجا

 :سعی کردم لرزش صدامو کنترل کنم

 !م ه میشه مادر نداشته باشه _

 . انم گرینجر _ اره حاال که نداره

 امیر حسین اونو اورده ؟ _

  انم گرینجر _ اره،اونو از کجا میشناسی ؟

 .پسر عموی شوهرم بود _

  انم گرینجر _ بود ؟

 !ه،طالا گرفتیمار  _

  انم گرینجر _ پس تو...تو مادر این بچه ای؟

 .با این حرفش اشکام دونه دونه روی صورتم چکیدن

 ...شو...شما از کجا _

 :پرید وسط حرفم
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 انم گرینجر _ همه چیرو میدونم،من  دمتکار شووخصووی ا ام.پسوور  وبیه،توی این مدت همش 

 !اشتمن بچتو بررگ کردم.اما ا ا هم ازش چشم برند

 .اگه پسر  وبی بود د ترمو ازم نمی رفت _

 ! انم گرینجر _  ودت  بول کردی

 شما اینارو از کجا میدونی؟ _

 . انم گرینجر _ جرم د تر تو د تر بودن بود.مثت  ودت

 :هنوز درگیر حرفی که زد بودم که طرفم اومد و گچت

  انم گرینجر _ نمیخوای بچتو ب یری؟

 .دستای لرزونمو باال اوردم و انوشه رو توی بغلم گرفتم

 .همین طور ن اهش میکردم که بغض و بعد شرود به گریه کرد

 وااای...چرا گریه میکنه؟ _

 ! انم گرینجر _  ب ارومش کن

 !مشکلی نداشته باشه؟ _

 . انم گرینجر _ بچه اگه گریه نکنه مشکت داره

 !حاال چجوری ارومش کنم؟ _

 !نجر _ تو مادرشی مثال انم گری

 .پوز ندی به  ودم زدم و اشکامو پاا کردم

 .سعی کردم انوشه رو اروم کنم ولی  یلی سرکشی میکرد

 .مدام توی مهنم به  ودم لعنت میچرستادم که حتی مره ای از مادر بودن سرم نمیشه

 . انم گرینجر شیشه شیر اماده کرد و اومد کنارم نشست و شیشه رو دستم داد

 .گذاشتن پستونک در دهن انوشه اونو اروم کردم با

 ! انم گرینجر _ د ترت اصال شکت  ودت نیست

 :به زور لبخندی زدم و گچتم

 .اره.شکت باباشه _

 انم گرینجر _ چرا انرد از شوووووووهرت  سووووووته بودی که همچین پیشوووووونهاد احمرانه ای رو  بول 

 کردی؟

 : ودمو با انوشه مشغول نشون دادم و گچتم
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 .واجمون اجباری بودازد _

 ! انم گرینجر _ میدونم

 :سرمو باال گرفتم و متعجب به چشماش  یره شدم و گچتم

 !شما همه چیرو در مورد من میدونید _

 انم گرینجر _ من با ا ا درمورد تو زیاد حرف زدم.اما فکرشم نمیکردم یه روزی ببینمت. اون تمام 

 !حرفای دلشو به من میرنه

 :نچس عمیری کشیدم و گچتم

 !!!فک نکنم امیر حسین دلی داشته باشه که تازه بخواد حرفاشو برنه _

 ! انم گرینجر _ اینطور نیست.اون دلش  یلی پاکه

 :پوز ندی زدم و گچتم

 !!!اره میدونم _

 

 پارت_صد_هشتاد_نه#

 تاریخ_برلیان#

و در ا ر  سووووته رفتم طرف ر تکن.لباسووووامو عوض کردم و از سووووا تمون  تا سوووواعت نه کار کردیم

 ! انم؟》بیرون زدم  انم گرنیجر را در حال جارو زدن حیا  دیدم رفتم کنارش گچتم:

 برگشت سمتم،لبخندی زدمو گچتم:میشه منم کمتون کنم؟

 《.جارو رو داد دستم گچت اگه بخای با من زندگی کنی اره

د لبام کچش باله رو دا ت کوله چ وندم و کوله رو ب میخ دا ت و  ودش وارد سوووووووا تمون شووووووو

حیا  آویران کردم.شوورود کردم جارو زدن حیا ،همه جارو که جارو زدم رفتم طرف  انم گرنیجر که 

 《!شد تموم  انم 》مشغول پاا کردن شیشه پاا میکرد گچتم:

 سری تند تند《ن میریم.اال دی ه بردار وسایلتو برو》لبخند نصف نیمه ای تحویلم داد و گچت:

 《.رفتم کولم طرف به دادم تکون

باهم دباره راه اون  ونه رو در پیش گرفتیم وارد اتاا زیر شووویروانی شووودیم. انم گرنیجر به بخچال 

تاا اشووووووواره کردگچت: نار ا تاا میرم من》ک ماده چیری یه تو!کنم مرتب رو  انم ا  باهم تا کن ا

 《.بخوریم

 .چشم+
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ظهر بود. اگه هروز این جوری 12ن مشوووغول اماده کردن ناهار شووودم،سووواعت  انم گرنیجر رفت و م

ب ذره  وبه،دی ه انردر مشوووغول میشوووم که،به آتش،هوروش و شووویده فکر نکنم.!ینی حاال دنبالم 

 !می ردن؟اصال دلشون میخاد منو پیدا کنن؟

 !توکه داری دباره بهشون فکر میکنی-

  .وای وجدان راست+

 می ی اصال بیخیالشون_

 اصال بیخیالشون+

روی تخت نشستم و چشمامو بستم تا اروم بشم،صدای در باعث شد چشمامو باز کنم و به  انم 

گرنیجر ن اه کنم.ن اهم میخ اون صورت زیبا شده بود. لبم  ودشو به سینم میکوبید.چشم های 

 !رن ی،موهای بور،لب های صورتی و بینی

 !من نیست!فرط شبیه اونهنه....نه....نه اون انوشه نیست!اون د تر 

 پاهام انردر!انوشوووه:گرنیجر  انم-چیه؟ بچه اون اسوووم》لب های بهم چسوووبیدمو باز کردم گچتم:

 چیکار اینجا...اون:گچتم دادم  ورت دهانمو آب.نداشوووووتم ایسوووووتادن توان که بود شوووووده سوووووسوووووت

 ودمه؟!  د تر اون می چتم االن اگه نبود دار  نده هه!میشووووووناسووووووی؟ اونو گرنیجر  انم-میکنه؟

 ! انم گرنیجر دباره سوالشو پرسید که گچتم:ارهفاون باید االن ایران باشه

 

 پارت_صد_نود_دو#

 تاریخ_برلیان#

 : انم گرینجر انوشه رو از دستم بیرون کشید و گچت

 ! انم گرینجر _ باید  بت از اینکه ا ا بیاد دنبالش،ببرمش توی اتا ش

 .سری تکون دادم و انوشه رو دست اون دادم که همون مو ع صدای کوبیده شدن در بلند شد

 !معلوم بود یه نچر با ان شتر و یا با کلید به در میرنه

 :اروم و پی پی کنان گچت

 ! انم گرینجر _ ا ا اومده دنبال بچه.بدو برو یه جایی  ایم شو

 .بیصدا دویدم سمت اش ر ونه کوچیک و پشت تنها ستونش ایستادم

 .بچه رو بغت زد و رفت درو باز کرد، و طبش گچتش امیرحسین بود که اومده بود دنبال انوشه

 :اون انوشه رو دست امیرحسین داد و گچت
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 ! انم گرینجر _ اینم گت د ترتون

امیرحسووین دوتا بوم محکم به ل ای انوشووه زد و اونو توی بغلش فشووار داد.گویا میخواد بچه رو با 

 ! ودش حت کنه

 سین _ اوه،د تر  وش ت من چطوره؟امیرح

 .اشک الیه ای برای پوشوندن پوز ندم بود

 .امیرحسین که ان ار  صد رفتن نداشت گوشه تخت نشست و انوشه رو روی پاش نشوند

 .بعد از چندد یره صدای  نده انوشه کت ف ای کوچیک اتاا رو پر کرده بود

اصال باورم نمیشد اون پسر، بچه منو به زور انردر  شن  باهاش بازی میکرد و اونو میخندوند که 

 .ازم گرفته

البته انردر هم به زور نبود،به  ول  انم گرینجر اون کسوی که  بول کرد  ودم بودم و باعث و بانی 

 .تمامی این مشکالت جابر و دان بودند

نی تمامی بال ره یه روزی انترام این زندگی که برای من درسووت کردند رو ازشووون می یرم.باعث و با

 .مشکالت زندگی من اون پسر و پدر عوضی اند

باورم نمیشه انردر راحت همه چیرو ول کردم به اومون  دا و اومدم راحت اینجا کالم ر ص میرم 

 .و اصال مره ای هم به بچه ها و مشکالتی که  ودم واسشون درست کردم فکر نمیکنم

جمم بلند شووود.ولی اصوووال اهمیت سووورمو بین دسوووتام فشوووار دادم.احسوووام کردم صووودای جیغ جم

 .ندادم و محکم تر فشار دادم

دلم میخواسووووت مثت اون دیوونه هایی که توی اون تیمارسووووتان بودن سوووورمو به دیوار بکوبم و جیغ 

 .بکشم و به هیی چیر فکر نکنم.شاید هم از بس فکر میکنم دیوونه میشم

 !نمی دونم چه حسیه؟

 !!!من که تاحاال دیوونه نشدم

 !!!اتش ب رسم باید از

 !اتش؟

 !اتش کجاست؟

 !یا بهتره ب م،من کجام؟

 .با صدای اروم بسته شدن در به  ودم اومدم

 .امیرحسین رفته بود
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 :از پشت ستون بیرون اومدم و روبه  انم گرینجر گچتم

 !بچمو کجا میبره؟ _

 ! انم گرینجر _ اتاا بچه،طبره دوم،اتاا چهارم

 .دیکتاتور سر تکون دادم و گوشه تخت نشستم و تو ودم مچاله شدم

 !دلم میخواست مغرمم توهم مچاله کنم تا دی ه انردر فکرای اضافی نکنه

 !بع ی و تا وا عا دلم میخواهد دیوانه باشم

دلم میخواهد اشووووک هایم را پشووووت پنجره های دلم پنهان کنم و صوووودای بلند  نده هایم را از در 

 !رون بچرستمدهانم بی

 .دلم میخواهد صدای  هه  هه هایم کت کوچه نم  ورده را سر برند

 !!!دلم میخواهد دیوانه باشم

 

 پارت_صد_نود_یک#

 

 :بی توجه به لحن مسخرم،به انوشه اشاره کرد و گچت

 .یا ناهار بخور انم گرینجر _ بچه که شیر  ورد و  وابید.توهم ب

 .ن اهمو به انوشه دو تم

 .صورت کوچولوش چیری کم از زیبایی نداشت

 .پیشونیشو بوسیدم و روی تخت گذاشتمش و کنار  انم گرینجر سر میر ناهار  وری نشستم

  انم؟ _

  انم گرینجر _ بله؟

 میشه امیر حسین چیری درمورد من ندونه؟ _

 .ن عمارت زندگی میکنه و توهم  راره اینجا زندگی کنی انم گرینجر _ چطور ممکنه؟ اون توی ای

 .ترو  دا  انم.اگه اون بچهمه بچه رو ازم می یره.من تازه به بچم رسیدم _

 .پوفی کشید و از جاش بلند شد

 .حذاش هنوز نصچه هم نشده بود

 انم گرینجر _  یلی  ب.من اصوووال نمی دونم تو مادر بچه ای و توام اصوووال بچه ای ندیدی! ولی 

 .پنهان موندنت از دید ا ا کار  ودته
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 :گچتم با  وشحالی سری تکون دادم و از جام بلند شدم رفتم سمتش.

 !ممنونم...ممنونم  انم _

 :از  ودش جدا کرد و گچتمنو 

 !برو...برو کنار د تر _

 .با  نده ازش جدا شدم و رفتم طرف انوشه.هنوز  واب بود

 .کنارش نشستم و دستمو روی سرش کشیدم

 . انم گرینجر مشغول جمع کردن میر شد و هر از گاهی ن اهشو به من می اندا ت

 .چشمای  وش لشو بهم دو ته بود و برای اینکه بلندش کنم دست و پا میرد

 .توی بغلم گرفتمش و محکم به  ودم فشارش دادم

 : انم گرینجر کنارم نشست و گچت

 . انم گرینجر _ اگه میخوای کنار بچت باشی باید یه کار کنی

 چه کار؟ _

ه کار کنی.مطمعنم اگه با امیر حسووین حرف برنی  انم گرینجر _ باید اینجا بمونی و برای همیشوو

 . بول میکنه

 .امکان نداره.من باید یه روزی برگردم پیش اتش.بایدهمه چیرو بهش ب م _

  انم گرینجر _ اتش دی ه کیه؟

 .معلوم بود گی  شده

 حاال چی باید می چتم؟

 اتش کی بود؟

 فرط پسرعموم؟

 دوستم؟

 عشرم؟

 هم گروهی؟

 یا دوست پسرم؟

 !گرینجر _ یا عشرت یابچت! کدوم؟! باید یکی رو انتخاب کنی  انم

 اون از کجا اتشو میشنا ت؟

 .دوباره چشمام شرود به باریدن کرده بود
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 .ن اهمو به چهره معصوم انوشه دو تم.چهره اتش اومد توی مهنم

 .........انوشه...اتش...انوشه...اتش

 .ان ار یه طرف مهنم انوشه و طرف دی ه اتش فرمانروایی میکردن

 

 پارت_صد_نود_سه#

 

 _دوهچته بعد_

 .از در اموزش اه بیرون اومدم و کنار پله های کوتاه نشستم

 .امروز ا رین جلسه اولین ترمم بود

همیشووووووه به بچه ها فکردم.اما فکردن چه فایده داره؟ م ه کولمو توی دسووووووتم فشووووووار دادم و مثت 

 فکردن هم مشکالت اونارو حت میکنه؟

 .ن اه  یرم به مجسمه روبه روم بود

 .همون مجسمه ای که  بال برای دست زدن بهش  انم گرینجر چوب محکمی روی دستم زده بود

 .ره  ورده بودن اهم به اون د تر که وسط اون ستاره #پن _پر به حالت ر ص بود گ

 !نمی دونم چرا احسام میکنم اون مجسمه زندم

 !!! نده داره

 !!!انردر صبح تا شب ارزوی دیوون ی کردم که دیوونه شدم

بی ا تیار سوووومتش کشوووویده شوووودم.درسووووت مثت  بت،همون روز اول،اون روز هم  یلی بی ا تیار 

 .سمتش کشیده شدم

گوشووه های سووتاره،دسووتم سووور  ورد به  دسووتمو روی سوور اون د تر وسووط مجسوومه کشوویدم،و بعد

 .سمت سینه د تر

 یه گردنبند توی گردن یه مجسمه؟

 .ن اهم به اون گردنبند حک شده بود

 .اونو توی دستم گرفتم و فشارش دادم.سعی کردم درش بیارم ولی موفش نشدم

ش یه دفعه موجی از عصووووبانیت به مغرم هجوم اورد.سوووور اون د ترا رو توی دسووووتم گرفتم و پرت

 .کردم روی زمین

 .به چهار  سمت نامساوی ترسیم شد و گردنبند از گردن د تر بیرون افتاد
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 !کولمو پرت کردم کنار و  م شدم سمت گردنبند.برشداشتم و برگشتم سمت صداهای پشت سرم

 .بال ره پسرا منو پیدا کردن و حاال اینجا بودن

 .ه حاال اینجا کنار هم بودنان ار هوروش همه چیرو به اتش گچته بود ک

 !چردر دیر منو پیدا کردن

 .درست و تی که دوباره باید از هم جدا باشیم

 .ن اهمو از چشمای اتش گرفتم و به گردنبند اندا تم و بالفاصله اونو توی گردنم اندا تم

 !اتش _ حاال نه باران

 .نم،اما این از توانم  ارج بوداب دهنمو به سختی  ورت دادم و لبامو از هم باز کردم تا حرفی بر 

 .دیدم سچید و سچیدتر شد.بدنم بی حس شد و احسام کردم توی هوا معلش ام

 .گرمایی رو روی بدنم احسام کردم.ان ار دست های محکمی زیر بغلم رو گرفتند تا نیچتم زمین

 !!!دِ سچیدولی من که اصال روی زمین نبودم،توی هوا معلش بودم و همه چیر سچید بود.سچید  سچی

 این سچیدی تا کی ادامه داشت؟

 !االن د یرا مثت ادم فلجی بودم که مدت هاست به حیر از سرف سچید جای دی ه ای رو نمیبینه

 .البته فرا من با اون ادم فل  یه چیره،اون نمیتونه تکون بخوره ولی من بین رویا هام راه میرم

 !مونتوی دنیای سچیدی که هیچی نداره.نه زمین! نه آس

 .عجیب هم نیست.دنیایی که انسان ها بسازند همین میشه

نه پنجره ای داره که کنارش بشووووینم و به اسوووومون ن اه کنم.نه صوووواحلی داره که اونجا بشووووینم و به 

 .صدای دریا گوش بدم

 !!!االن اینجا فرط هیچی هست و حیر از هیچی هیچی نیست

 

 ود_ششپارت_صد_ن#

 

 .سری به نشونه تاسف تکون دادم و رفتم توی اش ر ونه

 .برای  ودم از برنجی که روی گاز بود کشیدم و نشستم سرمیر

 !احتماال دست پخت شیده بود. ب تا و تی اون هست پسرا م ه دست به سیاه و سچید میرارن؟

 .ین پن  ماه حذا  وردم الصه هرچی که بود  یلی  وشمره بود و من به اندازه ا

 .از و تی بیدار شده بودم و فهمیده بودم اومدیم ایران،تمام فکرم پیش انوشه بود
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 !د ترم االن هشت ماهشه

 !با اومدنم به ایران،دی ه حتی امکان نداره انوشه رو ببینم

 .سرمو روی میر ناهار  وری گذاشتم و اشکام راه  ودشونو پیدا کردن

 .این چند و ت انردر گریه کردن برام اسون شده بود که حالم از  ود لوسم بهم میخورد

دی ه امکان نداشوووووت حتی برای یک د یره د ترمو توی بغلم ب یرم.دی ه هیی و ت اونو نمیدیدم 

و اونم هیی و ت مادرشووووووو نمیشوووووونا ت.اونم مثت من هیی و ت طعم یه مادر  وب و مهربون رو 

 . ودم یه ادم بدبخت میشد که دست باند افتاب افتاده نمیچشید.اونم مثت

 ! دایا...چرا من انردر بدبختم که نمیتونم حتی د ترمو داشته باشم

 اتش _ باران؟

 .صدای گرفته ی اتش فرط ریشه افکار مر رفمو پاره کرد و حتی باعث نشد سرمم باال بیارم

 :و تی دید جواب نمیدم دوباره گچت

 اتش _ چی شده؟

 .بینمون رو میشکست م دلم نمیخواست جوابی بهش بدم و حش حش گریم بود که سکوتهنوز 

 :ولی ان ار اتش بیخیال نمیشد که دوباره گچت

 !!!اتش _ نمیخوای سرتو بلند کنی؟!...یه هدیه اوردم برات

اصووال هیی میلی به بلند کردن سوورم نداشووتم.این همه مدت ارزوی بودن اتشووو کنارم داشووتم و حاال 

 !بود ان ار که بدون د ترم کت دنیارو نمیخواستمکه 

 

 پارت_صد_نود_چهار#

 

هیی کس هیی و ت احسوووام منو درا نمیکنه.احسووواسوووی که من االن داشوووتم فکر نکنم کسوووی 

 .تاحاال تجربه کرده باشه

 !!!پیدا کردن رویا و ضعف هم زمان  یلی سخته

 !من چیه؟ضعف 

 !رویام چیه؟

 .نمی دونم تاحاال کجای این دنیای  الی رو ن شتم که حاال باید ب ردم
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اول که همه دنیای پر رو گشووووووتم برای پیدا کردن گردنبند و حاال هم که گردنبند پیدا شوووووووده باید 

 ...دنیای  الی رو ب ردم برای

 برای چی؟

 !!! ودمم نمی دونم

ه بودم و چشوومام توی چشوومای پشوویمونش گره نخورده بود،حاال شوواید اگه اتش رو لحده ا ر ندید

 .اتش هم ضعف و هم رویام حساب میشد

 .یه رویا حتما یه ضعف هم داره

همین طور به اطرافم ن اه میکردم و راه میرفتم که احسووووووام کردم زیر پام  الی شوووووود و از ارتچاد 

 .زیادی افتادم

 .چشمم که به روبه رو افتاد  ودمو دیدم.ن اهمو به  ود وا عیم و بعد  ود  یالیم اندا تم

اون  ود  یالیم درحال تیراندازی بود.درسووت به هدف میرد.البته این جا،توی این دنیا همه و همه 

 .جا هدف بود.چون اینجا همه جا پر از نرطه های سچید هدف بود

 .فعه برگشت سمتم و شرود به تیرانداری کرداروم اروم بهش نردیک شدم.یه د

 !وجدانم همیشه همین  در عصبی بود

 :جیغ کشیدم و گچتم

 !نرن...نرن...من  ودتم...یعنی...من توام...ای بابا...من  ود توام _

 .اصال  ودمم نمیچهمیدم چی می م

 .اون مدام تیر پرتاب میکرد

 !عی کردم تیر پرتاب کنم.ولی نمیشدن اهم به تیر کمون کنار پام افتاد.برشداشتم و س

دسوووتام میلرزید.اصوووال بلد نبودم.تیر هام حتی به اندازه اون سوووری که توی جن ت با شووویده تمرین 

 .کرده بودیم هم جلو نمیرفت.جلوی پام روی زمین می افتاد و محو میشد

 .یکی از تیر هایی که توسط  ود  یالیم به طرفم پرتاب میشد  ورد به پام

 . م شدم و اونو از پام در اوردم و توی دستم فشردمبا درد 

 .نمی دونم توی اون لحده چرا دلم میخواست بر صم. نده دار بود،همه چیر  نده دار بود

دسووووووتامو باال بردم و به حالت ر ص گرفتم.از جا پریدم و روی نوا ان شوووووووت پام روی زمین فرود 

دم چند دور چر یدم.تیری که از پام در اومدم.درسووووووت همون جوری که اموزش دیده بودم.دور  و
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اورده بودم رو دا ت تیرکمون گذاشووووتم و رها کردم.درسووووت  ورد وسووووط پیشووووونی  ودم،البته  ود 

 . یالیم

 !درد توی سرم پیچید...چرا من دردم گرفت؟ من که اونو زدم

 ! ب من،توام دی ه +

 .ن اهمو بهش دو تم که سیاه شد و نابود شد

 .ل سیاه شدن بودکم کم دید منم درحا

 !رویا هنوز رویای کودکی بود و ضعف مال بررگی

 بازهم تنها ارزویم یک جمله است

 _ای کاش بررگ نشده بودم_

 

 پارت_صد_نود_پن #

 

 !چشماشو باز کرد +

 .ن اهم به شیده افتاد

 !یعنی اشتیا ش برای به هوش اومدن من انردر زیاد بود که اینطور این جمله رو با موا گچت؟

تکونی به  ودم دادم و توی جام نشستم.روی تخت  ودم بودم.عجیب بود،انردر زیاد بین رویاهام 

 .به سر بردم که بچه ها منو با  ودشون به ایران اوردن

نداشتم.شاید هم میترسیدم حرفی برنم و دوباره همه  فرط بهشون ن اه میکردم.حرفی برای گچتن

 .چیر از نو شرود بشه

 .صدای شیده توی سرم اکو میشد.شیده یه بار گچت ولی من ده بار شنیدم

 !شیده _ میشه منو با باران تنها برارین؟

 .همه پسرا رفتن بیرون.حتی اتش و هوروش

نمی اومد.دسوووتاشوووو تکون میداد و برای شووویده لباشوووو باز و بسوووته میکرد ولی صووودایی ازش بیرون 

حرف زدن بال بال میرد.مثت ماهی که از آب بیرون افتاده و مدام  ودشووووو به صوووواحت گرم و افتاب 

 ! ورده میکوبه تا شاید کسی کمکش کنه

 .شاید اونی که باید به شیده کمک میکرد من بودم

 !ب و _
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 .ههمین یه کلمه کافی بود تا موجی از کلمات رو سرم بریر 

شوووووویده _ باران من وا عا معذرت میخوام،من  یلی احمرم که به بهترین دوسووووووتم و البته د تر 

عموم شوووووووووک کردم.بووواران من میووودونم کوووه  یلی  یلی از دسووووووتم نووواراحتی،ولی من  یلی 

پشوووووویمونم،ترو دا منو ببخش.آتش مهن هوروش رو  وند و از  جالت و عصووووووبانیت به  اطر 

 ودش درگیر بود.هم با  ودش هم با من!باران منو میبخشی؟کارایی که کرده بود کلی با  

مثت بچه کوچولو ها که برای مامانشووووون  بر میارن یه ریر حرف میرد و اتچا ات این چند و تی که 

 .بیهوش بودمو می چت

 :لبخندی زورکی زدم و گچتم

 !من گشنمه _

 .رود کرد به حرف زدنشیده ان ار که احسام کرده بود همه ی حرفاش بیهوده بوده دوباره ش

شوووووویده _ باران ترو  دا...من میدونم من  یلی احمرانه رفتار کردم،ولی  ب یکم درکم کن،یکم 

بهش فکن، ودت بودی چیکووار میکردی؟ اگووه منو تو بغووت آتش میوودیوودی چیکووار میکردی؟  ووب 

 راسووووووتش نباید کاری میکردی چون اتش داداش وا عی منه و بع ووووووی و تا منو بغت میکنه! ولی

 ...ببین

 : سته شدم از این همه وراجی و پریدم وسط حرفش

 بسه شیده! من گرسنمه میچهمی!؟ _

 !شیده _ وای معذرت میخوام. تو راست می ی،پن  ماه بیهوش بودی

 . بت از اینکه بازم حرف برنه بلند شدم و از اتاا بیرون رفتم

 !همه پسرا پشت در اتاا جمع شده بودن.چرد که اینا ف ولن

 :که دیدن هول کرده گچتن منو

 !سوو...سالم +

 

 پارت_صد_نود_هچت#

 

 !اتش _  یلی  ب.من هدیتو میرارم روی میر.اگه میخوای نیچته زمین زود برشدار

 .و بعد سن ینی چیری رو روی میر احسام کردم و صدای پای اتش که ازم دور میشد

 یعنی چی بود اون هدیه که انردر سن ین بود و اتش ن ران شکستن اون؟
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حتما دوباره برای معذرت  واهی مسووخره بازیش گت کرده و یه جعبه بررگ برداشووته و دا لش یه 

 .چیر کوچیک گذاشته

 !شاید هم یه چیر بررگ  ریده

 .ف ولی اجازه نداد بیش از این منتدر بمونم و سرمو بلند کردم

 .که دیدم جیغ بلندی کشیدم و دستامو روی صورتم گذاشتم با چیری

 !بهتره ب م کسی که دیدم

 .نمی دونستم به گریه کردن ادامه بدم یا بخندم

فکنم یه چیری بین این دو اتچاا افتاد و من  وشووحال تر از هر و تی انوشووه رو  بت از اینکه بیچته 

 .از روی میر برداشتم و بغت گرفتم

 .دم فشار دادم و دویدم سمت اتش که در اش ر ونه ایستاده بوداونو محکم به  و

 .نمی دونستم چجوری به  اطر این هدیه بررگ ازش تشکر کنم

همین طور که یه دستم به انوشه بود دست دی مو دور کمر اتش پیچیدم و  ودمو توی بغلش فرو 

 :بردم و داد زدم

 !ممنونم عشرممممم _

 !اتش _  یلی دوست دارم عریرم

 !ولی من دوست ندارم...عاشووووووووووورتم _

صوووودای جیغم توی صوووودای  نده اتش  اطی شوووود و بعد صوووودای دسووووت بچه ها و چیک دوربین 

 .عکاسی شیده

 !شیده _ عجب صحنه  شن ی شد

 .با لبخند به جمع  شن  و دوستانمون ن اه کردم

 !!!ما همه عاشش هم بودیم

 .شماصال دلم نمیخواست از اتش و انوشه جدا ب

 .ان ار با داشتن اون دوتا دی ه به هیی چیر و هیی کس نیازی نداشتم

مثت یه ماهی توی اوج  وشی و عشش  را شده بودم که صدای نهن  بدبختیم به گوشم رسید و 

 . بت از اینکه اون منو ببلعه دریا با همه اب هاش روی سرم  الی شد

 امیر حسین _ چیه جمع شدین دور انوشه من؟
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فشووووار دسووووتش دور کمرم سووووعی کرد لرزش بدنمو کمتر کنه و من فرط تنها توانی که توی اتش با 

 !بدنم مونده بود رو توی دستام ریختم و انوشه رو به  ودم فشار دادم

 

 پارت_صد_شصت_پن #

 تاریخ_برلیان#

عصبی پرتش کردم وسط  یابون و همون لحده یه ماشین از روش رد شد .  رد شد و هر تیکش 

 . یه گوشه ای پرت شد . نمیدونم این عصبانیت کجا بود . تا به حال انردر عصبی نبودم

 !شهریار _ اون گردنبند مکان پنجمش رو نشون داد . دی ه کارایی نمیده

گردن باران ، یه بار روی میر ، یه بار هم چهارراه رو نشووووووون شوووووویده _ولی ا ه اون فرط یه بار روی 

 !داده

شهریار با اشاره به وسط  یابون که دی ه ایری از گردنبند هم نمونده بود و  ورده هاش به دست 

 :باد رفته بود رو کرد و گچت

 !شهریار _ حاال دی ه نابود شد

گردنبند همین دور و اطراف پیدا آرشووووووام _ شوووووورود میکنیم به گشووووووتن ، حدا ت میدونیم که این 

 !میشه

انردر عصوبی بودم که بدون حرف سومت یکی از ماشوین ها رفتم و پامو روی پدال گاز فشوار دادم . 

انردر کهماشووین از جا کنده شوود و با سوورعت زیادی رفت . سوومت ویال رفتم و با همون سوورعت وارد 

دم و همین طور که به سووومتش می شووودم و جلو پای اتش ترمر کردم . عصوووبی از ماشوووین پیاده شووو

 :رفتم داد زدم

 تو معلومه چته؟این کارا یعنی چه؟ ان ار ترصیر من بوده این اتچاا ها؟

همین طور که  دم میردم که ین دسووت شووو دور کمرم پیچید و دسووت دی شووو دور دهنم گذاشووت . 

 :به معنای وا عی  چه شدم . لباشو به گوشم نرمدیک کرد و پی پی کنان گچت

 !تش _ هیش!!! آروم باش! منو ببخش کوچولوی عصبیا

 بعد اروم زمرمه کرد

 .اتش _ دوست دارم

  : نده بلندی سر داد و گچتبودم  ان ار نچسم بند اومد. شک زده
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اتش _ باران ادم عجیبی هسووووتی ها ، و تی که اشووووتباه نکردی معذرت  واهی میکنی ! و تی که 

 !ردی معذرت  واهی نمیکنیاشتباه ک

 :ازش جدا شدم و گچتم

 !بازم میخوای منو مرصر کنی؟ _

  !اتش _  نده داره ها حتی  ودتم مرصر نمیدونی

 .ناراحت شدم و لبخندمو  وردم

 دوباره شرود نکن آتش _

 .اتش_  یلی  ب باشه  انمی

 !با اون حرفش دوباره لبخند روی لبم اورد

 

 پارت_صد_شصت_هچتم#

 تاریخ_برلیان#

عکس رو باز کردم و به چهره معصومش  یره شدم . اون کوچولو از همه چیر و همه کس برام مهم 

تر بود . اون اوال دلم میخواسووووت نباشووووه ، اما حاال  یلی دلم براش تن  شووووده ، دلم میخواد مثت 

مووادرای دی ووه بچمو بغووت ب یرم . توی همین فکر بودم کووه در بوواز شووووووود و بچووه هووا اوموودن دا ووت. 

نشون سمتشون رفتم و سالم کردم . همه رو به میر ناهار  وری دعوت کردم و شرود کردم با بادید

کمک شووویده چیدن میر ناهار مون رو که  وردیم پسووورا رفتن توی پریرایی و من و شووویده شووورود به 

 : جمع کردن میر کردیم. داشتم چایی رو دم میراشتم که شیده گچت

 شیده_ باران؟؟

 :برگشتم سمتشو و گچتم

 جانم؟ _

 :همین طور که به شستن ظرفا ادامه میداد گچت

 شیده _ به ندرت هوروش هنوز از من  وشش میاد؟

 :لبخندی روی لبم نرش بست . سرمو به کار  ودم مشغول کردم و گچتم

 معلومه که  وشش میاد . چرا نیاد؟ _

 ! شیده _ باران  ودت میدونی مندورمو
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کنار شیده دست به سینه ایستادم و به ظرف شستنش  یره  وری رو روی کتری گذاشتم و رفتم 

 :شدم و گچتم

 !اره میدونم چی می ی _

 !شیده _ پس امیت نکن

واال تا جایی که من میدونم هنوز دوست داره! به هر حال حتما هنوز میخوادت که با کس دی ه  _

 !ای نرفته

 شیده _ باران یه چیری ب م ناراحت نمیشی؟

 !نه ب و _

 !من همیشه نسبت به رابطه تو و هوروش حسودیم میکنمشیده _ 

 : نده بلندی سر دادم و گچتم

 حسادت به رابطه من و هوروش؟؟؟ _

 : با شرمندگی سری تکون داد که گچتم

 !! ما فرط یه  واهر برادریم !! همین_

 !شیده _ میدونم ، ولی میخوام باور کنم

 ! وا ف اگه میدونی یعنی باور داری دی ه _

 !ه _ نه ف تو تا حاال نسبت به کسی الکی حسادت نکردی که بچهمی چی می مشید

 !آرهف من تا حاال به رابطه تو و اتش حسودی نکردم _

 شیده _ یعنی مطمعن باشم رابطه تو و هوروش هم مثت رابطه من و اتشه؟؟

 !!آره ف مطمئن_

 لبخندی روی لب هر دو مون شکت بست . چند تا چایی ریختم و همراه شیده رفتیم کنار بچه ها

 شیده اومد کنار من بشینه که لبخند  بیثی زدم و به کنار هوروش اشاره کردم .

 

 ----ویرایش شده----

 پارت_صد_شصت_هچتم#

 تاریخ_برلیان#

و به چهره معصومش  یره شدم . اون کوچولو از همه چیر و همه کس برام مهم  عکس رو باز کردم

تر بود . اون اوال دلم میخواسووووت نباشووووه ، اما حاال  یلی دلم براش تن  شووووده ، دلم میخواد مثت 
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مووادرای دی ووه بچمو بغووت ب یرم . توی همین فکر بودم کووه در بوواز شووووووود و بچووه هووا اوموودن دا ووت. 

م و سالم کردم . همه رو به میر ناهار  وری دعوت کردم و شرود کردم با بادیدنشون سمتشون رفت

کمک شووویده چیدن میر ناهار مون رو که  وردیم پسووورا رفتن توی پریرایی و من و شووویده شووورود به 

 : جمع کردن میر کردیم. داشتم چایی رو دم میراشتم که شیده گچت

 شیده_ باران؟؟

 :برگشتم سمتشو و گچتم

 جانم؟ _

 :طور که به شستن ظرفا ادامه میداد گچتهمین 

 شیده _ به ندرت هوروش هنوز از من  وشش میاد؟

 :لبخندی روی لبم نرش بست . سرمو به کار  ودم مشغول کردم و گچتم

 معلومه که  وشش میاد . چرا نیاد؟ _

 ! شیده _ باران  ودت میدونی مندورمو

ه سینه ایستادم و به ظرف شستنش  یره  وری رو روی کتری گذاشتم و رفتم کنار شیده دست ب

 :شدم و گچتم

 !اره میدونم چی می ی _

 !شیده _ پس امیت نکن

واال تا جایی که من میدونم هنوز دوست داره! به هر حال حتما هنوز میخوادت که با کس دی ه  _

 !ای نرفته

 شیده _ باران یه چیری ب م ناراحت نمیشی؟

 !نه ب و _

 !ه رابطه تو و هوروش حسودیم میکنمشیده _ من همیشه نسبت ب

 : نده بلندی سر دادم و گچتم

 حسادت به رابطه من و هوروش؟؟؟ _

 : با شرمندگی سری تکون داد که گچتم

 ! ما فرط یه  واهر برادریم !! همین_

 !شیده _ میدونم ، ولی نمیخوام باور کنم

 ! وا ف اگه میدونی یعنی باور داری دی ه _
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 !شیده _ نه ف تو تا حاال نسبت به کسی الکی حسادت نکردی که بچهمی چی می م

 !آرهف من تا حاال به رابطه تو و اتش حسودی نکردم _

 شیده _ یعنی مطمعن باشم رابطه تو و هوروش هم مثت رابطه من و اتشه؟؟

 !!آره ف مطمئن_

اه شوویده رفتیم کنار بچه ها لبخندی روی لب هر دو مون شووکت بسووت . چند تا چایی ریختم و همر 

 . شیده اومد کنار من بشینه که لبخند  بیثی زدم و به کنار هوروش اشاره کردم

 

 پارت_دویست#

 پارت_پایانی#

 

 ...و تی به گذشته هایش فکر میکند،میبیند

 .چردر انسان فاسد در زندگی  ود راه داده

 .به  اطر انسان های اشتباه،اشتباه زجر کشیدهچردر 

 .چردر  اطره هایش بوی اشک میدهد

 .چردر بغض بی صدایش در دفتر  اطراتش جیغ میکشد

 .چردر سختی کلمات گذشته سن ینی میکنند

 !چردر ارزو داشته و حاال به انها رسیده؟؟

 چردر گریه ها کرده و دل کسی به حالش سو ته؟

 چیری از انها امو ته؟چردر سختی کشیده و 

 ...اری

 ...او امو ت

 .امو ت تا به گذشته فکر نکند

 .امو ت هرچه  اطره نوشته را  اا کند

 .امو ت دفتر  اطراتش را هیی و ت مرور نکند

او امو ت که نه به گذشوووته فکرکند نه به اینده.میدانی؟...بع وووی و ت ها حال هم انردر سوووخت 

 .است که نمیشود به ان فکر کرد

 .در ان موا ع،فرط به رویا هایش فکرمیکند
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 بت از  واب به ارزویش فکر میکند و دربین  واب و بیداری به  ودش تلرین میکند که امشوووووب 

 .حتما  واب همان ارزویش را میبیند

 

 پارت_صد_نود_نه#

 

 .ده شده بودمنمیدونستم  وشحال باشم یا ناراحت.شک ز 

 انم گرینجر داشت از اینکه چطور شد  دمتکار امیرحسین تعریف میکرد ولی من اصال حواسم 

 .نبود

 .فرط یه چشمم به انوشه و یه چشمم به امیرحسین بود

 .امیرحسین هم زندگی  یلی  یلی سختی رو در پیش گذاشته

 .گی  ودشون دارنشاید دی ه به این باور رسیده باشم که همه سختی هایی توی زند

 .هرکس یه مشکلی داره،فرط بع ی ها مشکالت کمتری دارن و بع ی ها مشکالت بیشتر

 .همیشه مشکالت ادمارو بد میکنه

 .وگرنه هیی ادمی از و تی توی شکم مادرش بوده یه گناهکار نبوده

مشووکالت بع ووی ادما انردر زیاده که شووونه هاشووون  م میشووه از سوون ینیش و وسووط جوونی کم 

 .میارن

 دایا ممنونم...بابت تمام مشووکالتی که توی زندگی داشووتم و این درسووایی که بهم دادن...ممنونم 

 ...بابت این همه سختی که پایانش ارامش کنار عریرانمه...ممنونم  دایا

چند روزی میشوووووود که دان و جابر هروز می امدن و به پام می افتادن تا باهاشووووووون کاری نداشووووووته 

 .باشم

 .اون همه  درتی که حاال داشتم  درتمند ترین زن تاریخ برلیان شده بودمبا وجود 

با تمام زنونه گی هام ترم به دل سه مرد اندا ته بودم که یه عمر ترم به دلم اند تن و شکنجم 

 .دادن

بع وووی و تا همون احسووواسوووات زنونه باعث میشوووه فکنم که باید از کنار پدرم و دان و جابر راحت 

 .و ببخشمب ذرم و اونار 

اما و تی به جسوووووود برادرم،زندگی فریرانه شوووووومال،نداشووووووتن پدر ومادری که هر د تری ارزوشووووووو 

داره،ازدواج اجباری،یه فرزند اجباری،روزای سوووووختی که دان برام درسوووووت کرد،کتک هایی که هم از 
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دان و هم از ادمای جابر  وردم،زندانی شووووووودن و  یلی مشووووووکالت دی ه که حتی نمیخوام بهش 

 .م،باعث میشه چشم روی هرچی احسام د ترونس ببندمفکرکن

 

 پارت_صد_هچتاد#

 تاریخ_برلیان#

 :و یه دفعه داد کشید

 !هوروش _ من عاشرتم باران

 .و منو توی بغلش فشار داد

 :دستامو دور گردنش پیچیدم و گچتم

 ...این بین  ودمون باشه! منم دوست دارم _

 .هنوز "داداشی" ا ر جملمو ن چته بودم که صدای اتش باعث شد از جا ب رم

 !اتش _ افرین...افرین...چه معشو ه های  وبی

 :با حرفش لرز به بدنم اندا ت.با لکنت زبان گچتم

 تو...از...کی...اینجایی؟ _

 !اتش _ از همون جایی که هوروش جان ابراز عال ه کردند

تش ایسوووتاده بود و اشوووک توی چشوووماش جمع شوووده بود اندا تم.دلم ن اهمو به شووویده که کنار ا

 .براش سو ت،اون نمی دونست هوروش بهش عال ه داره و حاال این سوءتچاهم پیش اومده بود

 :هول کرده گچتم

 ...آ...آتش...تو اشتباه میکنی! م...من _

 :اتش پرید وسط حرفم و داد کشید

 !اتش _  چه شو باران،فرط گمشو توی اتا ت

 ...ولی من _

 !اتش _ گچتم گمشو توی اتا ت عوضی! من با هوروش جان کار دارم

با ان شوووت اشوووک گوشوووه چشوووممو  بت از اینکه پایین بریره پاا کردم و بلند شووودم دویدم سووومت 

اتا م.درو محکم پشووت سوورم بسووتم و سووور  وردنم روی زمین مسوواوی شوود با سووور  وردن اشووکام 

 .روی گونه هام
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بودم! همین دوسووووووواعت پ یش بود که از  دا  واسووووووتم اتشووووووو هیی و ت ازم  من چردر بدبخت

 ...ن یره،اون و ت همین حاال

صودای داد های اتش و شوکسوتن چیری می اومد! هر بار که صودای شوکسوتن وسویله ای می اومد 

 !من محکم چشمامو روی هم فشار میدادم

 !رسیدهمه جا ساکت شد و بعد فرط صدای هش هش گریه شیده به گوش می

دلم میخواسوووت بلند شوووم و برم بیرون و بازوهای مردونه اتشوووو توی بغلم ب یرم و همه چیرو براش 

 .توضیح بدم تا اروم بشه،اما پاهای لرزونم و سرفه های پی در پی امونمو بریده بود

 .دستامو روی زمین گذاشتم و اومدم از جام بلند بشم ولی نشد

ه پشت در بودم پرت شدم گوشه اتاا.اتش عصبی وارد اتا م یه دفعه در با شتاب باز شد و من ک

 .شد و یورش اورد سمتم.یره لباسمو توی دستش گرفت و منو بلند کرد

 .سرفه های لعنتی اجازه نمیداد نچس بکشم چه برسه که حرفی برنم

 

 پارت_صد_شصت_هشت#

 تاریخ_برلیان#

ه بین من و هوروش دو دو کرد و بلخره نشوووسوووت کنار هوروش . لبخندی چشوووماش برای چند لحد

بهش زدم و چایی مو برداشتم و شرود به  وردن کردم . شیده د تر ساده و  یلی مهربونی بود . 

ا ال ش اصال مثت اتش نبود . ن اهمو به اتش که با گوشی ور میرفت دو تم که سن ینی ن اهمو 

خند جذابی تحویلم داد که چشمکی بهش زدم و ریر  ندیدم . با حس کرد و سرشو بلند کرد . لب

  . صدای هوروش از ن اه به اتش دل کندم و به هوروش  یره شدم

 !هوروش _ بچه ها سریع چایی تونو بخورید تا بریم

 ! شهریار _ امروز دی ه بخیال بابا ، یکم استراحت کنیم ! و ت هست حاال

 !  ب شما  سته اید ، اگه میخواید من تنهایی میرم_

 :جملم هنوز کامت تموم نشده بود که صدای محکم اتش حرفمو برید

  !اتش _ کافیه همون دو باری که تنهایی رفتی

 .دی ه جای حرفی نموند و ساکت شدم

 .یکنیمشایان _  ب یه فکر بهتر،یه دوساعتی صبر میکنیم بعد میریم.حاال رو یکم استراحت م

 :آتش از جاش بلند شد و گچت
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 .آتش _  ب پس برید استراحت کنید

 :پشت بندش دست منو کشید و هردو وارد اتا ش شدیم.درو پشت سرش بست و گچت

  !آتش _  ب شيطون...دلم برات تن  شده بود

 :لبخندی زدم و دستشو توی دستم گرفتم و گچتم

 ! یلی زود دلت تن  ميشه ها _

 !دلت برا من تن  نشده بود؟آتش _ یعنی تو 

 :ابرو هامو باال اندا تم و گچتم

 ... ب چرا،ولی _

 .دستشو روی شونم گذاشت و وادارم کرد روی صندلی پشت سرم بشینم

 :نشستم و به چشماش  یره شدم . دستشو الی مو هام برد و گچت

 آتش _ ولی چی؟؟؟

 هیچی_

 !آتش_ دیونه

 :ریر  ندیدم که موهامو ول کرد و گچت

  . اتش_ برو تو اتا ت استراحت کن تا منم استراحت کنم

سری تکون دادم و از جام بلند شدم . دستشو که هنوز توی دستم بود رها کردم و از اتا ش بیرون 

ر  وردم روی  اومدم و سوووریع وارد اتاا  ودم شووودم ، همین که درو پشوووت سووورم بسوووتم کنار در سوووُ

 . زمین

! من که اصووال  سووته نبودم و  وابم نمی اومد. رفتم روی تخت   دایا آتشووو هیی و ت از من ن یر

 !دراز کشیدم و به سرف  یره شدم . کاش  یلی زود همه این مشکالت حت بشه

 

 پارت_صد_شصت_نهم#

 تاریخ_برلیان#

 .گوشیمو گرفتم دستم و شرود کردم به بازی کردن

 !با افتادن گوشی روی صورتم فهمیدم که  یلی  وابم گرفته

شتم و پتورو تا روی سینم باال کشیدم و چشمامو بستم و همون مو ع به  واب  گوشیمو کنار گذا

 .رفتم



                 
 

 

 شادی|  برلیان تاریخ رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

295 

 

 .با احسام اینکه دستای کسی روی بدنم تکون میخوره چمامو باز کردم

 .پریدم با دیدن گردنبند جغد روی شکمم جیغ  چیچی کشیدم و باال

کنار تخت مچاله شووووودم و به اون گردنبند که حاال گوشوووووه تخت افتاده بود  یره شووووودم.یکم که به 

 . ودم اومدم اونو برداشتم و توی دستم گرفتم

 چطور این گردنبند درست شد؟

 !اون  رد شد و حتی هر تیکه از اون به گوشه ای پرت شد

 !های  وش لشو مخلو  در هم نمیدیدم اونو جلوی صورتم تکون تکون دادم،اما مثت  بت رن 

 یعنی کی اون گردنبند رو توی گردن من اندا ته؟

یادمه دفعه  بت که این گردنبند که توی گردنم بود احسام کردم دستی توی موهام تکون میخوره 

 !و حاال هم احسام کردم دستی روی بدنم درحال حرکته

 !ا ه چطور ممکنه؟

 .و گردنبند به دست از اتاا  ارج شدم با دیدن ساعت از جام بلند شدم

 !نباید دوباره اشتباه  بت رو تکرار میکرم،باید از پسرا در مورد این می رسیدم

 !با ورودم به پذیرایی دیدم فرط هوروش بیداره و بیرون نشسته

 :تعجب کردم و گچتم

 !هوروش تو چرا نخوابیدی؟ _

 !دی؟هوروش _ سعی کردم!  وابم نبرد! تو چرا نخوابیدی

 :گردنبند رو باال اوردم و گچتم

 ! وابیدم،ولی زود بیدار شدم _

همه اتچاا هارو براش تعریف کردم.ولی هوروش درموردش چیری نمی دونسوووووت! باید از شوووووهریار 

 .می رسیدیم و اونم هنوز  واب بود

 :کنار هوروش روی کاناپه نشستم و گچتم

 تو چرا  وابت نبرد؟ _

 !بودم هوروش _ همش به فکر شیده

 :شیطون ن اش کردم و گچتم

 !ای شیطون به چی شیده فکر میکردی؟ _

 :بدون توجه به لحن شوخ من جدی گچت
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 هوروش _ باران! فکر مکنی اون هنوز دوسم داره؟

 :لبخدی روی لبام اوردم و گچتم

 !باران _ معلومه که دوست داره داداشی

 !هوروش _ ولی من مطمئن نیستم

 :بهش نردیکتر شدم و دستامو دور بازوهاش پیچیدم و گچتم

 !ولی من مطمئنم _

 :ن اهشو با شک بهم اندا ت گه گچتم

 ! ب چیه؟  ودش بهم گچت _

 ...هوروش برای چند د یره توی شوا بود و در ا ر کم کم لبخندی روی لبهاش اومد

 

 پارت_صد_شصت_چهار#

 یخ_برلیانتار #

ن اهمو به اطراف  یابون دو تم گردنبند جغد رو کنار تابلوی راهنمایی رانندگی پیداش کردم .از 

ماشووین پیاده شوودم و رفتم سوومتش ، توی دسووتم گرفتم ولی هر چردر بهش  یره شوودم چشوومام 

دم در  هیی چیر رن ی ندید. اونو دور گردنم اندا تم و سوار ماشین شدم و به  ونه برگشتم . پسرا

منتدر بودن که با اومدنم سوومتم دویدن .  بت از اینکه سوووال ب رسوون تند تند همه چیر رو تعریف 

 :کردم . و تی همه رو شنیدن شهریار گچت

 !شهریار _ نکنه اون گردنبند بار پنجمش باشه که یه چیری رو نشونمیده؟ _ نه!نه! امکان نداره

متحانش کرده دی ه امکان استچاده رو تا بیست و چهار شایان_ شاید به  اطر اینکه امروز یکبار ا

 ساعت

 .دی ه رو نداره

 !شهریار _ فکر نکنم

وارد اتا م شوووودم و درو محکم به هم کوبیدم . دی ه  سووووته شووووده بودم گردنبند رو در اوردم و پرت 

کردم سوووووومت اینه. پوز ند های اتش از هر چیری منو  سووووووته تر می کرد . اگه اون گردنبند جغد 

دی ه مکانی رو بهمون نشووووووون نمی داد حتما من دیونه میشووووووودم. وا عا دنیای  یاالت  سووووووته 

کنندم ، شوواید بع ووی و تا میشووه  یلی چیر ها رو با تخیلت به دسووت بیاری اما یکم که میشووه 

دی ه از  درت هاتم  سته میشی و دلت میخواد یه ادم ساده باشی تا مشکالتد کمتر باشه! حاال 
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میبینم عال ه ای که به اتش دارم با عال ه ای که به بریه بچه ها دارم  یلی متچاوته که فکر مینم 

. حسووی که دلم میخواد همیشووه پیشووم باشووه و با اینکه همه ی بچه ها پیشووم هسووتند ، ولی ان ار 

که تا اون نباشه پشتم به هیی چیر گرم نیست . مثت حاال درست زمانی که نیاز دارم پیشم نیست 

نمیکنه ، ان ار دی ه کم اوردم ، دی ه امد ندارم و احسووووام میکنم هیی و ت دی ه موفش  و همایتم

ر  وردم و افتادم روی زمین . زانو هامو بغت  نمیشووم . به دیوار پشووت سوورم تکیه زدم و آروم آروم سووُ

ار گرفتم و با ن اه به اون گردنبند جغد و فکر به اتش به  واب رفتم . با صودای شویده از  واب بید

شودم . می ف باید اماده بشوم و برم به اون چهارراه تا دوباره گرنبند رو امتحان کنیم .  بول کردم و 

از جام بلند شووودم لبام پوشووویدم و بعد از دو تا لرمه صوووبحونه از  ونه بیرون زدم اینبار پسووورا هم 

نباید  ودشووووووونو دنبالم اومدن ، البته به حیر از اتش ، اون همیشووووووه با پوز ندش می چت که اونا 

اسوووکول یه بچه کنند ، و از   وووا اون بچه منم!!! . گردنبند رو جلئوی صوووورتم گرفتم و بهش  یره 

شوووودم . پن  د یره ، ده د یره ، یک ربع ، بیسووووت د یره ، ولی فایده نداشووووت که نداشووووت ، اون 

 . گردنبند دی ه هیی جایی رو نشون نمیداد

 

 پارت_صد_شصت_ششم#

 تاریخ_برلیان#

 : را چشماش بودم که گچت

 !اتش_ ولی بهم ن چتی دوسم داری ها

 حاال کی گچته من تورو دوست دارم ؟_

 !اتش_ نه دی ه نشد. ان ار یادت رفته من مهنارو میخونم

 جالت زده سرمو تو سینش پنهون کردم که دوباره  ندید و دستاشو دورم حلره کرد. ان ار دوباره 

امید به زندگیم بر گشووته بود . دی ه حتی انردر به اون گردنبند هم فکر نمیکردم . هر دو وارد ویال 

ش گچت شوووودیم و حذا سووووچارش دادیم . اون روز تا شووووب  ونه موندیم و  بری از بچه ها نبود . ات

بریم بیرون ولی من  بول نکردم . سووووووواعت نردیکای دوازده شوووووووب بود . من و اتش در حال فیلم 

تماشا کردن بودیم که در باز شد و پسرا اومدن دا ت ، از جامون بلند شدیم و رفتیم سمتشون ، با 

 یابون دیدن ما دوتا جا وردن فکر نمیکردن رابطه ما دوتا  وب شده باشه !بچه ها گچتن یکی از 

ها رو کامت زیر و رو کردن .  یلیخسووته بودن و یه راسووت رفتن توی اتا اشووون .  ب حش داشووتن ، 



                 
 

 

 شادی|  برلیان تاریخ رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

298 

 

اونا از صوووبح تا حاال توی اون  یابون مشوووغولن . بچه ها که رفتن  وابیدن منو اتش هم بریه فیلم 

 .به  واب رفتم مون رو دیدیم و بعد رفتیم  وابیدیم ، با فکر کردن به اتچا ات امروز لبخند زدم و

با  وردن افتاب به صورتم از جام بلند شدم . و تی رفتم بیرون دیدم هیی  بری از بچه ها نیست 

 :! گوشیمو برداشتم و شماره اتش رو گرفتم . چند تا بوا  ورد و بعد جواب داد

 اتش _ جونم باران

 سالم اتش کجایی؟ _

  !رو ب ردیم اتش _ سالم عریرم من با بچه ها اومدم  یابون بعدی

 پس چرا منو بیدار نکردین ؟؟ _

اتش _ ا ه عریرم بیست بار صدات زدم ، بیدار نشدی که ، دی ه فرط مونده بود با پاچ آب بریرم 

 !روی صورتت

 ا ه یعنی نتونستی منو بیدار کنی ؟ _

 .اتش _ نه بخدا شو ی که ندارم

 ! ب حاال من چیکار کنم ؟ حوصلم سر میره _

ماده کن تا ما میایم باهم میخوریم و دوباره میایم دنبال ادامه کار ، اون و ت تورو اتش_ ناهار ا

 !هم میبریم

 ! یلی  ب باشه _

 اتش_  دافظ عریرم

 مواظب  ودتون باشین !  دافظ _

 طع کردم و گوشی رو روی کاناپه پرت کردم ، ساعت نه صبح بود شرود کردم به پختن  رمه سبری 

داشوووتن! پختن حذام که تموم شووود رفتم روی کاناپه نشوووسوووتم و گوشووویمو . بچه ها  یلی دوسوووت 

 . دست گرفتم. امیر حسین یه عکس جدید از انوشه فرستاده بود

 

 پارت_صد_نود_هشت#

 

 :اتش که ان ار ترم رو به وضوح توی چشمام دیده بود گچت

 .ی نیستاتش _ ن ران نباش...چیر 

 .اشکای لعنتی که اون مو ع تا االن برای  وشحالی بودن حاال هدفشون عوض شده بود
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 لبم گمب گمب به سینم میرد که با حرف بعدی اتش ان ار صیادی بودم که بهترین روباهو صید 

 .کرده بودم

 !اتش _ اون  ودش  بول کرد که انوشه ازین به بعد پیش ما بمونه

 :کرد و گچتامیر حسین  نده ریری 

 !امیرحسین _ نترم مامان کوچولو

 لبم اروم گرفته بود.مهنم نچس میکشوووووید و اشوووووکام از بین لبایی که به  نده باز شوووووده بودن به 

 .دهانم میرفت و مره شوری توی دهانم پیچیده بود

 .صدای  انم گرینجر باعث شد برای لحده ای فکر کنم همه چیر  واب بوده

 .اما دیدن  ود  انم گرینجر در ورودی ش ر ونه تعجبمو از همیشه بیشتر کرد

  انم گرینجر _ دیدی گچتم امیر حسین دل پاکی داره؟

 .با دست محکم روی صورتم کوبیدم

 :اتش سریع دستمو توی دستش گرفت و گچت

 اتش _ وااا! دیوونه شدی د تر؟ چرا  ودتو میرنی؟

 .دستمو جلوی چشمم تکون دادم

 .ولی نه...بیدار بیدار بودم

 :لبای  یس شده از اشکمو از هم باز کردم و شوا زده گچتم

 !!! ا... انم گرینجر...اینجا...شما...چیکار میکنین؟ _

امیرحسووووووین _ اون مامان منه...راسووووووتش از و تی فهمیدم منم مادر  ودمو پیدا کردم و دی ه یه 

 !ه پیش تو و اتش بررگ بشهبچه پرورش اهی نیستم دلم میخواد انوشه همیش

 !اصال نمیچهمیدم اونا چی می ن

 یعنی  انم گرینجر مادر امیر حسین بود؟

 م ه میشه؟

 !اون برزیت! اون ایران

 !!!وااا

 پس اون پدر و مادر  بلی امیرحسین چی؟

 یعنی امیرحسین ع و باند آفتاب نیست و فرط نرش بازی میکرده؟

 :امیرحسین گچت ان ار اونا مهن منو  ونده بودن که
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امیرحسوووین _ مادرم منو ایران به دنیا میاره.پدرم ایرانی بوده.پدرم که میمیره مادرم مجبور میشوووه 

بره کشووووووور  ودش.یعنی برزیت.اما نمیتونه منم دنبال  ودش ببره.درسووووووت دو ماهم بوده که منو 

یرسوه برزیت پدر و میراره پیش همسوایه و می ه میاد دنبالم.ولی هیی و ت برنمی رده.چون و تی م

موووادرش مردن و اونم دی وووه پولی برای این نوووداره کوووه برگرده ایران.همون جوووا شوووووورود بوووه کوووار 

میکنه.همسایه ها و تی میبینن مادرم نیومد میرن منو میرارن پرورش اه.اونجا یه نچر پیدا میشه 

ا ابرو شون که منو میخواد.همون عموی دان.اونا چون د ترشون  درتی نداشته پسر میخواستن،ت

پیش  انواده نره.مادرم میاد و میشوووه  دمتکار شوووخصوووی من.ولی و تی فکر میکنه من پیش اونا 

 . وشبختم چیری بهم نمی ه.تا اینکه چند روز پیش به  اطر انوشه همه چیر معلوم شد

داسوووتان زندگی امیرحسوووین انردر جالب بود که سوووکوت باعث شوووده بود اشوووکام  شوووک بشووون و 

 .ره بخشکهچشمه اشکم بال 

 

 

 یک رمان مرجع رمان 

درصورتی که مایت به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می  واهید که رمان ها و شعر 

هایتان در  الب نرم افرار موبایت سا ته و منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و 

 ما تمام ب یرید. با

 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 رمان شیاطین هم فرشته اند
 رمان د تر شرور

 رمان کاش نبودم | مهال جعچری
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