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این کتاب درسایت نگاه دانلود آماده شده است
www.negahdl.com
نام  :باران
نویسنده meli770 :
ژانر:عاشقانه,اجتماعی,هیجانی،,پلیسی،مافیایی
به نام خدای باران
مقدمه:
جور دیگر باید دید ...
چتر ها را باید بست ...
زیر باران باید رفت ...
فکر ،خاطره را ...
زیر باران باید برد ...
با همه مردم شهر ...
زیر باران باید رفت ...
دوست را زیر باران باید دید ...
عشق را زیر باران باید جست ...
هر کجا هستم باشم ...
آسمان مال من است ...
حنجره فکر هوا عشق زمین "مال من است ...
هر کجا هستم باشم ...
آسمان مال من است ...
حنجره فکر هوا عشق زمین "مال من است....
معرفی:
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باران کیانفر 19, 18ساله ,خراب کار,به قول خودش کنجکاو,عاشق هک وبرنامه نویسی,و تنها نوه ای دختر ی
ازطرف پدرش,پدربزرگش یکی از بزرگترین تاجر فرش تهران .دوتا داداش داره که جفتشون ازش بزرگتر
باران:
باصدای دادش ترسیدم ولی به روی خودم نیوردم ...مگه چیکارکردم؟؟بابام اینطوری سرم دادنمیزنه که این یارو
دادمیزنه..
سرگرد:اسم..فامیل..سن؟
باران:به نام خدا...ای ام دختر شاه پریون 50...ساله
خب تقصیرخودشه واال
سرگرد:منومسخره میکنی؟
باران:نه باورکنید...اوم ببخشین..میشه یه سوال بپرسم؟
سرگرد:خیـــــر من فثط سوال میپرسم
باران:اخی چرا خب حرص میخوری؟...خب پ عیب نداره بگم سروان؟
یهو نمی دونم چراجوش اورداااا الکی بیخود...منم هی ادامسم بادمیکردم میترکوندم خخخخخ خیلی حال میداد
(اینم بگم که سرگرد مقامش باالتره ازسروان)
سرگرد:این چه طرز حرف زدنه؟مگه به توادب یاد ندادن؟
باران:خب شماهی دادمیزنی؟....بعدتوقع داره باهاش درستم بحرفم ایـش
اوه واقعا جای عمو خالی بود خخخخخ
سرگرد:سرباز احمدی
بعدش دربازشد....یه پسرامدتو احترام نظامی گذاشت...ولی چرابه من احترام نذاشت؟یادم باشه به عموجون بگم
عموجون(عموی بزرگ بابایم سرلشکربود)
سرباز:بله قربان
سرگرد:زنگ زدین به والدین این دخترخانوم؟
هنوز حرفش خشک نشده ...صدای بهبود و اترین امد...بهبود داداشم بود...اترین عموم
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هنوز تو نیودمده صداش میومد خخخخ ،.همیشه صداش جلوترازخودش ،داشتم ادامسمو بادمیکردم تا امد
بترکونم صدای درامد وبعدازاون ،عمو اترین وارد شد حخخخخ
سرگرد:خوش امدین بفرمایید.
عمو بد نگام کرد...یعنی قشنگ خودمو جمع وجور کردم خیلی شیک..ادامسمم توی دهنم خشکید...مطئن بودم
پام برسه خونه کلمو کنده ،یاخدا خودت کمک کن گگگ غلط کردم.
اترین:ممنون ،میشه بگین برای چی گرفتینشون؟
عادتش بود سرریع میرفت سراصل مطلب،حاال چرا جمع بست؟چون دقیقا سه نفربودیم منو رزیتاوانیتا که اون تا
به همراه پدارشون رفتن فقط من موندم
سرگرد:به خاطر سرعت باال،باال بودن صدای موزیک،حرکات موزن باماشین(ببخشین نمی دونم درست نوشتم
یانه)الی کشیدن،وکورس گذاشتن دربزرگاه ()..
دیدین این کارتونارو که وقتی یکی عصبانی میشه ازسرش دود میزنه بیرون؟؟االن عمو عین همونا شده بود..فقط
نمی تونست دادبزنه..دستاش همیجین مشت کرده بود از زور عصبانیت که دلم برای دستاش سوخت،بهبودم
بیرون ایستاده بود.
ولی سرگردم زیادی شلوغش کرده هاااا نه؟
اترین:پس بااین حساب ماشین رو میخوابونید؟
یه جوری گفت میخوابونید که خود ماشین خوابید
سرگرد:صدرصد..فقط..
اترین:فقط چی؟
سرگرد:همونطور که میدونید فقط خوابندن ماشین نیست...جریمه هم شدن...به مبلغ()..
سرم سوووووت کشید ....کی میره این همه راهو؟
اترین:خیلی خب مشکلی نست...میتونیم بریم؟
سرگرد:البته ..فقط باید این عهد نامه رو امضاء کنن.
بعدازامضاء..مستقیم رفتیم خونه ..فقط کولمو ازم گرفت خودش رفت منم دنبال بهبود واترین عین جوجه
خدا خونه رو بخیرکنه....ولی واقعا خوب شد که بابا ایران نیست

4

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان باران | meli770کاربر انجمن
وقتی رسیدیم خونه ساعت  11بود ...تا امدم ازراه پله برم سریع جیم بزنم برم ...صدای دادش میخکوبم
کرد..خداااااaiwan_light_dash2::aiwan_light_girl_cray2::
اترین:ببینم تو چش کیو دور دیدی؟هااان؟که همیچین غلطای میکنی؟
من________:
سکوت کردم،هرچی نباشه بزرگتره
اترین:دیگه قرارپام به کجاها بازبشه؟بگو بدونم
اترین:مگه باتو نیستم؟
بهبود:عمو ...خواهش میکنم هیمن یه دفعه روببخشش
اترین اتیش گرفت ازاین حرف بهبود:ببخشم؟؟؟چی رودقیقا ببخشم؟زبون درازیشو؟یاسرعت زیادو اهنگ و...؟
بهبود:به نظرمنم هیچ کدومو..چون قابل بخشش نیست
به داداش مارو باش
اترین:گوشی لب تاب سریع
مثل دخترای خب گوشی ودادم بهش چون لب تاب توی اتاق بود رفتم ازتوی اتاقم اوردم
اترین:تایک هفته...تایک هفته باران حق نداری پاتو ازتوی اتاقت بزار بیرون افتاااااااااااد؟
باران:ولی..ولی دانشگام چی؟
اترین:اون دانشگاه خراب شده بخورتو سرمن،
واقعا ترسیده بودم،ممکن به الیی سرخودش بیاره
باران:عمو...
اترین:ببرصداتووو.فقط برو باال
اشکم درامد..تا حاال اینطوری باهم حرف نزده بود
باران:باش میرم باال...فقط دادنزن
بعدم سریع رفتم توی اتاق درو بستم ،رفتم روی تختم فقط داشتم گریه میکردم..خب چیه؟تا حاال اینطوری باهم
حرف نزده بود
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اترین:
اعصاب خورد بود،بدترشد..تاحاال با باران اینطوری حرف نزده بودم..ولی کاری که امشب کردن واقعا الزمش بود
واقعا کاره خطرناکی کردن...اونم سه تا دختر تنها توی خیابون بخوان کورس بزارن؟
اهل سخت گیری نبودم..ولی این کارش واقعا بدبود
امشب خیلی بد خواب شده بود،تا دیروقت بیداروبودم،فرداشم کلی کارسرم ریخته بود.
بالخره هرجوری بود ساعت سه خوابم برد
موقع صبحونه نمی تونستم غذابخورم ،به همین خاطر رفتم پیش باران
اترین:باران،بارانم
خواب بود..خواب خواب
اترین:باران عموو...شیطوون خانمووخرابکارعموو
بالخره چشاشو بازکرد ..ولی خیلی داداش لوسش کرده ..تادوتا دادسرش میزنی اشکش درمیاد اه
باران:شیه؟
اترین:پاشو ببینم ...لوس خانوم
باران:نوموخوام بلو
اترین:نمی شه که...باید پاشی صبحونه بخوری بعد
پاشد نشست روی تختش عین این دختر بچه های  3،4ساله عروسک بغلش کرده بود خوابیده بود
باران:خودت گفتی ازاتاقم بیرون نیام؟!
اترین:بله گفتم...ولی منظورم موقع صبحونه ونهار شام نبود
باران:پس چی؟
باران :
بعدازرفتن عمو ،نیم ساعت بعدش بهبود باعجله ازدر زد بیرون
نمی دونم چرا تازگیا انقدر این بهبود مشکوک میزنه؟
نمی دونم چرا به سرم زد به تکون اساسی به خونه بدم چون دقیقا تاشب تنها بودم
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خونه عمو یه خونه ویالیی بود،باوجود خدوحشم من خیلی راحت بودم
باران:ایران خانوم..ایران خانوم
ایران خانوم خیلی وقته توی ویالی عمو هست خخ خیلی ازاسمش خوشم میاد ایران خخخخخ
ایران خانوم:بله خانوم؟کاری داشتید؟
باران:اره خیلی هم باهمتون کاردارم...اول به اقا رحمت بگو که غذا ازبیرون بگیره
ایران خانوم:هییییی نگین خانوم...اقابفهمن پوسته هممون رومیکنه
باران:امروز اقا تاشبی نمیاد خونه..بعدم شمانگران این چیزانباش..
ایارن خانوم:چشم هرچی شمابگین
باران:بقیه خدمه رو هم خبرکن کارشون دارم
دقیقا پنج دیقه دیگه همه جلوم به صف بودن
باران:اول اینکه امروز باید کل ویالرو زیرو رو کنیم
بعدم همه وظایفشون روبهشون گفتم..بعدازاونم زنگ زدم به باباجون چون اجازشون رو احتیجا داشتم..به
خاطراینکه
یه ذره وسایل ویال تکرای شده بود..میدونم داداترین میره هوا ولی مهم حس خودم بود.
سریع خونه باباجون گرفتم که بادومین بوق جوا ب دادن من نمی دونم این کارو زندگی نداره همش پالس خونه
باباجونم
سبحان:به عموی اترین چه عجب
باران:اوال اینکه هنوز بلدنیستی سالم کنی؟اگه االن اترین بودکلتو کنده بود..دوما مگه تو کارو زندگی نداری؟
سبحان:اوه تنفس دخترعمو..بعدم اینو باهات هستم اگه اترین بود االن کلم کنده بود خخخخ
باران:خب حاال..خودت خوبی؟عموم خوبه؟باباجونم خوبه؟مامان جونم خوبه؟
سبحان:اوههههه بچه تواین همه نفس ازکجا میاری؟اره همه خوبن...میگم باران بهبود هست؟
باران:نه یه یک ساعت پیش رفت بیرون باعجله،کاریش داری به گویشی بزنگ
نمی دون چرا کالفه شد
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سبحان:هوف میمرد به من زنگ میزد؟
باران:وابه منچه زنگ بزن به خودش بگو...بعدم گوشیو بده باباجونم
سبحان:باباجون االن کاردارن
باران:عع گوشی بده باباجون
سبحان:میفهمی میگم کاردارن یانه؟
باران:منم میگم برو تلفن روبده به باباجون
سبحان:وقتی باباجون دعوات کردن میفهمی نه باید االن زنگ بزنی
بعدم رفت پیش باباجونم که توی اتاق مطالعشون بودن تلفن رو داد بهشون
سبحان:ببخشیین باباجون مزاحمتون شدم،باران پشت خطه
باباجون:خیلی خب میتونی بری
بعدم تلفن رودادو رفت
باباجون:سالم دختر گلم!
باران:سالممم برباباجون خودم!خوبین؟
باباجون:ممنون دختر گلم!خودت خوبی؟
باران:ممنون باباجونم..باباجون!
باباجون:جان دلم دخترگلم
باران:میگم وسایل خونه عمو یه ذره قدیمی نشده؟
خود باباجون تا ته حرفمو رفتن
باباجون:خیل خب شیطون خانوم...عباسی رومیفرستم بیاد
واما اقای عباسی کیه؟اقای عباسی میشه گفت همه کاره باباجون هستن
باران:نه باباجون راضی به زحمت نیستمااااااااا
باباجون:کم زبون بریز دختر...راستی باران جان
این ازاون باران جانا بود،مطمئنم میخوان قضیه دیشیو بدونن
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باران:جانم!..باباجون اگکه اجازه بدین شب بیام توضیح بدم
باباجون:همینو میخواستم بگم ..شب با اترین وبهبود بیایین اینجا
باران:چشم حتما باباجون
باباجون:اترین بهبود خونن؟
باران:نه خیلی وقته رفتن بیرون
باباجون:خیلی خب االن به عباسی میگم بیاد،هرکاری داشتی بهشو بگو،چون مطمئنم تاشب میخوای همه چی رو
درست کنی برات کمک کارم میفرستم
باران:نمیخواد باباجون،خدمخه که هست
باباجون:یه جیزی میدونم که بهت میگم،بگوچشم..توکی میخوای این زبونتو کوتاه کنی دختر؟
باران:هرچی باباجونی خودم بگن
باباجون:خیلی خب شیطون خانوم کاری نداری؟
باران:نه باباجون ،خدانگهدار
باباجون:خداپشتو پناهت دخترم
وبه این ترتیب رفتم سراغ بقیه کارا که دقیقا سرنیم ساعت اقای عباسی امدن
دقیقا کل خونه وسایل عوض شد
خخخ کی جواب اترینو بده خدا؟بیاد خونه کلمو میکنه خخخخخ
دقیقا ساعت هشت شب تموم شد،کل وسایل ویال تعویض شد همه مبال ،پرده ها وغیره .....همه جا برق میزد
فقط ازچیزی که میترسیدم ازدادو بیداد بهبود،بدجور روی اتاقش حساس بود حاالخوبه خونه ای خودمون نبودیم
،وگرنه که سرمو میبرید میذاشت سردر خونه درس عبرتی بشه برای بقیه خخخخ (چقدرم به اخالق بهبود میاد
همچین کاری داداشم زورش به مورچم نمی رسیدچه برسه بخواد سرمنوببره خخ)ولی خدایی خیلی خل،چرا الکی
روی اتاقش حساسه؟حاالخوبه چیزی خواسیم توی اتاقش نیستاااااا
وقتی ازهمه چی خیالم راحت شد،همه روهم مرخص کردم برن استراحت خودم رفتم باال تایه دوش بگیرم ،ولی
خیلی خوب شد که باباجون کمک کارفرستادن کارامون زودتر تموم شد
بعدازیه دوش نیم ساعته حالم حسابی جاامده بود،داشتم موهامو خشک میکردم که یکی عین بز امد توی اتاقم
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فقط خوب ش قبال ازاینکه فکرمو بیارم به زبونم برگشتم اترینو دیدم،فقط نمی دونم چرا اخماش تو هم بود؟پسره
لوس
اترین:بازچه غلطی کردی؟مگه بهت نگفتم توی اتاق من حق نداری بری؟
بیا این اترینم ازبهبود یادگرفته دیگه
باران:ععع این چه طرز حرف زدنه؟مگه سالم بلدنیستی؟تازشم این جای دستت دردنکنس؟جای خسته نباشید؟
اترین:باران جان عمو این چه کاری گلم؟مگه نگفتم میخوای کاری بکنی ازمن اجازه بگیر؟
باران:ازباباجون که اجازه گرفتم
اترین:چه دلیل قانع کننده ای واقعا!به باباجون گفتم
خیلی بد ادا درمیورد
باران:اصال بلد نیستی ادا دربیاری
عمو چشاش گرد شد
اترین:جـااااااااااانممممممممممممم؟
نمی دونم این بهبود ازکجا یهو پیداش شد
بهبود:توچیکاربه اتاق من داشتی؟مگه بهت نگفتم حق نداری پاتو طرف اتاقم بذاری؟مگه من باتو
نیستـــــــم؟
اترین:صداتو بیارپایین ببینم...این چه طرز حرف زدن باخواهرته؟به گوش بابابرسه همه دودمانت هواس که
بهبود:به جهنم برسه به گوش باباجون!ولی من اینو ادم میکنم
واقعا ازداد اترین ترسیدم،ولی ازیه طرفم میدونستم این دادو بیدادیا بهبود دودیقه دیگه ازبین میره ،به فکر تالفی
کردن میوفته به هرحال داداشی خودمه
اترین:توجرات داری یه بار دیگه با باران اینطوری حرف بزن بهبود
بهبود:ععع خب عمو یعنی چی؟هی بهش رومیدی؟من میدونم این باران
اترین:بهبود؟
بهبود:هوم؟خب اجیمه نمی تونم سرش دادبزنم؟ععع عجبا
بعدم خیلی شیک امد ب*غ*ل*م کرد دیدین گفتم؟دادوبیدادش برای دودیقس بفرما
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بهبود:اخه ورجک مگه بهت نگفتم نرو توی اتاق من؟اصال وایسا ببینم..چرا موهات خیسه؟
بعدم دستمو گرفت کشوند روی صندلی و شروع کرد موهامو خیلی اروم باسشوار خشک کردن ،بعدازنیم ساعت
کارخشک کردن موهام تموم شد
بعد ازنیم ساعت راه افتادیم سمت خونه باباجون،فقط نم دونستم باید چطوری برای باباون توضیح بدم؟اخه فقط
باباجون که نبودن.عمواردشیرم بود
اه خیلی سخت بود بازاگه فقط باباجون میشد یه کاریش کرد،ازطرفی هم باباجون گفتن اگه اتفاقی بیوفته من باید
برم پیش خودشون گگگ
خیلی سختم بود،ای خدابگم چیکارت کنه انیتا که هرچی میکشم ازتو،اخه دختره کم عقل من بهت گفتم
باشوبریم یه جای دیگه کوروس بزار نه توی بزرگ راه
بهش گفتم پلیس دنبالمون در نرو،ولی خدایی خیلی کیف کردیم،خیلی باحال بود خخخخ
بالخره بعدازقرنی رسیدیم خونه باباجون،خداجون خودت کمک کن ازپسش بربیام
اترین:باران،نمیخوایی پیاده شی؟
باران:صبرکن امدم
بالخره ازماشین پیاده شدم،اخه داشتم دنبال لنگه کفشم میگشتم یه اخالقی که دارم اینکه وقتی توی ماشین
میشنم کفشامو درمیارم خخخخ
بهبود:چه عجب مادمازل تشریف اوردن
باران:خب حاال انگار چقدر معطل شده
بهبود:االن این به جای معذرت خواهی دیگه؟
باران:خب ببخشید
اترین:بریم تو االن باباکلمو میکنه
باران:اخیی میخوای وساطت کنم(درست نوشم؟)
اترین همچین باسراشاره گفت برو تو که همون گمشو تورومیگفت سنگین تربود
وقتی رفتیم تو مستقیم رفتم لباسامو عوض کردم بعدم ازنرده بودسرخوردم امدم پایین اصال حواسم به اطراف
نبود
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عمه ماهرخ:ععع این چه کاریه بچه؟میوفتی یه جات میکشنه
باران:واییی فدای عمه خوشملم،سالم خوبین؟
عمه ماهرخ:ازدست زبون تو،علیک سالم،بااین کارای که تومیکینی خوب باشم؟
باران:هییی نگو ماهرخم..مگه چیکارکردم؟
عمو محمد:میخواستی چیکارکنی دیگه؟
باران:سالم
عمو:علیک
بداعصبانی نمی دونم چرا؟
باران:عمووو....چیزی شده؟
عمو:یعنی چی چیزی شده؟دختره..
یعنی میخواست بیاد بزنه هااااا ولی نمیتونست من موندم دانشجوهاش چی میکشن ,عمو محمد قبل ازعمو اترینه
یعنی یکی مونده به اخری که زنم نداره خخخخ به خاطرهمین خیلی نمیشه سربه سرش کذاشت...ولی من هنوز
رابطه زن گرفتنو اخالق نمی دونم!اخه چه ربطی به هم دارن؟
باران:ععع خب چرا حرص میخوری...کاری نکردم که
عمو:کاری نکردی؟
عمه:عع محمد بس کن دیگه!...حاال یه کاری کرده بجم
عمو محمد:همینه دیگه خواهر من..بهش رودادین انقدر پروشده
من کجام پروهه؟
عمو اردشیر:چه خبرته محمد؟همه جارو گذاشتی روسرت
منکه تا اون موقع روی پله اخر ایستاده بودم،چون به خاطر فریادی که عمه زد نتونستم تا اخرشو برم حیف
باران:سالاااممم عموی خودم
عمو اردشیر:علیک سالم!چه خبره اینجا؟
کال استایل عمو این بودکه دستاش توی جیبش باشه خخخ
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باران:نمی دونم چرا عمو محمد الکی دادمیزنه؟
چشای عمو اردشیرگرد شد
عمو:باران؟
باران:جانم عمو
عمواردشیر:برو عموو.بروباباجون کارت دارن...درضمن
باران:چشم االن میرم،جانم
عمو اردشیر:زبونتم کوتاه کن
عمو محمد:این زبونشون کوتاه کنه ..کی زبون درازباشه؟
عمواردشیر:محمد.؟!
عمو محمد:بدمیگم بگو بدمیگی...
باران:من برم بای بای
بعدم جیم زدم رفتم پیش باباجونوم توی پذرایی،پسراهم که طبق معمول داشتن حرف میزدن،من همش تنها بودم
گگگگگگگ
چون تنهانوه ای دختربودم همه پسر داشتن ایشششششش،همشون قداشون دراز اه اه
وقتی رفتم پیش باباجون اولین کاری که کردم رفتم بخل باباجونم
ماهان:باباجون دارین زیادی لوس میکنیدااااا؟ازمن گفتن بود
باران:ععع بی ادب من کجام لوسه؟
سبحان:خیلی خب حاال گریه نکن
باران:خودت گریه میکنی پرو
امیرعلی:اره همه پرو ان به غیرازتو
بهبود:اصال خواهرم نمی دونه روچیه؟
سامان:اره خدایی به سنگ پا گفته برو من جات هستم
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باران:شماها خسته نمیشید ازصبح بیکارید؟یادارن حرف میزننن.یافوتبال میبینن یابازی میکنن فوتبال....یادارن
خالی میبندن
زن عمو مهیار:باران جان خودتو اذیت نکن اینا همینن
سامان:ععع ماماننننن
باباجون:بس دیگه..سامان این چه طرز حرف زدن بامادرته؟
سامان:غلط کردم
عمو اترین:زودتر
باباجون:دفعه اخرتونم هست به نوه ی من حرف زدید وگرنه همتون بیرون
یعنیییی اگه بگم داشتم ازذوق میمیردم دروغ نگفتممممم وایییییییییییییییی خداااا همشون ساکت شدم همینه
که هستتت
امیرعلی:باباجون...غلط کردیم
باباجون:من نه..باران
امیرمهدی:باران جان،باران خانوم ماهارو عفوبفرمایید
باران:ازاونجایی که خیلی مهربونم میبخشموت به یه شرط
سبحان:بفرمایید امر کنید
باران:باشه حتما یه دفتر وخودکار همراهتون باشه جهت اوامرم خخخخ..داشتم میگفتم شرطمو..به شرط اینکه منو
ببریدخرید..بعدم شهربازی
همشون یهو صاف نشستن
اترین:ولی این هفته فکرنکنم بشه،هفته بعد
باباجون منظور عمورو متوجه شدن به خاطرهمین چیزی نگفتن
خودمم گرفت منظور عموچیه.
عمو اردشیر بالحنی جدی :خب باران میشنویم..دیشب دقیقا چی شد که پای اترین به کالنتری باز شد همینطوری
پای خودت؟
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واقعا میترسیدم تعریف کنم ،ازعکس العمل باباجون بیشترازهمه میترسدم.....ولی..هرطوری بودهمه رو بدون جا
انداخت یک واو تعریف کردم.....توی مدتی که داشتم تعریف میکردم..سرم پایین بود..بعدازتعریف کردن قضیه ای
دیشب فضارو یک سکوت وحشتناکی پرکرده بود..فقط صدای نفس های عصبانی باباجون وعمو اردشیره به گوش
میخورد...باباجون همه چی رو توی یک کلمه خالصه کرد..تموم:
باباجون:ازاین به بعد میری پیش اردشیر...اترین نمی تونه ازدست تو بربیاد...چطور جرات کردی یه همیچن کاری
بکنی؟ابروی من به جهنم...باجون خودتون بازی کردین بچه...کی میخوایین بزرگ شین؟تاکی باید دل نگرون
کارات باشم باران؟هوم؟میدونی چقدر دیشب نگرانت بودم؟ازدست تو...نمی دونم به کی رفتی
عمواردشیر:تعجب نداره بابا...شده عین اردالن..فقط اردالن پسربود
اردالن بابایی خودمه...عشــــــــــــــــــق منننننننننننننههههههه..معلومه که به بابام رفتم ایش
عمه ماهرخ:من موندم این ترانه چطوری بااردالن کنارمیاد؟
ترانه مامان خوشملم وایی خدا چقدردلم براشون تنگ شده..مامان برعکس باباارومه خخخ بهبودم به مامان رفته
بچه
مامانجون:الهی بگردم برای ترانه بایداین دوتاروتحمل کنه
جاااننن چشام چارتا شد...تاحاالدید مادرشوهروو عروس ..اینطوری؟واقعاااااااکه مادرشوهرم مادرشوهرای قدیم
عمواترین:بابا..میشه باران بمونه؟واقعا نمی تونم ببینم نیس
الهیییی بچم عادت کرده اخیییی دوس دخترات فدات شن به منچه؟
باباجون:نه..باید بره پیش اردشیر
یاخدا..من یکی خونه عمو اردشیر برو نیستم..کال روی ساعتا...عمواردشیرم وحشتناک گیرمیده..یعنی یه چیز
میگم یه چیز میشنویداااااا
اترین:خب من چیکارکنم؟باورکنید عادت کردم بیام خونه بایه سورپرایز مواجه شم حاال میخواد هرچی باشه
بابا:ازدست تو اترین...که من اگه ازدست باران برمیام ازدست تویکی نه؟
عمو بهادر:بعدمیگین باران به کی رفته؟یکیش همین اترین مگه تونستم زبونشو کوتاه کنم؟
اترین:عع این چه حرفیه مانوکر داداشمونم هستیم...بعدم مگه چشه زبونم؟
باران:هیچی..فقط موندم چرا به من میگی زبون دراز؟
اترین:توساکت..حق نداری حرف بزنی..فهمیدی؟
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همه روداشت به شوخی ولی جدی میگفتت ،گفته بودم اینم خله یانه؟
عمو محمد:اترین؟
عمو بانیش باز:جانم داداش خرخون خودم
عمومحمد:پامیشم اترینااا
اترین:دمت گرم یه لیوان ابم بیار..خیلی تشنمه...
باران:راس میگه...منم تشنمه...
بنده خدا فقط داشت گیج نگامون میکرد که زدیم زیرخنده
بهبود:یعنی االن درک کردین حال منو؟
عمه ماهرخ:تویکی بس..ازاین دوتا بدتری
باران:واییی عمه نبودی ببینی چطوری داشت دادمیزد...نمی دونم جراهاااا همیش الکی حساس چرامیرم تواتاقش
امیرمهدی:وای باران جدی؟
سامان:تویه همیچین کاری میکینی؟؟؟؟
باران:وا اره..مگه چیه؟
سبحان:یعنی توی اتاق بردیام میری؟
زبونم بندامد..پسره خل اخه کی جرات میکنه بره توی اتاق بردیا؟
بردیا داداش بزرگم ..فردی کامال جدی ،خشک و مغرور ،پدرامدمو درمیاره ،بسیاررر غیرتی وتعصبی،یعنی این
تعصبو غیرتش پدرمو دراورده..یعنی وقتی که ایران بود نمی تونستم از7شب دیگه برم بیرون..اگرم بیرون بودم
سرساعت 7یا 8باید خونه باشم..معموالهم خودش میومد دنبالم..به غیرازاین حرفا واقعا ازش حساب میبردم..شاید
ازیایابیشتر...ولی اینم بگم واقعا مهربونه...ازاینم نمی گذرم که بدهوامو داره بدجورم پشتمه....نه که بهبود پشتم
نباشه ها..بردیا یه جور دیگه بود
باران:جرات داری جلوی خودش بگو.
سبحان:خب حاااال تووام
باران:چیه؟داداشم لولو خورخور که نیست؟بی تلبیت
سامان:بازاین لوس شد
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باران:چرات داری جلو داداشم بگو
عمو اترین:بس دیگه هی داداشم داداشم میکنه..ععع
باران:چیه حسودیت میشه؟
بعدم رفتم پیش عمم نشستم..چون برام میوه پوس گرفته بود
عمه ماهرخ:بس دیگه..هی هیچی نمیگیم ..اصال دلش خواست بره توی اتاق داداش..داداشه
اترین:
بالخره بعدازنیم ساعت بابا تصمیم گرفت که دقیقا چیکارکنن ،با باران خانوم شیطون،ولی واقعا نمی تونستم
نبودشو تحمل کنم
باید باشه..اصال نمیشه...هم به داداش قول دادم که پیش خودم باشه..چون میتونم به جرات بگم که ازتک تک
کاراش خبردارم...حتی کوچیک ترین کارش
ولی هرچی بود هممون میدونستیم بابانمی تونن باران رو تنبیه کنن حاال هرچی باشه...حتی شده نیم
ساعت...دلشون نمیاد تنها نوه ای دخترشون رو که عزیزکرده خودشونه تنبیه کنن ....حاال نه اونطور تنبیه هااااااا
مثال فردا حق نداره بادوستاش بره بیرون تنهاباید با راننده بره یعنی این اخرش بود
خودمم قبل ازاینکه بیاییم خونه بابا گوشیش روگذاشتم توی اتاقش
بابا:فقط همین یه دفعه رومیبخشم..دفعه ای دیگه ای درکارنیست
باران:چشم باباجووووننممم
بفرما...نگفتم؟فقط نمی دونم من این وسط چه کارمممممممم؟
بابا:اترین
همچین باباگفت اترین به گ*ن*ا*ه نکرده اعتراف کردم
اترین:جانم بابا..چیزی شده؟کاری کردم؟
بابا:همین فردا ماشین باران رو عوض میکنی..نمیکنی خودم همین امشب عوض کنم؟
اترین:ماشینش که خوبه
بابا:دوسال بچم ماشینشو عوض نکرد...
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یعنی فقط داشتم نگاه میکردم...یعنی ازبس که بابا این دخترو لوس کرده اه حالم بهم خورد ...وایی..یه ادم چقدر
میتونه لوس باشه؟
مامان:نمی خواد..خودتون عوض کنید بهتره
اترین:چرا مادرمن؟خب فردا میریم نمایشگاه خودش هرچی خواست انتخاب کنه
باران:من فقط ماشین صورتی میخوام
باباجون:باش دختر گلم....مهین خانوم..اون تلفن بیارببینم
با اوردن تلفن ..بابازنگ زد به یکی ازبهترین دوستاش که بزرگترین نمایشگاه ماشین رو توی نه تنها ایران بلکه
چند کشور دیگم داشت زنگ زد
دقیقا یک ساعته ماشین صورتی خانوم درست شد..اونم لکسوز
سال...فکرکنید..لکسوززززززصوووررررررررتییییییییییییییییییییی؟وای خدااااا دیواررررررررررررررررررررررر
باران:اخ جووون فردا بابهبود بریم عروسک برای ماشینم بخریم
بهبود:چشم خواهری لوس خودم فردامیرم چشم
باران:اخ جوووننن
میهن خانوم:ببخشید اقا میز شام امادس
بابا:امدیم
بعدازشام،رفتم توی بالکن...نمی دونم امشب چه مرگم بود؟!دلم گرفته بود...عین اسمون امشب که بدجور هوای
باریدن داشت
حالم ازاین حالی که داشتم بهم میخورد...سیگارو ازتوی جیبم دراوردم...اولی روکشیدم اروم نشدم هیچ بدترم
شدم
سیگار سومی بودم که محمد امدتوی بالکن
محمد:چی شد داش اترین؟افتادی به سیگار کشیدن؟
اترین:هیچی...چیزی نیست
کامال معلوم بود دارم دری وری بهم میبافم
محمد یه پوزخند زد:جدی؟پس چرا حالو روزت اینه؟
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اترین:محمد میخوای شروع کنی ...برو بیرون..خب؟
قیافش توهم رفت ..نمی دونم دلم بدترگرفت
محمد:نترس...چیزی رونمی خوام شروع کنم
اترین:محمد؟!
محمد:هوم...
اترین:چته؟
محمد:هیچی ..حال دور دور داری؟
اترین:اره پایه ای؟
محمد:اره ...فقط خودمون دوتا
اترین:یعنی بدون بارانم؟
محمد خندش گرفت:توام لوس کردی اینو هااا..برو صداش کن
باشه ای گفتمو رفتم پیش باران که نشسته بود پیش بابا
اترین:باران..پاشو بریم دور دور
باران:بدون داداشی؟
اترین:اره پاشو...بامحمد میریم
بهبود:دستتون دردنکنه
اترین:پرو نشو
بابا:پاشو باران جان ..امروزم ازخونه نرفتی بیرون
باران:چشم
بعدم سریع رفت باال کاراشو کرد امد پایین تا بریم دور دور
اترین:
با محمد و باران رفتیم سمت شهربازی،
اترین:خب رسیدیم ..پایین
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محمد:یه ذره شعور داشته باش
اترین:توداری بس
وقتی رفتیم توی شهربازی ..باران شروع کرد:
باران:اول بریم کشتی اژدر،بعدبریم سورتمه،بعدبریم رنجر،بعدبریم...
محمد:بـــــــــاران؟!
باران:بله؟!
محمد:همش رو سوارمیشم..خب؟
باران:باش
اترین:خب اول بریم اژدر؟
باران:اوهم اوهم بلیم
باموافقت بارانو محمد رفتم بیلط گرفتم،که دقیقامنو باران محمدو به غلط کردن انداختیم ،دقیقا رفتیم نشست سر
کشتی
انقدر که باران بغل گوشم جیغ کشید گوشم کر شد،وقتی پیاده شدیم میخواستم کلشو بکنم:
اترین:چته؟گوشمو کر کردی؟میترسیدی غلط کردی سوار شدی
باران:چرا میزنی؟خب دلم میخواست جیغ بکشم
اترین:یه دلم میخواستی من به تونشون بدم..باش
باران:ععع اترین توکه انقدر بی جنبه نبودی؟
محمد:بسه فعال بریم چرخو فلک
باران:اره ولی اولش بریم پشمک بگیرم
اترین:بریم
بعدازخریدن پشمک وبیلط رفتیم سمت چرخو فلک،داشتم بامحمد حرف میزدم برگشتم ببینم باران کجاست؟که
یه لحظه امپرم رفت روی هزار
دختر احمق بهش گفته بودم تنها حق نداره پاشو ازخونه بذاره بیرون،انقدر عصبانی بودم اصال هواسم به باران
نبود،داشتم میرفتم سراغش که محمد مانع شد:
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محمد:هوی اترین کجایی؟نوبتمونه
بعدم همراه محمد کشیده شدم سمت چرخ و فلک ،دقیقا بعدازما نوبت اون دختر احمق بود،اگه من دستم به
ابراهیم نرسه،خودم خفش میکنم
اترین:
دیگه واقعا مخم داشت سوت میکشید،دقیقا از روی اجبار هرچی بازی بود رو سوارشدیم ..دیگه واقعا طاقت
نداشتم...اخه دختره....نمی دونستم ابراهیم کجامونده بود؟
هرچی گوشی خراب شدش رومیگرم جواب نمیداد...واقعا دیگه نمی تونستم تحمل کنم ...به محمد گفتم یه ماشین
بگیرن خودشون برن منم خودم میرم خونه
بعدازاینکه محمد باران رفتن...منم رفتم پیش ستاره ...دختره احمممممققق
وقتی رفتم توی شهربازی بعدازپنج دیقه گشتن پیداش کردم جلوی تاب ایستاده بود داشت بایه دختره دیگه
حرف میزد...اصال برام مهم نبودکه داره باکی حرف میزنه
فقط این مهم بودکه ببرمش ازاینجا....تاقبل ازاینکه ادمای مجد سروکلشون پیداشه ...داشت حرف میزد منم بند
کولشو گرفتم کشیدیمش دقیقا تا دم ماشین داشت جیغ جیغ میکرد بدون توجه به صداهای که ازخودش درمیاره
درماشینو بازکردم همچین پرتش کردم تو ماشین خودم یه لحظه ترسیدم نکنه چیزیش بشه ...
خودمم سریع درجلورو بارکردم ونشستم توی ماشین ...تانشستم توی ماشین تا اونجایی که تونستم داد زدم:
اترین:اخه دختره خیرسر....دختره احمق این چه کاریه؟
اترین:اخه اون ابراهیم کدوم گوریه؟
اترین:چرا هرچی گوشی خراب شده تو اون ابراهیمو میگرم جواب نمیدین؟
اترین:ستــــــااااااااااارررررررهههه؟!
ستاره:ب......بع....بله
اترین:بله وکوفت..بله ودرد
ستاره:بزار ...توضیح..میدم؟!
همچین برگشتم سمت صندلی بغل که صدای گردن بیچارم درامد
اترین:توضیح بدی؟چی رو توضیح بدی؟
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اشکش درامده...هوف..اینم که همیشه اشکش دم مشکش،یه ذره ارومترشدم
اترین:خیلی خب...بسه ...بیا این دستمالو بگیر
ستاره:نمی خوامم...چرا نمیذاری برات توضیح بدم؟
اترین:خب بفرما تووضیح بده..میشنوم
ستاره:خب توویال حوصلم سر رفته بود..گفتم بیام شهربازی
اترین:اخه...اخه من به توچی بگم ستاره...چرا باابراهیم نیومدی؟
ستاره:خب..اونم رفته بود بیرون..هرچی گوشیش رومیگرفتم جواب نمیداد
اترین:پس باکی امدی؟
ستاره:با رانندت قرارشد دوساعت دیگه بیاد دنبالم
اترین:خب به خود منم زنگ میزدی
اترین:ستاره...توپیش من امانتی ..خب..خواهش میکنم....نمی خوام جونمو ازدست بدم
ستاره:باش قبول...توهم بیخودی سرمن دادزدی؟!
اترین:بیخودی؟....خب دخترحسابی اگه ادمای مجد میفهمیدن تو اینجایی که همه دودمانمون به هوا
بود؟!بعدمیشه بگین من چطوری بایدجواب پدرشمامیدادم؟
ستاره:خب حاال...انگار بابام لولوخور خورست!؟
اترین:نه خیر لولو خورخور نیستن..ولی سربندرو ازگوش تاگوش میبرن
ستاره:خب حاال...ببخشید حق باتو...حاالمیشه بریم بگردیم؟
اترین:اوم...نمی دونم
ستاره:یعنی چی؟
اترین:باران...منظورم به اونه نمی تونم خونه تنهاش بذارم...بهبود بارانو گذاشته خونه خودش باپسرا رفته بیرون
همچین دستاشو بهم کوبید فکرکردم چه چیزی مهمی به ذهنش رسیده
ستاره:خب عیب نداره که..میریم اونم میاریم منم ازاین تنهایی نجات پیدامیکنم
اترین:اره فقط مونده شمادوتارو باهم دوست کنم انوقت سقف خونم رسما میاد پایین
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ستاره :خیلی بدیییااااااا اااه
اترین:خیلی خب بابا االن بهش زنگ میزنم
ستاره:اخ جون بریم
به باران زنگ زدم گفتم تانیم ساعت دیگه میام دنبالش بریم بیرون ولی چیزی ازستاره نگفتم .....نمی دونستم
چطوری بهش توضیح بدم که ستاره دقیقا کیه؟
ولی میدونم هرچی بگم بهش به هیچ کسی نمیگی....راز داره خوبیه
باران:
ازحرفایی که از زبون اترین شنیدم واقعا خندم گرفته بود..دقیقا کل کافی شاپ روی سرمن بود...وای خدا
دللللممممم...داشتم منفجر میشدم ازخنده...
اصال فکرشم نمیکردم که اترین قبول کرده باشه...ولی مطمئنم یه چیزی این وسطه هست که اترین نمیخواد
راجبش حرف بزنه..شایدم نمیخواد اینجا حرفی بزنه؟
دقیقا داستان ازاین قراره..عموی خوشمل من که خودم هنوز شغلش درست متوجه نشدم وهروقت که ازش
میپرسم میگه :وا باران یعنی چی این حرفا؟یعنی نمی دونی من شرکت دارو سازی دارم؟ ..به همین جا ختم میشه..
حاال چرا اترین قبول کرده ازستاره محافظ کنه خودش داستانیه...ولی تا اونجایی که اترین تعریف کرده قضیه
ازاین قراره...پدرمادر ستاره به همراه برادرش میرن دبی
به خاطرهمین هم پدرستاره چون کسی رو ایران نداشتن ستارو میسپره به اترین..حاال پدرستاره ازکجا اترین رو
میشناسه؟چرا به اترین اعتمادکرده؟البته واقعا هم عموم قابل اعتماده...واینکه ایا باباجون چیزی دراین مورد
میدونن یانه؟ولی مطئنم ماجرا چیزه دیگس..چون توی همین فکرابودم که باصدای اترین به خودم امدم:
اترین:حواست کجاست؟باید بریم
باران:واچرا؟
ستاره:راس میگه باران اترین بشین حاال یه چیزی بخوریم ..شام که نخوردیم
باران:هی الهی بگردم بهت شام نمیده؟
اترین:باران کم حرف بزن...چی میخوری؟
باران:ببین ساندویچ داره
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نمی دونم دلیل این همه نگرانی اترین چی بود؟ولی من باید سردر میوردم تازگیا اصال توی زندگیم هیجان
نداشتم...توی هرزندگی یه کوچولو هیجان الزمه...
اترین:پاشین دیگه بریم خونه دیره
باران:عع ستاره هنوز که ساندویچش رونخورده؟
اترین:توماشین..سریع
دقیقا بدون هیچ حرفی سریع رفتیم سمت ماشین چون جونمو دوس داشتم
اترین:امشب میریم خونه..
ستاره:اما وسایالم چی؟
اترین:فردامیرم همه وسایلتو جمع میکنم میارم خونه..بارانم تنهانیست
واقعا هنگ بودم..ولی احساس میکردم خیلی خوش میگذره...بالخره منم ازاین تنهایی نجات پیدامیکنم
باران:
دو روز ازامدن ستاره میگذشت..ولی همچنان اترین نمیذاشت ازخونه برم بیرون....اه..دیگه واقعا خسته شده بودم
ازیه جانشستن..چقدر باستاره حرف بزنیم خسته شدم...اترین امروز نرفته بود بیرون به خاطرهمین میشد یه
جورایی مخشو زد که بزاره با ستاره بریم بیرون ..ولی فکرنکنم بزاره..هرچی باشه به امتحانش میارزه
ستاره داشت با لب تابش بازی میکرد دختره گنده خجالت نمیکشه..حاالنکه خودم سرلب تاب میشنم
سرتحقیقات علمیی واال
اترین توی اتاق کارش بود طبقه باال..خونه اترین قبالهم گفتم یه خونه ویالیی که دقیقا سه طبقه داره..اتاق کار
اترین واتاق مطالعش طبقه سوم بود..
وقتی رفتم باال دیدم صدای دادش هواست قشنگ چسبیدم به سقف...من به گ*ن*ا*ه نکردم اعتراف میکنم
فقط این داد نزنه..دلم برای اونی که پشت تلفن سوخت اخی..
بعدازاینکه دادای اترین تموم شد ..تازه جرات کردم دربزنم...فقط خدایا خودت کمک کن کلمو نکنه..
تق تق
اترین:بله
همیچین گفت بله به شکرخوردن افتادم...ولی هرطوری بود رفتم تو
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باران:سالم
اترین:علیک سالم..باران کاری نداری برو بیرون
باران:نه خب...یعنی کاردارم
اترین:میشنوم..فقط زود.چون اعصاب ندارم
چرا انقدر اخه بدخاالقه؟اه
باران:میگم....منو ستاره حوصلمون سررفت
اترین:حوصلتون سر رفته؟؟تویا ستاره؟
باران:خب هردومون
اترین:خب من چیکار کنم االن؟
باران:االن اعصبانی هستی میتونم برمااا
واقعا معلومه کالفس...هروقت عصبانی و کالفس اعصاب نداره
اترین:باران جان! حرفتوبزن
باران:میگم..میشه....میشه سویچموبدی؟
انگاربرق سه فازگرفتش ازپشت میزش همچین بلند شدکه...مطمئن بودم پاش یه چیزیش شده
اترین:یه بار دیگه جرات داری تکرارکن
باران:خب...
اترین:خب نداره..مگه بهت نگفتم ماشین بدون ماشین
باران:خب ستاره که میتونه رانندگی کنه؟!
اترین:ستاره غلط کرد باتو
باران:عمو
اترین:چی میگی؟
باران:هیچی
واقعا حالمو گرفت..اه...اصال اینجور موقع ها نمیشه ازحرفی که میزنه کنار بیاد وایی.عییییین باباس این اخالقش اه
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اترین:کجا میخوایین برین؟
باران:خب میخوایم بریم بگردیم
اترین:بیخود..بگردین که چی بشه؟فقط به یه شرط میذارم باران...چون میدونم االن نزارم تاشب میخوای بری
رومخم
باران:اصال نخواستم
امدم برم پایین که نذاشت
اترین:باران خانوم!
باران:بله!
اترین:من ازدست تو چیکارکنم؟هان؟خودت بگو...اگه االن سویچ روبدم نمیری دوباره با اون رزیتاو انیتا کورس
گذاشتن؟خرکی نمیری؟
باران:عمو!چرا شما بارزیتا مشکل داری؟
نمی دونم چرا انقدر عصبانی شد:چون دختره درستی نیست..چون نه تنها من بلکه داداشم با این دختره مشکل
داره هم خودش هم خونوادش خوشم نمیاد باهاش میگردی..فهمیدیی؟
همه رو داشت باداد میگفت بدون اینکه نفس بگیره...بدجور نفس نفس میزد
باران:ولی من تاحاال ازش چیزی ندیدم!
اترین:ببینم توحرف منو داداش روقبول داری یانه؟
باران:این چه حرفیه معلوم!
باران:
اترین:ببینم توحرف منو داداش روقبول داری یانه؟
باران:این چه حرفیه معلوم!
اترین:پس یه چیزی میدونم که بهت میگم رابطت رو با این دختره قطع کن تموم
همیچین کلمه اخرش رو با داد گفت که صدمترپریدم هوا
باران:خب...سخت
اترین:چی سخته؟اینکه رابطتت رو با اون دختره...
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باران:ببخشید...چشم تموم میکنم
اترین:باران...ببینم بازم باهم رفتین بیرون خودت میدونیا
باران:خب عمو همینجور یهویی؟
اترین:اونش به خودت مربوط ولی...فقط یک ماه بهت فرصت میدم...رابطت رو تموم میکنی خوب؟
باران:چشم...عمووو؟!
اترین:چی میگی دیگه؟
چقدر بداخالق با یه من عسلم نمیشه تحملش کرد ایششش اصال میرم به باباجونم میگم
باران:باباجون که گقتن عیب نداره بشینم پشت فرمون
اصال هم پرو نیستم
اترین:راه دیگه ای نبود که بخوای منو راضی کنی؟
با صداقت تمام:نه نبود
اترین:هوف....فقط به یه شرط باران
اخ جووووووووون دارم به هدفم میرسممممممممممممممممممم
باران:جووونم اترینم
اترین:بهت رو میدم پرو نشو.....االن ساعت  4:30بعدازظهر دقیقا سرساعت  8خونین خوب؟
خیلی شیک همه چی دستم امد..فقط مونده بود بیاد رسماا بزنه سیاهو کبودم کنه ..ولی خودمونیم دلم برای زنش
میسوزه الهیی
باران:خب ماتا کارامونو بکنیم میشه .. 5اوممم پس میشه دقیقا ساعت 8:5باید خونه باشیم؟!
فقط داشت نگام میکرد..خب راس میگم دیگه
اترین 8:5:بشه  8:6هرچی دیدین ازچش خودتون دیدین افتاد؟
باران:چمش..خب پس من برم کارامو بکنم به ستی ام بگم بای بای
اترین:صبرکن....امروز ازدانشگاه زنگ زدن یه احضاریه هم فرستادن ..باز چیکارکردی؟باران...ایندفعه بابابفهمه
باید قید دانشگاهو بزنی
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با این حرف عمو رومو برگردوندم طرفش....وایی خداااا ایندفعه جواب باباجونو چی بدم؟هوف...دقیقا توی این یک
ماه این سومین دفعس که باید برم حراست
خدااااا.یعنی باباجون بفهمه کارم تمومه...باید برم پیش امریکا برای ادامه درسم اونم پیش کی؟پیش برادر بزرگ
باباجون اوهوم نوموخواااااااااااااممم
ولی من باید حال این راشارو بگیرم پسره پرو دم دراورده ایشش
باران:خب من االن چیکارکنم؟
اترین:هیچی فرداباهم میریم دانشگاه ببینم قضیه چیه..که توی یک ماه سه بار احضاریه ازدانشگاه داری ..بعدم
باید تشریف ببرین حراست
واییی اگه میومد فاتحه
باران:خب.....خب...باش بریم
اترین:چرا مکث کردی؟
باران:مکث؟من؟..من برم اماده شم داره دیرمیشه هااااا بعد که دیرتر امدیم میگه چرا دیرامدین؟فعال
دیگه فرصت حرف زدن ندادمو سریع جیم رفتم پیش ستاره.....انقدر فکرم مشغول بود...که وقتی رفتم توی اتاقتم
حضور ستاره رو احساس نکردم
واقعا اگه اترین میومد دانشگاه چی میشد؟با اون دست گالیی که اب داده بودم ...
ستاره:واقعاکه شعورت درحد صفره
یهو صدمترپریدم
باران:ععع تواینجاییی..میخواستم بیام پیشت بهت بگم رفتم مخ اترینو زدم بریم بیرون
دقیقا باجمله دومم هنگ بود
ستاره:واقعا گذاشت؟
باران:اره فقط باید 8و خورده ای خونه باشیم بدوووو
ستاره:باش من رفتم
بعدازنیم ساعت رفتیم پایین که دیدم اترین لم داده روی مبالی راحتی
باران:عمووو سویچ خواهش

28

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان باران | meli770کاربر انجمن
اترین:بیا بگیر..فقط سرساعت  8:5خونه اید
ستاره:باش...مارفتیم فعال
اترین:فعال
یه کمی زیادی خونسرد بود..فقط نمی دونم بهبود کجابود؟ازاون شبی که رفتیم خونه پدرجون دیگه ندیدمش
باران:راستی اترین
اترین:مرضو اترین...چندبار بهت بگم مثل ادم حرف بزن؟
باران:ببخشید...خب عمووو میگم بهبودو ندیدی؟
اترین:چی شده تو یاد بهبود کردی؟
باران:داداشمه هااااااااااااااااااااااا
اترین:بادوستاشه
باران:مرسی واقعا بابت این همه اطالعات خداحافظ
بعدم درو زدیم بهم رفتیم سوار لکسوز خوشملم شدم که باباجونم برام خریدن ...ولی یه جندوقته بهبودو اترین
بدجورمشکوک میزنن ..ولی بهبود بدجور خونسردبود
ولی من باید سرازکاراین دوتا دربیارم.
پاشا:
صبح باصدای زنگ گوشیم به زور از خواب پاشدم...اول رفتم یه دوش حسابی گرفتم..که حسابی حالمو جا اورده
بود...داشتم ادکلنم رو روی خودم خالی میکردم ...که یهو دراتاقم بازشد....یعنی من اخر دق میکنم...اخرش این
دختر یاد نمیگره در بزنه؟
همچین با اخم برگشتم طرفش که رسما صبح اول صبحی سکته ناقصه رو زد
پاشا:ببینم پریا...تو بلدنیستی در بزنیییییییییییییییی؟
پریا:خب...ببخشید داداشی....حاالم که چیزی نشده!بیا صبحونتو بخور
بعدم سریع جیم زد رفت پایین...دختره پرو ..گند زد به صبحم
وقتی رفتم صدای غرغرای مامان طبق معمول میومد
مامان:چندفعه بهت بگم سربه سرداداشت نزار؟
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پریا:خب مامان من..پسرت عصاب نداره
بابا:پریا جان!
پریا:بد میگم بابا؟
با ورد ناگهانیم چای پرید گلوش حقش
پاشا:هروقت یادگرفتی دربزنی منم عصبام میاد سرجاش
بابا:سالم اقاپاشا!صبح بخیر!
پاشا:ببخشین بابا ..سالم
پاشا:سالم مامی گلم!
پریا:عین این بچه دوساله ها خودشو لوس میکنه خجالت نمیکشه ازهیکلش
پاشا:نشنیدم بلندتر؟
پریا:هی...هیچی توام..من برم کالسم دیرشد
پاشا:احیانا ...ازکی تاحاال تنها تشریف میبرین؟
پریا:ازاونجایی که امروز قرار با شقایق برم
پاشا:خوش بگذره...فقط ظهرنمیتونم بیام دنبالت
هنگ کرد بچه...حقش میخواست درست حرف بزنه
پریا:چرااااااااااا؟
پاشا:چون کار دارم
حاالبیکاربودماااا
پریا:یعنی پیاده برگردیم؟
پاشا:اره..خواهرگلم برات خوبه...من برم دیگه دیرم شد فعال
مامان:چیزی نخوردی که؟
پاشا:چرا خوردم ...برم دیرم میشه فعال
بابا:فعال
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پریا:االن یکی تکلیف منو روشن کنه
پاشا:روشنه...باهرکی میری...باهمون برمگیردی؟!
پریا:داداشیییییی جووووونممممممممم
پاشا:خودتو لوس نکن...
بابا:پریا جان خودم میام دنبالت برو بابا خدابه همراهت
بالخره پریا رفت...هوف..یعنی همه دخترا انقدر فک مییزنننن؟؟
منم بایه خداحافظی کوتاه رفتم سمت ماشینم که توی حیاط پارک کرده بودم....
دقیقا بعدازدویک ساعتو خورده ای رسیدم ویالی اقای کیانفر...اونجا باچندنفرقرارداشتیم..بعدازاونم کالس داشتم
باید میرفتم دانشگاه
بهبود:
داشتم خل میشدم دیگه ازدست کارای پاشا....واقعا چی فکر باخودش؟چرا بهشون وقت داد؟
جواب بابارو چی بدیم؟جواب اقای ادیب رو چی بدیم؟
واییی خدا مخم داشت منفجر میشد...بابااینا این معامله رو تموم شده حساب کرده بودن...ولی پاشا گند زد به همه
چی..
یعنی میخواستم بکشمش همچین با نیش باز داشت نگام میکرد:...
بهبود:درد مرض...چته؟االت میخوای جواب بابارو چی بدی؟جواب اقای ادیب رو چی میدی؟نه بگو میخوام
بدونم..اخه پسره خل بابا اینا این معامله رو تموم شده حساب کرده بودن
پاشا:حرص نخور دادا...دقیقا درست حساب کردن...این معامله تموم شدس...بعدم اقا عقل کل..من بهشون یک
ساعت وقت دادم برای جور کردن کل پول وگرنه بومب تموم
بهبود:اخه من به تو چی بگم؟بابا سه ساعت دیگه زنگ میزنه
پاشا:یک ساعت دیگه تمومه...االن همه چیشون دسته ماس داداش بخی...بیا فوتبالتو نگاه کن
اخرش منو با این خونسردیاش به کشتن میده
پاشا:ولی خودمونیمااااااا...چقدر من خفنم
بهبود:یعنی اگه کاکتوس اعتماد به نفس تورو داشت االن میوه میداد...اقای خودشیفته خودت جواب میدی
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پاشا:ععع..درد..باشه بابا پای خودم..تونترس نمیمیری بدبخت ترسو...اخه احمق اگه پولو نصفه ازشون میگرفتیم
اقای کیانفر اول تور میکشت بعدمنو
بهبود:خب ...هرچی...ولی اسلحه هارو میگرفتیم
پاشا:االنم گرفتیم...معامله تموم شد بهبود....اسلحه ها توی انباره ..تموش کن..من میرم بخوابم امدن بیدارم کن
بهبود:خیله خب برو
بعدازرفتن پاشا منم همونجا روی کاناپه درازکشیدم....توی فکر بودم اصال گذر زمان رو احساس نمیکردم..وقتی به
خودم امدم دیدم یکی ازنگهباناس
بهبود:بله چی شده؟
نگهبان:مهمانتون امدن
بهبود:خیلی خب بگو راهنماییشون کنن.پاشارم بیدارکنید
بعدازرفتن نگهبان ...رفتم سمت سالن پذرایی ویالیی بابا...واقعا جاش خالی بود
تا من رفتم پاشاهم امد
بهبود:خب خوش امدین...پوال امادس دیگه؟
پاشا:نه دیگه...نه باید جمله سوالی باشه....فکرنکنم دلشون بخواد ...با کیانفر بزرگ دربیوفتن
مجد:اینم پوال
پاشا:امیدوارم تقلبی نباشه
مجد:هه ...هنوز ازجونم سیرنشدم
بهبود:عالیه
پاشا:درسته ..تقلبی نیستن....میتونید تشریف ببرین...راهنماییشون کنید
بعدازرفتن مجدو ادماش...سریع زنگ زدم به عمو جون ....
عموجون:همین االن باپوال سریع بیایین
بهبود:چشم امدیم
پاشا:خب دیگه...توبرو من کالس دارم
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بهبود:خیلی خب فقط عصرخودت میری؟
پاشاد:اره دیگه...مجبورم خودم برم...توام برو دیگه فعال
بهبود:فعال
منم سریع رفتم کارامو کردمو راه افتادم سمت خونه عموجون
واقعا این معامله برای بابااینا مهمه  ...ولی واقعا کارپاشا باحال بود
ولی واقعا ازبابا خیلی جاها حساب میبرم...نمی دونم بردیام اینطوری یانه؟
ولی نمی دونم چرا نگران یه چیزی بودم...خدافقط بخیرکنه...همون موقع گوشیم زنگ خورد...فعال تنها چیزی که
مهم بود...اینکه برم خونه عموجون نه زنگ خوردن گوشیم...مطمئن بودم بابا نیست چون االن نمی تونه زنگ بزنه
سرجلس بامامانم تازه حرف زدم
پشت چراغ قرمز بودم که دوباره گوشیم زنگ خورد...اسم باران روی گوشیم بود...خدابخیر کنه..پس نگرانیم به
خاطرایشون بود
بهبود:بله
باران:گوشیتو خدایی نکرده جواب نده باطریش تموم میشه...خداحافظ
یاخدا این چش شده؟
دوباره شمارشو گرفتم جواب نمیداد چنندبارم رد کرد تماس رو...هوف..به جهنم بعدا بهش میزنگم..ولی دلم اروم
نمیگرفت
اترین گفت بود ستاره اورده خونه..پس االن با باران بود...ولی نمیشد بهش زنگ زد..هوف
بالخره باران خانوم بعدازهزار بارگرفتن جواب دادن
باران:بله
بهبود:احیانا که نمیخوای تالفی کنی؟
باران:تالفی کردم.اون موقع که باهات کار دارم نیستی...االن باهات کاری ندارم بای...برو به کارت برس مزاحمت
نمیشم
بهبود:باران!صبرکن...پشت فرمون بودم
باران:باش...مهم نیست..کارهمیشته...بخی
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بهبود:میگی کارتویانه؟
باران:کاری ندارم دیگه
بهبود:پس چرا زنگ زدی؟
باران:ببخشید که با داداشم کار داشتم.میخواستم ببینم امروز وقت داری بریم ابعلی یانه؟که بخی نخواستم
خداحافظ به کارت برس
بعدم گوشی رو قطع کرد...هوف ازدست این دختر
بالخره بعدازیک ساعتو خورده ای رسیدم خونه عمو جون....سه تا بودق زدم تا دروحیاط رو بازکردن...تا رفتم تو
عموجون رودیدم چون توی حیاط داشتن قدم میزدن
ولی باید ازباران معذرت خواهی کنم نمیشه.
اترین:
بعدازرفتن بارانو ستاره ...یه زنگ به عمو جون زدم...
اترین:سالم عموجان!
عمو:علیک سالم!چیزی شده؟
اترین:بارانو ستاره رفتن بیرون!
بد عمو عصبانی شد
عمو:ببینم تومگه بچه اییی؟چندبار بهت گفتن این چند روز نه باید برن بیرون؟ادمای دیوید همه جا
هستن...چندبار باید یه حرفی رو به تو زد؟
واقعا ترسیدم ازداد عموجون
اترین:عمو جان!باورکنید نتونستم ازپس باران بربیام!دلم نمیاد ناراحتش کنم!ازطرفی زیاد اسرار میکردم به
نترفتنشون بیشتر کنجکاومیشد...میگین چیکارکنم؟میخوایین بفرستمشون پیش خودتون؟
عمو:هنوز زوده...خیلی خب براشون محافظ میزارم...فقط اترین..دفعه اخرته وقتی کاری تموم میشه بهم خبرمیدی
مخصوصا سراین دوتا...هنوز موقعش نشده باران وستاره بیان وسط..فهمیدی؟
اترین:حتما..
عمو:خیلی خب..خداحافظ
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اترین:خدانگهدار
نمی دونم عمو چه اسراری داشت همه چی رو ازباران وستاره مخفی کنم؟ولی برای باران الزم بود..خیلی کنجکاو
بود...بدکنجکاو بود...خیلی بد!
مطمئنم اروم نمیشینه یه جا..
خیالم بابت معامله امروز راحت بود...چون مجد خوب میدونست چیکارکنه..نه باید با داداشو عمو جون دربیوفته..
ولی ازحرف عمو بدترسیدم...ادمای دیوید این هفته نه باید میومدن ایران چرا امدن؟هوف
مخم داشت میترکید...دلم برای این دوتا ورجک شور میزد...رفتم برای خودم قهوه ریختم رفتم توی اتاقم...یاد
گذشته یک لحظه هم ولم نمیکرد...اگه...اگه ستاره اون روز اونجا نبود....االن کنارم بود...برای همیشه...
اگه ...اون روز ...اون روز مزخرف نبود..االن همه ی زندگیم پیشم بود...دوباره سردردم شروع شد...هه..
حالم ازاین سردردای مزخرف بهم میخوره....بهش گفتم نه باید بیاد..بهش گفتم خطرداره...گفتم نه...قبول
نکرد...فکرو ذهنم رفت چندسال پیش:
اترین:عزیز من نمیشه بیایی خطر داره ستاره جان!
ستاره:عع اترین..یعنی چی؟میخوام بیام...منم میخوام باتو باشم...میخوام توی...
اترین:ستاره!به کی قسم بخورم خطر داره؟به کی قسم بخورم جون هممون کف دستمونه؟
ستاره:خب ..خب توام نرو
اترین:نمیشه!داداشمه...نمیشه تنهاش بزارم
ستاره:پس منم میام....توام عشقمی نمی تونم تنهات بزارم...
اترین:قول میدی همیشه کنارم باشی؟ستاره..هرچی شد باید بهم بگم قول؟
ستاره:قول
دست خودم نبود اشکام میخواستن سرازیرشن...قهوامو تا اخر سرکشیدم...تلخ...گند...ولی گذرا...خداکنه این
تلخیایی زندگیم گذرا باشه..هرچند تا عمق وجود ادمو میسوزنه...همون موقع گوشیم زنگ خورد..باران بود....
اترین:بله
خودمم ترسیدم ازلحنم چه برسه باران
باران:عمو!چیزی شده؟
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اترین:نه عمو...چیزی نشده!کجایین شماها؟
باران:عمو!
اترین:جانم چی شده؟
باران:میگم شما وقت دارین بریم ابعلی؟اخه داداشی وقت نداشت
ابعلی..یکی ازجاهای که ستارم دوست داره...ولی نمیشه..امروز...نه
اترین:باران جان!بعد باهم میریم...اگه االن کاری ندارید!گشتاتون رو زدین بیایین خونه عمو
نگران بودم...دست خودم نبود...نمیشد ازدیوید نترسید....بالخره..پسره یکی ازبزرگترین مافیایی بود..اونم نه
هرمافیایی....یکی ازبزرگترین مافیایی توی کل جهان!
باران:اتفاقا داشتیم میومدیم خونه!
نعجبم کردم..برای چی؟
اترین:باران! چیزی شده؟
باران:عموو!میشه بیام خونه بگم
اچرا صداش میلرزید..چرا االن متوجه لرزش صداش شدم؟
اترین:بیایین عموو منتظرم..
سریع خودمو رسوندم به حیاط..که گوشیم زنگ خورد عمو بود
اترین:بله عمو جان!
عمو:سریع بچه ها برگردون خونه!
اترین:دارن برمیگردن
عمو:خیله خب...بهتر...ببینم چیزی شده؟
اترین:شماباید بگین!..ولی باران حالش خوب نبود...خودش گفت داریم میایم...خودم بد نگرانشونم چی شده عمو؟
عمو:اترین!همین امشب اینجایی بابچه ها کارت دارم!
اترین:چشم!
عمو:بچه ها امدن خبر بده!.
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اترین:چشم!
بالفاصله بعدازقطع کردن عمو ..بچه ها رسیدن...همچین باران داشت بوق میزد دلم ریخت...نکنه چیزی شده؟باران
دیگه نه
هنوز پارک نکرده جفتشون پیاده شد سریع...ستاره رنگش پریده بود...ولی ...ولی باران داشت میلرزید..داشت حق
حقو گریه میکرد..محکم بغلش کردم....که اروم شه...همون موقع یه تک بهبود زدم یعنی بچه ها
رسیدن...هردوشون بردم تو بعدازیک ساعت تازه رنگو رشون خوب شد..
باران:عمو!چندتا ماشین دنبالمون کردن...یکی...یکی شون میخواستت ...با...اسلحله الستیکاماشینو بزننه....
داغ کردم...یعنی چی؟مگه محافظا نبودن؟اصال اینا کی بودن؟اصال عمو جون چه کاری داره؟اونم انقدر عجله ای؟
اترین:نترس گلم...بقیشو بگو.
ستاره:همون موقع پنج تا ماشین سفید با شیشه ها دودی رسیدن...به ماهم عالمت دادن سریع بریم....
ولی ستاره بد اروم بود...نکنه به خاطر شوکه
اترین:خداروشکر که بخیرگذشت...
باران:اونا کی بودن؟ماشین سفیدا
نمی تونستم نگم...
اترین:محافظ
باران وستاره:محافظ؟
باران:برای چی محافظ؟
اترین:چرا داره؟ازبس شیطونی..
باران:جدی گفتم
نمی شد راستشو بگم..حداقل االن نه
اترین:به خاطر دفعه پیش بود..حاالم پاشین کاراتونو بکنید بریم خونه عموجون
ستاره:کجا؟
باران:خونه عموجون!..منو ستاره امادییم
اترین:با این لباسا؟
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باران:مابریم لباس عوض کنیم!
ستاره:بریم
بعدازرفتن بچه ها سریع رفتم باال توی راه یه عمو جون زنگ زدم
باران:
وقتی رسیدیم خونه عموجون بهبودم اونجا بود...خیلی تعجب کردم...البته شاید تعجب من الکی بوده....ولی چیزی
که عجیب بود بعدازقضیه امروز...عموجون بودکه ازدیدن ستاره اصال تعجب نکردن وخیلی عادی...یعنی اصال
انگارستارو میشناسن...ولی ستاره نه..اصالرفتارش اینطوری نبود...داشتم برای خودم روی تاب خونه عموجون تاب
میخوردم منتظر ستاره بودم...خونه عموجون یه خونه ویالیی بزرگ بود...حیاطشم پردرخت بید مجنون بود ته
حیاطشونم چندتا درخت شاه توت داشتن که من خودم به شخصه مشتریش بودم،هرگلی که بگین بود توی باغچه
ویالی عمو جون...نمی دونم ستاره کجا مونده؟ولی امروز یه شک شدید بهش واردشد...نمی تونم امروز فراموش
کنم...تا وارد خیابون اصلی شدیم 3تا ماشین مشکی که شیشه هاشم دودی بود دنبالمون کرد...اولش فکرنمیکردم
دنبالمون باشه..توی راه بودیم که 5تا ماشین سفید به اون 3تا ماشین مشکی اضافه شدن...خیلی بدبود...بدجور
تند میرفتن 8تاشون....خیلی بدجور ترسیده بودیم..مخصوصا هرچی که بهبود زنگ میزدم جواب
نمیداد....هرطوری بود خودمونو به کافی شاپ رسوندیم...دقیقا دودیقه بعدازما 3تا مردامدن تو...که ادم یاد مردان
اهنین میوفتاد
انقدر گنده بودن که خدامیدونه...خیلی ترسیده بودم..وقتی هم بهبود زنگ زد نمی دونم چرا چیزی بهش
نگفتم...ستاره پشتش به اون سه تا مردبود...نمی دونم چرا چیزی بهش نگفتم..بعدازسفارش دادن ...سه تامرد
دیگم امدن دقیقا هم هیکل همون 3تا مرد اولیه..ولی تا اون 3تارو دیدن سریع رفتن پایین....فقط وقتی گارسون
چیزایی که سفارش داده بودیم رو اورد سریع خوردم...نذاشتم دیگه ستاره تا اخرش روبخوره...ولی وقتی برگشتیم
ستاره دیدشون..چیزش نشد فقط تعجب کرد...ولی وقتی اون 3تای پایینی رودید رنگش پرید..مخصوصا وقتی توی
ماشین بودیم...بدجور ترسیده بود..فقط جیغ میزد...منم که اصال هییچییی مخصوصا وقتی مخیواستن شلیک
کنن..نمی دونم چطوری به عمو زنگ زدم...نمی دونم چرا اسم ابعلی اوردم...فقط میخواستم ببینم میتونه بیاد
بیرون یانه؟که گفت منتظر سریع بریم خونه...نفهمیدم چطوری تا خونه رفتم....شدیدتوی فکربودم که باصدای
بهبود پریدم...ازش دل گیربودم:
بهبود:اجازه هست؟
باران:اهوم
بهبودم امد نشست پیش من
بهبود:ببخشید بابت امروز نتونستم گوشیمو جواب بدم!خوبی؟چیزتون نشد؟
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نمی دونم دفعه چندمش بود که تلفونامو جواب نمیداد نمی دونم زن بگیره چیکارمیکنه...هیی
باران:عیب نداره عادت کردم!.
بهبود:خواهری!
خرشدم ):
باران:بخی!
بهبود:خییلی ترسیدی؟
باران:ترسیدم؟داشتم سکته میکردم!
بهبود:پس چرا چیزی نگفتی؟
باران:چون..چون کارداشتی..کارت مهمتره.
بهبود:حق باخواهریمه!چیکارکنم خواهریکی یدونم ببخشتم؟هوم؟
باران:هیچی!
بهبود:بددلت ازدست داداشت گرفته نه؟
خیلی دلم ازش گرفته بود..
باران:اهوم خیلی!
بهبود:چقدربد...حاال چیکارکنم؟
باران:به منچه
بهبود:بگم غلط کردم خوبه؟
باران:کمه!
بهبود:چشاتو ببند!
باران:هوم!برای چی؟
بهبود:توببند چشتو
چشمو همونطور که گفته بودبستم...
بهبود:بازکن...
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وقتی چشامو بازکردم یه کادو رمان پیچده شده جلوم بود...خیلی بزرگ بود..ازخودم بزرگتربود
بهبود:برای خواهرکوچیکم...غلط کردم خواهری خوبه؟
دلم نیومد نبخشمش..
باران:اهوم اشتی!
بعدم کادو رو ازش گرفتم وقتی بازش کردم یه خرس خوشمل بودد وایییییی
بهبود:خوبه؟
باران:عالیه!فقط داداشی...ستارو رو ندیدی؟
بهبود:چطور؟راستی ستاره کو؟
باران:نمی دونم ..رفت باال لباس عوض کنه
همون موقع امد
ستاره:اینجام!
باران:میشه بگی چرا انقدر دیرکردی؟
ستاره:داشتم بامامان حرف میزدم..به خاطرهمین طول کشید ببخشید
باران:خواهش..بریم پیش عمو ..عموجون؟
بهود:نه!نرین.
هردومون باتعجب داشتیم نگاش میکردیم...
ستاره:چرا؟
بهبود:دارن باهم حرف میزنن
باران:اها
هرکاری کردیم که بریم پیش عمو جون عمو اترین بهبود نذاشت....ماهم بالخره کوتاه امدیم...گوشی بهبود زنگ
خورد..همون موقع یکی ازخدمه امد..
باران:
خدمه:خانوم شام حاضره

40

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان باران | meli770کاربر انجمن
باران:خیله خب میتونی بری
بعدازرفتن خدمه منو ستاره رفتیم پیش عمو جون .عمو اترین...چون شام اونطرف بود...البته فقط احتمال من
بود...وقتی به عمو جون .وعمو اترین نزدیک شدیم..صدای حرف زدنشون میومد خیلی کنجکاو شدم ببینم چی
میگن...به خاطرهمین پشت درختا طوری قایم شدیم که فقط صداشونو میشنیدیم
عمو جون:ولی به هرحال اترین..خیلی کارخطرناکی...امروز به خیرگذشت!
اترین:ولی عمو جون...حاال باران و ستاره اینو نمی گه!
عمو:معلومه!..مخصوصا برای دختری مثل باران وستاره....که تاحاال این چیزا رو ندیدن
اترین:عمو..ست...
عمو جون نذاشتن عمو اترین ادامه حرفشو بزنه نمی دونم چرا احساس میکردم متوجه شدن ....چون یهو ساکت
شدن...بعد صدای عمو جون بود که خیلی نزدیک بود
عمو جون:چشم روشن!کارجدیدم که یادگرفتی به غیرازخرابکاری؟
ولی واقعا صدای عمو جون نزدیک بود...برگشتم ببینم ستاره کجاس...که دیدم عمو جون وعمو اترین دارن بربر
نکامون میکنن ستارم کال محوه...منم تو افق بودم
باران:اوممم ..
اترین:یعنی چی باران؟گوش وایسادین؟
باران:نه عمووووووووووووووو..کییییییییی من؟
عمو جون خیلی جدی وخشک:پس چیکار میکردین؟
ستاره:میخواستیم بیاییم پیشتون بریم شام..که داشتین حرف میزدی....
عمو جون:بس....دروغ؟
خوب عمو جون میشناختم
باران:ببخشین ازعمد نبود...ولی واقعا میخواستیم بیاییم برای شام خبرتون کنیم!
عمو جون:مگه توی این خونه خدمتکارنیست که شمادوتا میخواستین بیایین مارو خبرکنید؟
باران:ببخشین
عمو جون:این دفعه رو میگذرم...سریع برین توببینم
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.ولی اترین بدنگام میکرد..خیلی شیک پشت عموجون وعمو اترین راه افتادیم
ولی من میدونستم عمو جون نمی گذرن عمرا..چون تاحاال مچمو زیاد گرفته بودن.
بعدازشام منو ستاره به اشاره عمو جون رفتیم باال...خدایا خودت کمک کن
هوف...عمو جون برادر بزرگ باباجون بودن...فردی کامال جدی...وقتی رسیدیم اتاق عموجون عین بچه ها خوب
اول من وبعدازمن ستاره امد تو..
عموجون:خب دلیل کارتون!سریع
خدایا من دلیل ازکجا بیارم؟بگم کنجکاوی؟که عمو جون میگن تو غلط کردی با اون کنجکاویت...اه بالخره
کاردستم میده
عموجون:نمی خوایین حرف بزنید دیگه!
باران:ببخشید!
عمو جون:همین؟االن واقعا فکرمیکنید بدون دلیل قانع کنند میبخشمتون؟یا اصال میذارم ازاین دربرین بیرون؟
یاخداااااااااااااا گ...ه خوردم
ستاره:دلیلی نداشت
اوه اوه اخمای عموجونو ...من نیاز به تعویض لباس دارم....اخه ستی این حرف بود زدی؟
عمو جون:هیچ کاری بی دلیل نمیشه!
سرجفتمون پایین بود عین این بچه مظلوماااااااااااااااا
باران:ولی عمو جون...واقعا ازعمد نبود..ناخواسته بود
اره خیرسرت
عمو جون:جدی؟یعنی هیچ دروغی توی کارنیست؟..اصالهم ازروی کنجکاوی گوش واینستادی؟باران...خوب
میشناسمت
خب دیگه فاتحه منو بوخونید پیس پیس کنید خودتون میدونید
ستاره:خواهش میکنم همین یه دفعه روببخشین!
عمو جون:که ببخشم؟کدوم دروغ گفتنتون رو یا گوش وایستادنتون رو؟
ستاره:هردو!
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عموجون:نشد دیگه.....فقط به شرط
باران:هر چی باشه!
عمو جون:خب...کل قضیه امروز تعریف میکنید حتی یه ویرگول هم جا نمیدازین..خب؟
باسرقبول کردیم...ولی یاداوریش واقعا حالمو بدمیکرد چاره ای دیگه ای نداشتم...وقتی همه چی روتعریف کردیم
.بدتوی فکررفتن
عمو جون:امروز به خیرگذشت!ازاینن به بعدبراتون محافظ میزارم...اون 5تا ماشین سفید محافظا بودن...همونطور
اون3تا مردی باهاتون امدن طبقه باالی کافی شاپ
باز خیالم راحت شد...ولی من مطمئنم عمو جون میخواستن قضیه امروز متوجه بشن.
اترین:
بعدازرفتن ستاره وباران...عمو بهبود فرستاددنبالشون تا نیان اینطرفی....
عمو:شانس اوردین امروز معامله تموم شد...
اترین:عصرم پاشا رفت انبار اسلحه ها...جاشون امنه
عمو:خوبه...فقط...امروز شما خیلی دست گل به اب دادی!
یعنی میخواستم بزنم خودمو
اترین:عمو جان!...نمیشد بهش الکی گیربدم نره
عمو:حرف من این نیست اترین...اگه یه بالیی سرشون میومد چه غلطی میخواستی بکنی؟میخوام بدونم جوابت
چی بود؟
اترین:باورکنید خودمم نمی دونم چی شد...اصال نمی دونم اون ماشینایی که دنبالشون کردن کیابودن....واقعا نمی
دونم چه غلطی میخواستم بکنم..
عمو:ادمای دیوید بودن...
هنگ بودم...اونا بابچه ها چیکارداشتن؟
اترین:چیکاربه بچه ها داشتن؟
عمو:باستاره کارداشتن...
واییی حتی یک لحظه هم فکرش عذابم میده....
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اترین:یعنی میگین جون ستاره درخطره؟
عمو:هردوشون...
اترین:خب میگین چیکارکنم؟
عمو:چرا انقدر نگرانی؟
اترین:نمیخوام اتفاقی که برای ستاره افتاد..برای باران بیوفته...به غیرازاین حرفاااا...خودتون میدونید باران آسم
داره....اگه بترسه شدید میشه...ازاین میترسم
عمو :باید ماشین زد گلوله براش بگیری....توی این چند هفته هم بیرون نمیرن اترین...به هیچ وج
اترین:ولی باران کنجکاوه
عمو:میدونم...خوبم میدونم به خاطر همین میگم باید حواست به باران باید بیشترباشه....
اترین:واقعا نمی دونم چیکارکنم....
عمو:بهت که گفتم میارمشون پیش خودم...ولی باید تا یه مدت پیش خودت باشن اترین...
اترین:هرچی شمابگین...
عمو :ولی به هرحال اترین..خیلی کارخطرناکی...امروز به خیرگذشت!
اترین:ولی عمو جون...حاال باران و ستاره اینو نمی گه!
عمو:معلومه!..مخصوصا برای دختری مثل باران وستاره....که تاحاال این چیزا رو ندیدن..
اترین:عمو..ست..
نمی دونم عمو نذاشتن ادامه حرفمو بزنم....اروم بلند شدن رفتن طرف درختا که دیدیم بله...دخترا فال گووش
ایستادن...
بعدازیه مچ گیری حسابی توسط عمو...رفتیم شام خوردیم...ولی به غیرازاین حرفا واقعا امروز به
خیرگذشت...بعدازشام عمو به باران و ستاره اشاره کرد به برن باال...
هوف خدابه خیرکنه....ولی واقعا ازعمو جون حساب میبردم هرچی نباشه برادر بزرگتر باباس....اوه اوه
باباروچیکارکنم؟خداخودش به خیرکنه
ولی هرچی باش..پای باران و ستاره باز میشه به این بازی....مخصوصا ستاره که قبال توی این بازی بوده....ولی
بیشتر نگرانیمون سرباران بود...چون خییلی کنجکاوبود....
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ستاره:
با باران امدیم باال لباس عوض کنیم...به باران گفتم بره پایین خودم میام....داشتم خل میشدم..نمی دونم چر اینجا
برام اشناس...اتفاقی که امروز برامون افتاد...انگار یه جا دیده بودم...ازوقتی اون صحنه رودیدم ....انگار یه شوک
بزرگ بهم وارد کردن...چندوقتی هست که کابوس میبینم ولی چیزی به اترین نگفتم...توی ماشین خوابم برد عین
بقیه کابوسام بود چندنفر دنبال منو اترین بودن...فقط اندفعه بارانم بود....این ویالرو یادم....قبال چندبارامدم...اون
اقایی که پایین دیدم  ،عموی اترین....
برام اشنابود...داشتم خل میشدم این چیزاچی بود امد بود توی ذهنم؟نمی دونم...هیچی نمی دونم....فقط دیگه
خسته شدم ازدست این کابوسا....امروز خیلی ترسیدم....هم ازحال باران...هم ازماشینایی که دنبالمون
کردن....انقدر ترسیده بودم نمی دونستم باید چیکارکنم؟فقط خداروشکر باران پشت فرمون بود....امروز بعدازاون
اتفاق وقتی رفتیم خونه...یه چیزه دیگم عجیب بود...انگار...انگار اترینو خیلی وقته میشناسم...یعنی فقط چندماه
نیست که میشناسمش...بیشتر خیلی بیشتر...من ستاره ادیب  25ساله نمی دونم اطرافم چه خبره؟
وقتی رفتم پایین دیدم باران داره بابهبود حرف میزنن بعدازاون یکی ازخدمه امد برای شام صدامون
کرد....بعدازاونم باستاره رفتیم تا اترین واقای کیانفر رو برای شام صدا کنیم...که با پیشنهاد باران فال گوش
ایستاده یم...که اقای کیانفر مچمونو بدجور گرفتن...بعدازشام بهمون اشاره کردن بریم باال....بعدازکلی معذرت
خواهی ازاین حرفا...کل قضیه امروز تعریف کردم...ولی جدا اقای کیانفر جذبه خواسی داشتن...ابهت
خواصی...خودبه خود این جذبه ادم رو میگرفت....باهیچ کسی شوخی نداشتن نمی دونم اینو ازکجا متوجه
شدم...ولی انگار ازقبل میدونستم):...
اقای کیانفر:خب...میتونید برید پایین...
باران:با اجازه
با باران میخواستیم بریم بیرون که ...
اقای کیانفر:درضمن...اینم بهتون بگم...دیگه سر هیچ چیزی اسرارنمیکنید...هیچ چیزی.....چه سربیرون رفتن...
چه هرچیزی...باجفتتونم
منظورشون متوجه نشدم...بارانم فقط نگاه میکرد...رفتیم پایین که اترین و بهبود نسشته بودن
بهبود:عمو جون چیکارتون داشتن؟
باران:هیچی...
اترین:خیله خب...بهتربرگردیم ...
همون موقع صدای اقای کیانفر امد
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اقای کیانفر:نمیخواد امشب برگردین...شبو اینجا میمونید
اترین:ولی عمو جان!
اقای کیانفر:وقتی یه چیزی بهت میگم گوش کن اترین!
همچین گفتن اترین...من صدمتر پریدم هوا!
اترین:هرچی شمابگین
اقای کیانفر :خیله خب...میگم اتاقاتون نشونتون بدن....البته به غیرازاتاق اترینو بهبود
اترین:عمو!
اقای کیانفر:بسه دیگه...برین باال...اتاقای این دوتام نشونشون بدین...هرکدومو میخوان بردارن
بهبود:چشم...
بعدازارفتن اقای کیانفر به اتاقشون ماهم راهی سمت طبقه باال...وقتی ازراه پله بیایی باال دقیقا سه تا راه
هست....ما رفتیم سمت راست...
باران:چرا نریم سمت چپ؟
اترین:چون ممنوعه...
باران:چرا؟
بهبود:چه میدونیم...عموجون اینطور خواستن
باران:قبال مستقیم میرفتیماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اترین:باران!االن باید بریم سمت راست...خب؟
باران:چرااااااا؟
اترین:چون اتاقی اون طرف اماده نیست
باران:دورغگوی خوبی نیستی
بعدم راهو کشید رفت...
اترین:ازدست این...
ستاره:خب تقصیرخودته...راس میگه دیگه..
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بهبود:توام میخوای قهرکناااااااا...
ستاره:بی نمک
بعدم سریع ازشون دورشدم دیدم باران داره اتاقارو نگاه میکنه
ستاره:چیکارمیکنی؟
باران:اوممم.دارم رنگای اتاقارو میبنم!
ستاره:خب..کدوم؟
باران:هنوز نپسندیدم
اترین:باران بدو خوابم میاد
دقیقا بعدازنیم ساعت که کل اتاقارو گشتBoredsmiley:من هیچ کدومووووووووووووووووودوسسسسسسسس
ندارممممممممممممممممممممممممممممaiwan_light_girl_cray2::
اترین:بخدا پامیشم میام میزنمتاااااااااااااا ععع خب یکی روبردار
باران:اصال نخواستم...
وخیلی ریلکس رفت نشست روی ست مبلی که وسط سالن بود....هووووف....چقدر این لوسه
ستاره:باران!خواهش
باران:نمیخوام...
بهبود:خواهرگلم االن چیکارکنیم؟
باران:من صورتی وسفید میخوامم این یاسی وسفید...
واقعا اترین داشت قاطی میکرد
اترین:باران!فقط یه شب مثل ادم برو بکپ
باران:خیلی بدی اترین...خودتم همینی هااااا...تازشم بدترازمنی...
ولی بهبود اروم بود:خواهرگلم!
اروم رفت نشست پیشش
بهبود:شماهابرین بخوابین...شب خوش
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اترین بدون هیچ حرفی رفت سمت اتاقای سمت راست...ازاخر درپنجم..درم محکم کوبید بهم...روان پریش
بهبود:بروبخواب ستاره..خسته ای
ستاره:نه خوبم!
باران:اصال بریم خونه!
قشنگ اشکش داشت درمیومد...هیییی
ستاره:باران!
بهبود:باران جان!یکی ازاتاقا مونده هااااا
باران:اونم عین بقیه
بهبود:حاال برو ببین
باران:باش....
بعدم رفت سمت همون اتاقی که بهبود گفته بود
بعدازدودیقه جیغش رفت هواااا...
باران:وایییییییییییییییییییییییییییییی....من اینوووووووووووووووو موخوامممممممممممممممممممممم
بهبود:خب...بریم بخوابیم!..توچی؟
باران:ستی بیااااااااااااااااااا....این چقدر خوجمله....موخوامش
بهبود:ازدست توو..چقدر بابالوست کرده؟
باران:بابای خودمه حسود!
بعدم روش کرد طرف من:بیا ببین....سه رنگس سفید صورتی نارنجی...وایییییییی
ستاره:امدم....
واقعا زیبا بود...
باران:خب توچی؟
ستاره:نمی دونم...
باران:چه رنگی دوس داری؟
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ستاره:اوممم...لیمویی
باران:اخ جوووونننن اتاق بغغلی روببین...لیمویی
میخواستم برم سمتاتاق راستی اتاق باران ،که گفت برو سمت چپی....واییی خدااا چقدر نازبوود..لیمویی بایه
کوچولو سفید خیلی نازبود
باران:خب من برم بخوابم شبت خوش
ستاره:شبت خوش):
تاسرمو گذاشتم روی بالش چشام رفت ازخستگی....
باصدای جیغ خودم ازخواب پریدم..
باران:
مخم داشت سوت میکشید دیگه....یعنی عموجون ازکجا متوجه شدن منو ستاره فال گوش
ایستادیم؟اوف...بخی...ولی واقعا اترین اعصاب درست حسابی نداره هاااااااا...چندتا چیز دیگم توی این ویال عجیب
یکی دوربینایی که توی راه روایی ویالبود..یکی اینکه چرا بعضی ازقسمتای ویالی ممنوعس؟چرا اندفعه مستقیم
نرفتیم وامدیم سمت چپ؟واقعا سوال بود برام....اصال چرا کسی باید دنبال منو ستاره باشه؟اصال شاید فقط دنبال
ستارن؟یاشاید من؟نمی دونم...هییی بالخره سرازکارعمو درمیارم...
بالخره ساعت  2خوابم برد...نزدیکایی سحربودکه باصدای جیغ ازخواب پریدم...صدا ازاتاق ستاره بود...به سرعت
نور خودمو رسوندم چراغو زدم ..دیدم ستاره روی تخت نشسته داره نفس نفس میزنه انگار که یه کابوس بد دیده
باشه...تمام بدنش خیس عرق بود....رنگشم عین گچ دیواربود...دستاشم داشت میلرزید...دقیقا دوسه دیقه
بعدازمن اترین وبهبود سریع امدن...این وسط اترین خیلی نگرانیش بیش ازحد بود:
اترین:ستاره !منوببین....همش خواب بود...ستاره...
بهبود:من برم زنگ بزنم دکتر....
اترین:بگو اب قندبیارررررررررننننننننن.....توام برو زنگ بزن دکترررررررررررررر دِبرید دیگه
همه رو داشت بافریاد میگفت...هنوز پامو ازاتاق بیرون نذاشته یکی ازخدمه رودیدم بهش گفتم بره اب قند بیاره
...سریع برگشتم پیش اترین وستاره
ستاره همچنان حالش بدبود داشت میلرزید...اروم رفتم بغلش کردم...
باران:ستاره!اجی...منو ببین....
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اترین:بهبود کو؟پس چرا این دکتر نیومد؟
باران:رفت زنگ بزن...میاد
بالخره بعدازنیم ساعت که برای ماها یک قرن به حرف امد
ستاره:سر.....سرد...سردمه
دقیقا دریک دقیقه همه پرده ها کشیده شد...سیستم گرمایی روشن شد...همون موفع بهبود با اب قند امد تو....
اترین:نگران نباش...ستاره من اینجام...منو ببین...
ستاره:اتری...اترین
اترین:جان اترین!چی شده ستاره؟
ستاره:م....می....میتر....میترسم
ازچی میترسید؟چرا انقدر اترین نگرانه؟نمیگم نه باید نگران نباشه...اخه داره پس میوفته...این وسط باید یه چیزی
باشه...من میدونم
اترین:منوببین...هیچ اتفاقی نمی یوفته ستاره...قول؟خب؟نترس..
بالخره بعدازقرنی دکتر امد....همون موقع هم عمو جون امدن...بعدازخوردن اب قندکه بهبود اورد حالش خیلی
بهترشده بود...ولی هنوزم تعریفی نداشت
عمو:چه خبره؟
بهبود:نمی دونیم واال....حدود یک ساعت پیش یهو ازخواب پرید ....
دکتر:باید معاینه بشه...
نمی دونم چرا....وقتی دکترو دیدم استرس گرفتم...چرا؟
من پیش ستاره نشسته بودم....
دکتر:میشه معاینشون کنم...خانوم جوان؟
ای دردو خانوم جوان...زهر مارو خانوم جوان....ای......
بدون هیچ حرفی امدم بلند شم که ستاره محکم دستمو گرفت...نمی دونم این چطور به حرف امد
ستاره:نمی....نمیخواد...به....بهترم
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عمو جون:ولی نمیشه...باید معاینت بکنه
ستاره:بب.....به....بهترم
اترین:مطمئنی؟
باتکون دادن سرش موافقتشو اعالم کرد...فقط چرا این دکتره حرصی شد؟چرا ؟
دکتر:ولی باید کارازمحکم کاری عیب نمی کنه؟درست اقای کیانفر؟
این دیگه چه سیرشیه...میگه خوبم...بازمیخواد معاینه کنه....عجباااااااا
عمو جون:نیازی نیست...میتونید برید
واقعا کارد میزدی خونش درنمیومد ازبس عصبانی بود..چرا؟
بعدازرفتن دکتر...ستاره بالفاصله دراز کشید...حالش بهترشده بود
چون حرف زدنشم بهترشده بود:من...بهترم...
اترین:مطمئن باشم؟
ستاره:اهوم...
هرطوری بود همه روبیرون کرد ولی حریف من نشد
باران:ستی جون...حرص الکی نخور...من تاصبح پیشتم...
ستاره:بروبخواب خسته ای...
باران:باهر لحنی میخوایی بگی بگووو...ولی من پیشتم.
باران:
ستاره:باران!انقدر لج باز نباش....
واقعا ترسیدم ازلحنش...ولی به روی خودم نیوردم
باران:خب..دوباره حالت بدشد چی؟اصال من میرم روی کاناپه ..توراحت باش خوبه؟
ستاره:چرا اسرارداری پیشم باشی؟
باران:چون حالت بده....رنگ به روت نیس
ستاه:اترین واقعا راس میگه خیلی لوسی
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باران:اترین هرچی میخوادبگه...توام هرچی میخوای بگو..ولی من نمیرم
ستاره:ازدست تو..
باران:میخوای گریه کنی؟
ستاره:چطور؟
باران:گفتم شاید میخوایی تنها باشی..
ستاره:اره..میخوام تنهاباشم..پس بروبیرون
چاره ای نداشتم...نمیخواستم ناراحتش کنم....ولی واقعا نگران حالش بودم....فقط نمی دونم چرا عصر تاحاال نفسم
درست درنمیاد؟من که آسمم خوب شده..چه میدونم
باران:پس من رفتم..کاری داشتی یه تک بزن سه سوته اینجام
ستاره:خیله خب برو
باران:بابای
بعدم سریع ازاتاق جیم زدم بیرون...بدجور تشنم بوئ هرچی امدم نادیدش بگییرم ول کن دیدم نمیشه...
میخواستم برم پایین...امدم برم سمت ممنوعه دیدم که هرکول ایستاده اون طرف پشتش به منه یعنی اگه منو
میدید کت بست تحویل عموجون میدادتم..به همین علت سریع رفتیم طرف اشپزخونه که پایین
قرارداشت...میخواستم برم تو که صدای حرف میومد ای خداااا االن وقت حرف زدنه؟
ولی فرصت خوبی بود...
اترین:نمی دونم چرا دکتر معاینش نکنه
عمو:شاید دلیلی داره...بعدازش بپرس
اترین:ستاره ای که من میشناسم...عمرا جواب بده
بهبود:میگم...نکنه حافظش برگشته؟
چی؟حافظه کی؟ستاره؟مگه اصال ستاره حافطشو ازدست داده که بخواد به دست بیاره؟
عمو:بعیدم نیس...با این شوکی که واردشده بهش...
شوک؟امروز؟....به من شوک واردشد...چه برسه به ستاره....ولی چرا ستاره باید فراموشی بگیره؟
اترین:خداکنه حافش برگرده...فقط ازیه چیزی میترسم...اگه حافظش برگرده..میخواد بیاد سرکارش
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کار؟مگه کار ستاره چیه؟
عمو:صدرصد همینطور...ایندفعه عمرا بشه جلوشو گرفت
بهبود:ولی من موندم...اینا ستارو میخوان چیکار؟
عمو:مطمئنی فقط ستاره؟
یعنی چی؟کیا؟کیا ستاره رو میخوان؟
عمو:نکنه کارای خواهرتو نمی دونی؟
کدوم کار؟نکنه....امکان نداره....رزیتابه هیچ کسی نگفته...مطئنم...نگفته هک میکنم...نگفته عشق این
کارام..نگفته بلدم زبون برنامه نویسی محرمانه رو نگفته ...ازوی کنجکاوی رفتم اموزشگاه خصوصی
یادگرفتم...اصال به کی میخواد بگه؟خود بابا امد ثبت نام...ولی اصال راضی نبود اونجابرم...ازاولم نمیخواست بارزیتا
دوس باشم..ولی چرا؟
بهبود:کدوم کارا؟
عمو:میدونی که باران عشق هک واینجور کاراس....
بهبود:اره..ولی ربطشو متوجه نمیشم
اترین:ربطش اینکه ...باران با رزیتا دوستن....ربطش اینکه وقتی بهش گفتم میخوام ببینم چقدر هک بلده یه
سایت روهک کنه چطور ماهرانه اینکارو کرد...وقتی بهش گفتم خودمم دوس دارم برنامه نویسی محرمانه رو ...ولی
اینو نمی تونم بفهمم چیه..درعرض پنچ دیقه ...
هنگ بودم...اینا یعنی چی؟
عمو:بهبود...باران یکی ازنابغه های هکه...خودت بهترمیدونی...عشق این چیزاس..
بهبود:همه حرفا صحیح ولی واقعا به اوناچه؟مگه رزیتا دختره کیه؟
دیگه نمی تونستم ببینم چی میگن...به خاطرهمین سعی کردم خودمو به اون راه بزنم
به خاطرهمین خیلی ریلکس رفتم تو
باران:ععع نخوابیدین؟
اترین:توچرا بیدار؟
باران:تشنم بود...
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بهبود:ستاره خوابید؟
باران:چه میدونم..شوتم کردبیرون....ایشش
بعدم خیلی ریلکس رفتم سمت یخچال شیشه اب رو ازتوی یخچال برداشتم ریختم توی لیوان دقیقا نصف شیشه
روخوردم...ازبس فکرم درگیربود..وقتی اینطوری میشم اب زیاد میخورم...
عمو:بروبخواب...میگم شیشه اب بزارن باالسرت بروعمو...
باران:باش...شب اوچ
بعدم سه سوت رفتم باال...دقیقا تاصبح همش به فکرحرفای عمو جون اترین و بهبود بودم که صبح خوابم برد
فصل دوم:
ستاره:
االن دقیقا دوماه ازاون شبی که خونه ای کیانفربزرگ حالم بد شد میگذره......ومن همچنان خونه اترینم ...اترین به
هربهانه ای بود برای باران یه ماشین دیگه خرید
البته انقدر باران غرغرکرد که اخر رفت پیش پدرش چون باران نمی تونه رو حرف باباجونش حرف بزنه...به همین
خاطر راضی شد ماشینشو عوض کن...توی این دوماه باران بدجور کنجکاوه بدونه اترینو بهبود دارن
چیکارمیکننن...هنوزم به نتیجه ای نرسیده....دقیقا دوماه که من حافظم برگشته...ولی چیزی به اترین نگفتم..چون
کیف میده اذیت کردنش...واقعا اون شک الزم بود بهم واردشه.....یادم امد چی شد که فراموشی گرفتم....با اترین
میخواستیم بریم خارج ازشهر سربزنیم به انبار اسحله هاکه..توی راه یه تصادف شدید کردیم...اترین زخمی
شدکارش به اتاق عمل کشید....منم حافظمو ازدست دادم....ولی االن همه چی یادمه....ومطمئنم برای باران
خطرناکه بیاد توی این راه....باران خیلی کنجکاوه...برای منم خطرناکه چون دخترم...ولی من به اندازه باران
کنجکاونیستم..بعالوه باران هوش فوق العاده ای توی هک داره...خیلی راحت میتونه سیستمی که یه هکر میتونه
توی دوساعت موفق بشه ..باران میتونه این کارو توی یک ساعت شایدم کمتر انجام بده...چون وقتی داشت توی
اینترنت میگشت به انتخاب خوش یک سایت رو هک کرد...وقتی دیدم اون چه سایتی..ولی باران خبرنداره که
سایت مطلعق به چه کسی...هنوزکسی نتونسته اونو هک کنه...چون وقتی اون سایتو هک کنی میتونی به کلی
اطالعات دست پیداکنی..درعرض دوساعت اون سایت وهک کرد...واقعا کارش عالیه...
ولی وقتی به گوش کیانفربرسه که دخترش سایت یکی ازبزگترین گروه های مافیایی رو هک کرده چیکارمیکنه؟به
ظاهر یه سایت عین بقیه سایتاس...ولی درباطن اینطور نیست ...خیلی نگرانشم دست خودمم نیست...توی حیاط
نشسته بودم توی افکارم غرق بودم که صدای باران امد:
باران:به به ستی جون!خوفی؟ازصبح نیستی؟
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ستاره:اون که نیست شمایی..خوبی؟دانشگاه خوش گذشت؟
باران:اره چجورم خوش گذشت....فقط
ستاره:فقط چی؟
باران:هیچی بابا....حراست گیرداد
چشام گرد شد...دقیقا ازماه پیش تاحاال یه ده باری حراست بهش گیرداده بود هربارم اترین فقط تهدید میکرد نه
چیزه دیگه ای
ستاره:خب چیز تازه ای نسیت چرا نگرانی؟
باران:خب...نگرانیم ازاترین نیست....االن داشتم میومدم به اترین گفتم..اون تهدیدای همیشگی روکرد...ولی...
داشتم نگران میشدم.یعنی چی شده؟
ستاره:چی شده باران؟
باران:بابا....دار برمیگرده ایران
واقعا منم ترسیدم....بهادر خان کیانفر...داره برمگیرده ایران...میتونم بگم...ازعموش کیانفربزرگ پرجذبه
تر....خوب میشناسمش....خیلی راحت همه چی رو ازنگاهت میتونه بخونه
ستاره:خب؟
باران:خب ببین...خیلی خوشحال شدم بابا اینا دارن برمگیردن...ولی ازطرفی...من میخوام پیش اترین
بمونم....بعدم اینکه...بابا بفهمه هنوز هک میکنم...هنوز با رزیتا کمو بیش دوستم سرمو میزنه
بهش حق دادم بترسه
ستاره:چرا بارزیتا دوستیتو تموم نمی کنی؟چرا باران؟
باران:االنم رابطمون تموم شدس...ولی بابا...میدونی...بابافکرمیکرد پارسال تموم شده...ازاین میترسم...ستاره
بابابفهمه تازه یک ماه دوستیمون تموم شده...ازسقف خونه چپکی اویزونم میکنه....باورکن بعضی وقتا بردیام نمی
تونه روی حرف بابا حرف بزنه...مامانم که قوربونش برم.کال حرفش حرف باباس
چیکارکنم؟
ستاره:خب االن میتونم بگم بدبخت شدی...چون اقای کیانفرو خوب میشناسم
وایی سوتی...االنکه شروع کنه
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باران:ستاره!تو اترینو ازقبل میشناختی؟
جا خوردم ازسوال نه به جاش..
ستاره:خب....خب...اومم...چیزه
باران:خواهش!به کسی نمیگم....ستاره...دوماه پیش که خونه عموجون که حالت بدشدوقتی ازاتاقت رفتم بیرون
...رفتم پایین اب بخورم که حرفای عموجون اترین وبهبود شنیدم...خیلی نگران حالت بودن...ستاره قول به کسی
نمیگم...بگو
به باران اعتماد داشتم...پس همه چی رو براش تعریف کردم...البته به جزکارمون...
باران:ستاره!داری خیلی ازچیزارو میپچونی..یکی اینکه سرچه چیزی به اترین اسرار میکردی؟دوم اینکه
کجامیرفتین؟بگوووو.خواهش...سوم...چرانگران منید؟
ستاره:قول میدی به کسی چیزی نگی؟
باران:قول!
بهش گفتم ولی نه همه چیزو درمورد کارمون..درمورد بازی که خیلی وقته شروع شده
ستاره:ببین باران..همونطور که میدونی اترین واقای کیانفربزرگ پلیس هستن...درسته؟اون پلیس بین
االملی...خب؟
باران:ده جون بکن..خب؟
ستاره:به خاطرهمین من خواستم توی ازکاراشون کمکش کنم...واین اتفاق افتاد
باران:میشه گفت قانع کننده بود
ازدست این دختر
باران:ببین ستاره...بهت قول دادم به کسی چیزی نمیگم
ستاره:منم همه چیزو بهت گفتم
مثال باورکرد
باران:باش):
باران:بریم تو؟ببینیم بابا اینا کی قراره برگردن
ستاره:باش بریم
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خدایا خودت کمک کن
باران:
ازاینکه شنییده بودم بابااینادارن برمیگردن هم خوشحال بودم..هم میترسیدم....بابا واقعا جدی بود....بعضی وقتا
واقعا ازش میترسیدم...ولی همیشه ازش حساب میبردم...ولی هرچی باشه خیلی دوسش دارم...به قول بهبود
باباخیلی لوسم کرده و مثال ازبابا حساب میبرم...ولی واقعا من اینطوریم بهبودم همینطور ولی بردیا رو
نمیدونم....اینو مطئنم اگه بابامتوجه بشه پارسال دوستیمو بارزیتا تموم نکردم خیلی عصبانی میشه...واقعا دلم
نمیخواد عصبانی شه...رفتم توی محوطه خونه ببینم ستاره کجاست؟!که باحرفایی که زد مخم داشت سوت
میکشید...خوبه خودم فهمیدم یه چیزی بین اترینو ستاره هست...چون همینطورالکی کسی به کسی دیگه ای
اعتماد نمیکنه دخترشو بهش بسپاره...ولی یه چیزه دیگ هست درمورد شغل اترین وبابا ست...چون هردوفعه
میپرسم از زیرش درمیرن...هیی
ستاره:چرا ماتت برده باران؟
باران:هوم؟
ستاره:میگم چرا وسط راه خوابت برده؟!
باران:ذهنم درگیره...
ستاره:میشه توی راه درگیرباشه؟االن بریم ببینیم کی میان ایران؟
باران:باش بریم...
رفتیم پیش اترین که داشت بهبود حرف میزد
ستاره:سالم چی شده؟
یعنی ستاره بازیگر خوبیهه هاااااااااااا...الهی بگردم برای عموم حیف که بهش قول دادم...حیف.
اترین:سالم!معلوم کجایین؟
باران:یه جایی همین اطراف...
اترین:چدی؟کدوم اطراف؟
باران:هموم اطراف
بهبود:کم شرو ور بگو...کجابودین؟
باران:خونه پسرشجاع...خب توی حیاط بودیم دیگه
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بهبود:خب زودتر بگو
باران:یعنی.....
بهبود:یعنی چی؟هان؟
باران:نه انگار امروز از اون دننده بلند شدی...من موندم کی ازدننده خوبه بلند میشی
بهبود:هروقت تو ادم شدی منم ازروی دنده خوبم پامیشم
ستاره:بس دیگه...مخم رفت
اترین:میبینی چی میکشم؟
ستاره:نه چی میکشی؟خجالت بکش اترین..واقعا که
باران:هیییی پناه برخدا...بیا ببین چند دفعه گفتم نرو سراغ دوستای ناباب ...بزار بابام بیاد
اترین:بسه...چقدر چرت وپرت میگین؟ععع
باران:حاال ایناروبخی اتری..میگم پاپای من کی میاد؟
بهبود:فردا...صبح
واقعاااااا خیلی خوشحال شدم...ولی یه کوچولو ترسیدم...
باران:اترییننننن
اترین:مرض..صد دفعه گفتم بگو عمو
اینم درگیره هاااا بهش میگم عمو میگه چرا میگی عمو ؟بگو اترین..وقتی میگم اترین..میگه بگو عمو...واییی
باران:عععع..هروقت میگم عمو میگی بگو اترین ...هروفتم بهت میگم اترین میگی بگو عموووو ...ایش
اترین:دلم میخواد اذیتت کنم...چی میگی؟
باران:من االن دارم اذیت میشمااااااا
اترین:خیلی خب...بگو چی شده؟بازچه دست گلی به اب دادی؟
باران:دست گل که زیاد...ولی به غیرازاین حرفا...من االن ازدانشگاه به مدت یک هفته اخراج شدم....جواب بابارو
چی بدم؟
اترین:اوممممم...خب...نمی دونم
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باران:یعنی چی ؟بابا کلمو میکنه
اترین:بهتر...بلکه ادم شی
باران:اترین...بابارو که بهتر ازمن میشناسی...مامانم که دیگه قربونش برم
اترین:اینو باهات هستم....
بهبود:شاید بتونی فردا بپیچونی...ولی بقیشو عمرا...بابا ته و توی کارو درمیاره...فردام یه جور ماس مالی میکنیم
اترین:عمرا....ماس مالی؟داداش نفهمه؟هه
ستاره:خب مگه چی میشه بگین باران اخراج شده به مدت یک هفته؟
این واقعا خودشو زده به نفهمی...حاال خوب گفته حافظ برگشته هااااااااااااااا|:
باران:اخه...من به توچی بگم؟خب ..نمیشه دیگه
ستاره:خب...برای چی نشه؟
باران:تواالن میتونی پدرتو بپیچونی؟
ستاره:اومم..بابا؟...خب
باران:یک کالم..اره یانه؟
ستاره:واااا معلوم نه
باران:پس هیس بزار من به فکربدبختیم باشم که یکی دوتا نیس
ستاره:بعد بدبختی دومت چیه؟
باران:رزیتا
اترین:برای چی اون دختره؟
خب من االن به این چی بگم؟نه میخوام بدونم؟چی بگم بهشش...ای خدااااااااااا بزرگیتو شکر خودت به دادم برس
بهبود:هیچی...فقط بابا پارسال بهش گفته دوستیتو بااین دختره تموم میکنی....انوقت ایشون تازه دوماه تموم
کرده
اترین بد جوش اورد...هیی
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اترین:خیلی گ....ه اضافه خوردی رو حرف خان داداشم حرف زدی...من اگه میدونستم بهادر پارسال همچین
چیزی بهت گفته...تو دهنتم میزدم که این مدت باهاش دوست بودی...باران..مثل بچه ادم میری به داداش
میگی...خب؟
همچین داشت باداد میگفت کال خفه خون گرفته بودم...
اترین:مگه باتو نیستم؟
باران:خ...خب...
اترین:خب چی؟
بهبود:اترین...اروم...خواهش..یه غلطی کرد االن باید به فکر چاره باشیم
اترین:میشه بگین چه چاره ای؟خان داداش فردا ایرانه...خب؟
باران:اینا به کنار...من جواب باباجون چی بدم؟تازه جواب اقاجونم باید بدم...خداااااااااااااااااااااااامن چقدر باید جواب
پس بدم
بهبود:یعنی خاااااک...بردیارو یادت رفت....اگه به داداشم نگفتم...تازه خان داییم یادت رفت
باران:تویکی ساکت..پرو
اترین:باران!دفعه اخرته بابردار بزرگترت اینطوری حرف میزنی!
باران:ببخشید
بهبود:خواهش..ولی دفعه بدی چک میخوری
اترین:اقا بهبود...این طرز حرف زدن باخواهرت نیستاااااا
بهبود:ببخشید
یعنی خیلی شیک نیشم باز شد
باران:خواخشaiwan_light_biggrin::
ستاره:ببین باید به همه یه غلط کردم بگو خالص
باران:اگه همین بود خوب بود...ای خدا
اترین:بسه دیگه..نشسته اینجا هی آهو ناله میکنه...یه چیزی میشه دیگه...بس پاشین برین ببینم کاردارم
باران:اه..کی کارنداری...
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بعدم رامو کشیدم رفتم توی اتاقم..نشستم سرکارمورد عالقم..هک..
داشتم میگشتم یه سایتی پیداکردم درمورد گروهایی مافیایی بود..با …… شکن پیداش کردم...واقعا عالی
بود...دست به کارشدم...دقیقا بعدازیک ساعت تونستم وارد سایت بشم...اوه چه خبره...چه اطالعاتی باحالی...کلی
اطالعات درمورد یه گروه بود...به اسماشون میخورد خیلی خفن باشن...خیلی باحال بود....نمی دونم ولی یه جوری
ترسیدم...نمی دونم ازچی؟ولی هرطوری بود سریع ازاون سایت مشکوک امدم بیرون..اینم جزءاون دوتا سایت
مشکوکی که هک کرده بودم...
داشتم فیلم میدم که یه پیغام برام امد...وقتی بازش کردم دیدم نوشته (:باردیگه بخوای ازاین غلط بکنی...به
گ...میندازمت مواظب باش)بیا برووو بااااااااباااااااااااااااا...جوجه...بچه میترسونه...هه منو به گ...میندازه؟من؟باران
کیانفر؟هه محاله...باید حالشو میگرفتم...به خاطرهمین دوباره رفتم سایتشو هک کردم...ایندفعه رفتم سراغ یه
سری اطالعات که بنظرم جالب بود...یه سری نقشه بود...بایه سری اسم عجیب غریب..اسامی پرنده بود
..مثل:عقاب،شاهین..ازاین جور چیزا باعکسایی که که نقاب این پرنده هارو زده بودن...نمی دونم ...چرا این شکلی
بودن...زیراسماشون یه سری اعداد بود مثل رمز..اونارم برداشتم سرییع امدم بیرون..دقیقا نیم ساعت دوباره برام
پیغام امد(:نه انگار حرف حساب توگوشت نمیره خانوم کیانفر)
یاخداااااااااااااااا این منو ازکجا میشناسه؟
راشا:
توی ویالی فری برز بودم..داشتم توی سایت میگشتم که دیدم دیگه باال نمیاد..نت درست بود پس حتما یکی
هکش کرده..دقیقا بعدازیک ساعت سایت ازادشد
هرجور بود رفتم ببینم کار کدوم شاسگولیه...که یه سری اطالعت ازطرف گیراوردم..سریع زنگ زدم به بهروز
...اون میتونست کمک کنه که فهمم طرف کیه؟چون خیلی کم پیش میومد که بتونن سایتو هک کن...یا اصال پیش
نمی یومد...چون امنیت سایت خیلی باالبود..بعدازپنج دیقه بهروز زنگ زد....
بهروز:راشا بدبخت شدیم...
راشا:واچته؟اطالعاتی که بهت دادم چی شد؟برای کیه؟
بهروز:منم دقیقا منظورم به همون بود...بدبخت شدیم...
راشا:وا چرا؟
بهروز:طرف وخیلی خوب هممون میشناسیم...فرداهم قرار بیاد ایران..
تنها کسایی فردا میخواستن برگردن ایران یکی کیانفربودیکی هم برقعی...دشمن خونی بودن
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راشا:ده جون بکن برقعی یاکیانفر؟
بهروز:کیانفر
هنگ کردم چطور ممکنه؟محاله
راشا:خیلی خب...بگو ببینم چی فهمیدی؟
بهروز:االن برات میفرستم
راشا:منتظرم
بعدازدودیقه همه اطالعات طرف جلوم بودم....هنگ بودم...محال بود...امکان نداشت...نه....باران نه
یعنی باران هک کرده؟باورم نمیشد...مطمئن بودم ازکاری کیانفر خبرنداره...ولی واقعا ازامدن
کیانفرمیترسدم...ازعموش که ایران نشسته بود به اندازه خودش نمیترسیدم....کال توی همه جا حرف حرف خودش
بود...یه بار گذرم بهش خورده....یه خبتی کردم باراشو دزدیم.....جاشم لو دادم به پلیس...به گ...ه انداختتم...رسما
مرگمو باچشای خودم دیدم....طوری بود که مطمئن بودم دوثانیه دیگمو نمی دیدم چه برسه به فردام...ولی
خداروشکر...به خاطر معامله ای که با فریبرز کرد زندم گذاشت..االنم زندم...ولی واقعا باران چطور مینونه باوجود
همچین پدری یه همچین کاری کنه؟ازده متری حرف چشاتو میخوند....دقیقا ازقیافم فهمید که کارخودم بوده
زنگ زدم به پلیسااا....ولی کارش دقیق بود....اون دفعه ای هم که من تونستم بارشو بزدم کارو داده بود به یه تازه
وارده...یعنی میخواستم خودم بزنم...مجبورم کردم به خاطرجونم 2000تا کلتو خودم ببرم توی انبار....یعنی داشتم
جون میدادم...ازصدا شکنجه گر بدتره aiwan_light_cray::
داشتم به حال خودم زارمیزدم که دیدم دوباره سایت هک شد..کارکارخودشه...باید بترسونمش شده به
خاطرخودش....بعدازسه ربع ازهک دراورد که نیم ساعت بعدش براش پیغام فرستادم(:نه انگار حرف حساب
توگوشت نمیره خانوم کیانفر)
دقیقا دودیقه بعدش برام پیغام امد خودش بود(:بروباباجوجه..تواسم منو ازکجا میدونی؟)
یاخداااااااااا....نه واقعا دختر کیانفره...نترس....کله خراب......البته پدرش بعضی جاها ریسک میکنه...ولی این کال
کله خرابه...به خاطرهمین خانوم بنده یک هفته ازدانشگاه اخراج شدم...یعنی اگه هفته یه بارنرم حراست اصال
نمیشه....انگار یه چیزیی کمه.واال ازبس زلزلزس...اه
ارش:داری چه غلطی میکنی؟
راشا:هیچی..
ارش:سایت هک شده بود؟
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راشا:اره
فریبرز:اخه چطور ممکنه؟امکان نداره
این ازکجا پیداش شد....فریبرز حدود  40سالش بود
راشا:فعال که امکانش پیداشده...دوبارم هک کرده
فریبرز:کی بود؟باید گیرش بیام
راشا:البد ..بعدم میخوایی کارشو تموم کنی؟
فریبرز:معلوم
خیلی خونسرد:اول باید فاتحه ماهارو بخونی بعد
خشک زد بدبخت:...یعنی چی؟مگه طرف کیه؟
راشا:یعنی بگم...کاریش نداری؟
فریبرز:توبگو
خیلی ریلکس:دختر کیانفر
هنگ کرده بود..کامال معلوم ترسیده
فریبرز:ولی میدونم کیانفربه دخترش چیزی درمورد شلغش نگفته
ارش:ازکجا میدونی؟
فریبرز:چون رقیب چندینو چندسالمه ...ندونم
راشا:ادمای دیوید ایران چه غلطی میکردن؟
فریبرز:چه میدونم....
ارش:مگه قرار نبود هفته دیگه بیان
فریبرز:چرا..ولی مجد میگفت انگار کاری داشت زودتر امدن...
ارش:مثال چه کاری؟
فریبرز:میتونی بری ازخودش بپرسی
بعدم راهشو کشید رفت....
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فریبرزو مجد باهم بودن...چون نمیشد یه نفرجلوی کیانفر وایستان...هرچی نباشه...االن کیانفر...رئیس دومین
گروه مافیایی جهانه.
باران:
باصدای زنگ گوشیم ازخواب نازدل کندم...یعنی میخواستم کسی که پشت خط رو بزنم تا جایی که
میخوره...بدونه اینکه به شماره نگاه کنم:
باران:هاااااااان؟چی خواب نازمو بهم زدی؟چی میگی؟
انیتا:یعنی بکشنتم ادم نمیشی...وحشی خواستم ببینم زنده ای یانه؟
باران:به توچه؟فضولی؟
انیتا:ادم نیستی
باران:توهسی بسه....
انیتا:کپیدی تگرگ؟
زهرمارو تگرگ...پاشدم چهارزانو نشستم روی تخت..
باران:یعنی بخدا میام مزنمتاااا یه باردیگه بگی تگرگ
انتیا:حاال حرص نخور..میگم بارانی.میای بریم دور دور؟
باران:اره پاییم...یه زنگ به هستی ام بزن ببین میاد
انیتا:مطئمنی؟
باران:وا چرا نباشم...به اترین میگم دیگه.....
یهو انگارصدفازبهم وصل کرده باشن
باران:ننننننننننننننننننننننننننننننهههههههههههههههههههههههههههه
انیتا:درد ترسیدم چته؟جن زده شدی؟
باران:بدبخت شدم..بابام
انیتا بنده خدا حل کرده:چی؟؟بابات چی؟
باران:امروز برمگیرده ایران
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انیتا:اوه اوه.....بعد االن میتونی بیایی بیرون دیگه؟
باران:ببین به احتمال یک درصد
انیتا:ای درد و یک درصد
منو انیتا باهم ازبچگی دوست بودیم...البته رزیتاهم بودکه قطع رابطه کردیم کال انیتا به خاطرمن با رزیتا دوس
بود...که االنم کال تموم کردیم دوستیمونو
باران:انی ساعت چنده؟
انیتا:ساعت 10.چطور؟
باران:هییی...اوه بابا امده من برم..کاری؟
انیتا:پس خبرم کن فعال
باران:باشه فعال
بعدازقطع کردن سریع رفتم یه دوش نیم ساعت که ازمن بعید بود گرفتم...اخه همیشه یه یک ساعتی طول
میدادم..بعدازون سریع رفتم سراغ لباسام یه پیرهن کوتاه که کوتاهیش تاروی زانوم بود پوشیدم...سندالمم پامم
کردم رنگ لباسم لیمویی بود مدلش شیک وساده بود(عکس لباسش رومیزارم)
نگاه اخرو به خودم توی اینه انداختم واقعا خوشگل بودمااااا ..چشام مشکی بود...پوستم سبزه البته نه خیلی سبزه
هاااااا معمولی موهام مشکی مشکییی بلند تا کمرم میرسید...قدمم متوسط بود(یه چیزییی پوست سبزه
معمولیییااااااا )
صورت گرد خوشمل...میشد گفت خوشگل بودم
فقط استرس داشتم....نمی دونم چرا!موهامم ریختم دورم یه تل هم رنگ لباسم زدم...رفتم پایین،دلم براشون یه
ذره شده پود...وقتی رفتم پایین دیدم کسی نیست...به همین علت رفتم سالن اشپزخونه چون معموال اونجا جمع
میشدن نمی دونم چراهااااا؟واقعا دلم براشون تنگ شده بود..داشتم میرفتم سمت اشپزخونه که یکی ازخدمه هارو
دیدم....بهم گفت بابا اینا توی باغن .هوف
سریع خودمو رسوندم به باغ ...صدای حرف زدنشون میومد...وقتی رسیدم بهشون بابا وبردیا پشتشون به من
بود...مامانم انگار داشت باتلفن حرف میزد چون نبود...اترین وبهبود حواسشون به من نبود...ستاره هم سرش تا ته
توی گوشیش بود..دیروز قرارشد بابااینا اول بیان خونه اترین بعدبرن خونه اقاجون...داشتن باهم حرف میزدن اصال
حواسشون به من نبود:
بابا:یعنی اترین نمی دونم چی بهت بگم...فقط شانس اوردی ایران نبودم
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اترین:اخه خان داداش شمابگین من چیکار کنم؟
بردیا:همون کاری که همیشه میکردی
اترین:تویکی ساکت....
بابا:بسه...من این حرفا حالیم نمیشه اترین...بهت گفتم...
نذاشتم دیگه ادامه حرفشو بزنه...چون سریع ازپشت بغلش کردم..واقعا دلم براش تنگ شده...انقدرکه اشکم
داشت درمیومد...انقدر دل تنگ بابایی بودم که همه چی یادم رفت...حتی استرس چند لحظه پیشم...بابا سریع
بلند شد...همچین محکم هم دیگرو بغل کرده بودیم...واقعا دلم براشون تنگ شده بود...چقدر دلم برای اغوش
باباییم تنگ شده....اشکم دراومد ازخوشحالی بود...واقعا جطور تونستم دوریشونو تحمل کنم؟
بابا:هییی نبینم اشکای دخترمو!
باران:بابایییییی
بابا:جان دل بابا...دخترخوشگلم
باران:دلم برات تنگ شده..دیگه نریییاااااااااا باهات قهرمیکنم
بابا:باش دختره گلم.....قول دیگه نمیرم
اروم روی موهامو بوسید بعدم رفتم بغل بردیا
بردیا:عععع تگرگم گریه نداریمااااااااااااااااا
باران:خیلی بدی باهات قهلم
بردیا:بیخود کردی با داداشت قهری دختره پرووو
همیچن فشارم میداد به خودش داشتم له میشدم...دلم براش یه ذره شده بود اروم سرمو نوازش میکرد چقدر دلم
براش تنگ بود؟
همون موقع مامانو ازدور دیدم همچین دویدم بغلش که خودم ترسیدم نکنه بخورم زمین....همچین هم دیگرو بغل
کردیم...نمی دونستم چیکارکنم ازبس دلتنگشون بودم...اگه یه بار دیگه بخوان برن جایی منو نبرن باهاشون
قهرم...دلم برای اغوش مامانم تنگ بود...دلم برای غرغراش تنگ بود...دلم برای مهربونیاش تنگ بود...برای همه
چی...برای کله گرفتنام بامامان..دعواهام بابردیا...کله گرفتنامو کل کل کردنام بابردیا...دلم برای اخمایی بابایم تنگ
بود..دلم برای گیردادنشا تنگ بود
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دقیقا بعدازدوساعت که قشنگ نصف کمتر دل تنگیام درست شد...امروز اصال دلم نمیخواست برم جاییی...به هیچ
وج....واقعا دلم براشون تنگ بود..ستاره چی میشکید....الهی بگردم...ولی مامان ستاره عین من دوس داره...اینو
همین چندساعته متوجه شدم چون بعدازمن سریع ستار رو بغل کرد...واقعا عاشقشون بودم...به معنای واقعی
عاشقشون بودم.....اون روز همه خونه بودن..برای ناهار رفتیم خونه اقاجون خیلی خوش گذشت مامان بابا دقیقا
هرکدوم سه تا ساک که ازخودم بزرگتر بود برام سوغاتی اوردن ...بردیام دوتام اصالم پرونیستم خب یه دونه
دخترماااااااااااااااااا شاممم رفتیم خونه باباجون بابای مامانم قابل توجه باشه که من ازطرف مادری فقط چندتا
دختره همسن دارم ،دقیقا فقط یک ساله که برگشتن ایران ،باباجون یکی ازبهترین پزشکای مغزو اعصاب بودن ،به
خاطرهمین بیشتر داییام پزشکن وجراح البته عالقه هم داشتنااااا ....یکیشون فقط جراح نیست که االن شمال
تشریف داره..اسم دایی کوچیکم ارشامه عشق منه ....ارشام واترین باهم دوستای فابیرکن......
االن دقیقا چندهفتس شماله هرچی گفتم منم ببر گفت نه دوستام هستن نمیشه....اترین وارشام همم سنن دقیقا
 30، 29سالشون جفتشونم بی اعصابن البته ارشام یه چند درجه بی اعصاب تره یه دادمیزنه خفه میشی همین ...
اترین:
ازامدن داداش دقیقا یک هفته میگذشت .....خان داداش تصمیم داشت خونش رو عوض کنه...به همین خاطر تا
خونه ای مدنظرش پیدا بشه به پیشنهاد من اسرارهای زیادی که کردم اینجا موندن...ولی هنوز خان داداش
ازاخراج شدن باران ازدانشگاه چیزی نمی دونه...چون این یک هفته رو به بهانه ای دل تنگیش پیچونده بود...البته
الکی هم نمی گفتاااااااااااا واقعا دلش تنگ بود..اگه خان داداش متوجه میشد باران ازدانشگاه به مدت  20روز
ازدانشگاه اخراج شده حتما کلشو میکند...بعدم کله منو....البته اگه عمو جونو بابا نبودن باران تا االن اخراج شده
بود:...
بردیا:باران کو؟مگه کالس نداره تا االن خوابه؟
بهبود:میخوای برم بیدارش کنم؟
بردیا:الزم نکرده...خودم میرم
بهبود:بی عصاب
اترین:چتونه کله صبحی افتادین به جون هم؟
بردیا:چته کله صبحی؟
اترین:من؟یاشمادوتا؟
منو بردیا میشه گفت هم سن بودیم به خاطرهمین راحت بودیم
بهبود:چی شده؟
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اترین:ببینم توگوشیت کدوم قبرستونیه که مایکل منو ازخواب بیدارکرده ها؟
بهبود:من گوشیم بغل دستم بود..ولی خواب بودم
اترین:جدی؟
بهبود:نه شوخی
اترین:به خدا پامیشماااا
خان داداش:چتونه؟بس دیگه
بهبود:سالم بابا
بردیا:سالم بابا
اترین:سالم خان داداش
خان داداش:علیک سالم!چتونه اول صبحی؟باران کو؟ببینم مگه این دانشگاه نداره؟
اترین:چرا حرص میخوری خان داداش...فعال بیا بشین دیشب مایکل زنگ زد
خان دادا:خب؟
بعدم رفت برای خودش و زن داداش چای ریخت امد نشست
بهبود:مامان کجان؟
خان داداش:رفت باران رو بیدارکنه االن میاد
بهبود:خب خودم میرفتم
خان داداش:الزم نکرده شما گندکاریاتو جمع کن
بهبود:بابامن؟
خان داداش:یعنی بهبود یه کلمه دیگه حرف بزنی بابا من میدونم تو..اخه پسره
بهبود:بابا
خان داداش:ساکت...اخه..اگه بالیی سرباران وستاره میومد چه غلطی میخواستی بکنی؟اترین خان باشمام هستم
اترین:خان داداش خودت بارانو میشناسی...میگفتم نه ...کنجکاوی اوج میگرفت
خان داداش:بهونه ای خوبی نیست
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اترین:من غلط بکنم بهونه بیارم...
بردیا:مگه دیوید مایکلو نفرستاده بود ایران؟
اترین:نه خیر شازده...فرانک رو فرستاده بود
بردیا:گ و ه خورد مرتیکه...
خان داداش:بردیاااااااا
اترین:ازدست تو
بردیا:ساکت لطفا
خان داداش:خب داشتی میگفتی مایکل زنگ زد
اترین:اهان اره...زنگ زد گفت ...امشب یه محموله اسلحه های قدیمی ساعت  12ازمرز رد میشه...همونی که
قرارداد بستیم...ولی میخواد دوربزنمون بده به الکس...
خان داداش:غلط کرده.....وقتی جنازه ادماش انداختم جلوش بدمیفهمه نباید منو دوربزنه..درضمن قردادم لغو کن
نمیخوام
هنگ بودم یعنی چی؟اسحله قدیمی باشه و خان داداش نخواد؟
اترین:جواب عمو روچی میدی؟
خان داداش:اونا اسحله های اصل نیست....تقلبیه...به خاطرهمین نمیخوام..اصلش فرداشب ازاقیانوس عمان وارد
میشه..اونو میخوام
اترین:هوم؟
خان داداش:شیندی؟الزم نیست دوباره تکرارکنم؟
اترین:نه خیالت راحت حله
خان داداش:یعنی اترین اتفاقی بیوفته من تو رو ادمت میکنم
بردیا:میخوایین خودم برم؟
خان داداش:اگه میخواستم بدم به تو به اترین نمی گفتم
کال محو شد
اترین:خب من کی راه بیوفتم؟
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خان داداش:امروز باهواپیما...میری...فقط اگه جلوی کشتی روبگیرن..من میدونم تو..فهمیدی؟
اترین:خیالت راحت حله
خان داداش:درضمن کسی بویی نمیبره کی هستی...خب؟
اترین:گفتم خیالت راحت
ستاره:سالم صبح بخیر
اترین:علیک سالم!صبح بخیر
خان داداش:صبح بخیر دخترم ..باران خواب هنوز؟
ستاره:نه داره میاد
بردیا:سالم صبح بخیر
بهبود:سالم
باران:سالمم من تشریف اوردم ..پانشیناااا راضی نیستم
بردیا:بیا بشین صبحونتو بخور انقدرم حرف نزن
باران:دلم میخواد به توچه
خان داداش:باران خانوم
این یعنی اینکه این طرز حرف زدن بابرادر بزرگترت نیس):
باران:جانم!
اصال معلوم نیست خودشو زده به اون راه..خیلی ریلکس امد نسشت روی صندلی
باران:ستی..چاییی
زن داداش:عع باران خودت پاشو
باران:مامان خب این وایساده برای منم بریزه برای ایندشم خوبه
زن داداش:باران خانوم!
اترین:ازدست تو باران
ستاره:بیا چایتو بخور انقدرم حرف نزن
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باران:باچ فدام شی
بهبود:اه درست حرف بزن
باران:نومواخوام
خان داداش:ببینم شما مگه دانشگاه نداری تا االن خواب بودی؟
همچین چایی جس گلوش نزدیک بود دورازجونش خفه شه
باران:وایی سوختم چقدر داغ بود
بردیا:مگه مجبوری اینطوری بخوری؟مثل ادم بخور نسوزی
باران:میشه بفرمایین چطوری بخورم؟
زن داداش:بس اول صبحی...صبحونتو بخور بردیا
بردیا:چشم
نمی دونم چی شده بود باران بدجور مشکوک میزد مخصوصا وقتی گوشیش سرمیز صبحانه دستش بود..
ستاره:باران خوبی؟
باران:هوم؟اره چطور؟
ستاره:هیچی رنگت پریده
باران:من؟
اترین:چی شده اول صبحی سرت توی گوشیته؟
باران:هیچی
بعدم ادامه صبحنشو خورد
باران:
واقعا نمی دونستم جواب بابارو چی بدم..حاال این وسطه یکی اس داده ("پاتو بکش کنار")اخه یعنی
چی؟کیه؟هوف مخم داشت میترکید ازیه طرف این اس ام اسه ذهنمو مشغول کرده بود..ازاین مهم تر بابابود...اگه
مفهیمد  20روز اخراج شدم...اونم سرلج ولج بازی بایه پسر به اسم راشا رادمنش...تا االنشم که پرتم نکردن بیرون
به خاطر باباجون وعمو جون ..پدرجونه ...واالوگرنه همون دفعه اول شوتم میکردن بیرون ازدانشگاه..فقط خداکنه
بابابخیال شه که غیرممکنه
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بابا:باران امروز کالس داری؟
بردیا:اگه داری خودم میرسونمت
ای خداا اینو دیگه کجای دلم بزارم...یه نگاه به ستاره انداختم بلکه اون به دادم برسه که دیدم خانوم باخیال راحت
داره صبحونه میل میکنه..ولی خدایی خیلی جالب بود برام موضع فراموشی گرفتن ستاره..فقط احساس میکنم
ستاره راشارو میشناسه
بابا:باران کجایی؟
باران:جانم بابا همینجام
اترین:خودت که اره..هواست کجاس؟
یعنی میخواسم بزنمش اترین رو فقط حیف بزرگتره
باران:هان؟همینجا
اترین:امروز کالس داری یانه؟
باران:چند شنبس امروز؟
بابا:یعنی چی؟یعنی روزای کالساتم نمی دونی؟
باران:ننننههههههههههههههه..میدونم فقط قاتی کردم
بردیا:دوشنبه
باران:نه کالس ندارم
بابا:ولی تا یک ماه پیش دوشنبه ها کالس داشتی...اونم فیزیک وبرنامه نویسی وریاضی ...زبانم بود
به اینو کجای دلم بزارم؟خدایا خودت فرجی برسون من جون دوستمااا
باران:امروز برگزار نمیشه
بابا:یعنی چی؟پاشو تلفنو بیارببینم سریع...یه زنگ بزنم به یوسفی ببینم چه خبره این دانشگاه شماها که یک
هفته نشستی توی خونه..بعدم میگی کالس برگزار نمیشه.
اقای یوسفی معاون دانشگاه بود رفیق فاب بابام...واییییییییییییی چرا اینو یادم نبود؟بدبخت شدم
باران:االن بیارم؟
بردیا:نه بزارفردا
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باران:باش
بابا:مگه من باتو نیستم..پاشو سریع
یعنی به سه سوت پاشدم....رسما االن از اون موقع ها بود که شوخی نداشت
خدااااaiwan_light_girl_cray2::aiwan_light_girl_cray::aiwan_lipght_blum::
تا تلفن رو دادم به بابا گوشیم زنگ خورد...شماره ناشناس بود...ترسیدم..نکنه همونیه که فهمید کیم؟من باید
بفهمم قضیه چیه باید سردربیارم
بابا:چرا گوشیت رو جواب نمیدی؟
باران:هوم؟همینطوری
بابا:باران!
خیلی تهدید امیزبود خیلییییییییییییییییییییییی
باران:االن جواب میدم
بااینکه ترسیده بودم ولی به روی خودم نیوردم...تماس رو برقرارکردم
باران:بله
طرف:به سالم باران خانوم
وایی خدااا این شماره منو ازکجا اورده؟یعنی ممکنه اونی که گفت منو میشناسه خودش باشه؟نه محاله...اخه من به
اون چیکار دارم....اون به من ...البته اگه دانشگاه واتفاقاتش رو فاکتو بگیری...وایی خدااا راشا شماره منو ازکجا
اورده؟
باران:علیک سالم...کاری داری؟
راشا:اره..باید ببینمت
باران:توی خواب حتما
بابا باچشو ابرو داشت اشاره میکرد کیه؟موندم چی بگم...که بالخره بابا به حرف امد
بابا:باران کیه؟
باران:ععع یکی ازبچه های دانشگاه ):
با یه لخند ژوکند
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راشا:نه دیگه نشد باران خانوم....شاید پدرت متوجه شد
باران:جدی؟بعد به نفعت خودت هست؟
راشا:خب..راستشو بگم؟
باران:اهوم
راشا:اصال
باران:خب پس بای
راشا:نهه صبرکن...باران باید ببینمت
باران:فعال
بعدم تلفن رو قطع کردم
بابا:چی گفت؟
حاال من جواب بابارو چی بدم..ای خدابگم چیکارت کنه رادمنش
باران:هیچی درمورد جزو بود
بابا:مطمئنی؟
باران:بابایی من تاحاال کی بهتون دورغ گفتم که بخوام این دفعه دورغ بگم
اره جون خودم
بابا:به نفعت راستشو بگی
یاخدااا تهدید ازاین واضح تر دیده بودین؟
بابا:تلفنت تموم شد میخوام زنگ بزنم به یوسفی
دستام ازاسترس یخ کرد وای که اگه بابابفهمه...حتی باباجونم نمی تونست جلوی بابارو بگیره...خدایا خودمو به
خودت سپردم
اترین:خان داداش...من میگم صبرکنید
بابا:یعنی چی؟
اترین:اهوم ...چیزه اخه
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بابا:اترین حرفتو بزن
اترین:هوف...چطور بگم
(بچه ها این رمز اینارو ازخودم دراوردمااااااااااا همش ساخته ذهن خودمه)
بابا:میگی یا؟
اترین:مایکل اس داد گفت باز برگشته
بابا:چییییییییییییییییییییییییی
یعنی همچین بابا داد زد که صدمتر پریدم هواااا...ولی کلمه اترین خیلی اشنابود...انگار...انگار یه جادیده
بودم...وایی خداا کجابود؟
بابا:یعنی چی؟
اترین:باورکن منم همین االن متوجه شدم
بردیا:چرا انقدر زود؟
بهبود:فهمیدی به منم بگو
مامان:ازدست شماها ....بهادر
بابا:جانم!میگی چیکارکنم؟بشینم نگاه کنم؟
اهاااااااااااااااااااااااااا یادم امد....هک...داشتم هک میکردم یک ماه پیش...توی یه سایت درمورد اسلحه بود...به زور
وارد سایتش شدم.....یعنی مجبور شدم عضوش بشم...با اسم جعلی اسمو زدم الینا...اره یادم امد....این باز یه مقام
بود...وقتی واردسایتش شدم...میخواستم عضو شم زده بود باید عضو گروه شید....وگرنه ردتون پیدامیشه ...و
تمام....منم ترسیدم به خاطرهمین عضو شدم...یادمه اسامی مقاشون بود....اسامی پرنده گذاشته بودن...یکیشون
بازبود...درموردش نوشته بود مثل اب خوردن ادم میکشه....اخه بابارو چه به این ادم؟شایدم یکی دیگس نمی دونم
فقط خداکنه این نباشه
باران:یعنی چی؟باز چیه دیگه؟
ستاره:باز نوعی پرندس
اترین:افرین خانوم بانمک
ستاره:مرسی اقای بی نمک
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من مطمئنم ستاره یه چیزایی میدونه
اترین:بامحافظم نمیشه فرستاده شون
ستاره:چرا میشه..خوب میشه...
اترین:چطوری؟
ستاره:اونشو خودت باید متوجه بشی
باران:میشه بگین اینجا چه خبره؟
بابا:بهتر شماها برین توی اتاقاتون
باران:ولی بابایی...یعنی چی؟یعنی امروز نریم بیرون با باران
بابا:یک باردیگه این حرفو بزنی خودت میدونی
ستاره:بهادر خان!اول ببینید کدوم بازه
بابا:یعنی چی؟
اترین:ستاره!
الیک چه کرمی میریزه
بردیا:کجا مثال؟
باران:خب من حوصلم سر رفته..میخوام برم بیرون
بابا:ازدست تو...وقتی میگم نه..یعنی نه
همچین بابایی دادمیزد که کال چسبیده بودم به سقف
باران:خب...خب بابایی محافظا که هستن
بابا:دخترگلم..نمیشه
اترین:خان داداش
بابا:توساکت
باران:
اترین:مگه من چی گفتم؟
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بابا:من میدونم شماها...
یعنی چی؟یعنی باز یه شخص خاصیه که بابا میشناستش؟چه میدونم..فعال که چندتا موضوع مختلف ذهنمو
مشغول کرده یکیش قبول کردن دیدن راشا رادمنش هست نمی دونم چیکارکنم..هوف
اترین:اخه خان داداش...میگی چیکارکنم؟
بابا:یعنی فقط میخوام یه اتفاق بیوفته انوقت که دیگه هیچ رو تضمین نمیکنم
مامان:بهادر جان اروم باش..هنوز که چیزی نشده..اتفاقی هم نمی یوفته..نگران نباش
بابا:چطور نگران نباشم خانومی؟کله خرابه..عین این اترین
اترین:من کجای کلم خرابه؟
بابا:ده نمی فهمی ....وقتی میگ کله خرابی..نمی فهمی....االنم میشن دوتا کله خراب
اترین:مرسی
باران:یعنی چی؟
بابا:شماها برین باال
ستاره:بهادر خان!فکر نمی کنم انقدر موضوع مهم باشه که خودتونو اذیت کنید...فقط کافیه ببینید برای چی امده
بابا:فقط جفتتون برین باال
باران:باباییی
یعنی منم اون روی لج بازم امده باال که فقط بابامیتونست ازپسش بربیاد
بابا:باران فکر بیرون رفتن رو ازسرت بیرون کن خب؟
باران:چررررررررررررررررررررررررااااااااااااااااااااا؟
بردیا:چراو کوفت...خب وقتی بابامیگن نه یعنی نه ععع
باران :بی ادب...
بهبود:خیلی لوسی
باران:ازتو ننر بهترم
بابا:بسه باجفتتونم...
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ستاره:باران جان بریم باال!
باران:کجا؟من هنوز صبحونمو نخوردم
اترین:میگم برات بیارن باال
باران:نوموچه باید اینجا بخولم
بابا:باران!
این یعنی اینکه اگه تایک دیقه دیگه اینجا وایسی خودت میدونی..ولی منم دختر پدرمم دیگه؟
باران:باباییی! خب من االن حوصلم سر رفته...اترینم که مایشنمو عوض کرد..دیگه نگرانی نداره...
بابا:عصر..االن نه
باران:باش
بعدم سریع با ستاره رفتیم باال
ستاره:واقعا لج بازیاااااااااااا
باران:به پای بابا نمیرسم
ستاره:اونکه البته هیچ کسی به پای بهادر خان نمیرسه
باران:ستاره تو بازو میشناسی؟
قشنگ معلوم بود جاخورده
ستاره:چی...من؟نه...چطور؟
باران:منو نپیچون..بگو نمی تونی بگی خالص
ستاره:دقیقا
باران:عیب نداره خودم میفهمم فعال
بعدم راهمو کشیدم رفتم توی اتاقم ..تا رفتم توی اتاقم صدای زنگ گوشیم بلند شد...ولی شماره راشا نبود
باران:بله!
طرف:الینا خانوم؟
خون توی رگام یخ بست...واقعا ترسیده بودم....یعنی...این االن که شمارمو گیراورده همه چی رومیدونه؟
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باران:بله..بفرمایید؟
طرف:نگران نباش الینا خانوم!من خوب میشناسمت..میشه ببینمت؟
صداش دختر بود...نه عمرا قبول کنم
باران:نه نمیشه!
طرف:خیلی بد شد...
باران:جدی چرا؟
طرف:خب حاال ..بخیال..قبول نمیکنی دیگه؟
باران:من نمی دونم کی هستی..
طرف:اسمم لکسیه...
باران:به سالمتی چیکارت کنم؟
لکسی:هوف..خیلی ازدست تو یه کالم بگو نمیخوای همو ببنیم دیگه
باران:منکه همون اول گفتم
لکسی:ولی به نفعته...
باران:مرسی که به فکرمی
لکسی:بهتر که شمارمو داشته باشی ..منم فعال به کسی چیزی نمیگم الینا خانوم...بای
هنگ بودم واقعا...
ولی من هنوز متقاعدم توی زندگی یه کوچولو باید هیجان باشه...هنوز فکر لکسی درنیومده بودمم که دوباره
بازنگ گوشیم صد مترپریدم هوا..ولی اندفعه راشابود...چون اخرش شمارشو حفظ کرده بودم ):
باران:بله!
راشا:علیک سالم!
باران:علیک...بفرمایید
راشا:چرا میزنی؟
باران:کارتون؟
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راشا:هنوز نمیخوایی همو ببنیم؟
باران:نه
راشا:پس اگه بهادر خان متوجه شدن که دخترشون هک میکنه به منچه
باران:جرات داری بگو....
راشا:معلوم که دارم
باران:خیله خب هروقت به بابا خبردادی بگو بای
بعدازاینکه تلفن رو قطع کردم رفتم گرفتم خوابیدم....فقط خداروشکر قضیه دانشگاه فعال فراموش شده):
اترین:
میخواستم سرمو بکوبونم تو دیوار..ولی یه چیزی بدمشکوکه اونم ستاره..نمی دونم چرا احساس میکنم داره
اسگولم میکنه؟یعنی اگه حسم درست باشه..انوقت من میدونم ستاره...باید ازاین قضیه سردربیارم...ولی موضوعی
که االن باید سربیارم که اینکه این پسره الدنگ چرا برگشته ایران؟مگه خان داداش وخان عمو نگفتن نه باید بیاد
ایران؟مگه نگفتن خطرداره براش؟...ولی واقعا پیشنهاد جالبی بود که اسامی پرنده بزاریم...اسم خودم شاهین):
ااسم خان عمو عقاب شاهی (شاه باز)اسم خان داداشم عقاب طالیی ....
فقط من این پسره پرو رو پیداکنم درستش میکنم...اولش واقعا ترسیدم فکرکردم فرانک امده..اخه اونم اسمشو
گذاشته باز...به همین خاطر
داشتم توی فکرم ارین (باز)رو داشتم میزدم..وای که اگه به واقعیت بپیونده چقدر میچسبه...که زنگ گوشیم
نزاشت
هوف ازدست این...
اترین:ببینم من صبح ازدست تو خواب ندارم..ااالنم نمی تونم استراحت کنم؟
مایکل:اوه...اول سالم....دوم کارمهمی باهات دارم
اترین:میگم زبون نفهمی بگو نه
مایکل:میخوای برم به بهادر خان بگم
اترین:کجایی که انقدر راحت حرف میزنی؟
مایکل :توی خونه شخصی خودم..خب بگم؟
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اترین:اره..
مایکل:همونطور که میدونی چندوقت پیش یه دختری امد عضو سایت ماشد درسته؟
اترین:اره ..خب این چه ربطی داره؟
مایکل:ربطش رومیگم...ربطش اینکه اون دختر خودش رو الینا معرفی کرد....درحالکی وفتی لکسی رفت تحقیق
درمورد اون دختر فهمید اسمش الکیه
اترین:چه جالب دیگه؟
مایکل :جالب ترش اینکه اون دختر 19سال بیشتر نداره...
اترین:اسمش چیه؟
مایکل:اینو هروقت دیدمت بهت میگم..شنیدم ارین داره برمیگرده؟
اترین:اره
مایکل:اینکه خیلی خوبه...باز برگشت...
بعدم زد زیرخنده
اترین:بخند وقتی هم که جونتو گرفت میخندی
خندش کال قطع شد بچه
مایکل:خیلی خشن شدی اترین...ولی اترین درمورد این دختر خیلی نگرانم
اترین:چرا؟
مایکل:چون وقتی لکسی میخواست بااهاش قراربزاره قبول نکرد
اترین:کجایی دختره؟
مایکل:ایرانی..جالبش اینه ایرانیه...
اترین:چطوری واردسایت شده؟به همین راحتی نیست رمز عبورمیخواد..حتی اگرم میخواد عضوبشه باید
صبرکنه...
مایکل:اره دقیقا...اول باید بابا تایید بکنه بعد...ولی ...ازطریق هک تونسته واردشه
اترین:چیییییییییییییییییییییی؟ازطریق هک؟امکان نداره
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مایکل:چرا داره...
اترین:شمارش روبده خودم باهاش تماس بگیرم
مایکل:برای چی؟
اترین:بببین مایکل نه باید یه همچین چیزی رو ازدست بدیم خب؟اگه میتونی خودت راضیش کن...
مایکل:ببین وقتی لکسی نتونسته راضیش کنه ..پس منم نمی تونم..
اترین:ببین بازم زنگ بزنید..خب؟
مایکل:خیله خب..باش..کاری نداری من باید برم
اترین:نه برو بای
بعدازقطع شدن تماس...یه ترسی افتاد به دلم که انگار این دخترو میشناسم....انگار خیلی وقته این الینارو
میشناسم
فعال وقت فکرکردن نداشتم..پاشدم کارامو کردم باید میرفتم خونه خان عمو همه اونجاجمع بودیم...فقط ستاره
نبود
سرپنج دیقه حاضراماده سوارماشین بودم..به سمت ویالی خان داداش....بااینکه خونش روفروخته بود ولی ویالش
هنوز بود
بعدازیک ساعت بالخره رسیدم ..بعداززدن چندتا بوق دربازشد):
همه توی ویال جمع شده بودن کل بچه های اصلیه گروه
خان عمو:چه عجب اترین خان!
اترین:ببخشین دیرشد..یه تماس ازمایکل داشتم
اقای ادیب(عموی بابای ستاره):خبریه؟
اترین :میگفت چند وقت پیش یه دختر به اسم الینا وارد سایت شده با استفاده ازهک...اسمش جعلیه 19 18....
سالش بیشترنیست
خان داداش:چطور ممکنه یه دختربه این سن بتونه همچین هکی بکنه؟سایتی که اوناطراحی کردن هیج هکری
نتونسته واردش بشه...
خان عمو:بهادر...
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خان داداش:جانم!
خان عمو:چطور میشه امکان نداشته باشه...وقتی باران همچین کاری میکنه؟
خان داداش:البته مثال قول داده بزاره کنار
ارین:چرا نمیارینش توی گروه؟اینطوری حواسمونم بهش هست؟
پاشا:فکرخوبیه!
اقای ادیب:یه بار یکی رو اوردیم بسه
خان عمو:کامالموافقم
اترین:فقط نمی دونم چرا نگران اون دخترم...
ابراهیم:مایکل ولکسی که ایرانن خب یه قراربادختره بزارن
اترین:به اقای باهوش....یعنی به فکرخودشون نرسیده؟
ابراهیم:چرامیزنی؟
اترین:خب...عقل کل دختره قبول نکرده
خان داداش:فعال این موضوع رو ولش کنید..موضوع مهم تری هست
اقای ادیب:چه موضوعی بهادر جان؟
اقای ادیب بزرگ باماهمکاری نمیکردن به همین خاطر کناربودن بیشتر پشت صحنه
خان داداش:یکی ازاین قاچاقچی های تازه به دوران رسیده امشب میخوان یه چیزی حدود 100تا دختر رو ازمرز
رد کنن
بردیا:خب..کی چه ساعتی؟
خان داداش:نزدیکای غروب...ازراه ابی
بردیا:خیالتون راحت..فقط جاشونو بگین
خان داداش:جاشون توی یه منطقه خارج ازاتهرانه....نصف دخترارو دیروز بردن...بقیشونم امروز میبرن...بردیا
دیربرسی من میدونمو تو
بردیا:االن راه میوفتم...به بچه ها میسپارم هواسشون باشه..چون وقت نمیشه خودم برم جنوب..به علی میگم
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خان عمو:خیله خب..میتونی بری...تا توخودتوبرسونی بچه هام رسیدن
بردیا:فقط ادرس روبرام بفرستین
بعدازرفتن بردیا خان داداش ادرس برای بردیا فرستاد...مطمئن بودم همشون امشب پیش خانواده هاشونن..چطور
میتونن انقدر بی فکرباشن؟
خان داداش:خب اینم ازاین....میمونه امشب واسلحه های تقلبی..کی پروازداری؟
اترین:دوساعت دیگه
پاشا:میخوایی باهات بیام؟
اترین:نه فردا شب با بهبودو ارین برو
خان عمو:خب تابری طوری میکشه
اترین:من برم پس فعال
بعدازخداحافظی با راننده خان عمو تا فردوگاه رفتم...دقیقا دیقه  90رسیدم چون داشتن اسمو پیچ میکردن انقد
رخوشم میاد ..مثال خان داداش گفته کسی نه باید متوجه بشه....بالخره رسیدم به هواپیما....دقیقا تا من نشستم
هواپیما بلند شد):
باران:
امروز قرار پدرمادر ستاره برگردن...من واقعا برای ستاره خوشحالم...فقط ازاین ناراحتم که نکنه ازپیشم
بره...اهوممم خیلی بد میشه..حوصلم سرمیرره..باید هرجور شده پیش خودم نگهش دارم....ازصبح که ازخواب
پاشدم فقط تلفنای مشکوک دارم...خدابه خیرکنه منم بااین هکم اخر کاردسته خودم میدم..اخه خیلی هیجان
انگیره..مخصوصا این یکی که االن سرشم...یه سایت بود بابقیه سایتا فرق داشت..خیلی مشکوک میزد هرکاری
میکردم نمی تونستم واردش بشم..ولی من میتونم..خیلی امینتش باالس...فکرکنم سایتش رو بهترین هکرا ازنظر
امنیت تامین میکنن یعنی هیچ هکری نمی تونه واردسایتش بشه
من هکر های کاله سیاه رو دوس دارم..چون کال هرچی اطالعات بدست میارن هم خود سیستم ناکار میشه(این
هکر ها به جزاینکه اطالعات رو برمیدارن به خود سیستم اسیب میزنن)ولی هکرهای کال سفید عین انتی ویروسن
امنیتی هستن(هکر های کاله سفید( رنخنه گر) به هکرهایی گفته میشود که کارهای مفیدی انجام میدهند ،مثل
یافتن نقص در سیستم امنیتی و جلوگیری از ورود هکر کاله سیاه.این نوع هکرها نقش آنتی ویروس را دارند و کار
اصلی آنها جلوگیری از خرابی است.به هکر ها رخنه گرم هم میگن)) ولی هکر های کاله سیا خطرناکن..نمی دونم
چرا دوسشون دارم؟...هوف دقیق که بخوام حساب کنم من باید طی یک ساعت ونیم وارد این سایت
میشدم...بالخره بعدازیک ساعت چهل وپنج دیقه وارد سایت شدم..اوه اوه چه سایتی...این چیه دیگه؟چه
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اطالعاتی بافازی(باحاالی)اگه بابابفهمه کلم کندس..ولی عیب نداره..به هیجانش می ارزه ...فقط یه چیزه جالب
داشت...یه سری اسم بود که مثل همون سایتی که عضوش شدم اسامی پرنده بود..فقط اینکی فرق داشت
اسماشون اینابود:شاه باز،عقاب طالیی،عقاب ماهی خوار،شاهین،باز،عقاب دریایی دم سفید،الچین،هما،جغد.
یعنی چی؟اینا چی بودن دیگه؟
(نویسنده:شاه باز=خان عمو،عقاب طالیی=بهادرخان،عقاب ماهی خوار=پدرستاره اقای
ادیب،شاهین=اترین،باز=ارین،عقاب دریایی دم سفید=بردیا،الچین=پاشا،هما=ستاره،جغد=بهبود)،
چیزایی دیگه ایم هم بود..خیلی دلم میخواست برم ببینم چیه...بدجور کنجکاوبودم...وقتی رفتم سراغ اون چیزی
که میخواستم قفل بود رمز عبور میخواست حداقل برای یه همچین سایتی شکستن رمز عبور یک ساعتی وقت
میبرد..هوف بخی شروع کردم دقیقا سره یک ساعت بازشد..واوووو چی میدیم....یه سری ساعت بود...اسامی
شهرها باچندتااسم بود..هوف اخه یه این دیگه رمزعبورمیخواست؟البته چندتام نقشه بود...هوف بالخره بیخیالش
شدمو امدم بیرون دقیقا دوساعت طول کشید وقتی امدم بیرون اسامیی که دیدم بدجور روی مخم بود..چرا
نمیشد رفت توی سایتش؟چرا رمزعبور میخواست؟یه چیزایی هم درموردشون نوشته بود که موبه تن ادم سیخ
میشد..اوه اوه غلط نکنم قاچاقچی چیزیی بودن..ههه فکرشو بکن..من برم سایت قاچاقچی هک کنم؟ ولی جدی
هیجان انگیزه...هوف...رفتم یه دوش گرفتم تایه ذره سرحال شم خستیگم دربره ازحموم که امدم بیرون رفتم
سرگوشیم دیدم ایمیل برام امده...وقتی بازش کردن دیدم نوشته ازطرف هما("بازی خوبی نیست..پاتوبکش
کنار")این چی بوددیگه؟مطمئنم ازهمون سایته...هرطوری بود رفتم لباسامو پوشیدم موهامم دونم لش کردم
بافتمش...یه شال انداختم سرم...داشتم میرفتم پایین...ولی اول به اتاق ستاره سرزدم کسی نبود...چرا به ذهن
خودم نرسیده بود..هک کرد سیستم ستاره..ایوللل خودشه...
وقتی رفتم پایین دیدم ستاره بغل مامانش..اخی هییییییییییی واییییییییییییی من چندساعته توی اتاقمم؟نچ نچ
...وقتی رفتم پایین باصدای بلند ورسا به همه سالم کردم
باران:سالممممممممممممممممممممممم
بابا:علیک سالم!چه عجب تشریف اوردین پایین؟!
باران:ببخشین
اقای ادیب پدرستاره:بهادر جان!سخت نگیر
بابا:سخت نگرفتم که اینه
اقای ادیب:شروع نکن
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نمی دونمااا ولی جدی بودن....بعدازخوردن ناهار هوای بیرون رفتن زد به سرم....اول ازبابا اجازه گرفتم که
نمیخواست اجازه بده ولی به خاطر اقای ادیب پدر ستاره اجازه داد..اول یه زنگ زدم به انیتا...بعدم
هستی...درنهایت باستاره رفتیم سوار ماشین خوشگل صورتیم شدم که باباجونم براخریده بودن حوصله اون یکی
ماشین رو نداشتم که اترین برام خریده...
ستاره:چرا بااین بریم؟
باران:چرا با این نریم؟
ستاره:باران جان!
باران:نترس محافظای باباجون وپدرجون هستن بریم؟
ستاره:ازدست تو...به بهادرخان گفتی؟
باران:بله گفتم ...بریم؟
ستاره:ازدست تو...بریم.
کال من عاشق تیپ لیم به همین خاطر همیچیم لی بود به غیرازمانتوم که رنگ لی بود..شالم که اونم ابی بود
هههههه..
مثل همیشه که میشنم پشت فرمون عینکمو گذاشتم به چشم...ادامسم توی دهنمم هی بادمیکردم میترکوندم
امروز ازاون روزااابود..ولی ستاره بدجور نگام میکرد نمی دونم چرا؟بخی بابا عشق وحالو بچسب....بعدم درعرض
دوثانیه ماشین ازجاش کنده شد...دقیقا تاخونه انیتا یک ساعت راه بودکه من نیم ساعت رفتم..چیه مگه؟دست
فرمون خوبه...چون باباجونم برام ازامریکا برام معلم رانندگی اوردن )):
ستاره:وااییییییییی بااااااااااااااااااااارررررررررررررررررررراااااااااااااااااااااان
باران:چته؟ترسیدم
بعدم شیک ادمسو میترکوندم
ستاره:دیونه ..اگه تصادف میکردی چه غلطی میکردی؟
باران:نترس..چپ نمیکنه
خیلی ریلکس یعنی قشنگ معلوم بود میخواد خفم کنه..دقیقا بعدازپنچ دیقه انیتا امد
انیتا:سالممم چطورین؟
باران:مرسی توخوبی؟بریم
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انی:مرسی عالیمم..بریم
ستاره:فقط خواهشا اروم برو
انیتا:میگم مگه تونیم ساعت پیش نگفتی تازه راه افتادی؟
باران:خب؟
انیتا:پس جطور نیم ساعت جلوی در خونموبودی؟
ستاره:چون سرعتش عین جته
انیتا:واییی باران خواهش دیگه حوصله کالنتری ندارم
باران:بخی بابا...اشنا داریم
انیتا:چطور میتونی همچین حرفی بزنی وقتی پدرت ایرانه؟
ستاره:حق با انیتاس...
انیتا:باران یه سوال؟
باران:ها؟
انیتا:این چه وضعشه؟
باران:بگو
اصال اروم نمیرفتماااااااااااا سرعت  90تابود
انیتا:میگم تو دوباره هک کردی؟
باران:چظور؟
خیلی سعی کردم ازاین سوال ناگهانیش شکه نشم...خیلی سعی کردم اون قیافه ستاره رو وقتی اونطور نگاش
کرده رو نادیده بگیرم
انیتا:هییچی حرف میزنیم بعدا
باران:باش..فقط نیستی خودش میاد؟
انیتا:اره
باران:پس بریم جایی همشگی
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ستاره:باران بخداااا میزنمنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اروووووووووممممممممممممممممم
انیتا:روانییییییی سرعت  100تاست
باران:بخی بابا اهنگتو گوش بده
دقیقا سه ربع بعدش جلوی کافی نگه داشتم ...
باران:رسیدیم برزین پایین
ستاره:رفتیم خونه خودت جواب پدرتو بده خوب؟قیافتم شبیه گربه شرک نکن
باران:اچیییی.....
ستاره:گمشو پایین
باران:باچ
بعدم با بچه ها رفتیم توی کافی شاپ که دیدیم هستی هم رسیده
ستاره:
واقعا نگران باران بودم...بااین کارای که این میکنه معلوم نیست چه بالیی سرش میاد...که البته خدانکنه اتفاقی
براش بیوفته...امروز وقتی توی سایت داشتم میگشتم...سایت هک شد...واقعا چیزه غیرقابل باوری بود...وقتی
اطالعاتش روگرفتم دیدم باران....این دختره واقعا نابغس توی هک...فقط نمی دونم کدوم انتخاب کرده...نمی دونم
میخواد کدوم هکرباشه کاله سفید؟کاله سیاه؟که فکرمیکنم کاله سیاه رو انتخاب کردم...بااین شناختی که ازاباران
پیداکردم...کاله سیاه هیجانش بیشتره به قول باران.....بهم ثابت شده که باران فقط دنبال هیجان...واون امروز
بودکه قلبم امد توی دهنم چون راه یک ساعت وخورده ای رو نیم ساعته امده....من قبال باانیتا دوس بودم میشه
گفت یه چیزایی میدونه..ولی باران نمی دونم که قبال باهم دوس بودیم...فقط خدارحم کرد به باران امروز بااین
سرعتش مطمئنم اگه ماشین دیگه ای بود حتما چپ میکرد...هوف خدا به خیربگذرونه:
باران:خب چی میخورین؟
ستاره:بستنی
هستی:نسکافه
انیتا:منم بستنی
باران:اومم خودممم..بستنی نسکافه کیک
چشام گرد شد
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ستاره:چطوری میخوای بخوری؟
باران:کاری نداره که..اول نسکافه میخورم گرمم بشه بعد بستنی میخورم سردم بشه..یابرعکس اول بستنی
میخورم سردم بشه وبعد نسکافه میخورم گرمم بشه خوبه؟
نه واقعا کودک درون باران فعاله واین خیلی خوبه....دقیقا میتونم بگم یه کودک درون 3،4ساله شیطون که ازدیورا
صاف میره باال
انیتا:عالیه
باران:انی تو چته؟
انیتا:هیچی .....
باران:معلومه
بعدم خیلی شیک ادامسشو بادکرد ترکوند
هستی:من بدم میاد نکن
باران:فدای سرم...بدت نیاد
هستی:خیلی لوسی باران
باران:اوهوم میدونم داداشیم میگه..ولی تقصیرخودم نیست که
انیتا:خداشانس بده
باران:ساکت بابا...خل
ستاره:باهاش موافقم
هستی:ولی خدایی باران...تو حوصلت سر نمیره توی فامیل؟
باران:چرا سربره؟شما خل و دیونه هاهستین منو سرگرم میکنید دیگه...
یعنی میخواستم بزنمششششششش دختره پرو انگار داره بادلقک حرف میزنه...بعدازاین حرفش خیلی ریلکس
پاش انداخت روی اون یکی پاش روشو کرد طرف پنجره ...وادمسش رو دوباره ترکوند...بعدشم خیلی ریلکس
سرشو برگنندون یه خنده دوندون نمازد
هستی:زهرما
باران:توجونت فدام شی
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انیتا:حاالبخی این حرفارو...دانشگاه رو چیکارمیکنی؟باران میدونمی چقد رعقبی؟
باران:هوف..شروع نکن فعال که ازدست قسردر رفتم....بعدم همش تقصیر این رادمنشه به منچه
هستی:یعنی اصال تقصیر تونیست؟
تا باران امد حرفی بزنه گارسون چیزایی که سفارش داده بودیم رو اورد...امروز بعدازاینکه باران سیستم رو ازهک
دراورد براش یه پیام فرستادم بلکه دست ازهک کردن برداره"(..بازی خوبی نیست..پاتوبکش کنار")اونم با اسم
مستعارم که پیشنهاد ارین بود..واقعا پیشنهاد خوبی بود....که اسم پرنده بزاریم..اخه یکی ازگروه های مافیایی
اسامی حیون گذاشته..یکی دیگه ازگروه های مافیایی اسم متسعار گذاشتن...گروه مافیایی ما دومین گروه مافیایی
توی جهانه که کال باهیج کسی شوخی نداره...بیشترهم توی کار اسلح است.....):ولی یه تصمیمی گرفتم اونم اینکه
حقیقتو بگم...یعنی بگم که حافظم برگشتم بگم چرا نذاشتم پزشک معاینم کنه...چون اون پزشک ازطرف یکی
ازگروه های مافیایی بودکه زیر دستمون بود البته مثال زیر دستمون بود دراصل خبر میبرد میوورد...مطمئنم
درمانم نمیکرد میکشتتم..
هستی:ستاره کجایی؟
ستاره:هوم!همینجا
باران:معلوم سه ساعت داره صدات میکنه..بچه هااا یه نظر؟!
انیتا:چی؟
باران:پایه ای کوروس هستین؟
بااین حرفش شکه شدیم...
انیتا:تو ادم نمیشی؟حتما باید پدرت یه چیزی بهت بگه؟
باران:ععع ضدحاال....برای من بدمیشه
ستاره:نه خیرخانومی برای هممون بدمیشه...مخصوصا که االن بابا اینای منم برگشتن
انیتا:جدی؟کی؟
باران:امروز
هستی:باران خیلی کله خرابی
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باران:میدونم...بعدم چیزی نمیشه..فوق فوقش بابا دوتا داد سرم میزنه یه پنج شیش ماه پول توجیبیمو قطع
میکنه..یه دوهفته نمیزاره بیام ازخونه بیرون...باباجونم پول تو جیبیمی قطع میکنه..درنهایت پدرجون مجبورم
میکنن برم نیوریک پیش داییم برای ادامه تحصیل همین
فقط داشتیم با دهن باز وچشای گرد شده نگاهش میکردیم
سه تامون باهم:همین
باران:زهرمار...ترسیدم..خب همین همین که نه..من تازه اسون گرفتم ...
هستی:بازخوبه اسون گرفتی...
انیتا:بعد تو ازچند نفرپول توجیبی میگری؟
باران:خب به نکته خوبی اشاره کردی..به خاطراینکه تنهانوه ای دختر پدریم هستم..هم ازباباجونم..هم خان
عمو...اوممم بابام که جدا....ازطرفی پدری هم چون میشه گفت منو خورشید و مهتا کوچیک ترین نوه ها هستیم
ازپدرجونمو خان داییم پول توجیبی میگریم
هستی:بدنگذره؟
باران:نه نمیگذره...ولی خدایی به خوب نکته ای اشاره کردی اصال خان عمو رو یادم نبود
انیتا:چطور؟
باران:میدونی که دوست خان عموم پلیسه
ستاره:درجشون چیه؟
باران:اومم فکرکنم درجش سرهنگ دوم باشه...
هستی:راستی باران..یکی ازعمو های پدرتم پلیس بود درسته؟
باران:اهوم...سرلشکر...
ازدست این دخترشیطون...بااینکه میدونه چه خبره اطرافش بازم هک میکنه؟..ولی من باید بهشون اطالع بدم
باران:ستاره..توچته هی میری توهپروت؟باباگوشیت خودشوکشت
ستاره:باش بابا...
روی گوشیم اسم اقای کیانفر خودنمایی میکرد..نمی دونم چرا ترسیدم...ولی جواب دادم
ستاره:سالم
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اقای کیانفر:به ستاره خانوم!کجایی؟
ستاره:اوم ..بابچه ها امدیم کافی شاپ
اقای کیانفر:خوبه...باران خوبه؟
ستاره:بله خوبه
اقای کیانفر:ستاره!امروز میایی اینجا برات ماشین میرفستم همون کافی شاپی که هستین
ستاره:چیزی شده؟اتفاقی افتاده؟
اقای کیانفر:برای ماا نه..ولی برای توچرا..ستاره دفعه اخرته که چیزی رومخفی میکنی
واییی اینا ازکجا متوجه شدن؟
ستاره:معذرت میخوام..میام توضیح میدم.
اقای کیانفر:حاالشد...تایک ساعت دیگه برات ماشین میرفستم...به بچه هاهم بگو برن خونه براشون بهتره..امشب
کمتر توی خیابون باشین بهتره
ستاره:چیززی شده؟
اقای کیانفر:خودت بهتر میدونی...یه سری ادم به عرضه که خیلی فکرمیکنن زرنگن دور زدن مارو...
ستاره:خب؟
اقای کیانفر:خب چی؟
ستاره:عع چیزه میشه من...
اقای کیانفر:یه بار اجازه دادم بسه...ستاره تایک ساعته دیگه اینجایی بچه هارم بهتره برگردونی....اصالدلم
نمیخواد اتفاقی بیوفته.خب؟
ستاره:حتما
باران:کی بود؟
ستاره:هیچی من بایدبرم..فقط بچه ها شماهام زود برین خونه
باران:چرررررررررررررااااااااااااااا
ای دردو چرا....اخه مگه میتونم بهش بگم که امشب قرار بگیر بگیر راه بندازن وادم کشی...مگه میتونم بهش
بگم؟ای خداا
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ستاره:نمی دونم...به خاطرخودتون میگم من برم بای
باران:باچ بلو بابایییه
هستی:بای
انیتا:بای
بعدازاینکه من رفتم به انیتا یه اس دادم که سریع باراون متقاعد کننه که برن خونه...همون موقع رانند رسید
حاالخوبه گفته بودن یک ساعت دیگه....
نزدیکایی خونه اقای کیانفربودم که انتیا اس داد باران رو راضی کرده ...واالنم خونن
اخیش اینم ازاین..بالخره رسیدم..وقتی رسیدم همه اونجا بودن ...فقط اترین نبود...که بعد متوجه شدم برای
معامله که سرمون کاله گذاشتن به خیال خودشون رفته ):بادم شیز بازی کردن همینه......
باران:
نمی دونم چرا انقدر اانتیا اسرار داشت زودتر بریم خونه....ازطرفی هم خودم بدم نمی یودمد...توی راه که بودم باز
اون دختره لکسی بهم زنگ زد
ولی من باز قبول نکردم ببیننمش...من باید سردربیارم چه خبره شده به جون میخرم خطر سرلب تاب رفتن بابا
..ولی این کارو میکنم
بالخره رسیدم...هیچ کسی خونه نبود....هوف بازکجا رفتن؟به مامان زنگ زدم گفت خونه پدرجونه...
باران:سالم مامان کجایی؟
مامان:خونه بابا!تونمیایی؟
باران:مهتاو خورشید هستن؟
مامان:نه نیستن
باران:خب پس من نمیام سالم برسونید
مامان:باران جان باباگفتن برای شام حتما باید بیایی خب؟
هوف ازاون دستوریا بود که اگه نمی بگی نه
باران:چشم...خودم میام
مامان:باش مامان خدانگهدارت
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باران:خداحافظ
بعدازاینکه تماس قطع شد رفتم سرلب تابم...ولی قبلش لب تاب بابارو اوردم..خیلی ریسک بزرگی بود...واقعا
ترسیده بودم تاحاال ازاین غلطا نکره بودم
چون میدونستم اگه بابامتوجه بشه کلمو میکنه....چون من لب تاب دومی باباروبرداشتم...لب تاب اولیش عیب
نداره این دومیه مهمه که برای کارش...نمی دونم چرا اصال رفتم سراغ لب تاب بابا...بااینکه میدونم شغل باباچیه...با
این فکررفتم لب تاب رو گذاشتم سرجاش..رفتم سراغ لب تاب ستاره....مطمئنم یه چیزی میدونه....امدم وارد بشم
که ...هوف رمز میخواست...چرا هواسم نبود؟کال بی خیال لب تابش شدم...رفتم سراغ لب تاب خودم...باید ازراه
هک وارد سیستمش میشدم...وقتی وارد شدم....یه پیغام برام امد نوشته بود ازطرف ابلیس("بهتر سرعقل بیایی
کوچولو")وایی این کیه بود دیگه؟....وایی خدااا لب تابمو هک کرده بودن....یعنی کی این ابلیس؟حتی ازاسمشم
چندشم میشدم یه جوری میشدم بااین اسم مزخرفش اه اه....هوف....حالم خیلی گرفته بود تا اینکه ردشو تونستم
پیداکنم...ودراخر هک...کل سیستمش روهک کردم
داشتم برای خودم میگشتم توی لب تابش همه عکساش رو زیرو رو کردم بهش نمی خورد ایرانی باشه اخه بور بود
عین خارجیابود...هیکلی بور بهش میخورد  23،24سالش ...داشتم سیستمش رو زیرو رو میکردم که یه عکس
دونفر نظرمو جلب کرد خودش بود بادوستش...دوستش هیکلی تربود..چهارشونه...توی عکسم تیپ سرمه ای زده
بود...چشاش سبز ابی بود...بور سفید بود..موهاشم مشکی پرکالغی بود...واییی خدااا اخماشم توهم بود....من این
موخوامم.....اوه اوه اگه االن بردیا بود کلمو میکند.....میخواستم سیتمش رو ازهک خارج کنم ولی اول براش یه
پبغام گذاشتم("عقل نخواد به سرم بیاد باید کی رو ببینم شیربرنج؟")....ولی خدا پدر این کالسا زبان رو بیامرزه
....هوف حوصلم سررفته بود...توی یک تصمیم ناگهانی رفتم سراع سایتی که عضوش بودموقتی واردشدم...چندتا
عکس اسلحه جدید بود که یکیش رو توی اتاق بابادیده بودم واین واقعا منو میترسوند....نمی دونم چراااا هاااا؟
یک خطم پایینش نوشته بود که بلد نبودم رمز گشایی کنم....به خاطراینکه حوصلم بیاد سرجاش سایت رو هک
کردم وقتی سایت رو هک کردم چندتا خط دیگم اضافه شد اوناروتونستم رمز گشایی کنم یکی ش این بود(امشب
ساعت  9گروه های یک و دو اماده باش)
دومیش این بود که هم تعجب کردم هم ترسیدم(بهادر خان برگشته مواظب باشین)هوف چرا انقدر ترسسیدم نمی
دونم؟
به لطف عمو جون این زبان رمز گشایی رو بلد بودم ازبس گیردادم بهشون که میخوام یاد بگیرم...عموجونم
بعدازاسرارهای زیاد من قبول کردن ....
بخیال سایت شدم..رفتم یه دوش کارامو کردم راه افتادم به سمت خونه پدرجون نمی دونم چرا ترسیده بودم چون
هیچ چیزی این سایت مثل ادم نبود ....خیلی غیرعادی بود....توی راه بود که گوشیم زنگ خورد راشا بود هوف
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باران:بله
راشا:سالم باران خانوم بی عصاب خوبی؟
باران:ممنون!کاری داشتی؟
راشا:اره
باران:بگو
راشا:میگم باران فکر کردی روی پیشنهادم؟
باران:اره
راشا:خب؟
باران:باش قبول کی قرار بزاریم؟
راشا:فردا خوبه؟ساعت 5جاش رو هم اس میکنم
باران:باش فعال
راشا:فعال
توی یک تصمیم ناگهانی قبول کردم که ببینمش دقیقا دودیقه بعد اس امد بلد بودم کجاس نزدیک دانشگاهمون
بود
بالخره بعدازیک ساعت چهل وپنچ دقیقه رسیدم همون موقع خورشید مهتام رسیدن اخ جووون تنها نیستن
درضمن ازاین فکرو خیالم درمیام):
ستاره:
استرس بدی داشتم...نمی دونم چرا؟نگران اترین بودم...شاید بی دلیل بود شایدم نه..توی پذرایی نشسته
بودیم....به غیرازمن بهادر خانو بردیا وبهبودو مامان باران بودن...ولی خود باران خواب بود..معلوم نیست تاصبح چه
غلطی میکنه که تا ظهر خوابه....امروز قرار بعدازامدن بهبود...بهادر خوان یه زنگ به دانشگاه بزنن ههه الهی
بگردم برای باران...همون موقع صدای درامد..بعدش هم اترین...به چشام اعتماد نداشتم واییی خداییی من اترینم
تیر خورده؟
ستاره:اترین!
اترین:سالم!چیزی نیست
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بهادر خان:چیزی نیست؟یعنی چی؟
اترین:بزارین برسم میگم
مامان باران:رسیدی بگو!
اترین:چشم زن داداش...توی راه پلیس دنبالمون کرد ماهم فرارکردیم..همین
عمرا اترین یه همیچین کاری بکنه...محاله
بهادر خان:اترین مگه من باتو شوخی دارم؟
اترین که قشنگ به خودش امد یعنی مسخره بازی تموم....
اترین:غلط کردم خان داداش...حواسم نبود ناغافل یه تیرکوچولو خوردم..همین
ستاره:ازدست تو!
اترین:جدی؟
ستاره:هوم؟چرااینجوری نگام میکنی؟
راستی دیشب به باران گفتم که به بابااینا گفتم که حافظم برگشته):
اترین:بگیرم بزنمت...دلم خنک شه؟
ستاره:دلت میاد؟
اترین:خب مسئله همین جاس دلم نیماد....ولی دارم برات دختره پرو
ستاره:خودتی
بهادر:بسه دیگه...بردیا برو اون تلفن بیار
اترین:بازچی شده؟به کی میخوای زنگ بزنی؟
بهادرخان:یوسفی..
صدای باران همون موقع امد
باران:سالمممممممممممممممممم..من تشریف اوردم..صبحم بخیر
بردیا:بزار بیایی پایین بعد برای خودت نوشابه بازکن
باران:باش....عمو...دستت چی شده؟
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جواب اینو چی بدیم؟
اترین:هیچی
باران:عع جدی؟دستی که هیچیش نشده رو میبندن؟گچ میگرن؟
اترین:باران
باران:هوم!
بهادرخان:باران...این طرز حرف زدن بابزرگترت نیست
باران:ولی بابا...
بهادرخان:به جای چشم گفتنه دیگه؟
باران....:
بهادرخان:نشنیدم
همیچن گفتن نشیدم من سرمو به جای باران به معنی اره فهمیدم تکون دادم
باران:چشم
بعدم راهشو گرفت رفت طرف اشپزخونه
اترین:باران!
باران:طبق معمول به من هیچ ربطی نداره
وایی خدااا...االنکه اشکش دربیاد...هوف
اترین:خب خان داداش...من االن بارانو چیکارکنم؟
بهادرخان:الزم نکرده کاری بکنی....
بعدم رفتن توی اشپرخونه هوف...
بهبود:واقعا چرا این انقدر لوسه؟
مامان باران(خاله بهار):بهبود!
بهبود:غلط کردم
دقیقا پنج دیقه بعد باران بانیش بازامد..واین یعنی اینکه همه چی حله...اوفیششش
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باران:دستت بهتره؟
اترین:بله
باران:نوموگی شی شده؟
اترین:خوردم زمین
باران:اهاااان..مواظب باش خوب
ازاون اهاااانااابود.....
باران:من برم سرفیلمم فعال
بعدم جیم زد رفت باال
بردیا:غلط نکنم داره یه کارایی میکنه
بهادرخان:ازاون دختره الینا خبری نشد؟
بردیا:نه..مایلکم حرفی نمیزنه....
بهبود:فقط یه خبره دست اول داریم
بهادرخان:چی؟
بهبود:جوزف..پسرمسیح...یه سری اطالعات به دست اورده....
بهادرخان:ازکی؟فقط شانس بیارید ایندفعه چرت نباشه
بهبود:نه چرت نیس!
بهادرخان:خب؟
بهبود:این اطالعات ازیه دختره ویه پسره ...دختره توی هک حرف نداره یه جورایی دنبالشن ولی دستشون بهش
نرسیده....پسره هم مشناسید...امیرسام..
بهادرخان:خب داره جالب میشه...
بهبود:امیرسام بالخره تونست....معامله اسلحه های که ازچین واردمیشه روببند..دقیقا تادوماه دیگه...واردمیشه...
بهادرخان:خوبه...افرین..نه خوشم امد پسرخودمی
بهبود:درس پس میدیم
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بهادرخان:عموجون درجریانن؟
بردیا:بله...همین امروز پاشا بهشون خبرداد
بهادرخان:راستی..مجدم داره درد سرسازمیشه....فقط رادمنش به دردمیخوره...بقیه رو ....
اترین:به عموجون بگیم؟
بهادرخان:جرات داری کاری رو بدون هماهنگی انجام بده
اترین:باش غلط کردم...من برم استراحت فعال...
ستاره:فعال
خب اینم ازاین .....بالخره مجد میره کنار اخیشش....خیلی داشت سروصدا میکرد
بهادرخان:ستاره
ستاره:بله!
بهادرخان:ازکارای باران خبرداری؟نگرانشم..معلوم نیست داره چه غلطی میکنه...یه مدتی هست کل سیستماو
رمزا ریخته بهم
ستاره:فعال که کارخواصی نکرده
بردیا:هنوز خواهرمنو نشناختی...نمیاد بهت چیزی بگه....باید خودت مچشو بگیری..نمی تونی خودم هستم
ستاره:نمیخوام که دستش بشکنه....خودم هستم شماهم به کاراتون برس
بردیا:امردیگه؟
ستاره:نبود
بردیا:هووو بامافوقت درست حرف بزن....
بهادرخان:بسه...سرم رفت..میخوایین حرف بزنید برین بیرون تا جفتتون پرت نکردم بیرون
خیلی شیک خفه شدیم):
همون موقع تلفن روبرداشتن..
خاله بهار:به کی زنگ میزنی؟
بهادرخان:یوسفی
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یاخدااااااااااا
بعدازقطع شدن تلفن...من کال خفه بودم...چون ازاون موقع هابودکه وحشتناک عصبانی بودن وکسی جرات نفس
کشیدن نداشت...کال چشاشون به سرخی میزد...همیچن دادزدن اترین..اترین که سهله صدتا خونه اونطرف ترم
شنیدن...باران واترین سریع امدن پایین...الهی بگردم اترینمووو.وو یایه تیشرت وشلوارک بود
اترین:چی شده خان داداش؟
بهادرخان:االن باید بفهمم خانوم  20روزازدانشگاه اخراج شده؟
کال داشتن باداد حرف میزدن....طوری که کل خونه روی ویبره بود..بارانم که هییچی قیافش رنگ گچ دیوار
اترین:خ.ب...خب
بهادرخان:خب چی؟باران
من یکی که سکته ناقص زدم
بهادرخان:حاال باردامنش کل میندازی توی دانشگاه اره؟
باران:بابا غلط کردم
بهادرخان:تاشیش ماه ازپول توجیبی خبری نیست....درضمن...تاقبل ازاینکه خودم برم پروندتو بگریم درس بی
درس
باران:بابایی
بهادرخان:ساکت..حرف نزن...
چشای بهادر خان قرمز قرمزبود...رگ گردنشم زده بودب بیرون اوه اوه
بهادرخان:خب پس رادمنش رومیشناسی؟
باران:م....من...من غ...من غلط بک...من غلط بکنم
بهادرخان:درس بی درس...افتاد؟
خاله بهار:بهادرجان االن عصبانی هستی...توی عصبانیت تصمیم نگیر...باران برو باال سریع
بردیا:مگه مامان باتو نیس
همچین سرش داد زد جیم زد رفت باال منم داشتم میرفتم که..
بهادرخان:که هیچ خبری نیست؟هوم؟
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خدااا(:
ستاره:غلط کردم بهادرخان
بهادرخان:جدی؟ببینم...سرکیو کاله میزاری؟فکرمیکنی همایون بفهمه زندت میزاره؟
همایون اسم بابایمم بود...وباید بگم که عمرا
ستاره:غلط کردم ....همین یه دیفعه
بهادرخان:عمرا...
اترین:خان داداش غلط کرد...همین یه دفعه ببخش
بهادرخان:وقتی میگم نه یعنی نه.....وقتی مقامش روگرفتم میفهمه یه حرفو ده بارنمیزنن
گرفتن مقام=مرگ
ستاره:غلط کردم..هرکاری بگین میکنم ..فقط مقام نه..خواهش
خاله بهار:بهادرجان!
فقط خاله بهارمیتونست بهادرخانو راضی کنه
بهادرخان:فعال کاری بامقامت ندارم....همین یه دفعه روبه خاطر بهار میبخشمت..ولی دفعه دیگه تکرارشه خودت
میدونی ستاره..افتاد؟
ستاره:بله
بهادرخان:حاالهم جلوی چشمم نباش...تاببینم جواب همایونو چی بدم برو
یعنی جیم توی اتاقم...من تورومیکشمت باران....اصال دلم نمیخواست برم ببینمش...ولی وقتی سرشام نیومد واقعا
نگرانش شدم...وقتی رفتم توی اتاقش دیدم خواب خیس عرق...وقتی به پیشونیش دست زدم دیدم داره توی تب
میسوزه...وایی خدای من باورم نمیشه انقدر حساس باشه نسبت به بهادرخان...هرفکرمیکردم به غیرازتب
کردنش...سریع رفتم به بقیه خبردادم..دقیقا نیم ساعت بعدش دکترباالی سرش بود
اترین:
واقعا عصابم خورد بود...تاموقع شام ازش خبرنداشتم خیلی کم پیش میومد خان داداش اینطوری سرش
دادبزنه...وقتی ستاره اونطور سرمیزامد گفت باران تب کرده....واقعا ترسیدم...خان داداش واقعا تعجب کرده
بود..نگرانی میشد ازمولکول مولکول صورتش دید...حتی وقتی داشت اونطوری سرش دادمیزد...به خاطرنگرانیش
بودنه اینکه بالیی سر دور دونش بیاد...اونم تنها دخترش...حالشو درک میکردم بااینکه پدرنبودم.....سراسیمه
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رفتیم توی اتاق باران....واقعا حالش بدبود...ولی بدترازهمه حال خان داداش بودوومعلوم بود اعصابش ازدست
خودش خورده ..همیشه همینطوره وقتی باران رو دعوامیکنه حاله خودش بدمیشه....
هییی
خان داداش:سریع زنگ بزن دکتر اترین..بدووووو
دقیقا نیم ساعت بعد دکتر امد...
دکتر:چیزه خاصی نیست...
خان داداش:چطور چیزی خاصی نیست؟بچم داره توی تب میسوزه
دکتر:بهادرخان!شلوغش نکن...همش  2درجه تب داره
زن داداش:خوبه میگین دووووو درجه
خان داداش:بردیا کو؟
اترین:رفت ببینه کیه دم در
همون موقع دربازشد..سروش خان وارشام وبردیا امدن تو..اوه اوه
سروش خان:چه خبره؟باران چش شده؟
زن داداش:تب داره بچم
دقیقا درعرض سه سوت دکتر رفت کنار خودش امد...هرچی نباشه متخصص دیگه):
سروش خان:تب داره دقیقا  2درجه که امده پایین...شده 1درجه ونیم
خان داداش:خب میدونی سروش من اهل سرم نیستم...مثل بچه ادم قرص میدی بنویس
سروش خان:نکه من اهل سرم هستم!حرفایی میزنی بهادر
خان داداش:خود دانی....همین االنم باید تبش بیاد پایین
ازاون زوراااابوووود
سروش:هوم؟
خان داداش:همونی که گفتم
سروش خان:ازبچگیت زورگوبودی هستی
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خان داداش:اره ولی نه برای بچه هام
ارشام:حاال چش شده؟
همیچن خان داداش وسروش خان برگشتن نگاش کردن من به تغویض لباس نیازداشتم
ارشام:چیزخوردم
سروش خان:بروبیرون
ارشام:خان داداش غلط کردم..به جون بردیا
بردیا:توخلی به منچه؟
سروش خان:جفتتون بیرون
بردیا:خان داایی
سروش خان:میری یا؟
بردیا:خفه میشم
زن داداش:وای چیکارکنم بچم شام نخورده؟
خان داداش:بهبود..برو پایین بگو غذاشو بیارن باالبدو
بهبود دقیقا پنچ دیقه بعدش باسینی غذا باالبود
خان داداش:باران جان!بابا پاشوو...بابایی گل دخترم...
باران:نوموخوام قهلم
وایی خدااااااا من دلم ضعف رفت براش وای به حال خان داداش..اهان راستی دکترم مرخص کردیم رفت
خان داداش:ببخش بابایی...نگرانت شدم خب...
باران:راس میگی؟
خان داداش:معلومه...پاشوببینم..شیطون خانوم..معلوم نیست دیروز چندتا میرفته نزدیک بود ماشین دخترمنو
بگیرن
باران:غلط کردن
خان داداش:صدرصد...پاشو دیگه بابایی
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سروش خان:پاشو شیطون دایی.پاشو
بالخره باران عفو فرمودن وازجابرخاستن وغذا میل کردن..واال بخدازابس لوس بیش ازحدد
بعدازمراسم غذاخوردن باران خانوم همه رفتم سی خودشون...من که رفتم توی اشپزخونه شام بزنم ازبس گشنم
بود...شاممم به خاطرباران خانوم..شیش لیگ درست کرده بودن...میبنی؟بااش با خورشت قیمه..واییی من عاشق
این سه تابودم....اینم بگمااا خان داداش اینارو گفت درست کنن به خاطرمراسم اشتی کنون
):
ولی بالخره باهم اشتی کردن الهی شکر...ولی من به شخصه اصال دلم نمی خواد خان داداش عصبانی شه):
راشا:
بالخره موقش رسید....دقیقا تا نیم ساعت دیگه کل دارو دسته مجد جمع میشه....بالخره موفق شدم باران رو
راضی کنم که ببنمش...ازاین بهترنمیشد...بعدازاتمام این عملیات باید یه زنگ به دیوید بزنم...چون میخوام
چندوقت دیگه برم امریکا دیدنش...خیلی وقته ندیدمش بالخره جزای ازگروهشم):
دقیقا سرنیم ساعت رفتم پایین ...مجد و دارو دستش داشتن برای بهادرخان واقای کیانفر بزرگ نقشه میکشدن
ههه جوجه ها..دقیقا همون موقع دربه وردی به شدت بازشد....حدود  20نفر ریختن تو...همه سرتاپامشکی
مجد:چه خبره اینجا؟پس نگهبانا کدوم گورین؟
راشا:به خودت زحمت نده اقای مجد...
مجد:ازهمون اولم فهمیدم نمیشه بهت اعتماد کرد
راشا:پس چرا اعتمادکردی؟
مجد:خریت کردم
راشا:اونکه صدرصد
همون موقع بردیا امدتو:همه رو بکشین...به غیرازجناب مجد...باهاشون کارداریم
مجد:تودیگه کدوم خری هستی؟
اخه بردیا روی صورتش نقاب داشت):
بردیا:موقع مرگت میفهمی
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درعرض دوثانیه...تنها کسی که زنده بود فقط...مجد بود..رنگش پریده بود عین چی.....ومن فقط داشتم ازباالی پله
ها نگاه میکردم...درکمال خونسردی حقشه مرتیکه بی همه چیز
تا بردیا نقابش روبرداشت بهادرخان هم امدن تو....سریع رفتم پایین
بهادرخان:خودت باید کارشو تموم کنی...راشا رادمنش
راشا:چشم حتما خیالتون راحت
بهادرخان:اگه خیالم ازت راحت نبود االن اینجا نبودی
مجد:میخوای چه غلطی بکنی؟
راشا:معلوم نیست؟میخوام جون بی ارزشتو بگیرم...زیادی نفس کشیدی ....زیاد اکسیژن حروم کردی...بسته دیگه
بهادرخان:بیرون منتظرم
بهادرخان وبردیا رفتن توی محوطه ..منم کلتمو دراوردم گذاشتم روی خفه کن...
مجد:خیلی بچه ای راشا...توعاقل ترازاین حرفایی
راشا:هه هنوز دست برنمیداری مجد؟
دقیقا روبه روی هم استاده بودیم اسلحم رو نشونه گرفته بودم روی پیشونیش....
مجد:واقعا میخوای بزنی؟بزن
راشا:باش..
بااین حرفم ماشه روکشیدم...وبدن بی جون مجد روی زمین پرازخون......حالم داشت بهم میخورد دیگه...رفتم
بیرون که دیدم کیانفربزرگ هم ایستاده
کیانفربزرگ:تموم شد؟
راشا:بله تموم شد
کیانفربزرگ:خوبه....عالی بود...
بردیا:میگین چیکارکنیم همینطوری ولشون کنیم؟
کیانفربزرگ:ازتو بعید این حرف بردیا....اونایی که گرفتیم تکلیفشون معلومه....اونایی هم که مردن....حتی ارزش
خاک کردن هم ندارن....کل ویالرو بفرستین روی هوا طوری که فقط خاکسترش بمونه.....
راشا:اگه اجازه بدین من برم..خیلی خستم
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بهادرخان:مشکلی نداره میتونی بری
راشا:با اجازه
سریع راه افتادم سمت خونم..خب اینم ازمجد اخیش..حقش بود...مجد فقط یه زیردست بود....کل گروهش
زیردست بهادرخان وکیانفربزرگ بود....
دقیقا سر5توی کافی شاپ بودم.....میشه گفت کافی شاپ جمع جوری بود...فقط هم یک طبقه داشت فضا نیمه
تاریک بود....وقتی رفتم تو باران رو سریع پیداش کردم ..گوشه ترین میزنشسته بود....سریع رفتم طرفش ....جون
حواسش اینجاها نبود باصدای سالم من پرید ازجا
باران:وای چته ترسیدم؟بلدنیستی مثل ادم بیایی؟
راشا:عذرمیخوام
باران:خیلی خب بخشیدم میتونی بشینی
فقط حیف دختر بهادرخان بود..وگرنه همچین میزدمش...
راشا:خب چی میخوری بگم بیاره؟
باران:بستنی شکالتی باچتر...بانسکافه کیک شکالتی
راشا:امر دیگه؟
باران:میخوایی بی مزه بازی دربیاری زنگ بزنم اترین بیاد دنبالم برم
اوه اوه...اگه اترین میفهمیدسرمو میزد
راشا:باش غلط کردم..
باران:دفعه اخره ها؟
راشا:چشم...
به گارسون که اون طرف تر ایستاده بود اشاره کرده م بیاد اینطرف ...بعدازدادن سفارشات به گارسون شروع
کردیم به حرف زدن
راشا:ببین باران...واقعا کارمهمی باهات داشتم که گفتم بیایی ببینمت
باران:خب چه کاری؟
راشا:ببین باران من میدونم توهک میکنی...فقط میخوام به حرفام گوش بدی..خب؟
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باران:اول اینکه توازکجا میدونی؟
راشا:فکرمیکنی شمارتو روازکجااوردم؟
باران:چه میدونم گفتم ازبچه ها گرفتی
راشا:نه خیر ...دقیقا همون شبی که قراربود بهادرخان بیاد ایران توسایت مارو هک کردی یادته؟
باران:انقدر سایت هک کردم که یادم رفت خب؟
راشا:خب این خیلی بده....من شمارت روازطریق هک به دست اوردم ..ببین باران تو توی هک نابغه ای خب؟جونت
درخطره...باید پاتو بکشی بیرون ازهرچی هکه
باران:چرا اینو به من میگی؟اصال این چیزا به توربطی نداره
راشا:قبول...اصالهرچی تومیگی درست...ولی فقط به عنوان یه دوست دارم بهت میگم باران...کارخطرناکیه...
باران:راشا چرا متوجه نیستی...من عاشق هکم..من عاشق هیجانم
ای خدا حاال من بااین زبون نفهم چیکارکنم؟ای کاش خود داداش اینجابود تااینو ادم میکرد
راشا:خیلی خب...قبول....
نمی دونستم بهش بگم یانه...ولی داداش گفته بودکه بگم...اگه کوتاه نیومد...گفت اگه چیزی شد همه چیش پای
من...هوف من خرم قبول کردم
راشا:ببین باران..اوممم
باران:چی چی میخوایی بگی؟
همون موقع گارسون سفارشاتمون رو اورد من فقط قهوه وکیک سفارش داده بودم...داشتیم چیزایی که سفارش
داده بودیم رو میخوردیم
باران:خب داشتی میگفتی
راشا:ببین من برات یه پیشنهاد دارم....تومیتونی بامن کارکنی...یعنی..یعنی ببین من توی گروهی فعالیت
دارم..خب؟
باران:دار هیجان انگیزمیشه..خب؟چه گروهی
راشا:خودت متوجه میشی چه گروهی...فقط ازت میخوام باهام هم کاری کنی
باران:بعداینطوری درخطرنیستم؟
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راشا:اینطوری خودم هستم ....بعدم میدونم داری چیکارمیکنی
باران:اصال چرا من باید بهت اعتمادکنم؟
راشا:ازاونجایی که من توروخیلی وقت میشناسم...ازاونجایی که انقدر نصبت بهت شناخت دارم که خودتم
خبرنداری باران خانوم کیانفر
باران:اینا باعث نمیشه من بهت اعتماد کنم
راشا:اصال میدونی تو اون سایتی که عضو شدی چه سایتیه؟
باران:توازکجا میدونی؟
راشا:بهت گفتم که...من خیلی چیزا درموردت میدونم..حتی میدونم لکسی هم باهات تماس گرفته
باران:راشا دارم خلم میکنی...مثل ادم حرف بزن
راشا:باش...ببین باران منو لکسی هم کاریم..خب؟توی وقتی اون سایت روهک میکنی دنبالتن...فقط شانس اوردی
که اول لکسی ومن متوجه شدیم ...هنوز کسی چیزی نمیدونه
اره خیره سرم کل گروه هایی مافیایی دنبالشن
باران:یعنی من باید قبول کنم که باهات همکاری داشته باشم؟انوقت درامانم؟بعد میشه بگین جواب بابارو چی
بدم؟
راشا:مثل همیشه..همیشه چیکارمیکردی؟فقط ایندفعه درامانی...هیچ کسی هم جرات نمیکنه بیاد سراغت...
باران:باید فکرکنم
راشا:باش..فقط تاکی؟
باران:سه روز دیگه خبرشو میدم..من باید برم فعال
راشا:فعال...منتظر جوابت هستم
سه روز بعد:
دقیقا سه روز ازدیدار منو باران میگذره امروز باران زنگ زدو موافقتش رو اعالم کرد...فقط باید یه ذره تغیرقیافه
بده....چون دیوید خوب دختر بهادرخان رو میشناسه ازطرفی به داداش قول دادم
باران:
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نمی دونم روی چه حسابی قبول کردم که با راشا وگروهش هم کاری کنم..؟شاید..شاید ازروی کنجکاویه...ولی
ازاین میترسم بابابویی ببره..انوقت که خونم پای خودمه...هوف خدایا خودت کمک کن من فقط خودتو
دارم....میخواستم به ستاره بگم که قبول کردم با راشا همکاری کنم..ولی یه چیزی مانع میشد...مثل قضیه هک
کردنم ازش پنهون کنم...نمی دونم چرا؟حتی ازاترین پنهون کردم...واقعا جای تعجب داشت برای خودم...چون
اولین کسی که ازکارام باخبر میشد اترین بود...هوف
نمی دونم روی چه حسابی روی راشا رادمنش حساب باز کردم..نمی چرا بهش اعتمادکردم...ولی هرچی بود قبول
کردم برم توی گروهش به اسم الینا ..راشا بهم گفت نه باید اسم و فامیلی خودمو بگم..چرا؟وقتی ازش پرسیدم
گفت خودت به موقعش متوجه میشی....واقعا سردرنمیوردم....واین باعث میشد کنجکاویم بیشتر تحریک بشه...به
گفته راشا حتی باید قیافمو باگریم تغییربدم...واین یعنی فاجعه...اخه من چه بهونه ای باید مامان وبابا وبردیا
وبهبود اترین راضی کنم؟هان؟
البته راشا مگفت راهش روپیداکرده....فعال که بهش اعتمادکردم..پس باید تا اخرش بهش اعتمادمیکردم..ولی
اخرکجابود؟اصال این گروه چی بود؟کارشون چیه؟
وقتی وارد سایتشون شدم به عنوان یک عضو رسمی تازه وارد...ترسیدم..برای اولین بار ازهک ترسیدم..ازکارای
که کردم ازسایتایی که هک کردم...ازتلفنایی که بهم میشد....ازحرف راشا وقتی گفت لکسی رومیشناسه..چون
دوباره لکسی بهم زنگ زد...گفت به مدت چند وقت امدن ایران...نمی دونم به چه دلیلی امدن...
ولی اینو میدونم برام کارت دعوت فرستاده..به عنوان یه عضو تازه وارد توی گروهشون.....وقتی ازلکسی پرسیدم
کارت دعوت چیه...بهم گفت یه جشن برای اعضاءگروه که برای توگرفتن...اعضاءاصلی گروه امدن ایران به
افتخارتو...نمی دونم چرا؟مگه من کیم؟من فقط باران کیانفرم همین...که به هک عالقه خاصی داره
امشب شب مهمونیشون ومن باید باشم به گفته راشا ولکسی....ولی چه بهونه ای برای بابابیارم؟وقتی به راشا گفتم
گفت بگو تولد یکی ازبچه های دانشگاست که منم دعوت کردن....
منم رفتم همینو به باباگفتم...بعدازدوباره اسرار کردن قبول کرد به شرط اینکه سرساعت  9خونه باشم..خداروشکر
مهمونیشون ساعت  8تموم میشد....
خدایا خودت هوامو داشته باش..خیلی به کمکت نیاز دارم..ازاسترس وهیجان وزیاد دستام یخ کرده بود..ازساعت
 3رفته بودم اریشگاه ....این اریشگاهم راشا معرفی کرده بود....وقتی کار گیریمم تموم شد ...وقتی توی اینه به
خودم نگاه کردم ...خودم خودمو نشناختم...یه دختر سبزه باچشای عسلی...باموهای خرمایی...ابروهام همون بود
چون گفتم نمیخوام دست بهشون بزنی اونم قبول کرد...
من اصال این شکلی نبودم...گندمی بودم....موهام بلوطی بود...تا کمرم میرسید ولی موهای االنم کوتاه بود...چشام
طوسی مشکی بود...ولی چشای االنم عسلی بود...واقعا که گیریم چی کارمیکنه؟!
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لباسم پوشیده وسنگین رنگین بود(..عکس لباسش رو میزارم)
بالخره اماده شدم..بعدازحساب کردن امدم بیرون سوار ماشین خوشگلم شدم...بعدازیک ساعت که نفهیمدم
چطور گذشت ازبس فکرم مشغول بود رسیدم به محل برگذاری جشن....یه عمارت بزرگ بود که باید اول ازسنگ
ریزه ها عبورمیکردی....میشه گفت خارج ازتهران بود...عمارت قشنگی بود ولی من انقدر حالم بد بود اصال دقت
نکردم...کارت دعوتمو که نشون نگهبان دادم اول باتعجب نگاه کرد بعدم سریع منو به پارکینگ راهنمایی
کرد..وقتی رفتم توی پارکنیگ میخواستم پیاده شم درو برام بازکردن..نمی دونم چرا..ولی اون سه تا نگهبانی که
اونجابودن...تعظیم کردن به نشانه احترام اینا یعنی چی؟وقتی رفتم بیرون تابرم توی سالن...چندتا نگهبانم دم
وردی ایستاده بودن..
نگهبان:اسمت؟
من:الینا
نگهبان:اوه عذررمیخوام بفرمایید
وااینا چشونه؟
وقتی رفتم تو...یه دخترکه کال شکل غربی ها بود امدجلو محکم بغلم کرد...خیلی خوب هم فارسی حرف میزد
دختر:وایی عزیزم مرسی که امدی..خیلی خوشحالم کردی
من:ممنون...
دختر:میدونم نشناختی ...من لکسی ام عزیزم
پس لکسی این بود..میشه گفت مهربون بود...پوست سفید چشای سبز....قدمتوسط...پوستشم که سفید عین
غربی هاااا..ولی خیلی خوشگل ونازبود...توی نگاه اول بدجور به دلم نشست...
من:خوشبختم لکسی جان
لکسی:خوشحالم که خودمونی برخورد میکنی...بیا ازاین طرف
اول مانتو شالمو تحویل دادم بعد دنبال لکسی راه افتادم
رفتیم پیش گروهی که میشه گفت وسط سالن ایستاده بودن
لکسی:وای بازشماها که وسط ایستادین؟
واوو راشارووو چع تیپی...کال خاکستری
راشا:ببخشین لکسی جان..همش تقصیر مایکل
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واشاره کرد به پسر بغل دستیش..توی یک نگاه میشه گفت جذاب بود
جای تعجب داشت اخه همشون زبان فارسی روخوب بلدبودن
مایکل:تقصیرمن ننداز راشا
واما پسری که روبه روی این دوتا ایستاده بود..کال اخماش داشت عمارت رو جارو میکرد...سبزه بود..چشای قهوای
تیره..موهای قهوای که حالت داربود...کت شلوار شیری..صورت شیش تیغ به چشم برداری عجب هلویی بود):
پسره:بسه دیگه...سرمو بردین...لکسی نمیخوای عضو تازه رو معرفی کنی؟
نمی دونم چرا داشت باحرص میگفت...یعنی میخواست کلمو بکنه نمی دونم چرا؟
لکسی:عع امیرسام..
اخ جون بالخره اسم این هلوی اخمو روهم فهمیدم امیرسام..اخی
امیرسام:لکسی میدونی عصاب ندارم ....معرفی کن
اوه اوه...رسما میخواست گازبگیره وحشی
راشا:ععع امیر
امیرسام:معرفی نمیکنید برم؟
لکسی:باشه...ایشون الینا شارلوت
امیرسام:واقعا خوشبختم الیناااا
یه جور باحرص میگفت ولی روی کلمه خوشبتم یه جوری تاکید داشت نمی دونم فازش چی بود؟
مایکل:منم همینطور...خوش امدی):
من:ممنون
امیرسام:کارایشون توی گروه چیه؟
لکسی:هک
امیرسام:اها
ولی من امیرسام رو یه جایی دیده بودم..مطمئنم
راشا:خب...مابریم پیش بقیه...
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لکسی:باش..من والینا میریم تابقیه روبهش معرفی کنم
مایکل:ولی من هنوز موندم دیوید چطور راضی شد باویلیام همکاری کننن؟
امیرسام:یعنی واقعا نمی دونی؟
مایکل:چرا االن که دقیق فکرمیکنم بیشترمتوجه میشم..توفقط منو نزن
امیرسام:بروبابا
بعدم راهشو کشیدرفت
لکسی:کال همینجوریه
من:معلومه
بعد به همراه لکسی رفتیم تابقیه روبهم معرفی کنه
وقتی رسیدیم باالی مجلس اول یه تعظیم کوچولو کرد
دوتا مرد هیکلی نشسته بودن روی دوتا مبل سطلنتی ...واقعا ترسناک بودن....
لکسی به مرد اولی اشاره کرد:ایشون دیوید خان پدر مایکل ورئیس کل گروه
مردسمت چپی که فهمیدم اسمش دیویده یه خنده کریه کرد:واقعا خوشحالم که میبنتم الینا
لکسی به مرد سمت چپی اشاره کرد:ایشون هم ویلیام پدرجوزف...
ویلیام:واقعا خوشحال شدم بانوی به زیبایی شمادیدم
واقعا حالت چندشی بهم دست داد..ای ..واقعا ادم جلوی ویلیام معذب بود..نگاهش خیلی ه*ی*ز* بود...
من:به همچنین
دیوید:شنیدم توی هک حرفه ای هستی؟
من:کی همچین حرفی روزده؟
دیوید:لکسی...عروس گلم
قیافه لکسی عالی بود حالش داشت بهم میخورد..ولی بنظر که بامایکل خوب بود
دیوید:تاحاال کسی نتونسته سایتی که بهترین طراحان وهکرها درست کردن رو هک کنه...به جز تو
ویلیام:البته شنیدم دخترعقاب طالیی هم توی این کاروارده
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دیوید:منم شنیدم..خیلی دنبالشم...ولی باوجود همچین پدر امکان پذیرنیست بهش دسترسی داشته باشیم...ولی
باوجود کسی مثل الینا خیلی راحت میشه به سایتشون دسترسی داشته باشیم....
ویلیام:دقیقا..میشه گفت یکی ازبهترین سایتارو داره...
وقتی اسم سایت روگفتن...هنگ کردم...یادم امد خوبم یادم امد...همون سایتی که اسامی پرنده هارو گذاشته
بودن
لکسی:اگه اجازه بدین مابریم؟
دیوید:البته.....
لکسی:با اجازه
امیرسام:
رسما داشتم ازدست باران دق میکردم وای که اگه بهبود میفهمد باران یه همچین گهی خورده خودش
میکشتش..ولی من نه باید میزاشتم کسی باخبربشه که الینا همون بارانه...خودم به راشا گفتم بره سراغش...چون
میدونستم اگه دست ویلیام بهش برسه کارش تمومه ...بااینکه ازدیوید خوشم نمی یومد ولی حداقل دوموجود
مزخرف به اسم جوزف ودنیل نبودن...بازراشا بود خیالم راحت بود....البته فقط راشا که نه هم لکسی بود هم
مایکل...پس کامال خیالم راحت بود...ولی برام جای تعجب داشت که ویلیام ودیوید چطور تونستن باهم
کناربیان؟یعنی انقدر براشون مهم که سایت بزرگ عقاب طالیی رو هک کنن؟یا سایت بزرگ شاه باز رو؟
(نویسنده=دنیل همونی که باران توی لب تاب جوزف دیدش)
هوف ازدست این دوتا...اخرم سراشونو به بادمیدن.خوبه میدونن بهادرخان کیه وچیه....ولی دست ازکاراشون
برنمیدارن...ولی میشه گفت سه تاشون باهم برابرن..هم دیوید هم بهادر هم ویلیام سه تاشون ازبزرگترین
مافیاهای جهان بودن...بعضی جاها سه تاشون دست به یکی میکردن...واقعا ادم میموند که اینا دشمن خونین؟یانه
دوستای گرمابه وگلستون هم؟واقعا که....ولی باران باید بیاد توی گروه خودمون..هرچند گروه مافیایی ولی باید
بیاد...نمیخوام توی دردسر بیفته....
من باران رو ازبچگی میشناسمش...به همه رفتاراشم مسلطم...یعنی خوب میشناسم ازخودشم بهتر...میدونم
عاشق هک وهیجان...
(نویسنده=ویلیام پدرجوزف)
امرزو قراربود راشا خبرشون بهم بده که باران قبول میکنه یانه...که اگه قبول نمیکرد من زنده بودن راشارو
تضمین نمی کردم...البته به نفع بارانم بود..چون یهو دید پدرگرامیش مطلع شد...من موندم چطور هنوز بهادرخان
متوجه نشده؟هوف ازبس لوسش کردن اه اه...ولی هرچی باشه دوسش دارم....ولی خودش نمی دونه...
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توی افکارم غرق بودم که بازنگ گوشیم سه مترپریدم هوا راشابود:
امیرسام:بله!چی شده؟
راشا:اول سالم..بعدا کال
امیرسام:راشا عصاب ندارم میگی یا؟
راشا:باش باش..قاطی نکن..قبول کرد
امیرسام:خوبه..کارت عالی بود...بای
راشا:ممنون جناب..بای
خب عالی شد..اینم ازاین....ولی میترسیدم....میترسیدم نکنه بالیی سرش بیاد؟..نه عمرابزرام بالیی سرباران...هم
من هستم هم لکسی هم مایکل هم راشا...منو لکسی ومایکل که امریکاهستیم..البته من بیشتر انگلیسم به خاطر
گروه ویلیام..ولی مایکل و لکسی نه امریکان....ازهمه مهمترراشا هست که ایرانه...میتونه مواظب باران باشه...فقط
موندم چطورباران روبکشونم امریکا..اخه همیشه نمی تونه ایران بمونه...وقتی دیوید بهش بگه باید بره امریکا..واگه
نره خیلی براش خطرناکه میشه...هوف ازدست این دختر....باید یه فکری میکردم....ولی االن وقتش نبود..چون باید
اماده میشدم برای مهمونی که قرار به مناسب ورود باران به گروه باشه...اونم به اسم الینا شارلوت به عنوان
هکرگروه دیوید....ولی همچنان اینا دنبال دختر بهادرخانن بدون اینکه بدونن توی یک قدمیشونه
بهادرخان:
واقعا تعجب کرده بودم..اخه اون دیوید و ویلیام رو چه به ایران امدن؟ولی باخبرایی که به دستم رسید فهمیدم بی
خودهم نیومده ایران...قضیه سره دختری که تازه وارد گروهشون شده اونم به عنوان هکر...به اسم الینا
شارلوت...چندوقتی هست بدجوربه باران مشکوکم میدونم هک میکنه ولی کاریش ندارم..نمی دونم چرا چیزی
بهش نمی گم...هوف واقعا ازدست خودم عصبانیم ...ولی وقتی به امیرسام وراشا سپردم که هواشو داشته باشن
خیالم راحت ترشده بود...ازاین به بعد باید سیستمش روخودم چک کنم ببینم داره جه غلطی میکنه....ولی بنظرم
این الینا شارلوت رو میشناختم...حسم عجیب بود...ازیه طرفم فکرم درگیراینکه چطوری ویلیام ودیوید باهم
کنارامدن؟واقعا عجیب بود..چون سربعضی معامله ها باهزار شرطو شروط باهم همکاری میکنیم ..بالخره کم چیزی
نیست...سه تامون یکی ازبزرگترین مافیایا های جهانیم ههه..واقعا که احمقانس که من خودمو بااون دوتا به همه
چیز بخوام مقایسه کنم....ولی ازطرفی هم ازدست مجد راحت شدم ..زیادی سرخود شده بود...
سامیار:چرا توفکری بهادر؟
(نویسنده=سامیار پدرستاره)
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بهادر:چرا نباشم؟باران معلوم نیست داره چه غلطی میکنه...ازطرفی همکاری کردن ویلیام ودیوید...ازطرفی هم
واردشدن اسلحه ها ازچین
سامیار:اوال اسلحه ها دوماه دیگه میان االن داری بیخود درموردش فکرمیکنی...بعدم درمورد دیوید ویلیام حتما
به نفع جفتشون بوده..واما درمورد باران بهت حق میدم
بهادر:خب..میگی چیکارکنم؟نگرانشم
سامیار:باید باشی...چون کارخطرناکی میکنه...اونم چی هک حرفه ای
بهادر:یعنی چی؟
سامیار:خودتو نزن به اون راه...خودت بهترمیدونی باران نابغس توی هک وامنیت
بهادر:منم ازاین میترسم..ازطرفی احساس میکنم اون کسی که وارد گروه دیوید شده رومیشناسم..
سامیار:منظورت الیناس؟
بهادر:اره...نمی دونم چرا نگرانم براش
سامیار:میخوای بریم؟خودت ببینی؟
بهادر:نمی دونم..ولی به امیرسام وراشا ومایکل سپردم لکسی هم که هست
سامیار:پس دردت چیه؟من میگم پاشو بریم یه ذره هم میخندیم..
بهادر:ازدست تو
سامیار.:ولی کاراشتباهی کردی ازباران مخفی کردی
بهادر:جدی؟بعد بنظرت اگه به باران میگفتم شغل اصلیمو راحتم میذاشت؟هنوز نشاختیش؟
سامیار:چون شناختمش بهت میگم..هنوزم دیرنشده
بهادر:خیلی زوده..هنوز وقتش نشده..
سامیار:به امیرسام سپردی هواسش به باران باشه؟
بهادر:اره...تا یکی دوماه دیگه ایران هست..راشاهم پس فردا برمیگرده امریکا
سامیار:خب؟
بهادر:به جمالت
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سامیار:اخالقت عین بچگیات گنده
بهادر:خوش به حال تو که اخالق خوبه
سامیار:معلومه اخالقم خوبه
بهادر:سامی بهتر ساکتشی!
سامیار:نشم؟
بهادر:نشو به جهنم
سامیار:ازبچگیت بی احساس بودی
بهادر:باش توبااحساس..
سامیار:ولی بهادر به غیرازاین حرفا چرا انقدر باران کنجکاوه؟
بهادر:هوف
سامیار:زهرمار..خب مثل ادم بگو دیگه
بهادر:خب عقل کل..هم خیلی کنجکاوم هم بهار..
سامیار:خوب شد گفتی نمی دونستم..ازهمین کنجکاویته که اینجا ایستادی واقعا که نچ نچ
بهادر:بعدم...هم دایی وسطیش کنجکاوه.....هم اترین فضول
سامیار:بازچیکارکرده این دوماد ما؟
بهادر:سامی جان بیا اینو برش دارببر تاکارندادم دستش..پسره بی عقل پاشده رفته مهمونی دیوید
سامیار:برای توکه بدنشد...
بهادر:اره خب..ولی باید یه چیزی به من میگفت
سامیار:البته اقای رئیس
بهادر:کوفت بابا...بیابریم تویخ زدم
سامیار:اخه کجایی این هوا یخ زدن داره؟هوابه این خوبی؟هوای پائیزی
بهادر:من رفتم تو
سامیار:صبرکن امدم
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بابهادر رفتیم پایین پیش خانوما....
بهار:چه عجب
بهادر:چی شده خانومم؟
بهار:میدونی ساعت چنده؟
بهادر8:30:
سمین(زن داداش سامیار):ولی هنوز باران برنگشته...ولی اترین توی اتاقشه
قشنگ داغ کردم غلط کرده تا این موقع شب بیرون مونده..من اینو ادم میکنم اگه تا پنج دیقه دیگه نرسه
بهادر:غلط کرده
سامیار:ستاره
ستاره که پای گوشیش بود اصال حواسش به این اطراف نبود صدمترپرید هوا
ستاره:بله بابا!
سامیار:ازباران خبری نداری؟
ستاره:نه باورکنید...اصال به من حرفی نمی زنه
بهادر:یعنی چی؟ازکی؟
ستاره:یه دوهفتی ای میشه
بهادر:من اخر ازدست شماها دق نکنم خیلییه
ستاره:هییی این چه حرفیه دورازجون
بردیا:هیی بابا نگین این حرفو
اترین:تویکی ساکت...
بردیا:ساکت نشم؟
اترین:ساکتت میکنم
بهادر:چه خبرتونه بازافتادین به جون هم؟...اترین!
اترین:جانم خان داداش؟
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بهادر:دیدی دختر رو؟
اترین:بلهههه...چه دختری
بهادر:مثل ادم حرف بزن...
اترین:چشم...بهش نمی یومد خارجی باشه...شاید من اینطور فکرمیکردم
سامیار:یعنی چی؟
اترین:اخه یه دختر سبزه باچشای عسلی...باموهای خرمایی.کوتاه حالت دار کجاش میخوره که خارجی باشه؟
بهادر:فقط چشاش...یعنی میگی ایرانی بود؟
اترین:شاید دورگه باشه..اخه خیلی راحت انگلیسی حرف میزد..ولی انگار یه جور استرس داشت
بردیا:یعنی چی؟
اترین:چه میدونم..ولی یه چیزی خان داداش...بدجور مشکوک بود
بهادر:چی؟
اترین:دیوید ویلیام....بدجور تونخ این دختره بودن...ولی امیرسامم عجیب بود که نمیذاشت ازدوقدمی اینا
ردبشه...
بهادر:اینکه چیزه عجیبی نیست..این دوتا تونخ دختر نباشن کی باشه؟درمورد امیرسام..حق داشت
اترین:ولی...ولی ازیه چیزی ترسیدم
سامیار:د جون بکن بگو دیگه...تا خودم به حرفت نیوردم
اترین:باش..باش میگم....فقط اروم باشین نزن
چون سامیار تقریبا میشه گفت داشت دادمیزد
اترین:چطور بگم خب؟
سامیار:شاید این کمکت کرد
بعدم خیلی شیک اسحلشو گرفت طرف اترین..میدونم خیلی کلش خرابه):...عین خودم
اترین:شیکر خوردم...شنیدم دنبال باران بودن...حاال بگیرکناراونو
هنگ بودم..چراباید دنبال دردونه من باشن؟به خداکه به خاک سیاه مینشونمشون اگه دستشون به بارانم بخوره
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بهادر:ازکی شنیدی؟
کنترل صدام دست خودم نبود....نه من سامیار نه بردیا هیچ کدوممون حتی اترین..حق داشتیم
اترین:ازلکسی..
بردیا:غلط کردن..خودم میکشمشون
سامیار:یه زنگ بزن باران ببین کجاس؟
باران:سالم
فقط برگشتم ...باران وسط حال ایستاده بود...واقعا نمی دونستم چطور خداروشکرکنم که دوردونم سالمه...فقط
رفتم بغلش کردم همین....نمیذارم هیچ احدوناسی دستش به دخترم بخوره هیچ کس...
باران:
وقتی وارد گروه شدم نفهمیدم چه گروهیه..ولی االن خوب میدونم چه گروهیه...االن دقیقا خیلی خوب بلدم زبان
های محرمانه رو..اون همش به خاطر راشا وامیرسام هست...امیرسام دقیقا نصف سال ایران ونصف سال
امریکا...راشاهم که کال ایرانه فقط دوماه درسال ایران نیست اونم به خاطر دستور دیویده وگرنه عمرا بره...منم
تاحاال نرفتم امریکا..وبه جزءدفعه اول دیگه دیوید روندیدم...هنوزم وقتی یادش میوفتم ازش میترسم..ولی واقعا
کلم خرابه هوف
امرورهم مثل روزایی دیگه سرلب تابمم فقط یه فرقی داره ...به دستور دیوید باید یه سایت روهک کنم .تمام
اطالعاتش رو بدست بیارم...فقط تنها مشکلی که داره گفته خودم باید براش ببرم...اخه من چطوری برم
امریکا؟هوف...خدابه خیرکنه...
بالخره بعدازدوساعت سیات روهک کردم..اوه ببین چه خبره اینجا؟تا اونجایی که من متوجه شدم میخوان تا
چندروزدیگه یک محموله وارد ایرانن کنن اونم ازامریکا...
فعال باید ببینم این محموله چی هست...داشتم نگاه میکردم که گوشیم زنگ خورد..
باران:سالم
راشا:علیک سالم خوبی؟
باران:ممنون
راشا:چی شد؟
باران:چی؟
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راشا:باران اذیت نکن..سایت رومیگم
باران:اهان...سایت..
راشا:چیزی شده؟
باران:اره..این دفعه محموله ای که میخوان واردکنن اسلحه نیست
راشا:پس چیه؟
باران:عتیقه ...من نمی دونم این چه کاری؟یا اسلحه وارد میکنن یاعتیقه جات؟
راشا:فقط این دوتا نیست...خیلی چیزایی دیگه ای هم هست
باران:ععع خوب شد گفتی...
راشا:باران مسخره بازی درنیار باید ببینمت
باران:برای چی؟
راشا:هوف توبیا من بهت میگم
باران:اول بگو بعد
راشا:درمورد امریکا رفتنته
باران:هوف ازدست تو...باش ساعت چند؟
راشا:ساعت  6خوبه؟
باران:اره...
راشا:بیام دنبالت؟
باران:دیگه چی؟الزم نکرده اس کن ادرس رو
راشا:چشم بای
باران:بای
ازدست این راشا....بعدازبه دست اوردن اطالعات الزم..پاشدم کارامو کردم چون ساعت  5:30بود راشا محل قرار
رو اس کرده بود...
اها یادم رفت بگم االن خونه ای خودمونیم ..نه خونه اترین
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رفتم پایین که دیدم مامان وبابا دارن باهم حرف میزنن
باران:سالممم
بابا:علیک سالم گل دخترم!کجا بسالمتی؟
باران:بیرون!
بابا:با اجازه کی؟
باران:بابایی خوشملم
بابا:مطمئنی اجازه میدم؟
باران:اله
بابا:ازدست تو...چندبارباید بهت بگم ازیک ساعت قبل به من باید بگی هان؟
باران:همین یه دفعه خواهش؟
مامان:همین یک دفعه؟
باران:قول
بابا:این یک دفعه هم عیبی نداره ..فقط شب بیا خونه باباجون
باران:چششششششششم
بعدازخداحافظی با مامان وبابا رفتم سوار ماشین خوشگل صورتیم شدم ...
بردیا وبهبود رفتن بودن ترکیه...هیی منم اخر سرازکاراینا درنیوردم هییی
بعدازنیم ساعت رسیدم...کافی شاپ همشگی..تا رفتم تو راشا رودیدم
راشا:سالم باران خانوم!
باران:علیک سالم!خوبی؟
راشا:ممنون!خب چه خبره؟
باران:هیچ
راشا:منظورم سایته
باران:اها..بیا اینم اطالعت
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همه اطالعاتی روکه به دست اوردم توی فلش ریخته بودم
راشا:مرسی..ولی خودت باید بیایی
باران:راشا میدونی نمی تونم
راشا:باران...نمیشه..خطرناکه باید بیایی
باران:اخه به چه بهونه ای؟بعدم الکی که نیست
راشا:فقط باران باید شانس بیاری خود بهادرخان بهت بگن
باران:یعنی چی؟
راشا:یعنی همین
باران:ازدست تو راشا
راشا:راستی امیرسامم منتظره
باران:اه اه پسره چندش میخوام صدسال سیاه نباشه
راشا:اوههه درست حرف بزن
باران:نزنم؟
راشا:باش..اروم باش...فعال باید فکرکنیم چطور بفرستیمت امریکا
باران:ازدست تو من خل نشم خیلیه
راشا:توخل هستی
باران:خودتییییی نه من
راشا:اونکه معلومه
باران:راشا عصاب ندارماااااااااااااااااا
راشا:به منچه...
باران:بروبابا
راشا:فهمیدم...
باران:چی؟
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راشا:میگیی یکی ازدوستام دعوتم کرده برای مهمونی که گرفته
باران:خودت تنهایی فکرکردی یاکسی کمکت کرد؟اخه باهوش باباهمه دوستای منو میشناسه
راشا:خب...
باران:صبرکن گوشیم خودشو کشت
راشا:خب چته؟
باران:جانم اترین
اترین:اوال سالم بی ادب
باران:سالمممم برعموی خوشمل ترشیده خودم
اترین:باران شانس بیار دستم بهت نرسه..کجایی؟
باران:بیرون...
اترین:باکی؟
باران:یعنی چی باکی؟
اترین:باران اون پسره کی روبه روت؟
جاااااااااااااااااااااااااااان؟مگه کجاس؟
باران:هان؟کی؟
اترین:بهتره روبه روتو نگاه کنی...به راشا هم بگی برگرده...
این راشارو ازکجا میشناخت...وقتی سرمو اوردم باال ...نمی تونستم اب دهنمو قورت بدم...اترین ارشام و
بهبود...مگه این بهبود با بردیا نرفته بود؟مگه اترین وراشا شمال نبودن؟
راشا که قیافه منو دید ازجاش بلندشد..به وضوح معلوم بود رنگ راشا پریده...ولی خداروشکر قبلش فلش رو
گذاشته بود توی جیبش
اترین و ارشام وبهبود باچند قدم خودشون رسوندن
بهبود:به خواهرگلم...دیگه چه غلطایی میکنی؟
باران:م...م...من؟
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اترین:نه پس من!
راشا:توضیح میدم
ارشام:بایدم توضیح بدین..بشنید
بعدازنشستنمون گارسون رو دوباره صداکردیم بیاد سفارشای اترین وارشام وبهبود روبگیره
اترین:خب میشنوم؟
باران:خ.
ارشام:کسی باتونبود
راشا:من امدم کافی شاپ که باران رو دیدم
بهبود:اهان!
اترین:باران!میشه دلیلشو بدونم چرا ازخان داداش اجازه گرفتی بیایی بیرون؟
باران:خوب توخونه حوصلم سررفته بود
ارشام:جون خودت...فقط حیف قول دادم گردنتو کاری نداشته باشم...
باران:ععع
بهبود:کوفت
باران:مرسی..خب من برم دیگه فعال
اترین:بشین
همچین گفت بشین تمرگیدم
اترین:من و ارشام وبهبود باراشا کارداشتیم که بهتر توهم باشی بعد باهم میریم خونه
باران:من میخوام برم بگردم
بهبود:یه دودیقه بشین بعدبرو
باران:چرا میزنی؟باشه
همون موقع اترین چندتا عکس ازجیبش اوردبیرون..گذاشت جلوی راشا
اترین:باید بشناسی
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وقتی عکس اولو دیدم رنگم خیلی شیک پرید...به خاطرهمین مشغول خوردن نسکافم شدم
راشا:خب که چی؟اینو میتونستی بعدا هم بپرسی
اترین:نه دیگه..االن..این دختر رو میشناسی؟
راشا:اره..
بهبود:خب اسمش؟
راشا:یعنی میخوای بگین که نمی دونید؟
ارشام:من نمی دونم
راشا:خب .اسمش الینا شارلوته 19...سالشه
ارشام:اهان..ازکجا میشناسیش
راشا:تویکی ازمهمونیا...
بهبود:اینم من اضافه کنم...مخ هکه
من رسما مردمو زنده شدم...ولی سعی کردم به روی خودم نیارم..اینا ازکجا میدونستن؟
نمی دونم اطراف چه خبره...ولی واقعا میخوام بدونم...فقط خداکنه بابابزاره برم امریکا
اترین:
باید متوجه میشدم ...باید عکس العملش رومیدیدم....باید به خودم بقبولونم که باران الینا شارلوت نیس..به
خاطرهمین وقتی ازخونه راه افتاد رفتم دنبالش...که دیدم جلوی یک کافش شاپ نگه داشت...نرفتم تو صبرکردم
تا بهبود ارشام هم بیان...بهبود وبردیا امروز برمیگشتن....بالخره بعدازنیم ساعت رسیدن..وقتی رفتم تو دیدم
باران وراشا دارن باهم حرف میزنن البته انقدر غرق حرف زدن بودن که متوجه مانمی شدن به خاطرهمین یه زنگ
به باران زدم...بعدزااینکه مارو دیدن رفتیم پیششون..وقتی عکس الینا شارلوت رو گذاشتم جلوشون به وضوح
جاخوردن باران رو دیدم واین اصال خوب نبود....ولی بعدش هیچ عکس العملی نشون نداد...خیلی اروم ولی حس
خوبی نصبت به این ماجرا نداشتم...
راشا:خب همین؟
بهبود:اره...فقط میخواستم ببینم مشناسیش یانه؟
باران:خب من برم دیگه بابای
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ارشام:فقط تاساعت 7خونه ماباش
باران:باش..فعال
بعدازرفتن باران قشنگ میخواستم راشارو خفه کنم
راشا:واقعاکه ...انقدر احمقین که جلوی باران میایین این سوالو رو میکنید؟
اترین:فقط ساکت..تا گردنتو نزدم
راشا:حرص نخور...
بهبود:که هوای باران رو داری دیگه؟که با باران امروز قرارگذاشتی که ببینی داره چه غلطی میکنه؟اره؟
راشا:اخه خل وضع خودت بهتر باران رومیشناسی به این راحتی ها وامیده؟نه میخوام بدونم...توکه داداششی
چیزی بهت نگفته...بعد به من بگه؟
ارشام:خب مسئله همین جاست...
راشا:کجاست؟
ارشام:عقل کل...اگه بهادر خان درست تو اون امیرسام رونمی شناخت نمیذاشت ازدوکیلومتری باران
ردشین...روتون حساب کرده
راشا:روی من یاامیر؟
اترین:جفتتون
راشا:باران وامیر عین خروس جنگین
اترین:من نمی دونم...باید ازکارای باران سردبیارین...دوباید متوجه شین کی امده سایت روهک کرده...
راشا:چشم..من برم اگه کاری ندارین؟
بهبود:نه فقط مواظب خودت باش
راشا:فعال
هوف ازدست این پسره احمق
اترین:پاشین بریم...
ارشام:بریم
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به اسرار ارشام منم رفتم خونه اقای افشار (فامیلی مامان باران=افشار)بعدازنیم ساعت رسیدیم که دیدیم باران
زودتررسیده
ارشام:بیا همه امدن به غیرازما
بهبود:تقصیر خودتونه
اترین:باش انقدر حرف نزن راه بیوفت
وقتی رفتیم تو باران وخورشید مهتا داشتن ایکس باکس بازی میکردن ....بعدازسالم احوال پرسی بابزرگترا رفتیم
نشستیم روی اولین مبال
خان داداش:چه عجب تشریف اوردین..چه خبر؟
ارشام:ترافیک...خبرم که هیچی
خان داداش:مطمئن نیستم
اترین:باید بگریدم دنبال الینا شارلوت...
خان داداش:خب..گشتی؟
اترین:اینطورکه من ازش اطالعت به دست اوردم ایران نیست
سروش خان:خب میخوایین چیکارکنید؟
اترین:نمی دونم
خان داداش:االن اینا مهم نیست...تنها چیزی که مهمه جون باران که اونم درخطره
اترین:برای چی؟
خان داداش:ویلیام دنبالشه باید بفرستمش نیویورک ..نمی تونم هم حواسم به ویلیام باشه هم باران...باید
بفرستمش
واقعا این حرف ازخان داداش بعید بود..ولی البد یه چیزی میدونه..منکه اصال دلم نمیخواد بره ازایران
بهبود:کی میخوایین باران رو بفرستین بابا؟
خان داداش:چندروز دیگه
باران:
امریکا:
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نمی دونم باباچطوری گذاشته به مدت 6ماه بیام امریکا؟!اونم تنها..نمی دونم ایران چه خبره که بابا گذاشته تنها
بیام باید سرازکار بابادربیارم...وقتی رسیدم فردوگاه نیوورک طبق قراری که بابا باهم گذاشته بود کسی میومد
دنبالم..داشتم دنبالش میگشتم...بچه پرو منو االف میکنه..به اندازه کافی خودم مشکالت دارم اه
داشتم باخودم غرغر میکردم ...واقعا شوکه شدم این اینجا چیکارمیکرد؟
امیرسام:به سالم الینا خانوم!
باران:علیک سالم تواینجا چی کارمیکنی؟
امیرسام:من؟ فکرکردم پدرتون بهت گفته...که یکی میاد دنبالت نه؟
دهنم وامونده بود...این امده دنبال من اونم به دستور بابا هه...مگه این تو گروه ویلیام نبود؟پس چیکار به
باباداشت؟واییی خدای من این وقتی بابارو میشناسه یعنی منم میشناسه؟ولی ازکجا؟
امیرسام:زیاد فکرنکن باران خانوم...به موقعش متوجه میشی منوپدرت هم دیگرو ازکجا میشناسیم
باران:هه جدی؟ولی من ترجیح میدم اینجا متوجه شم
امیرسام:به نفعت نیست..ادمای دیوید همه جا هستن...مخصوصا امروز که دختر بهادرخان هم امدن نیویورک...
باران:خب به اونا چه من امدم؟!...امیرسام خواهشا درست حرف بزن تا کلتو نکندم
امیرسام:اوه...خیلی روداریاااا...
باران:بروبابا
بعدم راهمو کشیدم رفتم هرچی امیرسام صدام کرد محل نذاشتم رفتم بیرون فرودگاه همینطور االف ایستاده
بودم ببینم االن باید چیکارکنم؟....ولی جدی ادمای دیوید به من چیکارداشتن؟
امیرسام:به جای اینکه اونجا وایسی فکرکنی بیا کمک من
وقتی برگشتم سمت امیرسام قیافش خیلی عالی شده بود ...شده بود عین این بارکشـــــــــااااااا همیچین
زدم زیرخنده هرکی ازبغلم رد میشد فکرمیکرد چیزی مصرف کردم..وایی خدا عالی بود...یه دونه ازاین چرخا(
روش ساک میزارن)دستش بود دقیقا تا سر چرخه ساکای من بود...یکی هم دنبال خودش میکشید...واییی خداااا
خیلی عالی بود گوشیمو ازکیفم دراوردم یه دونه عکس ازش گرفتم..حقش بچه پرو
امیرسام:خندهاتون تموم شد؟
باران:اروم تر دندونات نشکنن؟...اره خندهامم تموم شد
امیرسام:خب بیا کمک من بدبخت
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باران:خب مگه مجبوری بگو یه باربر بیاره...
امیرسام:جدی؟تنهایی فکرکردی یاکسی کمکت کرد؟خل عقل کل البد نبود دیگه
باران:خب حاال..سویچ ماشینتو بده...اصال ماشینت کو؟
امیرسام:اونطرفه..بیا سویچ روبگیر برو در صندق عقب روباز کن ...
باران:باشش
بعدازاگرفتن سویچش رفتم سمت ماشین خوشگل امیرسام....کال این بشر به رنگ سفید عالقه خاصی
داشت...دقیقا تا توی ماشینش سفید بود....ماشینش ازاین شاسی بلندا بود):
امیرسام:ممنون واقعا....مرسی در صندوق عقب رو بازکردین!
باران:قابل نداشت...
امیرسام:رو روبرم
باران:ازخداتم باشه
امیرسام:دقیقا چی؟
باران:همراهی من
امیرسام:بعد اگه نباشه؟
باران:مجبوری
همینطور که ساک های منو میذاشت صندو عقب داشت جواب منو میداد ...بالخره تموم شد باهم سوار ماشین
شدیم...
امیرسام:خب کجا بریم؟
باران:نمی دونم..
امیرسام:خب..گشنته؟
باران:اخ گفتی...اره خدایی خیلی
امیرسام:خیله خب...فقط به پدرت که زنگ زدی؟
باران:نه په..منتظر بودم توبگی..راستی؟
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امیرسام:هوم؟
باران:هومو درد..بی ادب
امیرسام:ببخشین مادمازل...بفرمایید
باران:میگم باباگفت برو خونه ای که خودم برات درنظر گرفتم..بعد ازاون طرف دیوید پیغام فرستاده که برم عمارت
اون
امیرسام:خودت چی فکرمیکنی؟
باران:خب خودم دوس دارم جایی که بابا برام درنظر گرفته برم...ازطرفی دیوید شک میکنه
امیرسام:برای اونم یه کاری میکنیم..فقط االن سر راه یه چیزی میگرم بعدم میرم خونه ای که پدرت برات
درنظرگرفتن...شبم بیاد شام بریم عمارت دیوید
باران:چـــــــــــــــــــــیـــــــی؟شب؟عمرا
امیرسام:اوال جیغ نکش دم گوش من..ازدخترای جیغ جیغ و خوشم نمیاد
باران:نه ترخدااااااااا....دیگه چی؟
امیرسام:ازخداتم باشه من ازت خوشم بیاد
بایه حالت چندش نگاش کردم...یعنی همه پسرا انقدر خود شیفتن؟اخه اترینم همین طور
باران:اون دوست دختراتن که باید ازخداشون باشه نه من
امیرسام:اخه حسودی میکنی؟
باران:کی من؟به دوستادخترای اجق وجق تو؟
واقعا این پسره دیونس همچین زدزیر خنده که من سه مترپریدم هوا
باران:دردچته؟
امیرسام:هیچی خیلی قیافت عالی بود..
باران:بروبابا..من گشنمه
امیرسام:باش..چی میخوری؟
باران:پیتزااااااااااااااااااااااااااا...باپپسی
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امیرسام:امردیگه؟
باران:پپسیش ازاین بزرگا باشه هاااا گفته باشم پیتزاشم کش بیاد...
امیرسام:چشم
باران:ایش
سر راه امیرسام جلوی یه فست فودی باحال پارک کرد رفت پیتزا ونوشابه بگیره...بعدازیک قرن که من قشنگ
زیر پام علف سبزشده بود...دیگه گنجیشکه میخواست بیاد خونه بسازه روی شاخ برگای جنگلی که زیرپام
سبزشده بود امیرسام رسید
باران:چه عجب..میخواستی بزاری قرن دیگه بیایی؟
امیرسام:خب به منچه شلوغه
باران:مگه مجبوری بیایی جایی که شلوغه هان؟
امیرسام:بخدا باران یه بار دیگه اینطوری جیغ جیغ کنی همینجا پیادت میکنم
باران:عع زرنگی منم زنگ میزنم بابام
امیرسام:هه جدی؟نه بابا
باران:من مشکلی ندارم همینجا پیادم کنی...
دقیقا پشت چراغ قرمز ایستاده بود...ماشین بغلی روخوب میشناختم..همینطور سرنشینای ماشین بغلی رو...چون
شیشه های ماشین امیرسام دودی بود چیزی ازبیرون معلوم نبود..ولی من خوب میتونستم داخل ماشین بغلی
روببینم..چون شیشه هاش پایین هر چهارتاش...توی ماشین بغلی یکی ازپسرهای دیوید ادورادو زن اولش..چون
دوتا زن داشت هه..وقتی بیشتردقت کردم دیدم دوتا زناش هستن ههه عجب پرویی هااا..ولی عجیب بودبدون
محافظ بودن...من ادوراد رو توی مهمونی دیوید دیده بودم,وهمینطورعکسش رو
امیرسام:جدی؟پس مشکل نداری همین جا پیدات کنم دیگه؟
امیرسام حواسش به ماشین بغلی من نبود وگرنه محال بود همچین حرفی بزنه
باران:نه مشکلی ندارم...ولی شاید تو باماشین بغلی مشکل داشته باشی
چون طرف خودش جدول بود...برگشت سمت من...بدجور پرید هوا
امیرسام:بخدا باران بخوای پیادشی خودم دندوناتو توی دهنت خورد میکنم افتاد؟
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هچین داد زد که پرده گوشم مشکل دارشد
باران:چته؟دادمیزنی؟
امیرسام:چمه؟نمی دونی؟
باران:تقصیرخودت بود
امیرسام:ازدست تو..
باران:لطفا فقط سریع برو گشنمه
امیرسام:رو روبرم
ولی ازحق نگذریم خودمم ازقیافه ادرواد میترسیدم..واقعا ترسناک بود..مخصوصا اون جای بریدگی روی ابروش
وبینیش..
باران:
یک هفته ازامدنم به نیویورک میگذره..واقعا دلم برای خونه تنگ شده ازوقتی امدم یکی دوباره رفتم عمارت
دیوید...میتونم به جرات بگم واقعا ازدیوید میترسم...اصال قیافش وحشتناکه...واییی خداااا خیلی صورتش کریه..به
تمام معنا...توی این دودفعه هروقت دیدمش داشته نوشیدنی غیر مجاز میخورد....وایی خدااااا..ولی من مطئنم
مایکل به بابای مزخرفش نرفته...چون  180درجه با باباش فرق داره...هوف...امروز امیرسام میاد دنبالم باید بریم
عمارت دیوید برای شام...توی این یک هفته خیلی چیزای دیگه ای هم درموردشون متوجه شدم..مثال اینکه
دیوید االن سومین گروه ازمافیاس...اولیش ویلیام....ولی هنوز دومی رومتوجه نشدم...فقط فهمیدم بهش میگن
عقاب طالیی
این اسمو خودم تویکی ازسایتاکه هک کرده بودم به دست اوردم..تنها حسنی که اینجا داره اینکه راحت میتونم
هم کنم...به خاطرهمین تصمیم گرفتم بعدازامدن ازعمارت دیوید شروع کنم...باید سرازکار بابا اینا دربیارم...
بعدازامدن امیرسام به سمت عمارت دیوید راه افتادیم....ولی اخمای امیرسام خیلی توهم بود:
باران:چته عین میرغضب اخمات توهمه؟
امیرسام:باران بهتر اف شی(خاموش،ساکت)خب؟
باران:بروبابا بی عصاب...میخوای بی عصاب بازی دربیاری بزن کنار
امیرسام:جرات داری یه باردیگه بگو تا دندونای خوشگلتو خورد کنم توی دهنت
باران:اوهه..جمع کن ببینم..توکی هستی که بخوای روی من دست بلند کنی؟
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امیرسام:من عذرمیخوام ...حاالهم تمومش کن
باران:باید بگی...کنجکاوم کردی
امیرسام:ازدست تو...
باران:میگی یانه؟
امیرسام:نه
باران:به جهنم...نگوووو واال
امیرسام:چرا قهرمیکنی حاال؟
باران:مثل تو بچه نیستم قهرکنم...ننر
امیرسام:هوف...باش بهت میگم..ولی باران وای به حالت بخوای زودترازخود دیوید حرفی بزنی خب؟
باران:خب حاال...بگو
امیرسام:اینطوری نه....اول قول
باران:هوف...قول بگو حاال
وایی خدااا جونم داشت درمیومد ازکنجکاوی البته دورازجونماااااااااا
امیرسام:دیوید میخواد توی عمارت نگهت داره...به خاطرهک
باران :چــــــــــــــــــــــــــیـــــــــی؟دیوید خیلی گه خورده
امیرسام:اروم...صبرکن..بهت میگم چیکارکنی...
باران:میشه زودتربگی؟
امیرسام:بهش میگی توی خونه خودت تمرکزت بیشتر برای هک..میگی اگه اونجا باشم نمی تونم درست تمرکز
کنم
باران:چرا چرت میگی؟هان؟
امیرسام:باران.
باران:خب داری چرت میگی...
امیرسام:راه حل بهتر

133

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان باران | meli770کاربر انجمن
باران:چی؟
امیرسام:میگی اونجا راحت نیستی تمام
باران:بازاین یکی بهتره
امیرسام:پیاده شو رسیدیم
بعداز پارک کردن ماشین...رفتیم سمت دروردی عمارت...وقتی رفتیم تو مستقیم رفتیم باال تا لباسمونو عوض
کنیم ..بعد باهم رفتیم پایین..توی سالن پذرایی ..دیویدهم اونجابود....همینطور مایکل ولکسی...
دیوید:به ببین کیا اینجان...
امیرسام:دیرکه نکردیم
دیوید:نه اصال...الینا جان چرا نمی شینی؟
الینا جان وکوفت مرتیکه.....
الینا:ممنون
بعدم رفتم نشستم بغل دست لکسی
دیوید:خب...چه خبر؟
امیرسام:خبرا که پیش شماست
دیوید:البته...اگه موافق باشین بعدازشام باهم صحبت کنیم...تا ادواردم برسه؟
ایییی پسره نچسب از باباش بدتره اییی اییی ایییی
مایکل:ادوارد زنگ گفت نمی تونه بیاد امشب...
دیوید:برای چی؟
مایکل:جای دعوته
واییی خدایا شکرت ایشاهلل بره دیگه برنگرده آمیـــــــــــن
دیوید:خب...بهتربریم سرمیز
بعدازخوردن شام که دقیقا یک ساعت طول کشید رفتیم توی باغ تا راحت تر صحبت کنیم ..واقعا نمی دونستم
باهم چیکارداره؟!......
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دیوید:خب..ازاینکه خواستم امشب اینجاباشین.....چندتا دلیل داره
امیرسام:ماهم به خاطرهمین اینجایم
مایکل:خب...بفرمایید
دیوید:یک اینکه الینا باید یکی ازعضوهای اصلی گروه بشه
یاخداااا چی میشنیدم؟!
مایکل:ولی این خالف قوانینتونه
دیوید:وقتی من بخوام نیست...دوم...باید یک لقب برای خودت انتخاب کنی...مثل بقیه اعضای اصلی گروه
باران:خب..مثال چی؟
دیوید:اینم بگم..گروه ما اسمای حیوان های درندرو گذاشته
لکسی:خب توچی میخوای بذاری...باتوجه به توانایی که داری؟
باران:نمی دونم
دیوید:بهت وقت میدم فکرکنی...ولی قبل ازنیم شب باید بگی
باران:حتما
وای خدا خیلی زمان کمیه
دیوید:خب..دلیل بعدی..الینا توباید اینجا بمونی...تا بهتربتونی کارارو انجام بدی
باران:ولی من اینجا اصال راحت نیستم
دیوید:برای چی؟همه ارزشونو بیان اینجا
باران:ولی من ارزوم نیست...اصالهم راحت نیستم توی این عمارت
دیوید:خیله خب...پس هروقت خواستم باید اینجاباشی؟!
باران:باش
دیوید:برات یه رانند میذارم..که راحت بری بیایی
امیرسام:خب..دلیالی بعدی
دیوید:دوتا دلیل اصلی روگفتم...ولی سومیش مونده
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دیوید:همونطور که خبردارین..چند وقت دیگه بین گروه های مافیایی رآی گیری هست برای اول بودن...تا اینجا
من نفراخربودم..ولی ازاین به بعد نمیخوام
امیرسام:خب ایندفعه گرده همایی کجاست؟
دیوید:نیویورک...ایندفعه روعقاب طالیی انتخاب کرده
نمی دونم چرا یه ترس بدی نشست توی دلم
مایکل:کی میان؟
دیوید:دقیقا یک ماه دیگه
دیوید:ولی االن موضوع الیناس..خب انتخاب کردی؟
باران:بله...یوزپلنگ
دیوید:خوبه..ولی این لقب امیرسام هم هست
باران:عیب نداره امیرسام میشه یوز 2
امیرسام:بعدچرا تونشی؟
باران:چون من میخوام  1باشم
امیرسام:منم گذاشتم
باران:میخوای بزار میخوای نزار...من یوز 1کوچولو
امیرسام:من کوچولوام؟یاتوفنچ
باران:فنچ باشم ...ولی ننر نباشم
دیوید:بسه...این بچه بازیا چیه؟
باران:کدوم بچه بازی؟من وقتی میگم میخوام یک باشم باید یک باشم...وگرنه همین االن میزنم زیر همه
چی..هیجی هم برام مهم نیست
دیوید:باش...باش...اروم باش...قبول توی یوزپلنگ یک
امیرسام:ولی....
دیوید:بسه..همین که گفتم
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امیرسام:چشم
باران:حاالشد...بهترمن برم شب خوش
دیوید:هنوزکارم باهت تموم نشده
باران:خب...میشنوم
دیوید:باید تا فردا چندتا سایت رو برام هک کنی...میگم مایکل اسامیش روباادرسش روبرایت ایمیل کنه
باران:باش...فعال
بعدم راهمو کشیدم رفتم باال لباسامو عوض کردم..میدونستم ماشین منتظرمه دم در...پسره پرو..فکرکرده کیه؟هه
حتما گذاشتم یوزپلنگ یک باشه...ننر لوس
باران:
دقیقا دو روز ازروزی که دیوید اعالم کرد الینا شارلوت ملقب به یوزپلنگ یکی ازاعضای اصلی گروهشه
میگزره..ازهمون روزبه بعد یه ترس وحشت بدی افتاد توی دلم ونمی دونم برای چی این ترس؟!....همون شب که
ازعمارت دیوید امدم مایکل برام ادرس چندتا سایت روفرستاده بود..دقیقا بازمان بندی دقیق امیرسام برای هک
چندتا سایت به راحتی هکشون کردم وهرچی اطالعت بود برداشتم....):میتونم بگم زمان بندی امیرسام فوق
العادس..دقیقا سرهمون زمانی که گفته بود انجام شد...امروز دوباره قراربود بریم عمارت دیوید...خدامیدونه باهام
چیکارداره....
عصر به همراه امیرسام رفتیم سمت عمارت..دقیقا یک ساعت بعدش رسیدیم
دیوید:خوش امدین
باران:ممنون
دیوید:خب...بهتربریم سراصل مطلب...
لکسی:فکرنمی کنید دارین عجله میکنید؟
دیوید:اصال..خیلی هم دیره...میشه گفت تنها جاهایی که منو ویلیام باهم تفاهم داریم سر همچین چیزایی...والبته
سریه سری چیزابا....بهادر
وقتی گفت بهادر...همه تنم یخ کردم..نمی دونم چرا احساس کردم این بهادر رو میشناسم ...ترسم بدترشد...یه
دلشور وحشتناکم به این ترسم اضافه شد...خدایا خودت به خیربگذرون...فقط خداکنه اون بهادری که من
فکرمیکنم نباش...
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امیرسام:خب...چه کاری؟
دیوید:باید برین به یه جشن بال ماسکه.....که البته اینم باید اضافه کنم....هم من هم ویلیام وبهادر توی این جشن
شرکت داریم...
دیگه واقعا داشتم سکته میزدم...تا االن چیزی ازکارای بابا اینا دست گیرم نشده...فقط خداکنه هرچی فکرمیکردم
پوچ باشه
باران:خب...چرا باید من برم؟
دیوید:چون این جشن به خاطرتو برگزارمیشه...
باران:برای چی؟
دیوید:الینای عزیزم این جشن به خاطرتو..و درجه جدیدت توی گروهمه
یعنی چی؟
باران:منظورت چیه؟
دیوید:یعنی..میخوام یه جورایی دست راستم بشی
یاخدا چی میشنیدم؟من؟دست راست یه همچین ادم حیون صفتی؟محاله
مایکل:میدونید چی دارین میگین بابا؟امکانش نیس...همه بزرگان گروه باهتون مخالفت میکنن...درضمن
شمامیخوایین جای منو بدین به الینا؟
دیوید:به اینش فکرنکرده بودم..خیلیه خب...میشه دست راست تو لکسی
لکسی:خب..مگه همین جایگاهش چشه؟
دیوید:همین که گفتم
باران:من قبول نمیکنم
دیوید:برای چی؟
باران:چون بچه بازی نیست..نمیخوام همین اوله کاری همه باهم دربیوفتن
دیوید:کی همیچن حرفی روزده..تو خودت روبه من ثابت کردی
باران:همینم کافی..من ازجایگاهم راضی ام
دیوید:ولی من نیستم
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باران:منم قبول نمیکنم
دیوید:چطور جرات میکنی روی حرف من حرف بزنی؟
باران:چون دارین چرت میگین
مایکل:الینا
همچین گفت الینا سه مترپریدم هواااا پسره پرو..
دیوید:بس....توهم دفعه اخرته روی حرف من حرف میزنی
باران:پس با اجازه
نمی دونم این همه جسارت روازکجا اوردم...ولی میدونم توی خونمه
دیوید:خیله خب...بشین سرجات دختره سرکش
باران:بشینم که چی؟
دیوید:هرچی خودت بگی...بشین...بچه بازی درنیار
خیلی ریلکس نشستم پامو انداختم روی اون یکی پام...نسکافمو برداشتم اروم اروم ازش خوردم
دیوید:خیلی کله خرابی الینا...و..من ازهمینت خوشم امده
بدجور نسکافه جس گلوم...که اگه لکسی به دادم نمیرسید یه کاری دست خودم میدادم
باران:مرسی خوبم
دیوید:خب...میخوای چه جایگاهی داشته باشی؟
باران:همین جایگاهم خوبه
دیوید:من میگم بده....بگوچشم
باران:بلدنیستم
دیوید:معلومه بلد نیستی یه همچین کلمه ای روبگی...درضمن بهت پیشنهاد میکنم اون روی سگ منو نیاری
باال..چون همین وسطه دیدی خالصت کردم
باران:جدی؟چرا االن خالصم نمیکنی؟
دیوید:
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یه پوزخند جانانه تحویلش دادم..ولی ازحق نگذریم واقعا ترسیدم
مایکل:چرا نمیخوای دست راست من باشی؟
باران:چون خوشم نمیاد زیر دست باشم
دیوید:پس مشکلت اینه؟
باران:دقیقا
دیوید:باش...خودت بهترمیدونی...مادقیقا چهارتا هکرداریم...که باتومیشن پنج تا...اگه میخوای میتونم سرگروهت
کنم
باران:خوبه
امیرسام:یعنی چی؟امکان نداره
باران:چرانداره؟
دیوید:قبول...همنون جایگاهی که میخوای بهت میدم
مایکل:ولی این جایگاه ازمنم باالتره توی گروه بابا
دیوید:خودت تونستیش راضیش کن
باران:من زیر دست نمیشم..میتونی توی خواب ببینی مایکل
کال خفه شد...پسره پرو ..من باران کیانفر بشم زیردست هه..محاله....من توی ایران برای خودم بروبیاداشتم...تنها
نوه ای دخترم بچه پرووووووووو میخواستم خفش کنم....ولی خدایی بدجور دلم هواییی ایران روکرده بود....با
اینکه هرشب بامامانمو بابامو بردیا وستاره اترین وباباجونم ومامان جونم وپدرجونم ومادرجونم حرف میزدم...ولی
خیلی دل تنگشون بودم...هییی...حیف که االن ایران بودم..بابچه ها میرفتیم دور دور):یادش بخیر...ولی فقط خوب
شد که خودت بابامنو فرستاده):
لکسی:به چی فکرمیکنی؟
باران:هوم..هیچی
مایکل:داشت به یه خراب کاری جدید فکرمیکرد
باران:بی نمک
دیوید:
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این دختره بدجور فکرمو درگیرخودش کرده بود...بدجور منو یاد یه نفرمینداخت...اون یه نفرم کسی نبود
جزءبهادرخان...که به احتمال خیلی زیاد این دفعه میشه نفراول....همیشه حرف حرف خودشه...نمی دونم این
دختره ازکجا انقدر جرات دارشده که روی حرف من حرف زد...طوری که دیگه نتونستم جوابش روبدم...
عین بهادر،بدش میاد زیردست باشه...باید میفهمیدم این دختره کیه؟
باید میفهمیدم الینا شارلوت کیه؟واقعا اسمش الیناس یانه؟
فقط نمی دونم چرا بهادر دوردونش روفرستاده بین این همه گرگ..اون طوری که حتی نمی دونم کجای این
کشوره..توی کدوم شهرشه..؟!
ولی هرطوری شده..باید دخترش روپیدا کنم ...ازش علیه بهادر استفاده کنم..تابکشه کنار...ول حیف که عمرا
دستم بهش برسه..
توی این مهمونی که گرفتم قیافه های همه دیدنی میشه....واوووووو
مایکل:
داشتم ازدست این دختره کم عقل خل میشدم..یعنی اگه به خاطر قولی که امیرسامو بهادر خان نداده بودم االن
همه پتش رومیخرتم روی اب برای بهادرخان...که باید باکتک جمعش کنه...وای ازدست اینکه نمی دونه چه
خبره؟بعدمیخواد برای من سردسته بشه؟دختره احمق...بخدا اگه میتونستم همیچین میزدمش که مرده وزندش
یکی بشه...ولی تا دیرنشده باید بهش بگیم که منو امیرسام ولکسی کی هستیم!...
ازطرفی هم ازاین دیوید عوضی میترسم ..میترسم بالیی سرباران بیار..خدایا فقط خودت هواشو داشته باش..باران
سرکش ترازاین حرفاست...
امیرسام:
یعنی اگه باران االن جلوی دستم بود صدرصد مرده بود...یا اون گردنش خورد بود..نفهم..نمی فهمه چه خبره توی
گروه دیوید ویلیام عوضی...اون وقت میخواد سردستم بشه؟وای که اگه بهادرخان بفهمه چی میشه..حمام خون راه
میندازه...وای که اگه کیانفربزرگ بفهمه چی میشه...جنگ جهانی سوم وچهارم پشت هم شروع میشه...
خدایا خودت هوای باران روداشته باش...
نگرانشم..خیلی نگرانشـــــــم....
ولی باید بهش بگیم چه خبره قبل ازاینکه دیربشه
فقط خدا این مهمونی رو بخیرکنه...باوجود بهادرخان وبردیا وبهبود واترین سامیار خان
باران:
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امروز مجبور بودم ازصبح برم عمارت دیوید...توی این گیرو داد بابا اینام خبردادن که میخوان بیان نیویورک...اونم
فقط بابا به همراه اترین وبردیا وبهبودو پدرستاره....
مونده بودم جواب بابا اینا روچی بدم اگه بخوان بیان خونه من...واقعا نگران بودم اصال وقتی باباگفت میخوان بیان
یه دلشوره عجیب غریبی افتاده بود توی جونم
دقیقا یک ساعت دیگه مهمونی شروع میشد باید به امیرسام میگفتم هرطوری که بود..با اینکه زود بود ولی من
نقابم رو زدم ..نقابم خیلی خوشگل بود...ازبین صدتا نقاب این یکی چشمم روگرفت یه نقاب صورتی چرک که
روش چندتا نگین داشت(...میذارم عکسش رو)باالی نقاب هم حالت تاج داشت که با کشی که داشت بستم..
لباسمم یه پیرهن صورتی بود که باالش توری بود کار شده بود استین حلقه ای بودکه طبق دستورات امیرسام باید
یه چیزی روش میپوشیدم ..روی کمرش یه چیزی حالت کمربند داشت که پایین اون کمربند هم یه ذره کارشده
بود....من نمی دونم اخه لباس من چه ربطی به امیرسام داشت؟اه پسره پرو)
امیرسام بهم گفته بود توی کدوم اتاقه ...ولی وقتی رفتم نبود...به خاطرهمین رفتم پایین دقیقا تا زمان شروع
جشن بیشترازنیم ساعت مونده بود...داشتم ازپله ها میرفتم پایین که صدای حرف زدن توجهمو جلب کرد...اول
فقط گوش دادم چون بدجور حس فوضولیم گل کرد...
صدا اشنابود...انگار..انگار یه جاشنیدم این صدارو..وقتی رفتم پایین ..به چشام اعتمادنداشتم...اترین؟اینجا؟محاله
امکان نداره اترین اینجاباشه...پس وقتی اترین اینجاس ..یعنی..یعنی...یعنی بابااینام به خاطرهمین امدن
نیویورک...ولی..چرا اخه؟برای چی؟بابای من...بابا بهادرمن..چه ربطی به این ادم عوضی داره؟بابایی من چه ربطی به
این بی صفت داره اخه..چرا باید بیاد اینجا؟
باران:
به گوشام اعتماد نداشتم....به چشام اعتماد نداشتم...اخه...چرا اترین داره با ادوراد حرف مزنه؟چرا انقدر صدای
خندهاشون باالس؟
نمی دونستم چیکارکنم؟.اصال نمی دونستم بابا اینا اینجا چیکارمیکنن؟
اصال شاید بابا نیومده باشه..اره اصال شاید بابا نیومده باشه...میخواستم برگردم اتاقم ولی پشیمون شدم...ازطرفی
هم این ترس لعنتی رونمی دونستم باید چیکارکنم؟
بدجور ترسیده بودم..اگه..اگه اترین منو بشناسه چی؟اخه دفعه اول که منو تومهمونی دیوید توی ایران دید
نشناخت...ولی اگه االن بشناسه چی؟

142

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان باران | meli770کاربر انجمن
چیکارکنم؟چی بهش بگم؟تصمیمو گرفتم باید میرفتم پایین...دقیقا اون دونا پشتشون بهم بود...اخرای پله
بودم..که.با چیزی که دیدم خشکم زد.همون موقع بردیا امد تو..اونم داشت منو نگاه میکرد..وای یعنی منو
شناخت؟
اترین:بردیا!چیزی شده؟
بردیا:اره..ادوارد جان نمیخواین این دخترخانم رومعرفی کنی که دارن ازپله ها میان پایین؟
هم زمان ادروارد واترین برگشتن...چشای ادوارد داشت برق میزشت ...اه اه چندش حاال خوبه دوتا زن داره هاااا
...وایی که اگه اترین وبردیا میدونستن کیم چشای ادواردو درمیوردن..بعدم دارش میزدن..ولی حیف که نمی
دوننن...
فقط ازیه چیزی خیلی ترسیدم..اونم حضورحتمی بابا بود...پس حدسم درست بود ازحرف دیوید منظورش
ازبهادرخان ..بابایی خودم بود...
ولیی من هنوز موندم بابا اینا چی کارمیکنه؟
ادوارد:واقعا نشناختی بردیا خان؟
بردیا:نه..مگه باید بشناسم؟
اترین:بنظر خیلی مضطرب میان؟
ادوارد:ایشون..الینا شارلوت هستن
به وضوح تعجب رو توی چشای بردیاو اترین رو دیدم
فقط خدا به خیرکنه دیدار با بابارو..واقعا میترسدم..
بردیا:پس الینا شارلوت شماهستین؟من بردیا کیانفرم
اترین:منم اترین کیانفر
موندم چی بگم...واقعا ترسیده ومضطرب بودم
باران :خوشبختم
همون موقع امیرسام ازپله ها امد پایین
امیرسام:به بردیا خان ازاین طرفا؟بهادرخان خوبن؟
بردیا:به امیرسام خان!چه عجب ماشمارو زیارت کردیم
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امیرسام هنوز منو ندیده بود چون کال گرم حرف زدن با بردیا بود
اترین:نگفته بودین الینا خانوم اینجا تشریف دارن.
یهو امیرسام برگشت طرف من
امیرسام:آه..اره پاک یادم رفته بود..معرفی که شدین؟
باران:بله
همچین گفتم بله بچه ترسید البته حقشه
باران:
ازروبه رو شدن با بابا میترسیدم خیلی هم میترسیدم
ای خدا بگم چیکارکنه امیرســــــــــــــــــــــــــــــــام
امیرسام:اگه اجازه بدین من با الینا کارداشتم..شمابرین ماهم میاییم
اترین:البته...فقط زود تشریف بیارین
امیرسام:حتما
یه جوری هم دیگرو نگاه میکردن...بعدازرفتن عمو داداشی گلم وادوارد چندش امیرسام دست منو گرفت کشید
بردباال پسره وحشی امازونی
باران:هوی چته؟
امیرسام:صبرکن بهت میگم
رفتیم توی اتاق منو درو بست ..رفت پشت پنجره هی دست میکرد الی موهاش پسره روانی
باران:میشه بگی چه خبره اینجا امیرسام؟بابا اینا اینجا چیکارمیکنن؟میشه بگی من باید جواب بابا اینا رو چی
بدم؟میشه بگی باید چی به بابام بگم؟
انقدر داد زدم گلوم درد گرفت ولی بادادی که امیرسام زد خفه شدم
امیرسام:بـــــــــــسسسه،دو دیقه خفه شووو...ببینم باید چه گهی بخورم
باران:لطفا زودتر فکرکن..بعدم خودت خفه شو
امیرسام:باران..ترخدااا
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باران:ترخداچی؟
امیرسام:دودیقه ساکت
باران:بفرما اصال من ساکت
دقیقا بعدازپنج دیقه اقا حرف زدن
امیرسام:ببین باران تو باید لحن حرف زدنتو تغیربدی..
باران:یعنی..
امیرسام:صبرکن...حرفم که تموم شد بعد..خب؟
باران:خب..بگو!
امیرسام:ببین همونطورکه خودت میدونی پدرت نمی دونه تو اینجایی...پس باید صداتم عوض کنی..چون اترین
نشناختت چون اگه میشناختت همین جا همه رو دار میزد درجا..دوم تو امروز به احتما  %99خیلی چیزارو متوجه
میشی.خب؟فقط میخوام صبورباشی
باران:من میترسم
امیرسام:خودمم میترسم..ببین باران اقای کیانفرتورو به من سپرده...بهمم گفته وقتی امدن اینجا تورو ازشهر
بفرستم بیرون باهات محافظ بفرستم..تا حالو هوات عوض شه...
باران:چرا بابا نمیخواد چیزی متوجه بشم؟
امیرسام:نگرانه دخترش...االنم توی دهن شیری دختر
باران:باش قبول..ولی..من دلم برای باباییم تنگ شده
امیرسام:میگی چیکارکنم؟برم بگم اقای کیانفر اینم نازپرودتون...اوردمش توی دهن شیر؟
باران:چیکارکنم خب؟
امیرسام:میشه صبورباشی؟...میشه نریزی اون اشکارو؟
باران:باش
امیرسام:بخداخودم حواسم بهت هست..فقط توامشب ازبغل من جم نمیخوری خب؟
باران:خب.بریم؟
امیرسام:خوبی االن؟
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باران:اره...بابایی روببینم بهترمیشم
امیرسام:باران..ترخدااا نریز این اشکارو خواهش
باران:امیرسام
امیرسام:جانم
باران:هوامو داری؟خیلی میترسم
امیرسام:معلومه.بریم؟
باران:اهوم
اصال به قیافه امیرسام نمیخورد انقدر مهربون باشه..بهش میخورد یه ادم مغرور باشه که هیچی ازمحبت ومهربونی
حالیش نیس
ولی اصال اینطوری نبود...خداروشکر حدااقل امیرسام هست
با امیرسام رفتیم پایین ...رفتیم طرف پذرایی
امیرسام:اماده ای الینا شارلوت؟
باران:اهوم
امیرسام:بریم؟
اول یه نفس عمیق کشیدم:بریم
اول امیرسام رفت تو..بعد من پشت سرش هنوز نمی تونستم بابارو ببینم...وقتی رفتیم جلودیدم...بابارو
دیدم..باباییمو دیدم..بعدازیک ماه دیدم...واقعا دلم براش تنگ شده..کاش میشد برم بغلش...ولی..ولی جلوی این
دوتا بی صفت نمی شد...راس میگفت امیرسام.امدم توی دهن شیر...به غیرازباباییم..ویلیام ودیویدم بودن..کاش
باباییم تنهابود میرفتم بغلش..ولی حیف
امیرسام:ببخشین دیرکردیم
ویلیام:مشکلی نیست
بابایی:نمیخوای معرفی کنی دیوید؟
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چقدر لحن بابا ترسناک بود...من ازش ترسیدم..ولی به حال دیوید ویلیام....چقدر جدی بود..تاحاال بابارو اینطوری
ندیده بودم.هیچ وقت بابایی رو اینطوری ندیده بودمم..واقعا ترسیدم...برای یه لحظه فکرکردم اگه بابا متوجه بشه
من،تک دخترش اینجام،بین این ادما چیکارم میکنه؟
وای که چقدر بی فکرم
دیوید:اوهوم...ایشون الینا شارلوت هستن
بابایی:جدی؟پس شما الینا شارلوت هستین؟ملقب به یوزپلنگ؟
مونده بودم چی بگم...ازلحن سردو خشک ورسمی بابا...انقدر سردو خشک بودکه یخ کردم..چشایی باباییم
اینطوری نبود...چشای بابایی من مهربون بود.ولی االن تنها چیزی که چشایی بابایی نداره مهربونیه
دیوید:بله خودشه
بابا یه خنده هیستریکی کرد
بابا:ازکی تاحاال بچه هارو میاری تورگروهت؟..مگه بچه بازی دیوید؟این چه وضعش؟
دیوید:چه خبرته بهادر؟
بابا:چه خبرمه؟این چه وضعش؟مگه بچه بازی مافیا..دیوید..بس کن این بچه بازیارو من یکی باورم نمیشه این بتونه
هک کنه...اصال میدونه هک چیه؟
بابا:بهت قول میدم زیر  20ساله ...همین االن یا تموم میکنی ین بی مزه بازی رو یا همه چیزی رومیزنم بهم
با بهت داشتم به بابا نگاه میکردم...زمین تااسمون فرق داشت با بابایی که من دیدم بابایی که من میشناسم..منظور
بابا ازمافیا چی بود؟مگه دیوید فقط یه گروه که قاچاق میکردن نداشت؟اونم اسلحه...وایی من چیکارکردم؟
دیوید:بس بهادرخان!بهت ثابت کنم چی؟
بدجور دیوید ترسیده بود
بابا:هم تو هم ویلیام اگه تموممش نکنید خودم تموم میکنم
ویلیام:بهادر
بابا:چی میگی؟
ویلیا:صبرکن....اول ببین
بابا:باش..ولی سایتی که خودم میگم..مشکلی که نداری؟
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ساکت بودم..چی میتونستم بگم؟
بردیا:مگه باتونیستن
این فرد خشن مغرور که چشاشم خنثی است داداش منه؟
باترس جواب دادم..خداکنه نشناسن
باران:ب...بله
بابا:چه عجب شما حرف زدی؟!....اون سایتی که من میگم باید هک کنی خب؟
باران:قبول
باران:
خدایا فقط خودت به دادم برس،من تاحاال این روی بابا اینا روندیدم...چه کنم وقتی متوجه بشن کیم؟وایی خدااا
فقط خودت میتونی کمک کنی
اترین:جرات داری مگ قبول نکنی؟
این عموی من نیست..عموی من مهربونه لحنش اروم..لحنش طوری نیست که انگار ادمو میخواد بگیره زیر مشت
ولگد
باران:کدوم سایت روباید هک کنم؟
صدام سعی کردم نلرزه
بابا:سایت()..ببینم توی چند دیقه میتونی هک کنی..
من این سایت رو قبال هک کردم..بالب تاب خودم..وقتی توی خونه بودم...عقاب طالیی یادمه خوبم یادم..شاه باز
وایی خدا نکنه اون سایت ..سایت بابا اینا بوده باشه؟
اینجا چه خبره خدایا؟
باران:برم لب تابمو بیارم
بهبود:الزم نکرده...بیا بااین لب تاب هک کن..
چه لحن بدی..داداشی من لحنش اینطوری نبود..توش شیطنت موج میزد اینطوری نبودکه....
باران:باش
دلم گرفته بود امیرسام فهمید..امد کنارم،خداروشکر امیرسام رودارم
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امیرسام:بهبود چه خبرته؟متوجه شد
بهبود:شمانمیخواد دفاع کنی
امیرسام:دفاع چی؟
بابا:بسه...
ازهمشون میترسیدم...حتی ..حتی ازباباییم...فقط.فقط االن امیرسام خوب بودکه ازش نمی ترسیدم
رفتم نشستم پای لب تابی که گفته بود...لب تابو میشناختم..لب تاب باباییم بود..لب تاب کاریش..عکس من روش
بود...عکس من
داشت اشکم درمیومد
اروم دم گوش امیرسام طوری که فقط خودش متوجه شه
باران:امیرسام..نگرانم
امیرسام:من هستم نگران نباش...
بابا:چقدر طول میکشه؟
باران:دقیق نمی تونم بگم
بابا:پس چطوری هک میکنی؟
بابا:امیرسام..چقدر میتونه..زمان دقیق
امیرسام:این سایتو هرکی بخواد هک کنه..حدود 3،4ساعت طول میکشه
بابا:خوبه
ولی میدونستم توی یک ساعت میتونم
پس کارمو شروع کردم..دوباره همون هیجان وحال وصف نشدنی امد سراغم
دقیقا یک ساعت طول کشید داشتن حرف میزدن
بابا:ازکجا پیداکردی الینا شارلوت رو؟
دیوید:خیلی راحت..چون خودش امد توی سایت عضو شد..راحت بود
ویلیام:راستی شنیدم دخترتو فرستادی نیویورک..نمی گی میوفته توی دهن شیر؟
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وای خدااا پس میدونستن امدم اینجا..چرا دنبالم بودن؟
بابا:تویکی ساکت...اگه اون شیرتوباشی من هیچ نگرانی ندارم...خب میدونم هیچ غلطی نمی تونید
بکنید...مخصوصا االن
دیوید:منظورت چیه؟
بابا:توکه بهترمیدونی...نفراول مافیاشدم..پس بهترساکت شی
همه دنیا خراب شد روی سرم..بابایی من...بابا بهادرمن...نفراول مافیاس توی دنیا؟وای خداااا چی میشنیدم...من
بابایی خودمو میخواممم....چرا باید بابایی من مافیا باشه؟من نمی تونم بدون بابایم دوموم بیارم...چرا یکی
ازمافیایی درجه یکه؟..چرا بابای من؟
چرا اولین رئیس کل گروه مافیایی جهانه که بقیه گروهای مافیایی زیردست بابایین؟چرا؟
باران:
ویلیام:ولی این دلیل نمیشه هرکاری بخوای بکنی
بابا:نترس فعال باتویکی کارندارم
دیگه نتونستم ساکت بشینم..معلوم نبود تا کجا بخوان پیش برن
باران:تموم شد..
بابا:چی؟به همین زودی؟
باران:بله به همین زودی
بابا:نه خوبه...ببینم
لب تاب رو بردم پیش بابا....نشستم بغل دست باباییم...برای من بهترین بابای دنیابود...ولی بافکرای که به ذهنم
میرسید رعشه به تنم می افتاد
باران:بفرمایید..اینم سایت
دلخوربودم..ازبابام دلخوربودم...خیلی ازدستش ناراحت بودم..چرابهم نگفته بود؟برای چی؟
بابا:نه خوبه....کارت حرف نداره...پس به خاطرهمین دیوید سریع تربه خودش جنبید
دیوید:منم ازهمین تعجب کردم..توچرا به خودت نجنبیدی؟
بابا:چون من..با...بچه ها..کار نمی کنم..
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اره برای بابامن بچه بودم...واقعا بودم...اگه بچه نبودم هیچ وقت این کارو بازندگی خودم نمیکردم...امیرسام بدجور
توی هم بود
ویلیام:چیزی شده امیرسام؟ازاین ناراحتی زمان بندیت درست درنیومد؟
امیرسام:نه ناراحت این نیستم....الینا زیادی باهوشه....زیادی
این زیادی اخرش ازصدتا فوش بدتربودبرام....میدونم اشتباه کردم..میدونم خطاکردم..ولی دیربود..خیلی دیر
مایکل:بهترامادشیم..موقعش مهمونا کم کم برسن
بابا:ماکه اماده ایم
ویلیام:راستی..چرا سامیارخان دخترشو نیورد؟
چی؟بابای ستاره؟یعنی....یعنی اونم...یعنی اونم با باباس؟یعنی ستاره میدونه؟الهی بگردم براش....چه حالی میشه
وقتی متوجه بشه
بابا:فکرنمیکنم باید برات توضیح بدم.
ویلیام:هیچ وقت عوض نمیشی بهادر
بابا:توعوض میشی؟
ویلیام:نه
بابا:پس توقع بیجاداری....خب مایکل نامزدت کو؟نیست؟همیشه باهم بودین؟نکنه اتفاقی افتاده؟
مایکل:نه..اتفاقی نیوفتاده...خونه یکی ازدوستانش دعوت بود
بابا:جدی؟ولی حضور الزامی..نه؟
مایکل:موجه بود
بابا:خوبه...
بابا:خب..الینا شارلوت نمیخوای خودتو کامل معرفی کنی؟نمیخوای بگی ازکجا هک رو یادگرفتی؟
مونده بودم چی بگم...خدایا خودت به دادم برس...با التماس به مایکل وامیرسام نگاه میکردم شاید فرجی بشه
امیرسام:بار....عع الینا استاد داشته
ایییی بمیریــــــــــــییی امیرسام...باران چیه این وسطه..میخوای بابا جفتمونو به کشتن بده؟
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فقط یهو ازجام پریدم...وایی خدا قیافه هاعالی بود
باران:راس میگه امیرسام..استاد داشتم
دیوید:جدی؟استاد داشتی؟
باران:اره چطور؟
دیوید:هیچی....فقط دفعه اول به من گفتی کالس میرفتی...ادم دروغگو یادش میره چی میگه
خدااااا من االن این وسطه چه غلطی بکنم؟حاال خربیار وباقالی بارکن
aiwan_light_bbbbbblum::aiwan_light_girl_cray2::aiwan_light_girl_cray2::aiwan_light_girl :
_cray2:
باران:خب وقتی میرم کالس استاد داشتم دیگه..دورغگم نگفتم
واییییییییییی خدایااااااااا میشه همین وسطه جون بدم؟چرا باصدای خودم گفتم؟aiwan_light_girl_cray2::ای
خدا ازروی زمین محوت کنه امیرسام
جرات نداشتم برگردم به پشت سرم نگاه کنم...جرات نمیکردم به عمو بردیا وبهبود نگاه کنم...ای خدااا بابا االن
میکشتم...مطئنم متوجه شد چون رنگ امیرسام پرید..
بابا:چی گفتی؟
بابا همچین گفت چی گفتی همون چه گ..ی خوردی خودمون بودم....غلط کردم(باحالت زاربخونید)
امیرسام:خب راس میگه دیگه
نفس حبس شدش روفرستاد بیرون
مایکل:میگم بریم دیگه نه االن مهمونا میان...بار..الینا میشه بیایی بری؟
جـــــــاااااااان؟این منو ازکجا میشناسه باحالت بهت داشتم به مایکل نگاه میکردم...اونم دست کمی ازمن
نداشت....
بابا:مایکل..چرا حرفتو عوض کردی؟
وایی االن میزنه هممون رو میکشه تموم...
مایکل:من..من..من حرفم روزدم...عوض نکردم
بردیا:مطئنی؟
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مایکل:اره...
امیرسام:چراباید حرفشو عوض کنه؟
بابا:شماساکت
همون خفه خون خودمون ..منم کال توی افق بودم..داشتم بای بای میکردم باهاشون):
بابا:الینا
اخییی چقدر مهربون بابا گفت الینا....تاحاال انقدرمهربون صدام نکرده بود..یعنی میخواست خفم کنه نمی دونم
چرا؟نکنه فهمیده کیم؟
باران:بله
ولی برنگشتم..باصدای خودمم نگفتم بله باصدای الینا گفتم
بابا:اسم اصلیت چیه؟
باران:اسم....الیناس دیگه
بابا باچندقدم خودش رو بهم نزدیک کرد..وای قلبم داشت میومد توی دهنم..تاحاال چندتا حس روباهم
نداشتم..حس دلتنگی..ترس واسترس...هیجان
بابا سرشو نزدیک گوشم اوردم
بابا:جدی؟پس اسمت الینا شارلوته؟
باران:ار...اره
بابا:خوبه...پس چرا رنگ به روی این دوتا نیست؟همینطور خودت؟
باران:من..من حالم خوبه
ای بمیری باران..که بازباصدای خودم حرف زدم
بابا:میدونستی تن صدات خیلی برام اشناست؟
یاخدا....یا اکثرامام زاده ها ..فهمیدن تموم..باران امشب شب اخر عمرته:
باران:خیلیا اینو میگن
خیلیا بیخودمیکنن بگن
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بابا:مثال کیا؟
باران:دقیقا یادم نیس
یهو بابا عقب کشید همیچن زد زیرخنده که واقعا ترس همه وجودمو گرفت
بابا:عالی بود...افرین الینا شارلوت..
بابا:اسم واقعیت چیه؟
بدجور جدی شده بود بابایی
ویلیام:بس بهادر...یعنی چی؟اسمش الیناس...پس بهتر تمومش کنی وبریم به مهمونی برسیم
بابا:فکرخوبیه...بعدازمهمونی به این موضوع رسیدگی میکنیم
باران:
توی مهمونی میخواستم کلمو بکنم اگه بابامتوجه میشد یعنی چه بالیی سرم میورد؟
ولی مطمئنم اترین زنده زنده چالم میکردم(ببخشینا)وقتی به خاطر یه ماشین وکالنتری امدن اونطور داشت خفم
میکرد حتما االن میکشتتم(فصل اول)
خدااا بگم چیکارت نکنه امیرسام..ولی جدی مایکل ازکجا میدونه اسمم چیه؟
برای خودم یه گوشه نشسته بودم داشتم بقیه رو نگاه میکردم که یه دستی جلوم دارز شد،ازپایین داشتم انالیزش
میکردم کفشای ورنی مشکی...باالتر بولیز کرم...باالترکت کرم،شلوارشم هم رنگ کتش بود بایه کروات کرمه ..کال
کرمی بود برای خودش...ولی..ولی قیافش اینو من یه جایی دیده بودم...یادم امد..دوست شیربرنج...همونی که زده
بود ابلیس..وایی همون هلوه..ولی ازامیرسام هلو نبود...این دربرابر امیرسام نارگیل بود نه هلو...واال.بعدم امیرسام
هیکلی تربود به خاطرهمین بهش میگفتم هرکول ):اونم کلی حرص میخورد ولی جدی مایکل ازکجا میدونه اسمم
بارانه؟نکنه امیرسام بهش گفته..
پسره:خب نظرتون؟
باران:چی؟درچه مورد؟
پسره:تیپم دیگه
ای خاک برسرت باران..خب یه جای دیگه زوم شو فکرکن اه ...
باران:من تیپ شمارو نگاه نمیکردم..داشتم فکرم مشغول بود
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اخیش
پسره:اوه ببخشین..میشه بشینم؟
باران:مشکلی نیست
چون روی مبل یک نفره نشسته بودم گفتم مشکلی نیستااااا campe45on2::
پسره:میشه اسم بانوی به زیبایی شماروبدونم؟
باران:خیر
پسره:اوه چقدر بد اخالق...ولی من خودمو معرفی میکنم..من پاشا دادمهرهستم
باران:به سالمتی
پاشا:واوو چقدر خشن...
باران:اصال اینطوری نیست
پاشا:قبول..ولی میشه اسمت روبگی؟
باران:چون خواهش کردی..الینا شارلوت
چشاش یه جوری شد...انگار هرفکری میکرد به غیرازاین
پاشا:پس الینا شارلوت که همه درموردش صحبت میکنن شمایید؟
باران:بله
پاشا:خب ...الینا شارلوت میشه باهم برقصیم؟
میخواستم بگم نه..ولی حوصلم سر رفته بود...وقتی بلند شدم تا امدم بگم قبول .نگاهم افتاد به بردیا
وامیرسام..جفتشون داشتن باخشم نگاهم میکردن
چرا بردیا داشت اینطوری نگام میکرد؟ولی حداقل برام خطو نشون نمیکشید باچشاش
چون امیرسام بد داشت خطو نشون میکشید
پاشا:پس قبول کردین؟
باران:خیر.میخواستم برم
پاشا:اها...میشه بدونم کجا؟
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همون موقع امیرسام وبردیا خودشون رو روسوندن
امیرسام:چیزی شده الینا؟
باران:خیر چیزه مهمی نیست
بردیا یه پوزخنده جانانه تحویلم داده..چرا ازوقتی دیدمش اخماش توی همه؟
بردیا:ولی قیافه پاشا اینو نمیگه
بردیا اینو ازکجا میشناخت؟اینجا چه خبره؟
پاشا:بهشون پیشنهاد ر**ق*ص دادم ولی ردکردن
امیرسام:کارخوبی کردن
واقعا تعجب کردم ازحرفش اخه به این چه؟ازلج امیرسامم شده قبول میکنم
باران:من نظرم عوض شدم...قبول میکنم باهاتون یه دور برقصم
به وضوح اخمای امیرسام بدتر رفت توی هم ...
تا امدم دست پاشا رو بگیرم بریم سمت پیست ر**ق*ص ..دستم کشیده شد به سمت خروجی
باران:هوی چته وحشی؟
امیرسام:فعال ساکت باش..تا خودم ساکتت نکردم
پسره پرو همچین پرتم توی بالکن که اگه میزنبود روی زمین پرت میشدم
باران:وااااییی چته وحشی؟دستم شکست
امیرسام:به جهنم..به درک(با داد)
چرا داد میزد؟
باران:میشه بگی چته؟
امیرسام:هه من چمه یاتو؟چرا نظرتو عوض کردی؟
باران:امیرسام نمیخوای بگی که سرقبول کردن ر**ق*ص با پاشا ست این کارت؟
امیرسام:اسم اون مرتیک روجلوی من نیار(داد)
باران:باش..دادنزن...اول دلیل بیاربعد
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امیرسام:چون...چون...
یه نفس عمیق کشید
امیرسام:چون...ازش خوشم نمیاد
باران:چون تو ازش خوشت نمیاد دلیل نمیشه من درخواست رقصش و قبول نکنم
امیرسام:باران واقعا نفهمی؟یاخودتو میزنی به نفهمی؟
باران:منظورت چیه؟
امیرسام:میخوای بگی پیست ر**ق*ص ندیدی کجاست؟
باران:انقدر حالم بد بود وقتی امدم توی مهمونی به تنها چیزی که دقت نکردم پیست ر**ق*ص بود
امیرسام:پس خفه شو
باران:وای ازدست تو..مثل ادم حرف بزن
امیرسام:د لعنتی پیست ر**ق*ص و همیشه جوری میذارن که دیوید ویلیام نشستن..که بتونن راحت
ببیننن...بعدتو میخوای جلوی اون دوتا برقصی درحالی که دارن مست میکنن؟
باران:چی میگی؟چرت نگو
امیرسام:خودت برو ببین
باران:بابا چی؟
امیرسام:جوری میشنه که پشت بهشون باشه
نفسم راحت فرستادم بیرون اخیش
باران:صبرکن ببینم..راستی...واقعا
امیرسام:چی شد یهو؟
باران:بخدا امیرسام میخوام بزنمت چرانگفتی بابا اینا میان اینجا؟چرا نگفتی باباییم یکی ازمافیاس؟چرا نگفتی؟
امیرسام:باران..باورکن وقتش نبود..قرارم نبود االن متوجه بشی
باران:د اخه لعنتی دیگه کی قرارمتوجه بشم؟هان؟وقتی کارازکاربگذره؟اره؟
امیرسام:باران..باورکن این همه چی نیست.اینکه به نظرمیاد همه چی نیست
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باران:پس چی؟همه چی روبگو
امیرسام:اینجا نمیشه..خواهش میکنم..بهت میگم قول فقط فرصت بده
باران:قول دادیا؟
امیرسام:قول
باران:حاال بگو مایکل ازکجا اسم منو میدونه؟
امیرسام:این جزءهمون که بعدبهت میگم...فقط اینو بدون مایکل ولکسی درمورد میدونن ولی چیزی به کسی
نگفتن
باران:پاشاچی؟
امیرسام:اون غلط میکنه بخواد حرفی بزنه
باران:چرا انقدر باهاش بدی؟
امیرسام:دلیل شخصی
باران:ازدست تو..
امیرسام:خب.بریم دیگه وقتش همه الینا شارلوت رو بشناسن
باران:اره فقط اگه بعدش الینایی باشه..با این دست گالیی که اب دادیم..
امیرسام:بخی خدابزرگه فعال بریم که دیوید میخواد الینا شارلوت رو معرفی کنه...یوزپلنگ یک
باران:حقته تاتو باشی نگی من یکم
امیرسام:عع دارم برات ...ببینم بازم میتونی بلبل زبونی کنی
باران:بچه پرو...اون که بلبل زبونی میکنه تویی نه من حسسسسسسسسسسسوووود
امیرسام:من حسودم؟من؟
باران:نه په عمم...معلومه توحسودی..اگه حسود نبودی میزاشتی با پاشا...
امیرسام:به نفعته جمله بعدی ازدهنت بیرون نیاد
باران:اگه بیاد؟
امیرسام:کوتاهش میکنم...
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پسره روانی اسلحه درمیاره
باران:واقعا بچه ای
امیرسام:عع ترسیدی؟واقعیه ها!
باران:خوب شد گفتی من فکر کردم قالبیه
امیرسام:ععع انوقت ازکی فرق بین اصل و فرعش رویاد گرفتی؟چون طوری درست میکنن که مو نمیزنن باهم
باران:خب..عکساشونو توی این مدتم که اینجا بودم خب دیدم یادگرفتم
امیرسام :اگه بلد بودی متوجه میشدی اینی که دست من بود تقلبی بود
باران:جدی؟
امیرسام:بله..حاال بریم؟
باران:بریم
باران:
با امیرسام وارد سالن شدیم...فقط همه جا تاریک بود...یهو چراغای دور روشن شد..ونور انداختن روی یک
نفر...واون یک نفرکسی نبود جزء دیوید
دیوید:ازهمگی ممنون که به این مهمونی امدین...این مهمونی به مناسب عضو جدید واصلی گروه ...الینا شارلوت
ادوارد:به سالمتیش
همه باهم یه پیک رفتن باال ولی من فقط نگاه روی بابا وبردیا بود...واقعا خوشحال شدم که هیچی دستشون
ندیدم...بهبود واترین اون طرف تر بودن اوناهم هیچی دستشون نبود..عالی بود..فقط اقای ادیب رو ندیدم
ادوارد:من ورد الینا شارلوت رو به گروهمون تبریک میگم
ای میخوام صدسال سیا تبریک نگـــــــــــــــــــی..خجالتم نمیکشه خوبه دوتا زن داره هاااا مرتیکه...
پاشا:نمیخواین بگین جایگاهش توی گروهتون چیه؟
دیوید:همونطور که همه میدونید.منو ویلیام وبهادرخان گروه هکر داریم...
دیوید:الینا شارلوت لطف کردن وشدن سرپرست گروه هکم که اسمشون خرس های وحشی هست...

159

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان باران | meli770کاربر انجمن
صدای همه درامد...حقم داشتن کی میتونه قبول کنه یه دختر به هم سن وسال من بشه رئیس گروه هکر یکی
ازبزرگترین گروهای مافیایی جهان که هرغلطی ازشون برمیاد..ببین چی هستن که شدن بزرگترین ...ای خداااا
بابایی چیکارکردی؟
جرج:ولی این نمیشه..ماها اعتراض داریم
دیوید:کسی جرات اعتراض نداره...توهم بهتره دهنتو ببندی جرج..وگرنه همینجا خالصت میکنم
چقدر راحت ازجون یه ادم حرف میزدن...یعنی بابایی هم انقدر راحت حرف میزد؟انقدر راحت تصمیم میگرفت
برای جون ادما؟وایی نمی تونم باورکنم..ولی امیرسام گفت صبرکنم..پس صبرمیکنم
جرج:کی میگه کسی جرات نداره؟من دارم
همه با داد بابا ساکت شدن
بابا:چطور جرات میکنی؟
رنگش پرید..یعنی انقدر ازبابایی من میترسن؟وایی
بابا:جرج داری بزرگتر ازدهنت حرف میزنی..کاری نکن همین االن جون بی ارزشتو بگیرم
هنگ بودم...خشکم زده بود این بابای من نبود نه.بابای من این مردی که اینجا ایستاده نیست..بابایی من انقدر
راحت درمورد جونه ادما حرف نمیزنه..نه امکان نداره.
ویلیا:بهادرخان..صبرکن...بعدبه حسابش میرسیم
بابا:همین یه بار..فقط جلوی چشم نباشه..نمیخوام مهمونی رو به خودم زهرکنم
االن واقعا از بابا میترسم...هرلحظه پی به اشتباهم میبرم...من چه غلطی کردم؟(Hapydancsmilنویسنده=غلط
خیلی بدی کرده=پیام بازرگانیcampe45on2:):
ویلیام:سریع
جرج:هیچ غلطی نمی تونی بکنی....
ودراخر صدای داد اخ جرج بود که امد...فکرکنم زدن ناکارش کردن من میتلسم
باران:امیرسام..چیکارش کردن؟
امیرسام:نترس فعال زندس خبرش
باران:هوم؟یعنی...یعنی چی؟
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امیرسام:بهت گفتم نترس پیشتم..خب؟
چرا بهم مزه میداد میگفت پیشمه؟بچه پرو
باران:خب االن میکشنش!
امیرسام:بهتر یه موجود مزخرف کمتر
باران:میشناسیش؟
امیرسام:اره مزخرفترین ادمی که دیدم
باران:باش
امیرسام:اونو بخی..بقیش رو بچسب
باران:باش..امیرســـامممم
امیرسام:بله..چیزی شده؟
باران:میدونی..یهو دلم یه چیزی خواست؟
امیرسام:باران جان هرکی دوس داری االن بخی شو
باران:قهل میکنماااا
امیرسام:هوف ازدست تو...خیلی خب بفرما
باران:من بادکنک میخوام باعروسک وبستنی وپشمک همین االن
امیرسام:جان؟
واااا این چرا نیشش اینطوری بازه؟
امیرسام:ازدست تو...میشه بعدمهمونی؟
باران:اله
اخ جوننن اخه خیلی ه*و*س کرده بودم..نمی دونم کسی مثل من هست که وسط بزرگترین گروهای مافیایی
ه*و*س همچین چیزایی روبکنه؟
دیوید:خب...بهتر به بقیه مهمونیمو برسیم...
ویلیام:واقعا برای ما افتخاریست حضور الینا شارلوت
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معلومه افتخاردادم...سرمو به باد دادم..بیا شاعرم شدم
پاشا:لقب ایشون چیه؟
دیوید:یوزپلنگ
یکی دیگه ازمهمونا:ولی این برای امیرسامه
نمی دونم چم شد.
باران:وقتی من بخوام هیجی مهم نیست....
یهو همه ساکت شدن..هیچ کسی توقع نداشت..نگاه بابا امد روی من...نمی تونستم معنی کنم نگاهش رو...ولی
متوجه نشدم چرا گفتم همچین چیزی رو
دیوید:خودتون جواب الینای عزیز رو شنیدین
یکی ازمهمونا:چطور میتونه توی این جمع صحبت کنه؟
مایکل:من ازالینای عزیز میخوام تشریف بیارن اینطرف
همون گمشو بیا این طرف خودمون فقط ادبیش...چرا امشب قاط زده مایکل؟
به همراه امیرسام رفتیم اون طرف..نگاه اترین وبردیا بدجور روم بود
بردیا:نه خوشم امد..یه تازه وارد خط ونشون میکشه
من که ازبردیا کم نمیارم
باران:تازه وارد؟
بردیا:منظورت؟
باران:من حدود یکی دوماه عضو این گروهم
باران:
فاتحم شرکت کنید چون بدجور امیرسام ومایکل داشتن نگام میکردنcampe45on2:42kmoig:):بعدازاونم
نگاه متعجب بابا وبردیا واترین وبهبود بود
دیوید:واقعا عالی جرات الینا شارلوت...
بابا:دیوید...قبال کمتر مسائل رو قایم میکردی؟
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دیوید:بنظرم مسائل گروها بهم ربطی نداره بهادر
بابا:مواظب حرف زدنت باش...یادت نره کیم
دیوید:هیچ وقت یادم نمیره
بابا:خوبه..پس میتونی همین االن به این دخترخانوم بفهمونی اینجا جایی نیست که بچه ها بدون اجازه حرف بزنن
رسما خفه شدم...
ویلیام:بهتره این بحث روتموم کنیم!...به هرحال ورد الینا شارلوت رو تبریک میگیم
مایکل دم گوشم:نمی تونستی دودیقه ساکت شی باران؟
باران:چرا انقدر خشن؟فقط یه کوچولو هیجان انگیزش کردم
مایکل:بنظرت خود ماجرا هیجان انگیزنیست؟
باران:چرا االن که یه کوچولو فکرمیکنم هست
مایکل:خوبه..لطفاازاین به بعد زودتر اون مغرتو به کاربنداز قبل ازاینکه خودم به کاربندازم
باران:خشن .ایش
مایکل:حیف که دختر بهادر خانی
باران:خوبه خودتم میدونی هیچ غلطی نمی تونی بکنی
مایکل:مطئنی؟
باران:منظورت؟
مایکل:شاید اقای کیانفر بخوان بدونن دخترشون عضو چه گروهی شدن
باران:عع مایکل..ازاین شوخی ها نکن
مایکل:فقط به یه شرط؟!
باران:چی؟
مایکل:به خاطرجون خودته....هیچ وقت بی موقع حرف نزن...خب؟
باران:ببینم چی میشه خب
امیرسام:چی میگین شماها؟
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باران:هیچی مثال داشت تهدید میکرد
امیرسام:اهان..بد نتیجه داد؟
باران:الزم نمی دونم توضیح بدم بهت
امیرسام:پرو
باران:اون تویی
امیرسام:نه خیرتویی
باران:تویی
امیرسام:تویی
باران:تویییییییییییییییییییییییییییی
انگار این اخری رو بلند گفتم):
بابا:میشه بدونم چه خبره اونجا؟امیرسام..الینا...مایکل..بیایین اینجا
طبق دستور پدرگرامی رفتیم پیش سه رئیس کل گروهای مافیایی ):واقعا وحشتناکه شما اینجا نشستید دارین
میخونید...ولی من چی؟
الینا:کاری داشتین؟
بابا:شمابشین صداتم درنیاد
خفه شدم کال |:
مایکل:چیزی شده؟
بابا:چی داشتین میگفتین؟
امیرسام:چیزه خاصی نبود
ویلیام:کامال معلومه
بردیا:خب..اینارو بخیال...محموله روچیکارمیکنید؟این یکی خیلی مهمه..
ویلیام:چطور؟
ادوارد:بنظرمن باید سه تایی کارکنید..چون یه خبر بد دارم
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دیوید:چی؟
بردیا:یه نفردیگه هم داره اضافه میشه..
دیوید:منظورتون؟
ادوارد:یعنی...سه تا گروه مافیا داره میشه چهارتا..
بابا خندش بلند شد...بدجور قهقه میزد
بابا:کی..کی جرات کرده یه همچین کاری بکنه؟
دیوید:بهادر!خبربه این مهمی بعد داری میخندی؟میتونی؟
بابا:چرانه؟یه جوجه امده داره اعا میکنه..
ویلیام:اگه ادعا نبود؟
بابا:باشه قبول..ببنیم چیکارمیکنه..ببینم شمادوتا به خاطراین جوجه تازه ازراه رسیده که نمیگین که باهم
همکارکنیم؟
بردیا:چرا به خاطرهمین میگم...اگه باهم باشین نمی تونه کاری بکنه
بابا:اگه تنهام کارکنیم بازم نمی تونه..این محموله دست ویلیام ببینم چیکارمیکنی...اقای ادعا
ویلیام:اگه راست میگی چرا خودت نمیایی جلو؟
بابا:میخواستم یه چیزی به تو برسه...باش باخودم
دیوید:نه..صبرکنید
بابا:چیه؟میخوای مثل بچه ها قرعه کشی کنی؟
دیوید:نه..نمیخوام...یه پیشنهاد دارم
بابا:چی؟
دیوید:من میگم اول باید اطالعات ازش کسب کنیم که اونو الینای عزیز درست میکنه
بابا:خب..بعدش؟
دیوید:بعدش...خودمون نریم جلو...خودمون بریم جلو فکرمیکنه خبریه...
بابا:االن واقعا فکرکردی من خودم میرم جلو؟یاسامیار؟هه
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دیوید:همچین فکری نکردم
ویلیام:خوبه..پس باکی باشه؟
بابا:محموله چی هست حاال؟
بردیا:همونی که منتظرش بودیم
بابا داشت شربت میخورد چون وقتی گفت شربت اونجا بودم..دیویدویلیامم نمی دونم داشتن چی میخوردن ولی
هرسه شون چیزایی که داشتن میخورد جس گلشون....وایی خدا بابایممم.تا امدم بلند شم امیرسام نذاشت
امیرسام:کجا؟
باران:نمیبینی؟
امیرسام:چرا ولی نمیشه بری جلو..بردیا رفت
بابا:چی گفتی؟االن باید بگی؟(با داد)
بردیا:ب..ب...بخ...ببخشید..تازه متوجه شدیم
ویلیام:غلط کردین(.با داد)
دیوید:فعال گمشید تاکاردستتون ندادم(با داد)
مطمئن بودم رنگم پریده
دیوید:پسره احمق...ببینم جوزف کدم گوریه؟
ویلیام:نمی دونم...ازش خبری ندارم
بابا:خوبه افرین
ویلیام:بسه بهادر توی این گیرو داد
بابا:چی رو ول کنم؟محموله ای که برام دسیلیارد(واحدپوله)می ارزه؟
یاخداا این ازکجادرامد؟فکرکنم واحد شمارش پوله..مگه چه محموله ای؟
ویلیام:میخوای تنهایی انجام بدی؟
دیوید:بهادر خطرناکه..این یکی ازبزرگترین محموله هاس که توی این چندسال..خریت نکن
بابا:قرارنیست تنهاباشم..عمو جان هستن باهم
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رنگاشون پرید..منظوربابا ازعموجان..خان عمو که نبود؟
دیوید:یعنی چی؟
بابا:عمو جان سرمایه گذاری کرده..نکنه طلبت یادت رفته؟وقتی صدهزار بیلیون قرض میگری باید فکراینجاهارو
هم بکنی
من رسما عین اسب ابی دهنم بازمونده بود..
دیوید:خیله خب قبول...قرضم قبول
بابا:خب..چیکارمیکنید؟
ویلیام:اگه قبول کنی باهات همکارکنیم؟
بابا:قبول
باران:
ازامدن بابا اینا یک هفته میگذشت..به خاطرهمین منم مجبور بودم بمونم به خاطرهمین اخالقای جدید بابارو
داشتم میدیدم ولی واقعا بابایی جدی بود...تازه داشتم متوجه میشدم که چرا ستاره انقدر میترسید..راستی خبری
ازستاره نیست.ازاترینم نمیشه بپرسم ..هوف..
ازطرفی هم خیلی کالفه بودم..همش باید گریم میشدم و لنزمیذاشتم...اون ارایشگری هم که میومدو گیرمم
میکرد امیرسام و مایکل اورده بودنش..توی این یک هفته خیلی با لکسی خوب شده بودم..عین دوتا دوس بودیم):
لکسی:بازچی شده زانو غم بغل گرفتی؟
باران:لکسی ...
توی باغ نشسته بودیم روی تاب
لکسی:جانم؟
باران:میگم پایه ای بزنیم بریم دور دور؟
لکسی:ببینم تو عقلتو ازدست دادی؟االن توی این موقعیت میخوای بری دور دور؟
باران:وامگه چه موقعیتیه؟
لکسی:ببینم تو ازصب حواست کجاست؟
باران:چطور؟حوصله دقت نداشتم
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لکسی:میشه بدونم داری چیکارمیکنی؟وای به حالت بخوای گند جدید بزنی..من ستاره نیستمااااااا ..میرم میزارم
کف دست بهادر و خان ودیوید وامیرسام ومایکل
باران:کسی دیگه نبود؟
مایکل:چطور؟
وای این کجابود؟
باران:هیی ترسیدم کجابودی یهو امدی؟
امیرسام:ببخشین قبلش باید خبرمیدادیم..خب چشاتو واکن ببین دیگه
باران:اوال خواهش دیگه تکرارنشه..دوما اونکه کوری تویی نه من.چون نمی بینی ازپشت سرمون امدین
امیرسام:عع خوب شد گفتی
باران:معلومه ازخواب غفلت بیدارت کردم
امیرسام:جدی؟بعد خودت توی خواب غفلت نیستی؟
باران:مرض هی تیکه میندازه...اصال خوب کاری کردم
مایکل:ولی بهادر خان اینو نمیگن
باران:صبرکنیدببینم..شماها ازکجا میدونید من دخترکیم؟
مایکل:صداتو بیارپایین ببینم..من هنوز جونمو دوس دارم
باران:جدی؟یعنی میخوای بگی اگه بفهمن من دختر کیم سرشماها به بادمیره؟
مایکل:نه فقط ما..سرخیلی هااا یکیشم اینجا نشسته داره ویزویزمیکنه
باران:لکسی این شوهرت خیلی بی اعصابه هاا چطوری تحملش میکنی؟
مایکل:اونش به تو ربطی نداره
باران:یه کالم ازپدرعروس(campe45on2:):بعدم کی باتو بود؟
مایکل:نه انگار واقعا تنت میخواره؟
لکسی:بسه خواهش میکنم مایکل جان!
باران:اییی لوس مایکل جان!اه اه چندشاا
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مایکل:میتونی گوشتو بگیری نشنوی
باران:که مثل تو کرشم؟
امیرسام:بسه دیگه
باران:کی باتو بود
مایکل:واقعا انگار دلت برای بردیا تنگ شده؟
باران:وایی ازکجا فهمیدی؟انقدر باهوش نبودیاااااا
مایکل:ازهم نشینی باتو
باران:معلومه
امیرسام:باران!
باران:هان؟
امیرسام:هان چیه بی ادب؟
باران:ببخشید اقای با ادب..بفرمایید؟!
امیرسام:خواهش...میگم توفکت خسته نمیشه؟
باران:فوضولیش به تونیومده....
امیرسام:ععع بعد به کی امده؟
باران:به توچه
امیرسام:نمیشه این تنش میخواره پاشم برم پیش بهادرخان
باران:سر راهت حاللیت بطلب شاید بخشیدنت..ادم خوبی بودی...اخیی
امیرسام:زهرمار
باران:واال...خوبه میترسه هااا عین چی...بعد میاد اینجا ویزویزمیکنه
مایکل:سرمو بردین
باران:میتونی گوشای کرتو بگیری
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امیرسام ومایکل نشستن روی چوبایی که به شکل صندلی بود....که یهو مایکل با این حرفم ازجاش پرید واقعا
ترسیدم...من باهاش شوخی کردم بی جنبه
مایکل:چه زری زدی؟
باران:هی..هیچی بی جنبه
مایکل:عععع باشه نشونت میدم
باران:چطووری؟
مایکل:اینطوری
بعدم دستمو کشید برد باخودش منم فقط داشتم جیغ میزدم
باران:ایی دستمم وحشی چته؟
مایکل:هیچی میخوام نشونت بدم کی بی جنبس
باران:باش بابا غلط کردم ببخشید
مایکل:نشنیدم؟
باران:چون کری
مایکل:ببین تنت میخواره
منو باخودش برد تو...وایی پسره بی عقل
باران:مایکل صبرکن
باران:میگم صبرکن
مایکل:چیه ترسیدی؟
باران:اخه ...چی بگم بهت؟که جنبه شوخی هم نداری؟هان؟واقعا که..اصال..اصال خودم میرم میگم
کیم..خوبه؟خیالت راحت میشه؟
مایکل:توبی جا کردی؟
باران:
باران:اخه به توچه..

170

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان باران | meli770کاربر انجمن
مایکل:به منچه؟نکنه یادت رفته کیم؟
باران:نه یادم نرفته..یکی عین بابات
با این حرفم عصبی ترشد...دستمو محکم ترکشید بردتوی سالن جایی که بابا اینا بودن...وای خدا قلبم توی دهنم
بود
بابا:چیزی شده مایکل؟
مایکل:چیزه خاصی نیست
سرمو نزدیک گوشش کردم:بگم غلط کردم تمومش میکنی؟
مایکل دم گوشم:یعنی انقدر ازپدرت میترسی؟
باران:واقعا که...واقعا که مایکل بچه ای...باش..بگو..بگو کیم..ولی جونه همه پای خودت
مایکل:وای تهت تاثیرقرارگرفتم...فقط یه شرط داره؟
باران:چی؟
مایکل:دهنتو بی موقع بازنکنی
دیوید:مایکل...
مایکل:بله؟!
دیوید:چیزی شده؟بیایین بشینید
باهم رفتیم نشستیم روی مبال
باران:واقعا بچه ای
مایکل:من زبون تویکی رو کوتاه میکنم
همون موقع لکسی وامیرسام همچین امدن توی سالن که صدمترپریدم هوا
امیرسام:داری چه غلطی میکنی مایکل؟
مایکل:به خودم ربط داره
امیرسام:نه دیگه...اینو اشتباه کردی
ویلیام:چه خبرتونه؟
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دیوید:چیزی شده لکسی؟چرا رنگت پریده؟
لکسی:نه چیزی نیست...فکرکنم فشارم افتاده
مایکل:فقط یه شرط داره
باران:منم شرط ت رو قبول کردم
مایکل:ععع میتونی قبول نکنی؟
باران:چراکه نه....
بعدم سرمو نزدیک گوشش کردم:فکرنکن نمی دونم کی جای جنسای یک هفته پیش رو لو داد مایکل
خب باید بگم که دقیقا یک هفته پیش دیوید داشت جنسای که براش امده بودن رو جابه جامیکرده که
لورفتن...اونم متوجه شدم مایکل لو داده..اینم چون فال گوش ایستاده بودم دم اتاق امیرسام..پریشب متوجه
شدمcampe45on2::
مایکل:خ..خب...خب..چیزه
باران:چیه؟شرط ت چیه؟
مایکل:هیچی ...
بابا:ببینم مارو مسخره کردین؟
مایکل:من غلط بکنم
اترین:اینو خوب امدی
بابا:شما بازیتو بکن
اترین کال ساکت شد هههه
امیرسام:اگه اجازه بدین مابریم؟
بابا:کجا؟
امیرسام:ععع...توی باغ
بابا:الزم نکرده...بشینید همینجا کارتون دارم
لکسی:چیزی شده؟
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دیوید:بشینید متوجه میشید
امیرسام ولکسی هم نشستن
بابا:بهبود...لب تاب روبیار
هوف شروع شد):
بهبود:بفرمایید
بابا:جلوی الینا بزار
بااران:ممنون
بهبود:خواهش
باران:باید چیکارکنم؟
بابا:کارت چیه؟هک..پس باید هک کنی
باران:چه سایتی؟
بابا:سایت نیست
باران:پس چیه؟
بابا:میخوام لب تاب یکی روبرام هک کنی
اوه یعنی لب تاب کیه؟
بابا:این رمز واسمش بقیش باخودت
باران:حتما
بادیدن اسمش تعجب کردم...ابلیس؟
باران:ابلیس کیه؟
ویلیام:جوزف پسرم...چند وقتی معلوم نیست کجاس.میخوام ببینم میتونی چیزی پیداکنی...یابفهمی!
باران:خب این نیاز به هک نداره..
بابا:وقتی هنوزچیزی روکامل نگفتم چیزی نمیگی الینا
همیشه بابا اینو میگفت...منم همیشه عجول بودم):....
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باران:چشم...بفرماید
بابا:میخوام بری ایمیل هاش رو چک کنی
باران:حتما...اسم ایمیلش؟
بابا:توی همنون کاغذی که بهت دادم هست
باران:خب...االن شروع میکینم
امیرسام:دقیقا یک ساعت طول میکشه
باران:باش
مایکل:فقط....همیشه زدهک داره جوزف
باران:نگران نباش...یه بار هکش کرد..
یهو خفه شدم...خدایا داشتم چی میگفتم؟واییی
ویلیام:چی؟تو جوزف رو ازکجا میشناسی؟
بابا:حرف بزن الینا...جوزف رو ازکجا میشناسی؟
درحدی جدی محکم وخشک گفت بابا...که من برای بارهزارم فاتحمو خوندم
باران:منظورم این بود...تاحاال کسی رو هک کردم زد هک داشته باشه
بابا:جدی؟چقدر راحت حرفتو عوض میکنی؟!
باران:م..
بابا:بسه...دفعه اولو اخرمیگذرم...کارتو بکن
امیرسام کنارگوشم:گند نزنی گل من
امیرسام:
واقعا ازحماقت خودم متعجبم...اگه بهادرخا بفهمه چیکارکنیم؟وایی خدااا چه سوتی خفنی دادیم منو مایکل روز
اول..هوف مخم پارازیت برداشته کال
ولی دلم میخواست شب مهمونی پاشارو خفه کنم..پسره....خوبه میدونه من باران رو خیلی وقته دوس
دارم...ازوقتی یادمه دوسش دارم...شاید باران منو کم دیده باشه...ولی من همشیه عکساش روداشتم هییی...من
دلم بارانمو میخواد...توی فکر اینده خودمو باران بودم که بااین کار باران وپنهون کاری من مطمئنن گندمیخوره
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اترین:توچه فکرهستی؟
امیرسام:هیچی
اترین:معلومه ازقیافت!
امیرسام:اترین عصاب ندارم خب؟
اترین:توکی عصاب داری!
امیرسام:هوف..چیکارداری؟
اترین:باران گوشیش روجواب نمیده
امیرسام:خب؟
اترین:خب؟..واقعا نمی فهمی یاخودتو میزنی به نفهمی؟
امیرسام:بالکسیه..مایکل بهش زنگ زدگفت خستن خوابیدن
اترین:مطمئتی؟
امیرسام:من کی تاحاالبهت دورغ گفتم؟
خیلی وقت دارم بهش میگم....تازه دارم به این فکرمیکنم که اگه بهادرخان نسبت بهم بی اعتمادشه باران رو
نمیده بهم وایی خاک توسرت امیرسام
اترین:هیچ وقت...ایناروبخی پاشو بریم خان داداش باهات کارداره!
امیرسام:چیکاردارن؟
اترین:چه میدونم..پاشو
با اترین رفتیم پیش بهادرخان ..واقعا ترسیده بودم...
امیرسام:سالم!کاری داشتین؟
بهادرخان:علیک سالم!اره..خیلی مهمه
امیرسام:خب..
بهادرخان:تایک هفته دیگه برمیگردم ایران
امیرسام:چرا به این زودی؟مگه منتظرمحموله نیستین؟
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بهادرخان:اون یک ماه دیگه میاد...درضمن..بارانم باخودم میبرم
خون توی رگام یخ بست...حاالمن این وسطه باران رو ازکجا بیارم؟چطور ویلیام دیوید راضی کنیم باید الینا
برگرده؟
امیرسام:مگه نمی گین ایران خطرداره براش؟خب چرانمیذارین اینجاباشه؟
بهادرخان:االن نه!االن ایران ازهمه جا امن تربراش...درضمن دلیلی نمی بینم تک دخترمو بین این همه گرگ ول
کنم
واییی باید چیکارمیکردم؟خودمم نمی دونم..ای کاش با اترین درمیون گذاشته بودم
امیرسام:حتما..کاراشو ردیف میکنم..امردیگه ای ندارید؟
بهادرخان:چرا...درمورد الیناس...مشکوک میزنه
به همینو کم داشتیم
امیرسام:ازچه نظر؟
بهادرخان:میخوام درموردش برام تحقیق کنی...فقط...فقط وای به حالت ویلیام بویی ببره...انوقته که من میدونمو
تو شیرفهمه که؟
امیرسام:بله...خیالتون راحت...
بهادرخان:میتونی بری..فقط..یه خبردیگه
امیرسام:چی؟
بهادرخان:تاچند ماه دیگه...همه چی تموم میشه
خبرازاین بدتر؟اونم توی این موقعیت؟
امیرسام:زمان دقیقش؟
بهادرخان:فعال نمی تونم بگم...فقط نمی دونم چرا انقدر نگران بارانم..میترسم...میترسم یه کار احماقانه بکنه..که
ندونم چیکارکنم...امیرسام...همین امروز باران رو برمیگردونی ایران..خب؟دلم گواه بدمیده
امیرسام:ولی...امروز؟
بهادرخان:منظورت چیه؟
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امیرسام:ادوارد همه راه هارو بسته...به خاطرمهمونایی که دارن ازفرانسه میان...برای معامله..پس فردامیشه..چون
راه هارو بازمیکنن
بهادرخان:خیلیه خب...فقط..فقط تا اون روز حواست بهش باشه..خب؟
امیرسام:خیالتون راحت
باید یه کارمیکردم چون دل خودمم گواه بدمیداد....رفتم پیش مایکل اون باید بدونه چیکارکنیم...شاید ازطریق
ژنرال بشه یه کارایی کرد بهترین فکره
مستقیم رفتم سمت اتاق مایکل بدون در زدن وارد اتاق شدم چون وقت درزدن نبود
مایکل:تواخر منو میکشی امیرسام
امیرسام:خیلی حرف نزن...مایکل...باید ..باید یه کارکنیم..باید باران روبرگردونیم
مایکل:دیونه شدی؟باوجود دیوید ویلیام؟
کل قضیه رو براش تعریف کردم...اونم دلش گواه بدمیداد
مایکل:نمی دونم امیرسام...دلم میگه...هم بهادرخان موندیه...هم باران
امیرسام:منم...منم بدجور دلم شورمیزنه..پاشو یه زنگ بزن به ژنرال
مایکل:عقلت روازدست دادی؟زنگ بزنم کلمو میکنه..میفهمی؟انگاریادت رفته دیوید وآنسل باهم
بردارن؟نه؟(نویسنده=آنسل=ژنرال)
امیرسام:نه یادم نرفته...ولی باید یه کاری بکنیم
مایکل:من میگم بیا باخود باران صحبت کنیم
امیرسام:فکرخوبی....
پاشا:جدی؟فکرخوبیه؟ببینم..مگه باران اینجاست؟
مایکل:تواینجا چه غلطی میکنی؟
متوجه نشدیم ازکی پاشا توی اتاقه؟اصال چرا ازاین بیچاره قایم کردیم؟
پاشا:یعنی چی مایکل؟منم جزءشماهام
امیرسام:خییله خب..فعال ساکتشو که میخوام جون به تنت نباشه
پاشا:چرا؟
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امیرسام:توبیجا کردی به باران پیشنهاد ر**ق*ص دادی
پاشا:ببخشین..من کف دستمو بو نکرده بودم...که الینا خانوم همون باران زلزله خودمون(تیکه دوم رو اروم گفت)
مایکل:حاالکه فهمیدی
پاشا:خسته نشین..بهادرخان میدونه؟
مایکل:نه
پاشا:ایول..پس میخوایین بگین هممون باید وصیت نامه هامونو بنویسیم دیگه؟
امیرسام:دقیقا
مایکل:منکه خیلی وقته نوشتم
پاشا:منم یادم باش برم بنویسم..
امیرسام:ازکجاشو شنیدی؟
پاشا:ازاول
امیرسام:خوبه..پس بهتر به فکرچاره باشی
پاشا:فقط یه چیز میتونم بگم...دلتون درست گواه داد...
امیرسام:م..منظورت؟
قلبم توی دهنم بود نکنه برای بارانم اتفاقی بیوفته؟نکنه افتاده؟
مایکل:مثل ادم حرف بزن پاشا
پاشا:دیوید همین االن دستور یه ماموریت داده البته ویلیامم باهاش....دونفرم انتخاب کردن...که یکیش
بارانه...یکی دیگم..امیرسامه
یاخدااا چی میشنیدم؟
امیرسام:یعنی میخوای بگی..من باید با باران برم ماموریت؟
پاشا:کامال درسته
نفهمیدم چطوری طول بین اتاق مایکل وباران رو رفتم...فقط وقتی به اتاقش رسیدم بعدازس باردر زدن رفتم تو
باران:خبری شده؟
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امیرسام:اره بدبخت شدیم رفت
باران:منظورت چیه؟مثل ادم حرف بزن قلبم امد توی دهنم
کل ماجرارو براش تعریف کردم ازوقتی بهادرخان رو دیدم تا همین االن...فقط قسمت امدن اتاقش رو نگفتم بعدا
میگم):
باران:خ..خب...خب..من چیکارکنم؟جواب بابارو چی بدم؟
امیرسام:ببین باران..توباید زنگ بزنی به پدرت وبگی اینجا راحتی جاتم امنه ..همراه لکسی هستی خب؟
باران:مطمئنی بابا قبول میکنه بمونم؟
امیرسام:باید پیاز داغشو خودت اضافه کنی
باران:خب..کی زنگ بزنم؟
امیرسام:تونه..تو زنگ نزن..چون خودشون میخوان قبل ازظهربهت زنگ بزنن خب؟
باران:باش..راستی بابا زنگ زده بود خواب بودم جواب ندادم
امیرسام:بله میدونم...راستی بالکسی ام هماهنگه
همون موقع گوشیه باران زنگ خورد..بهادرخان بود
امیرسام:بزن روی اسپیکر
باران:باش
باران:سالممم بابایی جونممم
بهادرخان:علیک سالم دور دونه بابا..خوبی؟
الهی بگردم براش که چشاش پرازاشک شد..کی میشد همه چی روبهش میگفتم؟
باران:میسی شماخوبین؟
بهادر:اره بابا..باران جان باهات کاردارم بابا
باران:شی شده بابایی؟
بهادرخان:باید برگردی ایران
باران:ععع بابایی نوموخوام
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بهادرخان:یعنی چی؟چیزی شده؟
باران:اله!خب خیلی خوش میگذره...بالکسی کل میریم میگردیم..خواهشش بابایی؟ااون پسره ام هست
دیگه..خواخش؟
بهادرخان:نه...نمی تونم
باران:ععع...خب من بیام ایران دلم برای لکسی تنگ میشه..اونم باید بیاد...وگرنه قهلم
واووو چقدرجدی!من تحت تاثیرقرارگرفتم..چون به هیچ وج لکسی نمی تونست بیاد ایران
بهادرخان:ازدست توو چیکارکنم؟
باران:بزاربمونم خب؟
بهادرخان:باران......فقط به یه شرط
باران:هرچی باشه قبول
بهادرخان:به امیرسام میگم محافظاتو دوبرابر کنه...هرچیزی شد باید باامیرسام ومایکل درتماس باشی خب؟به
هیچ وج ازلکسی دورنمیشی خب؟
باران:قول
بعدازاین که یه خورده دیه حرف زدن تماس روقطع کردن...ولی محال بود بهادرخان به این راحتی اجازه
بدن...مطمئنم میخوان یه کاردیگه بکننن..چون همون موقع گوشیم زنگ خورد
امیرسام:سالم
بهادرخان:سالم!ببین امیرسام چی بهت میگم...محافظای باران رو چهاربرابرمیکنی...خب؟
حاالخوبه به باران گفتن دوبرابر):
امیرسام:چرا؟چیزی شده؟
عجب مارمولکی بودم ):
بهادرخان:نمیخواد برگرده ایران...منم نمی تونم بهش زور بگم...
امیرسام:خب..پس خودتون تنهابرمیگردین؟
بهادرخان:نه..برنمیگردم..هستم فعال..باید خودم باشم..اینطوری بیشترخیالم راحت
امیرسام:اگه بارارن خواست بیبنتون چیکارکنیم؟
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بهادرخان:گوش کن ببین چی میگم..به هیچ وج...نمیذاری خب؟شده به زورولی نمیذاری
امیرسام:برای چی؟
بهادرخان:داره یه اتفاقایی میوفته..باید مطمئن شم..بعد
امیرسام:چه اتفاقایی؟
بهادرخان:فعال چیزی نمی تونم بهت بگم...فقط حواست به باران باشه..فعال
امیرسام:حتما ..فعال
بعدم تماس قطع شد
باران:یعنی چی؟
امیرسام:نمی دونم...فعالپاشوکاراتو بکن ..االن مهمونای ادوارد میان
باران:تانگی چه خبره نمیگم
امیرسام:ای خدا...بهت قول میدم توی راه که باهمیم بهت بگم خب؟
باران:قول دادیا؟
امیرسام:قول
من رفتم توی اتاق خودم تا اماده شم...ذهنم رفت طرف چندسال پیش...وقتی که قرار شد این عملیات شروع
بشه..وقتی قرارشد کسی متوجه نشه که مایکل..پسره آنسل نه دیوید...وقتی خودت مایکل متوجه شده که پدر
واقعیش دیوید نیست...واقعا چه روزی بود
بهادرخان:
ازوقتی گذاشتم باران بره امریکا دلشوره بدی افتاده به جونم..با اینکه گذاشتم امیرسام ومایکل ولکسی مواظبش
باشن..ولی بازم دلم گواه بد میداد..چرا گذاشتم بره؟اگه ایرانم میموند براش خطرداشت....هوف ازدست این دوتا
ادم مزخرف کی میشه کال ازروی زمین محوشن..نباشن دیگه؟کی؟
امروز زنگ زدم به آنسل پدر مایکل میگفت باید تمومش کنیم...ولی کی نمی دونم؟
به نظرمن هنوز خیلی زود بود...هنوز مونده بود که تمومش کنیم مخصوصا االن که شدم اولین ..گروهم شد اولین
گروه مافیای جهان...
باصدای در ازفکرو خیال دست برداشتم:بله..بفرمایید
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بعدازاجازه ورد اترین وستاره امدن...امروز عقدشون کردیم..اونم توی محضر...چون نمیخواستن بدون حضور باران
جشن عقد بگیرن...ازدست این دوتا..البته حقم داشتن باران کلشونو میکند ..االنم میکنه مطمئنم هرچی نباشه
دخترخودمه
بهادر:چیزی شده؟
اترین:اره..
بهادر:چی شده؟
ستاره:کی میخوایین برین امریکا؟
درک میکردم استرس واضطراب این دختر رو که حاالشده عروس خاندان کیانفر..):االن فقط محمد مونده زن
بگیره که اونم میگه نمیخوام..فقط حیف االن سرم شلوغه وگرنه ادمش میکردم پسره پرو روحرف مامان حرف
میزنه
بهادر:چند وقت دیگه چطور؟نکنه میخوایی بیایی؟
ستاره:اهوم
بهادر:بیخود...اترینم دارم به زور میبرم...بردیا وبهبود هم همینطور..ازبس کالفم کردن
اترین:مرسی خان داداش
بهادر:روبهت میدم پرونشو..
ستاره:نمی دونید بابا کی میره؟
بهادر:ستاره!شما..کال..تشریف نمی یارین امریکا خب؟
ستاره:چرا؟
اترین:برای بار هزارم خطرداره...نمیرم خوش گذرونی...ععع
بهادر:اترین!
ادم نیست این چه طرز حرف زدنش باخانومش مرتیکه خرr30wi25r30wi25
اترین:غلط کردم!
بهادر:اونکه خیلی وقته
ستاره:من دلم برای باران تنگ شده

182

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان باران | meli770کاربر انجمن
بهادر:برمیگرده باخودم ایران
اصال ازحرف خودم مطمئن نبودم..
اترین:خیالت راحت شد؟
ستاره:اهوم...دلم برای لکسی هم تنگ شده..اونکه نمیشه بیاد ایران
نه واقعا دوست باران بود
بهادر:ستاره...وقتی نمیگم..نه...یعنی نه...نزار کالبندازمت بیرون خب؟
ستاره:یعنی چی خب؟من دلم برای این دوتا خل وچل تنگ شده..اصال خودم میرم بیرون
اترین:شما بی جا کردی...خب؟
ستاره:پرووو
هوف ازدست این دخترا..ای خدابگم چیکارت نکنه آنسل...یعنی من فقط توروببینم زندت نمیذارم
نیویورک/عمارت دیوید/عصر:
بهادر:
امروز وقتی رسیدیم نیویورک مستقیم امدیم عمارت دیوید..به امیرسام هم سپردم باران لکسی رو ازشهر خارج
کنه ...برن یه جایی که اب وهوا عوض کنن
ازطرفی خیلی دلم میخواست الینا شارلوت رو ببینم
بهادر:پس این الینایی که انقدر مخ منو خوردین کو؟
دیوید:میاد
بهادر:شانس بیارکه زودتربیاد
ویلیام:قبال انقدر بی عصاب نبودی؟
بهادر:قبال انقدر روی مخ من نبودین
دیوید:میخوای بزنی بکشیمون؟
بهادر:ازخدامه همین االن کلتمو دربیارم تیربارونتون کنم ..خودت بهترمیدونی
کال خفه شده ...خب میدونه همچین چیزی ازم برمیاد):

183

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان باران | meli770کاربر انجمن
همون موقع امیرسام به همراه یه دختر امدن توو...وقتی نگام به دخترافتاد..یه چیزی توی دلم افتاد پایین..حسم
میگفت دختر رو میشناسم.ولی وقتی نگاش میکردم اصال اینطور نبود
وقتی سالم کردن..صداش ..صداش مثل بارانم بود...
وقتی یه ذره گذشت داشتیم حرف میزدیم میخواستم ببینم واقعا هکر یانه؟وقتی یه سایت دوساعت رو یک
ساعت هک کرد شکم بیشترشد...دیوید ویلیام فقط به خاطر یه چیز دنبال بارانم بودن ...اونم به خاطرباهوش
بودنش ونابغه بودنش توی هکه...یعنی میشه کسی مثل باران من باشه؟..هوف معلومه که میشه ازدست خودم
بدجور کالفه بودم.
یه جا شکم داشت به یقن تبدیل میشد اونم وقتی که امیرسام میخواست ازالینا طرف داری کنی به جای الینا
گفت((:امیرسام:بار....عع الینا استاد داشته))
پس امکان داره اسمش یه چیزه دیگه باشه...بدجور رنگ وروش پریده بود البته مایکل وامیرسام هم همینطور
بدجور رنگاشون پریده بود..غلط نکنم امیرسام داره یه چیزی رو پنهون میکنه...چون به خاطر یه حرف ادم رنگش
مثل گچ دیوار نمیشه....مایکل ازامیرسام بدتره...ازهمه بدتر حال الینا بود..اینجایه خبرایی بود....
مهمونی/شب:
توی مهمونی دیوید باران رو به عنوان سرگروه ،گروه هکش معرفی که با اختالف جرج مواجه شد..ازاونابود که دلم
میخواست همین االن جونشو بگیرم ولی حیف توی جمع بود البته خیلی فرقم نمیکرد..فقط مهمونی به خودم
زهرمیشد...وقتی الینا اونطور گفت (:هرجی که من بخوام باید بشه)فقط داشتم نگاش میکردم چقدر خود خواهانه
...چقدر این جملش شبیه تک دخترم بود...):وقتی چیزی میخواست وکسی باهاش مخالفت میکرد ...چرا؟چرا
فکرمیکردم بارانم درخطره؟
خدایا بارانمو به تو سپردم
یک هفته بعد /بعدازمهمونی/عمارت دیوید:
ازوقتی ادوارد وبردیا گفتن که نفردیگه هم اضافه شد وادعا میکنه نفرچهارم همه چی عقب افتاد...این توی برنامه
نبود..با باران چندباری حرف زدم..حالش خوب بود...این حالمو خوب میکرد...
بهادر:اترین!
اترین:جانم خان داداش؟
بهادر:برو به امیرسام بگو بیاد کارش دارم
اترین:چشم االن
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توی اتاق بودم...جایی که این یک هفته توی عمارت دیوید بودم...هیی...باید برگردم ایران...ولی باران باید
زودتربرگرده...وقتی امیرسام امد..وقتی گفت ادوارد راه هارو بسته برای ورد مهمونا ازفراسنه وبرای بستن قراراداد
چند میلیاردی....چرا یادم نبود؟هوف..من این حرفاحالیم نمیشد باران باید برگرده ایران...ولی یه چیزی اون گوشه
ذهنم میگفت(:هه.به همین خیال باش..هم تو هم باران اینجا موندگارین)میخواستم خفش کنم اون حس رو ولی
نمیشد...
بعداز رفتن امیرسام دقیقا یک ساعت بعدش زنگ زدم به باران..وقتی گفت داره خوش میگذره...میخواد
بمونه..نتونستم بگم نه ولی عوضش زنگ زدم به امیرسام گفتم ماحافظاش رو چهاربرابرکنه..خودمم میوندم....
هرچی بیشتر به رفتارای امیرسام ومایکل فکرمیکنم بیشتر به این نتیجه میرسم که دارن یه چیزی روپنهون
میکننن فقط وای به حالشون حسم درست باشه..وقتی داشتم با باران حرف میزدم همین حس امد سراغم...نکنه
وقتی گفته هک نمی کنه رفته باشه سراغش؟میدونم رفته سراغش...ولی جلوش رونگرفتم..حماقت کردم..حاالهم
باید چوبشو بخورم....فقط خدایا حسم درست نباشه درمورد اینکه این سه تا دارن منو...بهادرخان رو بازی
میدن...اگه درست باشه خودم ادمشون میکنم...فقط وای به حالشون.....فقط خداکنه تک دخترم نخواد باباشو دور
بزنه...باباشم بزرگش کردم....چرا االن یادم امد..چشای الینا شارلوت رو...که قرمزبود...اولش خوب بود..ولی
بعدازسه ساعت قرمز شده..چرا امیرسام ومایکل نگران بودن ازاین قرمزی چشای الینا؟یه خبرایی هست باید
سردربیارم همونطور که به امیرسام گفتم یه اتفاقایی داره میوفته بی خبرم..یعنی کارم نذاشت باخبرشم....به
عموجونم همه چی رو گفته بودم..خیالم راحت بود...االن فقط باید متمرکز میشدم روی این اتفاق
فصل سوم:
امیرسام:
امروز قرار بود منو باران بریم برای ماموریتی که دیوید ویلیام برامون درنظرگرفتن...اونم نه هرماموریتی..خیلی
نگران بودم...باید میرفتیم به چندتا شهرسرمیزدیم به گروها...بعدازاون باید میرفتیم عمارت بهادرخان توی
فرانسه...میشه گفت یکی ازبزرگترین عمارتای فرانسه برای بهادرخان بود..یکی ازبهترین عمارت ها...البته جای
تعجب نداشت.میشه گفت بهادرخان معموال نصف سال رو ایران بود نصف دیگه ای سال فرانسه ....
نمی دونم چرا بازم دلم گواه بد میداد...خدا خودت بخیر بگذرون...قراربود بهادرخان وبردیا واترین بهبود فردا برن
فرانسه...اقای ادیب هم مستقیم رفته بودن فرانسه
باران:بریم؟
امیرسام:اره...
من توی حیاط به ماشین تکیه داده بودم منتظرباران بودم...چون راها میشه گفت نزدیک بود باماشین میخواستیم
بریم):
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باران:امیرسام؟
امیرسام:جانم!
باران:میگم..یه جوریم
امیرسام:چجور؟
باران:نمی دونم...میگم مایکل ولکسی نمیان باهامون؟
امیرسام:نه..ولی پاشا از لس ان جلس با هامون میاد فرانسه
باران:اها..چرا االن نمیاد؟
امیرسام:باران! چیزی شده استرس داری؟
باران:من؟..نه(اب دهنش رو قورت داد)...چرا استرس باید داشته باشم؟
ولی دادمیزدیه چیزش هست
امیرسام:خیله خب..بهتر راه بیوفتیم
باران:صبرکن
امیرسام:چی شده؟
امد نزدیک تر..فقط یک قدم باهم فصله داشتیم
امیرسام:چی شده؟
باران:ویلیام داره دنبال من میگرده...یعنی میخواد جای باران روپیدا کنه..یه سری اطالعاتم به دست اورده..من
میترسم امیرسام
امیرسام:میشه بدونم ازکجا میدونی؟که من نمی دونم؟
باران:امروز صبح یه ایمیل ناشناس داشتم...وقتی بازش کردم دیدم ازویلیامه...
امیرسام:انوقت باید االن بگی؟
باران:خب مگه من ازصبح دیدمت؟
امیرسام:دیگه چی؟
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باران:دیگه اینکه...ازجای جوزف خبرداره..چون سیستمش رو هک کردم دیدم با جوزف حرف
زده...امیرسام..جوزف دربه در دنبال من...جوزف یه سری چیزا ازمن پیداکرده
امیرسام:خیله خب..نترس خب؟..اطالعات روبرداشتی؟
باران:اره کل سیستمش رو خالی کردم..میگم بریم؟
امیرسام:اره بریم
با باران سوارماشین شدیم من رفتم سمت رانند نشستم وسریع راه افتادیم...واقعا بااین حرف باران نگران
شدم..نگرانی واسترس مثل خوره افتاده بود به جونم
امیرسام:باران ببین چی میگم..فقط یه راه هست که دهن این دوتا بستشه
باران:چه راهی؟
امیرسام:ببین باران.پدرت دیریا زود متوجه میشه تو بارانی خب؟برای اینکه یه راه برای بخششم که داشته باشی
فقط یه راه هست
باران:خب..چیه؟جون به سرم کردی
امیرسام:ببین اطالعاتت رو با اسم دیگه بفرست برای پدرت
باران:ولی بابا متوجه میشه...چون...چون..هکرای قویی داره
امیرسام:درسته..ولی اینو یادت نره توی همین گروه هک کلی جاسوس هست...پس مطمئن باش کاری نمی کنن
خب؟
باران:باش..فقط کی بفرستم
امیرسام:االن
واقعا فکرخوبی بود....بالخره باید یه راهی برای عفو منو باران باشه...مخصوصا من...ولی واقعا نگران باران بودم با
این بچه بازیامون....فقط خب شد به پاشا گفتم...ولی عجیب بود خبری از راشا نداشتم...معلوم نیست بازسرش کجا
گرمه پسره احمق
بعدازیک ساعت:
باران:فرستادم..همه اطالعات رو
امیرسام:عالیه افرین
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ویلیام:
یه جای کارمیلنگید..ازوقتی این دخترامده توی گروه دیوید خیلی چیزا عوض شده..یکیش مایکله..چون تا قبل
ازاینکه این دختره بیاد به هیچ دختری به غیرازلکسی توجهی نداشت...لکسی هم باکسی گرم نمی گرفت...یکی
دیگم امیرسامه..خیلی وقته مشکوکه...قبال کمترمیرفت ایران ولی ازوقتی این دختر امده کال ایران بوده...یکی هم
بهادرخان...اصال قصدش موندن نبود...چراموند؟..اون بهادری که من میشناسم برای دخترش جون میده...پس به
احتمال خیلی زیادی باران اینجاس وخارج نشده ازنیویورک..ازوقتی این الینا امده توی گروه دیوید جوزف
روفرستادم دنبال تحقیق درمورد باران دختر بهادرباید سردربیارم..مطمئنم به خاطر دخترشم که شده بهادرکوتاه
میاد میکشه عقب...امروز طبق اطالعاتی که جوزف برام فرستاده بود برای دختر بهادر یه ایمیل ناشناس فرستادم
باید بکشمش این سمت نمیشه بیکاربیشنم....امروز قراربود جوزف بیاد باهاش قرارداشتم..توی اتاق مخصوص
خودم نشسته بودم امروز ازعمارت دیوید امدم):
روی صندلی چرخ دارم نشسته بودم داشتم سیگار میکشیدم پشتم به دربود که صدای درزدن امد..مطمئن بودم
جوزفه:
ویلیام:بیات...
درباصدای بدبازکه صدمترپریدم هوا..هیچ وقت جوزف اینطوری جرات نمیکردبیاد تو..وقتی برگشتم دیدم
بهادرخان باچشای به خون نشسته ...درحالی که از زور خشم سینش باال پایین میشد..رگ گردنش زده بود بیرون
داشت نگام میکردم..نمی دونستم چی شده که انقدر عصبانی معموال بهادرعصبانی نمیشد..چون وقتی عصبانی
میشد چندتا قربانی داشت...بدجور ترسیده بودم.مخصوصا باعربده ای که کشید:
بهادرخان:توبه چه جراتی دنبال دخترمنی؟توچطور به خودت این اجازه رومیدی ..دنبال دختر من
باشی...دخترمن...دختربهادرخان
گورخودمو کندم..ای خدابگم چیکارت نکنه جوزف که اخرم لودادی .خودم میکشمت..مطمئن بودم بهادرزندم
نمیذاره...نمی تونستم حرف بزنم
بهادر:د بنال بببنم...توچه گهی خوردی ویلیام
ویلیام:ار...ارو...اروم باش بهادر..حرف میزنیم
بهادر:حرف؟من باتو بی همه چیز هیج حرفی ندارم..باتوی حر.......هیچ حرفی ندارم
ویلیام:باش..باش..هرچی توبگی
بهادر:پسربی همه چیزت کجاست؟
(حرفای بهادرهمه با عربده)
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ویلبام:ببین...ببین بهادر.مقصرمنم...جوزف هیچ کارس
بهادر:توگفتی منم باور کردم...ویلیام حرف میزنی یاخونه خودتو همین کفه بریزم؟
واقعا نمی دونستم چی بگم هرلحظه امکان کشته بشم
همون موقع بهادراسلحش رو دراورد..جوزفم امد تو...پسره احمق
ولی اصال حواسش به بهادرنبود
جوزف:بابا ببین چی اوردم برات....پیداش کردمم...پیداشد...باران کیانفرپیداشد...بارا...
پسره احمق..پسره احمق..پسره احمق
نمی دونستم چیکارکنم؟
بهادر:جدی؟کی روپیداکردی؟
کال جوزف سنگ کوپ کرده که حقشه پسره نادون
بهادر:خب داشتی میگفتی جوزف؟
جوزف:م...من...من..من غلط...من غلط کردم بهادرخان
بهادرخان:دیره
وفقط صدای تیربود که امد.باورم نمیشد جوزف مرد...تموم شد...داشتم خل میشدم..پسرم..بهادرپسرمو کشت
ویلیام:چه غلطی کردی بهادر؟
بهادر:صداتو بیارپایین تاخودم ساکتت نکردم
فقط صدای تیر....وتاریکی مطلق
اترین:
به دستور خان داداش رفتنمون به فرانسه جلو افتاده....داشتم کارای رفتنو اماده میکردم که گوشیم زنگ خورد
امروز یکی به خان داداش کلی اطالعات درمورد ویلیام وجوزف داد...یه پیامم نوشته بود(به امید روزی که بخشیده
شم)خیلی مشکوک بود مخصوصا اطالعاتی که داده بود...خان داداش هم طبق این اطالعات رفته بود خونه ویلیام
توی نیویورک..گوشیم داشت خودشو میکشت وقتی گوشیم روبرداشتم دیدم خان داداش اوه:
اترین:جانم خان داداش ببخشید دستم بندبود!
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خان داداش:انقدر حرف نزن اترین...به بردیا و پاشا بگو باچند نفردیگه بیان خونه ویلیام چندتا ازبچه ها رو
بیارن..فقط اترین وای به حالت کسی متوجه شه زنده بودنتون تضمین نمیکنم..تادوساعت دیگه هم پروازداریم
برای فرانسه نمیشه بیشترازاین معطل شد فهمیدی که؟
اترین:اره...فهمیدم ولی چرا انقدر زود؟
خان داداش:بهت میگم فعال باید عجله کنیم...همه اطالعات درست بود
واقعا شوکه شدم..یعنی.....یعنی همه اون اطالعات درست اخه ازکجا؟نمی دونم..
طبق دستور خان داداش به بردیا وپاشا گفتم سریع با چندتا ازبچه هاوبهبود برن...اوناهم سرنیم ساعت رسیدن
عمارت ویلیام...منم چون کلپ بودم سریع جیم زدم بیرون رفتم سمت فردوگاه ....معموال اینطور مواقع باپرواز
خصوصی میریم..وقتی من رسیدم دقیقا نیم ساعت بعدش خان داداش وبردیا وبهبود وپاشا رسیدن...
اترین:خب..چی شده خان داداش؟
خان داداش:هیچی...چیزه خاصی نشد فقط جسم نحس چندنفر ازروی زمین کنده شد
هنگ بودم..یعنی...یعنی کشتشون؟محاله...
اترین:خان داداش...
خان داداش:هوم؟چیه؟ترسیدی؟ترسیدی جواب خان عمو رو چی بدم؟
اترین:دقیقا
خان داداش:جوزف رو دلیلی نداشتم نگه دارم..پس میخوام بفرستمش ایران پیش خان عمو...ویلیامم باخودمون
میبریم..چون هنوز بیهوشن
اترین:اهان....
بردیا:بریم؟پرواز امادس
خان داداش:بریم
(نویسنده=فاصله زمانی نیویورک وپاریس شیش ساعته)
ما دقیقا ساعت  10صبح به وقت نیویورک حرکت کرده بودیم....مدت زمان پروازهم شش ساعت بود...ویلیام هم
بیهوش بود...البته دهنو دستاش رو بسته بودیم وقتی به هوش خیلی سرو صدانکنه...):
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فقط این استرس واستراب نمی دونستم چی ازجونم میخواد..نگران باران بودم...ازوقتی توی مهمونی دیوید توی
ایران الینا شارلوت رو دیدم....برای امیرسام هم نگران بودم...نمی دونم شاید چون االن تحت فشارکاریم
اینطوریم..با اینکه امروز باستاره حرف زدم ولی بازم دلم براش تنگ شده(:
باران:
دوروزی بودکه رسیده بودیم به مقصد..خیلی وقته یه حس عجیب امده سراغم..نمی دونم چیه...نمی خوام بدونم
چیه..میترسم ازاین حس..نمی خوام..ولی دست خودم نیست..داره رشدمیکنه...ازکی؟ازکجا شروع شد؟دوس
داشتن امیرسام بداخالق مهربون ...ازکی شروع شد دوس داشتن یه همچین ادمی؟ازکی ...نمی دونم برام بی
جوابه..نمی دونم..نمی دونم اون حتی به من فکرم میکنه؟...توی هتل تنها بودم..چون امیرسام گفت برام خطرداره
جایی که میخواد بره..خیلی دلم میخواست باهاش برم..ولی..ولی گفت نگرانمه..میترسه باهاش برم...نمی تونه
تمرکز کنه.چرا دروغ ازاین همه توجه امیرسام نسبت به خودم کارخونه قند سازی توی دلم راه افتاده بود...تازگیا
بیشتر بهم گیرمیده...اولش فکرمیکردم امیرسام به هیچ کسی اهمیت نمیده فقط به خودش اهمیت میده
وکارش..ولی اشتباه میکردم به منم اهمیت میداد):
منو امیرسام به خاطراینکه من میترسیدم باهم یه اتاق دوخوابه گرفتیم...هوف حوصلم ترکید ...
اخ جووونن چه فکر بکری پاشدم رفتم توی اتاق امیرسام..به به لب تابش همینجاست..رفتم سراغ لب تابش نیازی
نبود برای رمز ورد فکرکنم ..چون خیلی سریع بازش کردمcampe45on2::خب..به به اینم لب تابم امیرسام
خان..ولی چرا من تاحاال فامیلیش رو نبپرسیدم.؟واقعا چرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا؟امیرسام بیایی خفت
میکنم پسره چندش لوس ننر به من فامیلت رو نمی گی ؟بزنم حلقا ویزت کنم؟به بابام بگم؟بگم دعوات کنه؟البته
بابا اول منو دارمیزنه بعدمیره سرامیرسامو میکنه..شاید اول بره سرامیرسام رو بزنه..بعدبیاد منو داربزنه...شایدم
هم زمان دوتامونو باهم به یه مرگ بی درد دعوت کنه...نمی دونم ههییی فعال وقت این فکارنیست فعال این مهمه
بدونم این امیرسام پرو فامیلش چیه؟یوهاا هاا هااا چقدر من بدجنسم):حاال چرا بدجنسم..چون میخوام رمزلب
تابش رو عوض کنم بله یه همچین ادم مهربونیم):
خب خب...اول بریم سراغ اهنگاش اول یه اهنگ ازخلسه گذاشتم..ازاهنگای خلسه بود):اسمشم صورتای
جدیدبود..داشتم با اهنگ هم خونی میکردم ..درهمین حال رفتم سراغ فیلماش که چندتا سینمایی بود..چندتا
سریال هم داشت اخ جووونن ومپایرم داشتaiwan_light_girl_pinkglassesf::اصلیهاروهم
داشتaiwan_light_girl_pinkglassesf::خب این ازاین .بعد رفتم سراغ عکساش...تنها چیزه جالبی که
بود...نصف عکساش بایه پسری بود که من خوب میشناسمش..فکرنمیکردم انقدر باهم صمیمی باشن که نصف
عکساشون رو باهم باشن ....یعنی واقعا انقدر باراشا باهم صمیمی هستن؟
هوم نمی دونم..باید ازش بپرسم...خب بریم سر فیلم...
امیرسام:خوش میگذره فوضولی؟

191

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان باران | meli770کاربر انجمن
همیچین پریدم ازجام که صندلی برعکس افتاد
باران:هووویی چته؟چرا بدون درزدن میایی؟کوفتم شد فوضولیم
امیرسام:من عذرمیخوام...ازاین به بعد درمیزنم
باران:افلین
امیرسام:ازدست توو..بیابرو بیرون ببینم
باران:نوموخوام
امیرسام:چرا؟
باران:چال بلم؟
امیرسام:چون میخوام لباس عوض کنم..بیابرو حاال
باران:به یه شرط
امیرسام:جانم!بفرمایید
ایی بگم خداچیکارت نکنه..اینطوری نگو جانم بی ادب
باران:این پسره پرو کیه همه جاباهاته؟هان؟راستشو بگو
امیرسام:حسودیت میشه؟
باران:کی من؟اصالاینطورنیست
امیرسام:اره معلومه
باران:نمی گی قهرکنم
امیرسام:چشم میگم...یعنی واقعا نمی دونی؟
باران:امیرررررســـــــــام
امیرسام:چشم چشم..میگم..بابا راشا داداشمه...عع
چشام اندازه توپ تنیس شد..واقعا امیرسامو راشا باهم برادر بودن؟
باران:یعنی فامیلی تو هم رادمنشه؟
امیرسام:بله..
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باران:ولی یه چیز دیگه بودااا
امیرسام:اره عوض کردم که کسی شک نکنه
باران:خب عقل کل به اسمت چی؟به چشات چی؟
امیرسام:منکه لنز ابی میزارم
باران:ولی ایران نذاشته بودی..
امیرسام:اره چون اون روز قرارنبود بیام..بعدم خوبه خودت بودی دیدی اصال طرف دیوید ویلیام وجوزف وادوارد
نرفتم
باران:پس لکسی ومایکل وپاشا چی؟یعنی اونام لنزمیذارن؟
امیرسام:پاشا عین خودت کالگیریم میکنه...ولی لکسی و مایکل میدونن
باران:اخرتومنو خل میکنی..راستی باید بقیش رو بگی
امیرسام:چشم...شمابرو من لباسامو عوض کنم میام میگم
باران:قوال
امیرسام:قول وروجک برو
امیرسام پنج دیقه بعدازمن امد توی بالکن اتاق
امیرسام:خب..کجابودم؟
باران:اوممم میخواستی درمورد مایکل بگی..فقط...یه سوال؟
امیرسام:جانم چی؟
باران:چرا درمورد باباچیزی نمی گی؟
امیرسام:میگم به موقش خب؟
باران:خب..داشتی میگفتی..
امیرسام:مایکل دقیقا چندسال پیش گفت که پدرش یکی دیگس ودیوید نیست...ولی چون بچه بود و دزدیدنش
وازدیوید میترسیده چیزی نگفته..
امیرسام:وقتی مایکل همه چی رو تعریف کرد ...گشتیم دنبال پدر واقعی مایکل که میشد بردادر دیوید...وقتی
پیداشون کردیم اول رفتیم محل کارش..
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امیرسام:پدر مایکل یه ژنرال بود...ژنرال آنسل کاربرت...وقتی رفتیم محل کارپدرش یه چندساعت معطل شدیم
چون جلسه داشتن بعدازجلسشون که رفتیم توی اتاق پدرش...ژنرال ازدیدین مایکل واقعا شوکه شده بود...
باران:چرا؟
امیرسام:چون فکرش رو نمیکرد پسرش رو بعدازاین همه سال ببینه درحالی که کل کرده زمین رو الک کرده بود
ولی اثری ازپسرش نبود...
امیرسام:اون روز همه چی رو برای ژنرال تعریف کردیم...واقعا صحنه ی خیلی قشنگی بود...مایکل وژنرال همچین
همو بغل کردن که هرکی میددشون دلش اتیش میگرفت...واقعا خدا لعنت کنه دیوید رو ژنرال میگفت((:اون روز
که مایکل گم شده بابردارش دیوید دعواشون شده ..دیوید هم برای ژنرال خط و نشون کشیده...
امیرسام :ژنرال میگفت فکرمیکردم فقط درحد حرف باشه..ولی وقتی بچمو توی روز روشن ازم دزدیدن....ازتوی
ماشین دزدیدن همه دنیا روی سرش خراب شده...
گفت اون روز شوک بدی بهش وارد شده که راهی بیمارستان شده ولی به خاطر همسرش به روی خودش نیوورده
وخودش رو مرخص کرده..
امیرسام:ژنرال میگفت((:به خانوم سکته قلبی کرده...خود ژنرال هم دوهفته بعدش به خاطر حال بد خانومش و
دزدیده شدن مایکل راهی بیمارستان شده..ازاون به بعد دنبال مایکل بود ولی پیداش نکرده...چندباری هم دیوید
رو تهدید کرده..ولی فایده ای نداشته تا یه تصمیم گرفته وهمه تهدید هاش رو عملی کرد))..
باران:خب چیکارکرده؟واقعا دیوید تونسته یه همچین کاری بکنه؟
امیرسام:دیوید به بچه خودش رحم نداره...
باران:چرا همچین ادمی زندس؟
امیرسام:به زودی شرش کم میشه
باران:امیرسام
یه ترس بدی افتاد به دلم نکنه بابایی هم ازاین کارا کرده باشه؟نه محاله بابایی من همچین کاری بکنه
امیرسام:جانم
باران:میگم..بابایی چی؟
امیرسام:قضیه بهادرخان فرق داره ..حاالهم پاشو بریم که گشنمه
باران:شی کموووو ...بریم منم گشنمه
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امیرسام:کی شی کمو انوقت؟
باران:تو
امیرسام:روروبرم
باران:وظیفته
امیرسام:کی گفته؟
باران:من دختر بهادرخان
امیرسام:جدی؟شما دختر بهادرخانی؟ببینم خودشون میدونن که دخترشون انقدر بلبل زبونه؟
باران:اله پس چی؟
امیرسام:بروبچه پرو
باران:راستی میگم چشات داره یه چیزی به من میگه
امیرسام:چشای من غلط کرده
باران:اون دیگه دست خودت نیس.حرفشو زد منم قبول کردم
امیرسام:ای خدا باز میخواد چه بالیی سرم بیاره!
باران:بی جنبه اگه بردمت مهمونی امشب
امیرسام:جــــــانم؟کجا؟
باران:وایی ترسیدم...مهمونی
امیرسام:شما بی جاکردی اصال اسم مهمونی امشب رواوردی
باران:خواهش
امیرسام:نع
باران:خیلی بدی...
امیرسام:اصال مهم نیس
باران:چرا مهمه
امیرسام:چرامیخوای بری؟
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باران:چون حوصلم سر رفته ..بعدم میخوام ببینم مهمونیاشون چطوریه..خواهشش قول میدم دخترخوبی باشم
خواهش خواهش
امیرسام:عین بچه هایی
باران:عع اصال قهرم
امیرسام:فقط به یه شرط
باران:چی؟
امیرسام:باران بخدا ازکنارم جم بخوری سیات کردم شوخی ندارم شیرفهمه؟
وااا چرا جنی شد؟وحشی
باران:باش چرا میزنی؟
امیرسام:حقت بود...بریم
باران:بریم اقای خشن
امیرسام:خشن باشم بهتره
باران:بروبابا
امیرسام:باش قبول پس مهمونی بی مهمونی
باران:نه نه...بیا باباr30wi25
امیرسام:درضمن برای لباست یعنی فقط...فقط یه جای کوچیکشم بیرون باشه باران زندت نمیذارم...درضمن با
شالم تشریف میارن خب؟
باران:هرچی توبگی چشم
واوو من این کلمه رو گفتم؟اونم به کسی غیرازبابا وباباجون وپدرجون.....فقط..فقط یه لحظه دلم خالی شد...فقط
خداکنه زندم بزارن (:
امیرسام:حاالشد بریم
باران:بریم
نمی دونم چه خبر توی مهمونی که انقدر عصبانی شد
امیرسام:
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میخواستم کلمو بکوبم توی دیوار ازدست این دختره زبون نفهم وقتی میگم نه یعنی نه..کی میخواد بفهمه نمی
دونم؟!
این جشن رو ویلیام ترتیب داده همه بزرگان هستن..هوف..ازدست باران چیکارش کنم نمی دونم؟
باران:بریم حاضری؟
امیرسام:بله حاضرم
باران:بی ذوق
امیرسام:حاضرم بی ذوق باشم ولی توی این مهمونی شرکت نکنم
باران:هوف..ازدست تو..میریم خوش مگیذره
امیرسام:من نمی دونم مهمونی که همه ازبزرگان مافیان چه خوش گذشتنی داره؟
باران:هیجان داره
امیرسام:سرهمین هیجان االن شما اینجا تشریف داری
باران:نمی خواد یاداوری کنی
امیرسام:جدی گفتم باران...
باران:االن میگی چیکارکنیم؟نریم؟
امیرسام:نمی دونم...صبرکن من گوشیمو جواب بدم ..بعد حرکت کنیم
باران:باش منتظرتم
رفتم توی اتاق که گوشیم و سویچمو بردارم .شماره ازعمارت ویلیام بود..خدابه خیرکنه
امیرسام:بله
خدمه:اقا بدبخت شدیم
امیرسام:مثل ادم حرف بزن ببینم چی شده؟
خدمه:اقا ویلیام خان(چون نمی دونستم چی بگم گفتم خان)
امیرسام:ویلیام چش شده حرف بزن
خدمه:کشتن اقا...ویلیام خان وپسرش ون رو کشتن...
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یاخدا...کی همچین کاری کرده؟همه چی ریخت بهم تموم...کی ویلیام وجوزف کشت؟چرا انقدر بی فکر؟جواب
بهادرکی بده؟وای خدا...
امیرسام:کی کشته شدن؟
خدمه:یکی ازنگهباناشون گفتن اقا...
امیرسام:نگفت کی کشته؟
خدمه:نه اقا نگفت
محال حرفی نزنن...شاید.شاید ازترسش چیزی نگفت...نکنه.نکنه کار دیویده؟شایدم کاراون تازه کاره؟نمی دونم
مخم هنگ کرده
امیرسام:خیلیه خب مرسی که خبردادی
خدمه:اقا تکلیف ماچی میشه؟
امیرسام:مگه اون یکی پسره ویلیام خان نیست؟اون معلوم میکنه
خدمه:چرا اقا هستن همین یک ساعت پیش امدن(جرج پسر دوم ویلیام)
امیرسام:خیله خب قطع کن کاردارم فعال
مخم داشت سوت میکشید...اخه یعنی چی؟چرا من چیزی متوجه نشدم؟
باران:چی شده؟
امیرسام:مهمونی بهم خورد
باران:یعنی چی؟
امیرسام:ببین باران..بهتر هرچه زودتر بریم فرانسه..خب؟
باران:امیرسام خواهش میکنم بگو
وای من الهی دوراین دختربگردم..مگه میتونم چیزی بهش نگم وقتی انقدر نگران داره نگام میکنه؟
امیرسام:نگران نباش...چیزی نیست..فقط..فقط ویلیام وجوزف مردن
باران:چــــــــــِییییییییییییییییییییییییی؟چیزی نیست؟فقط ویلیام وجوزف مردن(تیکه دوم داشت ادای
امیرسام رو درمیورد)
امیرسام:مرسی که ادامو دراوردی
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باران:لوس ننر.جواب بابارو چی میخوای بدی؟هان؟
امیرسام:چه میدونم..منم به خاطرهمین میگم..پاشاهم حتما زودتر میره ...ماهم باید بریم..خطرداره
باران:چرا؟
ازدست این دختره من باید چیکارمیکردم؟عاشق همین خنگ بازیاش شدم...من خیلی وقت عاشق بارانم خیلی
وقته دل بهش دادم...پس کی وقتش میشه بهش بگم؟یعنی...بهادرخان میزاره بهم برسیم؟اصال زندمون میزاره که
بخواییم بهم برسیم؟اصال بابا میزاره زنده بمونم؟هوف
باران:به چی فکرمیکنی؟
امیرسام:هیچی..میگم االن بریم فرودگاه با پرواز فوری بریم فرانسه؟
باران:االن؟این موقع شب؟
امیرسام:اره دیگه شیش ساعت دیگه اونجاییم
باران:باش بریم
با باران رفتیم فرودگاه ازاونجاهم باپرواز خصوصی رفتیم فرانسه
ستاره:
خیلی وقت بود ازباران خبرنداشتم..ازامیرسامم همینطور..بهادرخانم که گفتن جوزف رومیفرستن ایران هوف..نمی
دونم این استرس برای چیه ازوفتی باران پاشده رفته امریکا..هرچی ازلکسی هم میپرسم چیزی نمیگه واقعا دارن
دیونم میکنن..ازطرفی هم نگران عکس العمل بردیا هستیم برای حضور مهتا..
بردیا هی عالقه ای به مهتا نداره برعکس مهتا ..نگرانیم چون هممون اخالق بردیا رومیدونیم وقتی کسی رو دوس
نداشته باشه ..حتی ازوری مردونگیم غیرت وتعصبش گل نمیکنه...الهی بگردم برای مهتا...هوف
همه توی باغ بودن به غیرازمن...بعدازرفتن بهادرخان و اترین وبردیا وبهبود رفتیم خونه اقای کیانفر پدر اترین..
ماهرخ(خواهرشوهرگلم):چرا اینجا ایستادی عزیزم؟چیزی شده؟
ستاره:راستش..نگران بارانم
ماهرخ جون:خودمم نگرانشم...ولی چه میشه کرد؟
ستاره:حیف میزاشتن منم باهاشون برم
باباجون:همون یه دفعه بهادرگذاشت بسه..
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ماهرخ جون:راس میگن بابا
ستاره:حق باشماست..ولی نگرانم..نمی دونم چرا انقدر نگران باران و امیرسامم
باباجون:بروپیش بقیه..فکرای الکیم نکن خدابزرگه همه چی به خیروخوش تموم میشه
کیانفربزرگ(بردار بزرگ باباجون):حق با داداشه...فقط ستاره یه سوال دارم ازت؟
ستاره:بفرمایید؟
خان عمو:باران..قبل ازاینکه بره امریکا...هنوزم هک میکرد؟
چی میگفتم؟میگفتم اره؟میگفتم نه؟
ستاره:باران خیلی وقت بود کاراش رو ازمن مخفی میکرد...به خاطرهمین خیلی نگرانشم..نمی دونستم داره
چیکارمیکنه...
خان عمو:فقط دعا کن حدسم اشتباه باشه
باباجون:بازچی شد؟
خان عمو:فعال چیزی نشده...
باباجون:اگه چیزی نشده پس چرا بهادر بدن نصف جون جوزف رو برات فرستاده ایران؟
خان عمو:داداش اون رو خودم گفتم بفرستش ایران ولی نه اینطوری
ستاره:چیزی شده؟
خان عمو:ویلیام دنبال بارانه
نمی دونستم دارن چی میگن...فقط این دلشوره لعنتی بیشترشد...
ستاره:برای چی؟برای چی دنبال بارانن؟
خان عمو:ستاره جان اروم باش
ستاره:چطور اروم باشم؟
ماهرخ جون:عمو جان خواهش میکنم بگین...چی شده؟
خان عمو:نمی دونم حدسم درسته یانه...ولی درمورد هوش باران مطمئنم...به خاطرهک دنبالش بودن
ستاره:اونا ازکجا میدونستن؟
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خان عمو:چیزه سختی نیس برای فهمیدن
ستاره:ولی به همین راحتی هم نیس
باباجون:بسه دیگه...تاچند وقت دیگه تموم میشه.ستاره جان شماهم برو پیش بقیه اروم شی...
ماهرخ جون:راس میگن بابا بیابریم
به همراه ماهرخ جون رفتیم ولی من هنوز دلم برای باران شو میزد
باران:
وقتی رسیدیم فرانسه مستقیم رفتیم عمارت بابا که توی فرانسه بود یکی ازبهترین جاهای فرانسه برای بابا
بود..کال هیچ کسی بدون اجازه حق ورد نداشت..شدید امنیتی بود...واین منو بیشتر میترسوند...واقعا نمی دونستم
ازدست خودم چیکارکنم؟...یاد شبی افتادم که پام به کالنتری باز شد...اگه االن رو بفهمن
چیکارکردمیکردن...چیکارمیکنن؟نمی تونم حتی فکرشو بکنم..جراتش روندارم..چرا یه همچین کاری کردم؟چرا
قبول کردم؟نمی دونم..اون موقع فقط به هیجان فکرمیکردم وتمام...نه به هیچ چیزه دیگه ای فکرنمیکردم
انقدربخوام پیش برم...
امیرسام:رسیدیم..پیاده شود
ازماشین که امدم پایین فقط داشتم نگاه میکردم...دورتادور عمارت کوه وجنگل بود...باغ عمارت عین جنگل
بود...اصال..اصال خود جنگل بود به خاطر سرسبزی وبزرگیش میگم...خیلی قشنگ بود...وقتی رفتیم سمت دروردی
خدمه درو برامون بازکردن...وقتی رفتیم تو...واقعا نزدیک بود سکته روبزنم...بابا نشسته بودن باالترین جای سالن
روی مبل مخصوص خود بابا که باالش عالمت عقاب طالیی داشت...واییی که چرا انقدر دیرفهمیدم...بغل دست بابا
روی یه مبل یه نفره دیگه اقای ادیب پدر ستاره نشسته بودن...مطمئنم ستاره میدونست..این روزا بدجور اطمینان
پیداکرده بودم که ستاره همه چی رومیدونه...فقط من نمی دونستم چرا؟باالی مبل اقای ادیب طرح عقاب ماهی
خواربود...بغل دست بابا یکی ایستاده بود باسگ شکاری مشکی با صاحب سگههه خیل قدش بلند بود...واقعا
ترسیده بودم..بغل دست اقای ادیب هم همینطور...روی میز بغل دستشونم اسلحه هاشون رو گذاشته
بودنaiwan_light,xxxxblum::اسلحه بابایی بدنش طالیی بود ودستش مشکی بود اسلحه اقای ادیب بدنش
مشکی بود دستش نقره ای بود..به غیرازاین یه کلتم دست بابابود طبق اطالعاتی که من داشتم بهترین کلت
بودaiwan_light,xxxxblum::چندنفرم جلوشون بودن دستاشون بسته بودن...چهارنفرم پشت بابا واقای ادیب
ایستاده بودن که هرکدومشون یه دونه تیرباردستشون بود کال مشکی پوشیده بودن...فقط داداشی اینارو باعمو
روندیدم...باصدای بابا دهزارمترپریدم هوا
بابا:هواست کجاست؟
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باران:ب..بله
اول یه پوزخند زد بابایی
بابا:چرا اونجا خشکت زده؟
باران:من؟
اقای ادیب:میشنی یا؟
امیرسام:باران بیا اینطرف
مثل بچه ادم رفتم پیش امیرسام که روی مبل دونفرنشسته بود همون موقع بردیا و بهبود واترین امدن اوه
اوه...سه تاشون اخماتوهم..هرکدوم دونفرپشت سرشون که هرکدومشون یه تیربار دستش بود..کال مشکی بودن
محافظا نمی دونم چرا؟بردیا اسپرت پوشیده بود...بهبود رسمی...اترین هم رسمی..کال بردیا ازتیپ رسمی خوشش
نمیاد..ناخوداگاه نیشم باز شد..که بانگاه وحشتناک بردیا رفت توی افق
بردیا:چته؟تنت به سرت زیادی کرده؟
باران:م...من..من؟
اترین:بشین
فقط نشستم
امیرسام:این دوتا اینجا چه غلطی میکنن؟
بابا:هیچی نافرمانی...
اقای ادیب:خودت باید بهتر بدونی چی بالیی سرشون میاد
امیرسام:میشه ببریشون اون طرف؟
بردیا:چرا؟
امیرسام:به خاطر...به خاطرالینا
نکنه میخوان بکشنشون؟
بهبود:فکرنکنم انقدر سوسول باشه؟یعنی توی عمارت دیوید ندیده؟
امیرسام:فکرنکنم
بابا:میبینه
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چشام اندازه توپ تنیس بود...یاخدا میخوان چیکارکننن
مرد اول:اقا غلط کردیم...ببخشین...به بزرگی خودتون عفو کنین
بابا:بهتر خفه شی تاخودم خالصت نکردم
اقای ادیب:دارن حوصلمو سرمیبرن.تمومش کنید
واقعا داشتم پس میوفتادم
بردیا:به این زودی؟
بابا:دوروز که حرف نمی زنن
مرد دومی:باش میگیم...حرف میزنیم
بابا:دیره...
فقط...فقط..فقط خون بود که روی زمین بود...اشکام ریختن بی اختیار...این.این مردی که اینجا نشسته..بابای من
نیست...بخدانیست...بابای من زورش به مورچه هم نمی رسه چه برسه ادم بکشه....من ...من بابای خودمو
میخوام...حالم دست خودم نبود..تا امدم بگم نه...اقای ادیب زد..دومی رو هم زد...داشتم پس میوفتادم..اشکام
داشتن مثل چی میومدن...عین بارون...باورم نمیشد...قلبم داشت له میشد...نمی دونم چقدر حالم بدبود...که
صدای داد امیرسام فقط امد...
امیرسام:یکی زنگ بزنه دکتر
خدا من بابای خودمو میخوام
امیرسام:
واقعا نگران باران بود االن دو روزی بود که بی هوش بود..نمی دونستم چیکارکنم..ازیه طرف باران بود ازیه طرف
خبری بود که به بردیا دادن...
بهش خبردادن که مهتا ایرانه...البته خیلی خنثی بود فقط نگا میکرد...فقط باخبربعدش منفجر شد الکیاااا اخرشم
خوبه زن میگره....
نشسته بودم روی تخت باران...داشتم نگاهش میکردم وقتی به مایکل ولکسی گفتم که حال باران بده میخواستن
بیان اینجا نزاشتم چون اینطوری بهادرخان شک میکردن...داشتم به صورت معصوم باران نگاه میکردم که
دربازشد بهادرخان امدن تو:
بهادرخان:به هوش نیومده؟
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امیرسام:نه...هنوزنه..
بهادرخان:ببینم میخوای بگی تاحاالازاین چیزاندیده؟
الهی بگردم...چرا انقدر من بدم؟چرا پنهون کردم؟اگه بفهمن چی میشه؟چی میکشن؟چرا بی فکر عمل
کردیم؟چراااا؟
امیرسام:توی عمرش ندیده...
بهادرخان:چندسالشه؟
چی بگم؟
امیرسام19:
بهادرخان:چـــــــییی؟هم سن باران منه؟امیرسام چرا زودترنگفتی؟چرا یه این دخترو وارد این بازی کردی با
این سنش؟چرا؟
امیرسام:روز اول بهتون گفتم
بهادرخان:اون روز انقدر ازدست دیوید ویلیام عصبانی بودم که هیچی حالیم نبود
واییی چرا نگفتم من؟وایی
امیرسام:راستی..خبردارین ویلیام وجوزف مردن؟
بهادرخان:ببینم توهمیشه انقدر همه چی رو زودمیگی؟
امیرسام:بببخشین یادم رفت..اصال به خاطرهمین اینجاامدم
بهادرخان:کارخوبی کردی...ازاول میدونستم...کارخودم بود
امیرسام:چــی؟کارخودتون بود؟
بهادرخان:اره...چندساعت قبلش یه ایمیل برام امدکه ویلیام دنبال بارانه...نه باید میزاشتم دستش بهش برسه
خدا منو میبخشی؟
امیرسام:جوزف کجاس؟
بهادرخان:ایرانه...ویلیامم همین جاس..توی زیرزمین..نزار الیناروببینه خودتم همینطورشک میکنه
امیرسام:خیله وقت شک کرده...پاشا امده؟
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بهادرخان:اره امده...
باران:
ازوقتی بابا امده بود توی اتاق به هوش امده بودم...خداچیکارکرده بودیم؟بابا حق داشت ازدستم عصبانی
بشه...ولی..ولی اون کسی که پایین بود بابایی من نبود..مطمئنم...تابابا رفت بیرون چشام روبازکردم.....امیرسام
پیشم بود روی تخت نشسته بود...من عاشق این مردم
امیرسام:به هوش امدی؟
باران:اره...اب هست؟
امیرسام:اره صبرکن االن میارم
باران:باش
رفت برام اب اورد
امیرسام:راستی باران یه خبر
باران:چی؟
امیرسام:مهتا برگشته ایران
نمی دونستم ازشنیدن این خبرخوشحال باشم یاناراحت؟نمی دونم بردیا هنوزم نصبت به این دختر بی تفاوته؟
باران:خب...االن دوتا حس دارم..
امیرسام:میدونم...فقط خبربعدیش جالب تره
باران:چی؟
امیرسام:بهادرخان گفتن باید باهم ازدواج کنن
باران:البد بردیام فقط نگاه کرد؟
امیرسام:نه..اتفاقا عصبانی شد
باران:جدی؟شوخی نمی کنی که؟
امیرسام:من باتو شوخی دارم؟
باران:نچ
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امیرسام:خوبه...حاالهم پاشو برو یه دوش بگیر..بریم یه چیزی بخوری
باران:نمیخوام هنوز صحنه ای که دیدم جلو چشامه
امیرسام:شده به زور بهت غذامیدم....دوروز بی هوشی...بعدم گفتم برات توضیح میدم دیگه
باران:االن
امیرسام:وقتش نیست.خب؟
باران:وای ازدست شماها..
دیوید:
چند روزی بود که هیچ اثری ازویلیام نبود...خیلی نگران شدم نه برای ویلیام برای جون خودم...منتظربودم تا
ادوارد برام خبر بیاره....ازیه طرفی هم مایکل برام دردسازشده بود...با اینکه بچه بردارم بود ولی بازم دردسر برام
درست میکرد من به بچه خودمم رحم نکردم چه برسه به بچه بردارم هه
هیچ وقت یادم نمیره چطور اریکا به پام افتاده بود..هوف دختر کم عقل میخواست باکی ازدواج کنه؟..باصدای
ادوارد ازفکر درامدم:
ادوارد:فهمیدم چی شده!!
دیوید:خب!؟
ادوارد:ویلیام وجوزف مردن
یعنی کی تونسته این دوتاروبکشه؟اگه میدونستم حتما بهش یه چیزی میدادم
دیوید:نفهمیدی کی کشتشون؟
مایکل:بهادرخان کشته
دیوید:توازکجا میدونی؟
مایکل:از زیر زبون محافظش کشیدم بیرون
اصال جای تعجب نداشت که متوجه بشه..ولی همین که فهمیده بود خودش خیلی بود
ادوارد:از زیر زبون کدوم محافظش؟
مایکل:نمیخواد خیلی به مغزت فشار بیاریی..همون که همیشه همراهش بود
ادوارد:هه منم باور کردم
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مایکل:اصال مهم نیست که باورکنی یانه....مهم اینکه ویلیام وجوزف مردن....
دیوید:حق با مایکله...راستی ازامیرسام والینا خبری دارین یانه؟
ادوارد:خبری نیست ازجفتشون
مایکل:انگار اب شدن رفتن توی زمین
دیوید:ازدست این پسره..ازاولشم بهش اعتماد نداشتم....
ادوارد:امیرسام چیکاربه شماداشت؟
دیوید:نفهمی یاخودت میزنی به نفمی ادوارد؟
مایکل:کال خنگه
ادوارد:کسی ازتو نظرنخواست
مایکل:توبرو به دوتا خانومات برس
ادوارد:مایکل ساکت میشی یا؟
مایکل:یاچی؟
دیوید:بسه چتونه؟عین بچه های دوسالن...فعال پاشین برین ببینم
مایکل:منکه داشتم میرفتم ...ادواردحرف میزنه
ادوارد:مایکل
مایکل:من رفتم بای..توهم حرص نخور پوستت خراب میشه
یعنی عین باباشه...کال فقط بلد اذیت کنه....فقط حیف که بهش نیاز دارم
ادوارد:من اینو اخر میکشم
دیوید:باش ..فقط خودت جواب آنسل رو بده
ادوارد:چه ربطی به عمو آنسل داره؟
دیوید:ببینم تو واقعا پسرمنی؟
ادوارد:منظورت چیه؟
دیوید:یعنی نفهمیدی مایکل پسره آنسله؟
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ادوارد:چـــی؟چی میگی؟یعنی چی؟
دیوید:یعنی همین...چند ساقبل با آنسل دعوام شد منم تهدیدش کردم جدی نگرفت..بعدم مایکل رو ازش
دزدیدم
ادوارد:چ..چیکار..چیکارکردی؟یعنی...یعنی مایکل...پسره عموآنسله؟من نه باید خیردارشم؟
دیوید:االنکه فهمیدی...
ادوارد:همه کارات همینه بابا؟البته ازت نمیشه توقع داشت ..وقتی..وقتی به دخترت رحم نمیکنی...
دیوید:بسه ادوارد...کاری نکن خودتم خالص کنم بری پیش همون خواهرت
ادوارد:ممنون میشم ازت...ولی حیف که هنوز بهم نیازداری...چطور تونستی جلوی چشای خودم..خواهرمو
بکشی؟هان؟من  8سالم بود
دیوید:به جهنم...حاالهم میتونی بری حوصلتو ندارم
ادوارد:نمی دونم کی میخوای جواب کاراتو پس بدی
دیوید:توالزم نکرده حرف بزنی..فعال گمشو
بعدازرفتن ادوارد رفتم سرکمد مورد عالقم...یه شیشه م*ش*ر*و*ب* برداشتم
بردیا:
امکان نداشت مهتا برگشت باشه ...اگرم برگشته باشه به من هیچ ربطی نداشت....هوف اره اصال به من ربطی
نداشت...فقط حیف حیف که نمی تونم روی حرف بابا اینا حرف بزنم...حیف...اخه من نمی دونم بابا چه اسراری داره
این دختررو بندازه گردن من؟وایی خدا دارم دیونه میشم...اخه توی این موقعیت فکرازدواج منن؟وایی دارم رسما
خل میشم...امروزم هرچی به باران زنگ زدم جواب نمیداد نمی دونم کدوم گوری بود....اخه امریکا امدن این دیگه
چی بود این وسطه؟
بازنگ گوشیم دست ازفکرکردن برداشتم...
بردیا:بله
مامان:علیک سالم!چیزی شده بردیا؟
بردیا:سالم مامان گلم!نه چی شده باشه؟
مامان:ازدست توبردیا...
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بردیا:مامان لطفا شروع نکن
مامان:ازدست تو...من نمی دونم این دختر چه بدیی درحقت کرده!
بردیا:کاری نکرده..من..ازش..خوشم.نمیاد
مامان:بسه بردیا..هی نشستم کنار...هی هیچی نگفتم..بسه دیگه
بردیا:میگین چیکارکنم؟میخوای دخترمردمو بدبخت کنی؟باش قبول باهاش ازدواج میکنم
مامان:الزم نکرده سرعروس من منت بزاری...برای اینم بهت زنگ نزدم
بردیا:چی شده مامان گلم
مامان:هیچی..میخواستم بهت بگم عروسی مهتاست...
چی؟عروسی کیه؟یعنی چی؟مگه نمی گفتن من باید با مهتا ازدواج کنم؟حاالچی شد عروسیشه؟
بردیا:یعنی چی؟منو االف خودتون کردین؟
مامان:نه خیر...دخترمردم که االف تونیست
بردیا:مامان
مامان:همینو میخواستم بهت بگم...خواستی خودتو برای عروسیش برسون
بردیا:مامان
ولی تماس قطع شدبود...
چراباید باکسی دیگه ای ازدواج کنه؟پس..پس...پس من چی؟
هه..چه توقعی داری بردیا خان؟این همه بالسردخترمردم اوردی..دختره طفل معصومه دم نزد...چرا...چراباهاش
بدکردم که مجبور شد بره ازایران؟
حقمه..باید بکشم...تاکی میتونم به خودم به دلم دروغ بگم...بسمه دیگه..هرچی کشیدم بسمه....برای اولین بار
بعداز 11سال میخوام به خودم اعتراف کنم...من...من عاشق مهتام...چراااا...چرا انقدر دیر..چرا انقدر دیربه خودم
امدم؟چرا بهش گفتم برام مهم نیست..درحالی که داشتم برای داشتنش بال بال میزدم...چرا گفتم بره مهم نیست
برام؟چررررراااااااااااااااااااااااااااا....دروغ محض بود همش...مهتا مال منه...باید باشه...هنوز همه خاطراتش جلوی
چشامه...مهتا نمی تونه مال کسی دیگه باشه شده همین االن میرم ولی نمیذارم برای کسه دیگه ای
بشه....عمرابزارم
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فقط میخواستم برم...برم ایران هیچی دیگه مهم نبود..به بابام خبرندادم فقط کتمو پوشیدم رفتم سمت فرودگاه
...خودم بود گوشیمو کیف پولم ....تارسیدم رفتم بلیط بگیرم که الهی شکر یه دونه بود...انگاردنیارو بهم
دادن...مهم نبود کی میرسم مهم این بودکه برسم...توی هواپیما نشسته بودم گوشیم زنگ خورد
بابا:کجایی بردیا؟
بردیا:دارم برمیگردم ایران
بابا:چـــــــیییییی؟برای چی ؟چی شده؟
بردیا:باید یه چیزایی رو درست کنم..برمیگردم
بعدم تماس رو قطع کردم وگوشی رو خاموش کردم...مهتا مال منه
اهنگ متن:
غبار غم گرفته شیشه ی دلم
شکستن عادت همیشه ی دلم
دوباره از کنار گریه رد شدم
بجای خودت دوباره با خودم بدم
کنارمی غمامو کم نمیکنی
یه لحظه هم نوازشم نمیکنی
منو به خلوت خودت نمیبری
یه عمره بی دلیل تو ازم دلخوری
یه عمره من کنار تو قدم نمیزنم
یه عمره میشکنم یه لحظه دم نمیزنم
یه عمره حسرت فقط یکم محبت
یه عمره بودنت کنار من یه عادته
باید بشه دوباره عاشقم شی
باید بشه مثل گذشته ها شی
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باید بتونمو دووم بیارم
دوست دارم که چاره ای ندارم
یه روز تمام خونه غرق خنده بود
نمیشه دلخوشیم تموم شه خیلی زود
دلم میخواد نگام کنی یجوری خاص
دلم میخواد دوباره باورم کنی
بفهمی معنی نفس کشیدنی
دلم میخواد ببینی من کنارتم
دلم میخواد بفهمی بی قرارتم
یه عمره من کنار تو قدم نمیزنم
یه عمره میشکنم یه لحظه دم نمیزنم
یه عمره حسرت فقط یکم محبت
یه عمره بودنت کنار من یه عادته
باید بشه دوباره عاشقم شی
باید بشه مثل گذشته ها شی
باید بتونمو دووم بیارم
دوست دارم که چاره ای ندارم
مهتا:
دلم تنگ بود گرفته بود...دلم ازدست خودم بردیا مامان بابا گرفته بود ....دلم ازهمه دنیا گرفته بود..مخصوصا کسی
که غرورمو نادیده گرفته بود...منو ندید..نادیدم گرفت.درحالی که داشتم برای داشتنش به هرریسمونی چنگ
مینداختم.اون فقط نشسته بود بایه پوزخند داشت تماشام میکرد...هیی خدااا....چراانقدر این پسر رو مغرور
افریدی؟چرا انقدر دوسش دارم..نه دوسش ندارم....من..من دیونه بردیام....من بردیایی خودمو میخوام نه هیچ کسه
دیگه ای رو...میدونم بهش گفتن برگشتم...ولی میدونم بردیا هیچ احساسی نداره نسبت به من...یادش
بخیرچقدرخوب بود..چقدر خوب تظاهرمیکرد به دوس داشتنم...چقدرقشنگ باهم توی برف راه میرفتیم برف
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بازی میکردیم...یادش بخیر چقدر قشنگ نگرانم بودن اون دوتا چشم مشکی وقتی سرماخوردم....خدایا من
بردیامو میخوام...یادش بخیرتا نمی خوابیدم خوابش نمیبرد تاصبح باهام حرف میزد...چرا انقدر قشنگ
تظاهرمیکرد...نمیشه االنم تظاهر میکرد میومد؟هان؟من به خاطر بی محلی های بردیا رفتم به خاطرغرورم که
نادیده گرفتش...به خاطر شبی بود که بهم گفت هیچ حسی بهم نداره...نابودم کرد...قشنگ یادمه تولدم بود....همه
ازعشقشون توقع دارن بهشون هدیه به یاد موندنی میدن..عشق منم یه هدیه به یاد موندنی داده که هروقت
یادش میوفتم اشکم درمیاد....بهم گفت...بهم گفت برم...نمیخوادتم...چرا؟مگه من چیم کم بود؟
خدامیشه امشب برای اخرین بارببینمش؟امشب من میشنم سرسفره عقدی که میخواستم دامادم بردیام باشه...نه
یه پسره چشم ابی نمیخوام...من بردیامو میخوام خداااااااااااااااااااااااا
مامان:مهتا چرا اینجا نشستی؟پاشو االن عاقد میاد
توی اتاقم نشسته بودم...خانواده پدری بردیا بودن مامانشم بود...همه بودن به غیرازخودش
مهتا:االن میام
بردیا:
دقیقا دوساعت بود رسیده بودم ایران...همه امشب خونه مهتا بودن برای عقدش هه...حتما منم گذاشتم مهتا بااون
مرتیکه ازدواج کنه ....اول یه دوش گرفتم...یه تیپ رسمی ..سوارماشینم شدم راه افتادم سمت خونشون...
بردیا:
دقیقانیم ساعت بعدخونه مهتابودم..خونه اقای کریمی ...اول یه سه باری زنگ زدم..بعد دربازکردن فکرکنم
فکرکردن مهمونم...به اونم چه مهمونی...ماشین عمو اینارو دم در دیدم..پس همه اینجا جمعن..خوبه..وقتش دیگه
بسه هرچی توی این یازده سال کشیدم...هرچی توی این یازده سال کشیده بسشه...هرچی کیشدیم بسمونه..مهتا
مال منه...من حاضرم غرورمو که هیچ همه دنیامو به پای این دختربریزم.حاضرم تا اون وردنیام برم به
خاطرش....وقتی رسیدم داشتن خطبه عقد رو میخوندن...
بردیا:صبرکن...صبرکن حاج اقا...
پدرجون:بردیا تواینجا چیکارمیکنی؟
الهی من دوراون چشابگردم که دارن اینطوری از زیر اون چادر نگام میکنن...قشنگ سنگینی نگاهش رو حس
میکنم..
بردیا:خبر؟واقعا معلوم نیست؟
عمو:بس کن بردیا..حاج اقا ادامه بدین
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بردیا:صبرکن...ادامه نمیدین حاج اقا...هوی فکل پاشو ببینم
پدرمهتا:بردیاجان
بردیا:جانم باباجان!ببخشید من یه ذره دیربه خودم جنبیدم این فکل امده اینجا نشسته پاشو ببینم
پدرجون:بردیا این چه طرز حرف زدنه؟
بردیا:االن دارم خیلی احترامش رو نگه میدارم پدرجون..که نزنم کال صورتش بیادپایین
خان عمو:ازدست تو..این بچه بازیا چیه؟
بردیا:بچه بازی نیست خان عمو..باباهم خبردارن امدم...مگه باتونیستم فکل
فکل:شما؟
بردیا:من؟نشناختی؟بردیا کیانفر...افتاد
فکل:خب که چی؟
بردیا:نه انگارحرف حالیت نیست...میگم پاشو بگو چشم
همچین داد زدم که مهتا ازجاش بلند شد رفت پیش مامان
بردیا:ازهمه عذرمیخوام...
مامان:بردیا
بردیا:جانم!بده مگه امدم تکلیف خانوممو روشن کنم...یه ذره دیربه خودم امدم مامان گلم
مهتا:ی..
بردیا:شماساکت.
ایی الهی من فدای اون سرتکون دادنت بشم
فکل:بازن من درست حرف بزن
بردیا:
دیگه نفهمیدم چی گفت همچین خابوندم زیرگوشش که خود باباجون امدن گرفتنم
باباجون(اقای کریمی پدرمهتا):اروم باش بردیا جان
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بردیا:مرتیکه ....غلط میکنی به عشق من میگی زنم...تویکی باشی که به مهتای من میگی زنم هـــآن؟جرات
داری یه باردیگه همچین زری بزن
فکل:چی..چی؟
بردیا:همین که شنیدی...میتوین گم شی بیرون...فقط دفعه اخرته دوربره این خانواده میبینمت..شیرفهمه؟
خان عمو:بردیا ارومتر
بردیا:دارم سعی میکنم اروم باشم..اگه خانومای جمع لطف کنن برن باال ممنون میشم
مامان جون(مادرمهتا):چه خبره اینجا؟
بردیا:هیچی مادرجان...من بهتون توضیح میدم فقط اگه میشه تشریف ببرین باال مهتارم باخودتون ببرین...بعد
کامل توضیح میدم....
خیلی شیک همه خانوما رفتن باال اصال نگاها مهم نبود فقط مهتامهم بود
عمو محمد:بسه بردیا
بردیا:نه..تازه شروع شد..خب فکل داشت میگفتی؟
فکل:همونی که شنیدی
اول کتمو دراوردم...بردیا:سبحان این کت رو بگیر...
بردیا:خب...دیگه....
بعدم استیانمو زدم باال...رفتم خیلی شیک روبه روش
فکل:هه ...االن که چی؟
بردیا:هیچی دست پدر مادرتو میگری میری..وگرنه یه جور دیگه بهت میفهمونم..درضمن.
فکل:این کارو نکنم؟
نه انگارتنش میخارید...
بردیا:تنت میخاره نه؟
فکل:اره
بردیا:پس وایسا قشنگ بخارونم
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همچین مشت کوبیدم توی دهنش که پرت شد اون طرف
عمو اردشیر:بردیا
بردیا:تازه اولشه.خب داشتی میگفتی فکل؟
به زور ازجاش بلند شد..امد یکی بزنه همچین دستشو پیچوندم که صدای بزمیدادr30wi25
فکل:ول کن
بردیا:چی ول نکنم میخوای عین دخترا موبکشی اره؟همین بود زورت؟جوجه..؟
فکل:اون تویی بدمیبینی بردیا کیانفر
بردیا:خف بابا گمشو فعال
فکل:ببین حواستو جمع کن ...مهتا همه چیزه منه...
اینو که گفت ....فقط افتادم به جونش د بزن...همچین میزدم و دادعربده میکشیدم که اگه از زیر مشت ولگدم
کنارنکشیده بودنش احتماالمرده بود
دقیقا بعدزاین کتک کاری رفتن..ولی بعدش مهم بود ...فعال این مرحلش تموم شد
خان عمو:خب..توضیح
وای خدااا ...چرا یه ذره نرمش نشون ندادم به پسره؟
بردیا:چشم...
تا اینو گفتم همچین پدرجون خوابند زیرگوشم تمام اجدادمو یادکردم
مهتا:هـــــــــــــــــــــــــــِییییییییییی
وای قلبم...مهتام اینجابودaiwan_light_cray2::
مطمئن بودم گوشه لبم پاره شده
پدرجون:مگه من ابرومو ازسر راه اوردم که بخوای بادخترمردم بازی کنی؟باابروش؟
بردیا:هنوز انقدر بی غیرت نشدم پدرجون..دلیل دارم...اخه چرا نمیذارین همه چی تموم شه؟
پدرجون:تموم شه که چی؟
بردیا:که بتونم باخیال راحت بیام باهاتون حرف بزنم
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خان عمو:میشنویم
بردیا:من واقعا ازتون عذرمیخوام اقای کریمی...حاضرم برم ازخانواده این فکلم عذرخواهی کنم...فقط...فقط به
حرفام گوش بدین ..بزارین با مهتا حرف بزنم
اقای کریمی:اول حرف میزنیم بعد
بردیا:هررچی شمابگین روی چشم
اقای کریمی:مهتا بابا برو لباساتو عوض کن بیا..پایین سریع
مهتا:چشم..
بردیا:
چرا نفهمیدم انقدر دل تنگشم؟چرا؟مهتا منو ببخش که انقدر دیرمتوجه شدم..ولی امشب همه چی تموم میشه
بردیا:اگه اجازه بدین مهتاخانوم بیان بعد.میگم!
پدرجون:فقط دعاکن قانع کننده باشه
بردیا:هست..هست پدرجون
بعدازامدن مهتا همه نشستن توی پذرایی...
خان عمو:خب میشنویم..باید موضوع مهمی باشه که ازاون سردینا امدی
اول یه نفس عمیق کشیدم...بردیا:هست...هست خان عمو انقدر مهمه که اگه پشت کوه قافم بودم خودمو
میرسوندم
سرمو اندختم پایین شروع کردم:اول...اول میخوام مهتا منو ببخشه درحقش بدکردم...خیلی ...هیچ کسی نفهمیدم
که بهش دل باختم...نمی دونم چرابهش نگفتم..نمیگم به خاطرغرورم نبود..بود..ولی همش این نبود..منتظربودم
تموم شه این عملیات لعنتی...میخواسم...میخواسم باخیال راحت بیام خواستگاریش..میخواستم باخیال راحت مال
خودم بشه..نمیخواستم توی استرس باشم...
بردیا:نمیخواستم هرلحظه تن وبدنم بلرزه...به خاطرهمین وانمود کردم نمیخوامش...اون..اون شب که رفت..توی
فرودگاه بودم..ولی نمی تونستم برم جلو..روم نمیشد..باید دورمیبود...باید دورمیشد...نمیخواستم هیچ کسی
بفهمه مهتا نقطه ضعفمه وگرنه..وگرنه همه چی بهم میریخت...حاضربودم به خاطرمهتا همه چی رو بزارم کنار..ولی
نشد...
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بردیا:اگه مامان زنگ نمیزد نمیگفت عقد مهتاس عمرا میفهمیدم..درسته باباگفت باید بامهتا ازدواج کنم االن..ولی
نمی تونستم قبول کنم..براش خطرداشت..خدامیدونه اترین چه حالی داره....ثانیه ای نیست که توی دلش اشوب
نباشه...ولی وقتی مامان گفت بهم ریختم همه چی رو ول کردم امدم اینجا...وقتی اون فکل گفت زنم...دیونه
شدم...
بردیا:حق نداشت اینو بگه هرچقدر من نامرد بودم...حاالهم هرچی شمابگین...بگین برو پشتتم نگاه نکن
باش...ولی..به ترهرکی میپرستین اینو نگین
وقتی سرمو اوردم باال..چشای عشقم اشکی بود...قلبم توی دهنم بود وقتی اونطور داشت نگام میکرد...همه ساکت
بودن....خدایا خودت به دادم برس
اقای کریمی:خب...فقط به یه شرط بردیا
بردیا:نشنیده قبول میکنم
پدرجون:واقعا ازسرتم زیاده مهتا
بردیا:میدونم
اقای کریمی:نظرشماچیه اقای کیانفر؟
پدرجون:بنطرمن مهتا ازسر بردیام زیاده
خانون کریمی(مامان مهتا):خب..مهتا جان برو چایی بیار
نمی دونستم چطوری خداروشکرکنم به خاطرمهتا جای دوردونم خالیه.جای بابا وبهبود اترینم خالیه
خیلی....خدایایعنی بارانم کجاست؟خودت هواش رو داشته باش
چایی روگرفت جلوم
فقط توی چشاش نگام کردم..داشتیم همو نگاه میکردیم توی دنیای چشاش گم بودم..که باصدای سرفه عمه
ماهرخ به خودم امدم سریع چای روبرداشتم ومهتاهم رفت نسشت
اقای کریمی:خب چیزه دیگه ای هست نگفته باشی؟
بردیا:نه فقط االن نگرانیم برای بارانه
پدرجون:مگه چی شده؟
بردیا:چیزی نشده ازوقتی رفته نیویورک نگرانم
مامان جون(مامان مهتا):خب بریم سراصل مطلب...
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باباجان(بابای مهتا):خب بردیا خان گفتی شرطو قبول داری؟
بردیا:صدرصد
باباجان:ازاین به بعد هیچ رو توی دلت نگه دار...هیچ رو بردیا هیچ وقت مثل االن همه چی ختم به خیرنمیشه
بردیا:حتما
پدرجون:درضمن..همین فردا میریم محضر عقد میکنید عروسمو ازسر راه نیوردم
بردیا:چشم..فقط حیف این عاقد رو نمیذاشتیم بره
مامان:بردیا
بردیا:چشم
راشا:
رسما مخم داشت ازدست کارای این امیرسام وباران منفجر میشد..وای خدا چرا زودتربه فکرم نرسید نزارم یه
همچین کاری بکنه؟چرا همون روز اول که متوجه شدم باران داره هک میکنه نرفتم به اقای
کیانفربگم؟چـــــررررررااااااا؟وایییی مخم...ازیه طرفم این بردیایی احمق کال نمی دونم توی اون مغزش چی
میگذره ....اخه االن وقت عشق وعاشقیه؟
هوف.....مطمئنم دیوید بالخره متوجه میشه الینا شارلوت همون باران کیانفره...انوقته که رسما میوفتن توی
هچل...تازه اون موقع اقای کیانفرم متوجه میشن..انوقته که باید رسما هم باران هم داداش گرامی گورشونو
بادستای خودشون بکنن..ازیه طرفی هم بابا رسما پوست امیر ومیکنه ...ای خدااا چرا انقدر اینا خرن؟
خودت به دادشون برسن جونن نادونن نزار توی جونی بمیرن ای خدااا....یعنی کمترین کاری که بابا واقای کیانفر
انجام میدن ازارث محرم کردن باران وامیرسامه...و ازدواج امیرسام باکسی که مامان وبابامیگن...بارانم که تامیخواد
حرف بزنه اترین وبهبود وبردیا ازاون چش غره قشنگا میرن کال بچه خفه میشه..درنهایت جفتشون بدبخت
میشن...حاال این دوتا خل به کنار منه بدبخت چه گناهی کردم؟
ای خدااا من حاضرم بترشم ولی باکسی که خودم میخوام ازدواج کنم نه بادخترهمسایه بلقیس خانوم....وایسا
ببینم..مااصال همسایه نداریم...چرا یه دونه داریم اونم یه پیرزنس که دندون نداره ای الهی بترشی امیررررررر....ای
خدابگم چیکارت نکنه...وای خدااا خودمو حاالت نمیکنم امیرررر...داشتم برای خودم هی به خان داداش گرامی
چیز میگفتم که یهو دربازشد....
بابا:چه خبرته راشا؟این مزخرفات چیه میگی؟
یاخدا...خودت بیا منو ببر.....هــــِییییی چرا بابا انقدر قرمزه؟
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راشا:م..من؟من چیزی نمی گفتم
بابا:بسه راشا...خودم همه حرفاتو شنیدم
توی مراسم تشریف بیارین خرماهم میدن...بدبخت شدم رفت ..ای خدابگم چیکارتون نکنه
راشا:کدوم حرفا؟
بابا:راشا..یامثل ادم حرف میزنی یا خودم به حرفت میارم
یا خداااا میدونی چی توی دنیا خیلی بده؟ اینکه پدرت مافوقت باشه
راشا:چیزه..یعنی
بابا:منظورت چیه الینا شارلوت همون باران کیانفره؟
یاجد سادات خودت به دادم برس گه خوردم
راشا:چیزه...یعنی..چیزه
بابا:وقتی خودت عصر توی اداره برای اقای کیانفرتوضیح دادی متوجه میشی چیزه چیه!
راشا:بابا صبر کنید ترخدا غلط کردیم هممون باهم
بابا:فقط..فقط وای به حالت راشا که االن مادرت کارت داره وگرنه پوستو تو اون داداشتو خودم کنده
بودم...بروپایین ببینم
سریع جیم زدم نه اینطوریاااااا عین شصت تیر...عین موشک
تموم شد همه چی تموم شد
راشا:
مامان طبق معمول خرید داشت منم ازخدا خواسته ازخونه جیم زدم بیرون..داشتم میرفتم خریدای مامان رو انجام
بدم یه زنگ به امیرم زدم .بهش بگم چه گندی زدم
سردوتابوق خداروشکر برداشت فکرنمی کردم باران انقدر روش تاثیر بزاره...
امیرسام:به داداش کوچیکه چه عجب یادی ازماکردی؟
راشا:امیرفعال وقت این حرفا نیست گند زدم..گند...بدبخت شدیم رفت...باید با باران برگردین ایران
امیرسام:چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِیییییییییییییییی راشا میکشمت چه گندی
زدی؟
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همچین دادمیزد که گوشی روازگوشم فاصله دادم البته حق داشت
راشا:دادنزن توضیح میدم
امیرسام:به نفعته توضیح بدی
وقتی همه ماجرارو براش تعریف کردم کال یه پنج دیقه سکوت کرد منم در راه برگشت به خونه بودم
امیرسام:ببین راشا فعال کارازکارگذشته..
راشا:میگی چه خاکی به سرم بریزم؟هان؟اگه برای توضیح ندم میره میزاره کف دست اقای کیانفر..
امیرسام:هوف...خدابه خیرکنه..فقط راشا نه باید اقای کیانفرو بردیا فعالچیزی متوجه بشن خب؟
راشا:باشه هواسم هست فعال
امیرسام:فعال..
وقتی رسیدم خونه مستقیم رفتم توی اشپزخونه همه خریدارو گذاشتم سرجاشش...مستقیم رفتم توی
اتاقم....خدایا خودت فقط به خیربگذرون...
داشتم باگوشیم ورمیرفتم که مامان امد برای ناهارصدام زد...کل ناهار نگاه باباروی من بدبخت بود...ای خدامن چه
گناهی کردم؟
ولی واقعا پشیمونم چرا اینکارو کردم اگه ازهمون اول میگفتم خالص بودیم هممون هوف...بعدازخوردن ناهار به
همراه بابا رفتیم توی کتابخون
بابا:خب میشنوم..فقط راشا وای به حالت یه ویرگول جابندازی انوقت که باید توی بازداشتگاه جواب پس بدی
بادهن باز داشتم بابارو نگاه میکردم...
راشا:چشم من همه چی رومیگم..ولی...
بابا:ولی به ولی سریع
دقیقا یه یک ساعتی بود داشتم همه چی رو برای باباتوضیح میدادم دهنم کف کرد انقدر فک زدم...وقتی حرفام
تموم شد بابافقط چشاش رو بسته بود..یه نیم ساعتی هیچی نگفت
بابا:میشه بگی االن باید چه غلطی بکنیم؟من االن کله توروبکنم؟یابرم به اقای کیانفربگم ؟
خیلی صدای بابا ترسناک بود خیلی...
راشا:اوم..بابا..باورکنید نا خواسته بود
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بابا:شماها غلط کردین بدون اجازه یه همچین کاری کردین....بی جاکردین که گذاشتین باران وارد این
ماجرابشه.جواب بهادر کدومتون میخوایین بدین؟تو یا اون داداشت؟(داد وعربده)
راشا:غلط کردیم
بابا:االن این غلط کردیم به درد....
فقط نفس نفس میزد از روی عصبانیت حق میدادم ...کارخطرناکی کردیم
بابا:ببین راشا کمتر ازیک ماه وقت داری که باران رو برگردونی....نه فقط همتون..حتی باران..اگه همه چی رودرست
کردین که هیچی..وگرنه من میدونم تک تک شماها شیرفهمه؟(داد)
راشا:شیر...شیرفهمه
بابا:حاالهم فقط گمشو تاکاردست ندادم
فقط ازاتاق امدم بیرون..نمی دونم مامان شنیدیانه؟اخه میخواست بره خونه همسایه بغلی همون پیرزنه ختم قران
داشتن..هوف..
اول رفتم یه مسکن خوردم بعدم یه قهوه درست کردم رفتم توی اتاقم لب پنجره..خدایا خودت به دادمون
برس....داشت بارون میومد..پنجره رو بازکردم...اسمامونم مثل من دلش گرفته بود...خدایا خودت کمکمون
کن...فقط تومیتونی مارو ازاین منجالب بیرون بکشی....واقعا کاراحماقانه ای کردیم..زنگ زدم به امیرسام بهش
گفتم باباچی گفت...تنها حرفی که زد (:خاک توسرمون)همین ...
کمترازیک ماه...هوف....ازوقتی جوزف رواوردن ایران یه یک هفته ای میگذره...مایکلم میگفت دیوید خیلی
نگرانه...فقط خداکنه متوجه نشه الیناشارلوت همون باران کیانفر
امیرسام:
وای خدا رسما بدبخ شدیم...حاال چطوری باران رو بفرستیم ایران؟هوف باید به مایکل ولکسی بگم اینطوری نمیشه
باران:چیزی شده؟
امیرسام:اره
باران:چی؟
امیرسام:یادته راشا زنگ زد؟
باران:اره ولی تو نذاشتی گوش بدم که چی میگه
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خدا یه فکری به حال این دل منم بکناااا..این اینطوری ناز میکنه یهو دیدی کاردادم دستمون
aiwan_light_bfffflum::رفتم بغلش کردمااا
وای حتی ازفکرش یه لبخند خوشگل میاد روی لبم وای خدا
باران:وا دیونه شدی باخودت میخندی؟
اره دیونه شدم تو دیونم کردی دختره لج باز خودسر فضول
امیرسام:میزاری بگم؟
باران:اره بگو
امیرسام:بابا متوجه شده توهمون الینا شارلوتی به خاطرهمین شرط گذاشته اگه تا اخرماه برنگردیم ایران میگه به
همه
باران:چــــــــــــــــــِیییییییییییییی؟ ازکجا متوجه شدن؟یعنی بابا هم متوجه شده؟
امیرسام:راشا داشت برای خودش حرف میزده بابا امده توی اتاقش اینم متوجه نشده بعد مجبور شده همه چی رو
برای بابا تعریف کنه
باران:خب..تکلیف چیه؟
امیرسام:فعال باید برگردیم امریکا
باران:برای چی؟
امیرسام:میفهمی مجبوریم
اترین:برای چی مجبورین؟
همین وکم داشتیم ..بدبخت شدیم رفت..خدایا خودت به دادمون برس..بازی داره تموم میشه خودت هوامونو
داشته باش..من باران رو دوست دارم
وای باران گیریم نداشت.....
به چشای وحشت کرده باران خیره بودم...صدای گرفته وعصبانی اترین ازپشت سر حالمو بدترمیکرد
اترین:چه غلطی کردین شماها؟
امیرسام:توضیح میدم
اترین:همین االن میشنوم
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باران:ع
اترین:فقط خفه شو..خیلی جلوی خودمو گرفته تایکی نخوابونم توی گوشت باران.
امیرسام:بریم اون طرف ممکن بهادر خان بیان
اترین:اره خب..بریم اون طرف تاشاید یه ذره دیرتر شمادوتارو بفرستم اون ور
امیرسام:اترین
اترین:خفه شین..فقط خفه..
باهمراه باران که داشت ازترس میلرزید رفتیم اون طرف باغ خودمم دست کمی ازش نداشتم...ولی به پای باران
نمیرسم ...میدونم چه فکری داره میکنه..
باران:همش تقصیرخودم بود
اترین:مگه نگفت تویکی خفه؟!
امیرسام:اترررررررررریـــــــــن
نتونستم دادنزنم...بارانم اشکش درامده بود
اترین:
نذاشتم اصال حرف بزنه
امیرسام:دودیقه اروم بگیر...بعد
اترین:میشنوم
همه چی روبراش تعریف کردم...همه چی روگفتم..فقط..فقط نگفتم باران خبرنداره چه خبره
اترین:من ازدست شماهاباید چه غلطی بکنم؟خان داداش بفهمه چه غلطی میخوایین بکنید؟
امیرسام:نمی دونیم..فعال باید برگردیم امریکا
باران:من..میترسم..بیا برگردیم ایران
داشتم خل میشدم...تاحاال انقدر با بغض حرف نزده بود..چی میشد اترین اون اخماش روبازمیکرد؟چی میشد یه
ذره دلگرمی به باران میداد؟
امیرسام:باش..برمیگردیم..فعال بیا برگردیم اتاقت یه ذره استراحت کن.
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بهش مجال حرف زدن ندادم بردمش توی اتاق..بایه مسکن ارامبخش خوابید..اترین امد توی اتاق باران
اترین:میخوایی چیکارکنی؟
امیرسام:میخوام فعال توروساکت کنم...د بفهم باران هیچی نمی دونه..فقط اینو میدونه که پدرش یکی
ازمافیاهاس...فقط اینو میدونه که مثل اب خوردن ادم میکشه اترین بس کن...یه ذره ارامش بهش بده..خودش
میترسه به اندازه کافی...بس کن دیگه تو...بابا هم متوجه شده بفهم اوضاع خرابه...میدونم خریت کردیم حرفی
نزدیم ترخدا توبدترش نکن...
اترین:چی میگی امیرسام؟یعنی چی؟یعنی باران نمی دونه...
امیرسام:نه...فقط فعال اون اخماتو بازکن
اترین:بفهم...داشتم سکته میکردم دیدم باران رو..بفهم امیرسام قلبم توی دهنم امد وقتی فهمیدم باران دوردونه
ای خان داداشم دوردونه خاندان کیانفر بین یه مشت گرگ بوده...بفهم حالمو دارم دق میکنم....الهی بمیرم
براش...اگه دوسش داری ببرش ایران
امیرسام:خودمم میخوام ببرمش ولی چطوری؟دیوید زرنگترازاین حرفاس
اترین:میدونم
امیرسام:میشه فعال به کسی چیزی نگی؟
اترین:قبول...فقط ببرش ایران بسشه دیگه...
امیرسام:عصربرمیگردیم امریکا ازاون طرف برمیگردیم ایران
اترین:خیله خب..من برم توی اتاقم حالم اصال خوب نیست
امیرسام:میدونم برو
بعداز اترین خودمم رفتم توی اتاقم فقط داشتم فکرمیکردم انقدر فکرکردم به گذشته به اینده که نمی دونم چی
قراره پیش بیاد که خوابم برد
باران:
دلم مثل سیرو سرکه داشت میجوشید..امیرسام رفته بود با بابا حرف بزنه برگریم امریکا،ازاون طرفم برگردیم
ایران.....نمی دونستم چیکارکنم؟ازروبرو شدن با عمو میترسیدم ازروبه روشدن با بابا...فقط شانس اوردم که ایران
نبودم وگرنه اترین گردنمو میزد....ازطرفی هم من واقعا امیرسام رو دوس داشتم خیلی دوسش داشتم

224

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان باران | meli770کاربر انجمن
ازطرفی هم نمی دونستم عکس العمل بابا چیه؟شایدم میدونستم نمی خوام بهش فکرکنم..نیم ساعت گذشته بود
هنوز امیرسام نیومده بود باال واقعا نگرانش بودم خیلی نگرانش بودم....تاخودم امدم برم پایین ببینم چه خبر شده
دراتاقم زده شد..باران:بفرمایید...
امیرسام امد تو
امیرسام:فقط سریع کاراتو بکن
باران:من امادم..بابا چی گفت؟چرا انقدر دیرکردی؟
امیرسام:چون پدرم درامد تا اجازه بدن برگردیم...فقط زودباش باید تا یک ساعت دیگه فرودگاه باشیم
باران:باش
امیرسام:پس من تا پنج دیقه دیگه امادم
بعدازرفتن امیرسام منم سریع کارامو کردم
دقیقا سرپنج دیقه اماده بودم بعدازامدن امیرسام .باهم رفتیم پایین...وقتی رفتیم پایین توی سالن عمو بابا وبهبود
بودن..فقط نمی دونم بردیا کجاست؟
باران:امیرسام!بردیا کوش؟
امیرسام:برگشته ایران...مگه نمی دونی مهتا برگشته؟
باران:چــــــی؟مهتا؟نه.کی برگشت؟
امیرسام:یه یک ماهی میشه
باران:بردیابرای چی رفته ایران؟
امیرسام:رفته کارو یک سره کنه
باران:یعنی چی؟
امیرسام:یعنی اینکه با مهتا ازدواج کنه
واوووووو یعنی باورکنم این همون بردیاس؟یعنی واقعا داداش من اینکارو کرده؟جلل خالق
بابا:چرا انقدر زود حاال امیرسام خان؟
نمی دونستم چیکارکنم جلوی عمو؟استرس بدی داشتم
امیرسام:همچین زودم نیست...دیرم شده ..
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بابا:برای چی؟
بهبود:شاید به خاطر کاردیویده؟
امیرسام:اره دقیقا..باید برگردیم دیگه
اترین:بهتر برگردن به نفعشون
بابا:اترین!
اترین:جانم خان داداش؟
بابا:چیزی شده؟چند روز اخمات تو همه؟
اترین:نه چیزی نیست..حل میشه
بابا:امیدوارم...راستی..بهتراینم بهت بگم من دارم فردا برمیگردم ایران
اوه همینو کم داشتیم
امیرسام:فردا؟مگه قرار نبود امروز برگردین؟
بابا:کارنمیه تمومه
امیرسام:اها..خب مابریم فعال
بعدازخداحافظی رفتیم سوارماشین شدیم به سمت فرودگاه حرکت کردیم...ولی من همچنان استرس داشتم
توی هواپیما که نسشتیم..امیرسام شروع کرد به حرف زدن،انوقت اسم خانوما بد درفته:
امیرسام:چرا گرفته ای؟
باران:ازدست خودم..ازدست توکه هیچی نمیگی
امیرسام:اها...خب..اوممم میگم چیزه باران؟
چرا اینطوری صدام میکنی؟
باران:بله!
امیرسام:میخوام برات توضیح بدم..حال داری؟
باران:صدرصد...
دیوید:
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چند وقتی دنبال چیزی بودم که ویلیام دنبالش بود باید متوجه میشدم چیه؟باید میفهمیدم چی بودکه به خاطرش
کشته شده...هوف...یک ساعت گذشته بود ولی هنوز اثری ازادوارد نبود....داشتم دیونه میشدم دیگه..مطمئنم اگه
تا نیم ساعت دیگه نمی یومد کارش روتموم میکردم..دقیقا پنج دیقه بعدش ادوارد امد:
ادوارد:فهمیدم...فهمیدم چی شده..رو دست خوردیم..بدم رو دست خوردیم
دیوید:مثل ادم حرف بزن ادوارد تانکشتمت
ادوارد:ویلیام دنبال باران بود..دنبال باران کیانفر
دیوید:خب..بعدش؟منظورت چیه رو دس خوردیم؟
ادوارد:باران دم گوشمون بود
دیوید:مثل ادم حرف بزن...
ادوارد:الینا شارلوت که به عنوان هکر امده توی گروه..همون باران کیانفره
باورش سخت بود..مگه میشه؟من کلی درموردش تحقیق کردم..محال خودش باشه
دیوید:چرت نگو من هرچی درمورد الینا شارلوته میدونم اون باران نیست
ادوارد:خب مسئله همینجاست..هرچی اطالعات درمورد خودش بودرو پاک کرده البته نه به تنهایی به کمک کسی
این کارو کرده
دیوید:نمی دونی به کمک کی؟
ادوارد:چرا فهمیدم..به کمک راشا..راشا رادمنش
دیوید:راشا؟رادمنش؟چه ربطی بهم دارن؟
ادوارد:راشا فامیلی اصلیش رادمنشه...درضمن اینم اضافه کنم که گیریم میکرده
دیوید:تواینارو ازکجا فهمیدی؟
ادوارد:چیه؟پسرتو دست کم گرفتی؟
دیوید:نه هرچیزی ازتوی مارمولک برمیاد...
ادوارد:خب باران کجاس حاال؟
دیوید:دارن با امیرسام برمیگردن
ادوارد:میخوای چیکارکنی؟
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دیوید:خیلی راحته...باید کشته بشه
ادوارد:چی میگی؟جواب بهادرو چی میدی؟
دیوید:االن جواب بهادرخان مهم نیست...مهم اینکه میدونسته دخترش خودش رو الینا جازده یانه؟
ادوارد:به احتمال زیادی نمی دونسته...
دیوید:خب میتونی بری..میخوام تازمان امدنشون استراحت کنم..کارادارم با این باران کیانفر
بهادر:
چند روزی بود که اترین حالش اصال خوب نبود نمی دونم چش شده..اول فکرکردم با ستاره دعواش شده ولی
وقتی باستاره حرف زدم مطمئن شدم قضیه چیزه دیگه ای
ازاون طرف چندروزی بود که ازباران خبری نبود هرچی هم که به گوشیش زنگ میزدم جواب نمیداد یاخاموش بود
مخصوصا امروز که کال گوشیش خاموش بود...هرچی هم که زنگ میزدم خونه ای توی نیویورک جواب نمیداد
بدجور نگرانش شده بودم...تاحاال سابغه نداشته چند روز ازش بی خبرباشم...امروز به وکیلم که توی نیویورک بود
سپردم بره ببینه چه خبره..میترسیدم خدای نکرده دست دیوید عوضی بهش برسه البته امکان نداشت چون
دیوید انقدر خر نبودواقعا نمی دونستم ببینم اترین توی خودشه...پاشدم رفت توی اتاقش بدون درزدن..چون
بنظرم درزدن نیازی نبود...وقتی رفتم توی اتاقش روی تختش درازکشیده بود:
بهادر:چی شده این چند روزه گرفته ای؟
چون توقع حضورم رو نداشت پرید ازجاش
اترین:کی امدین خان داداش؟
بهادر:االن!جواب منو بده
اترین:چیزی نشده...
بهادر:توگفتی منم باورکردم...
اترین:خان داداش..اخه.
بهادر:چیه؟چرا رنگت پریده؟
اترین:رنگ..رنگ من؟نه
بهادر:میخوای ایینه بدم خودتو ببینی؟!
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اترین:نه شمامیگی حتما پریده
بهادر:قبال انقدر راحت قبول نمیکردی
اترین:باورکن چیزی نشده
بهادر:بنظرت من شاخ دارم اون ازنوع مخملیش؟
اترین:هـــــــــــــــــییییییییی نگو خان داداش دورازجون
بهادر:بسه
اترین:چشم
بهادر:یعنی اترین بخدا یه فص میزنتم مثل ادم حرف بزن..تاخودم نفهمیدم
واقعا دلیل اینکه صدمتر ازجاش پرید رو متوجه نشدم
اترین:چی....چی رو بفهمی؟
بهادر:این استرس واضطراب تورو
اترین:من؟منو استرس؟
بهادر:نه واقعا دلت کتک میخواد
اترین:هرچی شمابگی
بهادر:اتـــــــــــــــرین(داد)
اترین:ج...جانم؟
بهادر:فقط..فقط حیف االن کاردارم وگرنه ادمت میکردم که منو دورنزنی
اترین:کی؟من؟من غلط بکنم خان داداش...کی شمارو دور زده؟اضال کی جرات میکنه
بهادر:فقط شانس بیار اینی که میگی درست باشه
اترین:خان داداش دمت گرم دیگه
بهادر:ببینم ازباران خبر داری؟چندروز معلوم نیست کجاست؟!
اترین:نگران نباش خان داداش پیداش میشه....خوبم پیداش میشه
فقط شانس اورد اون لحظه بهبود امد وگرنه معلوم نبود زندش میذاشتم یانه
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بهبود:بابا اقای کینگ امدن
کینگ وکیلم بود
اترین:برای چی کینگ؟
بهادر:خبرمیخواستم درمورد باران
اترین:چـــــــــــِییییییییییییی؟خان داداش بخدا خودم بهت میگم فقط این کینگ رد کن بره
بهادر:چی میگی اترین؟
اترین:خان داداش باید امروز برگردیم ایران...من قول میدم بهت بگم اصال هرچی باشه پای خودم فقط...
کینگ:درست میگن اترین خان..
بهادر:منظورتون چیه؟د یکیتون حرف بزنه
اترین:میگم..فقط برگردیم ایران
بهادر:توفعال ساکت..میشنوم اقای کینگ
کینگ:فکرمیکنم شما الیناشارلوت رو بشناسین؟
بهادر:این چه ربطی به باران من داره؟
اترین:ربطش همینه که من چندروزی بهم ریختم
بهادر:د یکی تون مثل ادم حرف زنه(عربده)
کینگ:باران خانوم کیانفر....
اترین:همون...ال...الیناس
دیگه هیچی نمیشنیدم...نمی تونستم باورکنم...امکان نداره امیرسام بخواد منو دوربزنه
بهادر:همین االن میریم ایران(عربده)
باران:
یک ساعتی بود که رسیده بودیم امریکا...امیرسام همه چی رو برام تعریف کرد واقعا باورم نمیشد...هنوز م توی
شک حرفاش بودم...واقعا چی فکرمیکردم درمورد بابا..باورم نمیشد نمی دونم چرا بهم راستشو نگفتن...شایدم
دلیلش رو میدونم نمی خوام قبول کنم...به بابا حق میدم که ازم پنهون کرده بود...ولی کاراصلیش رو اصال حق
نمیدم....من به قول دادش بهبودم زیادی فضولم...چون اگه کنجکاونبودم به قول خودم االن توی خونه بودم با

230

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان باران | meli770کاربر انجمن
ستاره هستی انیتا میرفتیم بیرون میگشتیم..هی خدا.خودت به خیربگذرون...ولی حتی یک لحظه هم حرفای
امیرسام ازیادم نمیرفت...
توی هواپیما چندساعت قبل:
امیرسام:ببین باران این چیزایی که میخوام بهت بگم قراربود بعدازامروز بهت بگم خب؟
باران:خب..
امیرسام:اول یه چیزی میگم بعد شروع میکنم کل داستان روتعریف کردن خب؟
باران:باشه دیگه..بگوو
امیرسام:ببین باران..پدرت..عع..پدرت سرهنگ ..بردیاسروان...اترین سرگرد...اقای ادیب وپدرمنم سرهنگ
هستن...بهبود هم نیروی کمکی بود،من ستوان یکم.راشا ستوان دوم..پاشاهم مثل من ستوان یکمه
باران:چ...چی..جی؟
امیرسام:فقط هول نکن باشه؟
باران:چی داری میگی امیرسام؟پس خان عمو چی؟
امیرسام:خوت بهترمیدونی سرلشکرن..پدربزرگ ستاره هم اقای ادیب بزرگ سرتیپ هستن
باران:یعنی....یعنی..یعنی بابایی من..جزءمافیا نیست؟امیرسام من خودم دیدم ادم کشت
امیرسام:نه نکشت...اون تیرای بیهوش کننده بودن
باران:پس..اون...اون خون روی زمین رو چی میگی؟
امیرسام:خب...اگه دقت میکردی دوتا تیربود که یکی زدن به دستشون خون اون بود
باران:یعنی میگی بابایی پلیسه؟
امیرسام:بله،
باران:پس چرا دیوید ویلیام چیزی نمی دونن؟
امیرسام:هیچ کسی نمی دونه
باران:یعنی چی؟درست حرف بزن
امیرسام:ببین باران این قضیه برمیگرده به خیلی سال پیش...زمانی که پدرت حدود 25،30سالشون بود....اون
موقع یه پرونده به دستشون میرسه ازیه فردناشناس..درمورد گروه های مافیاییی...
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باران:خب چه اطالعاتی بوده؟
امیرسام:این اطالعات درمورد هرجرم وجنایتی بوده....بعدازون پرونده چندنفر روبرای ماموریتی انتخاب میکنن که
پدرمن،پدرخودت،اقای ادیب هم جزءشون بود...حاال اون ماموریت چی بود؟!اون ماموریت که بهشون دادن درمورد
گروهای مافیایی بود..
امیرسام:فقط شرط این ماموریت این بودکه هیچ اطالعاتی نباید ازخودشون به جابزارن..به خانوادهاشونم اطالعی
نمی دن چون براشون خطرناک بوده...
اگرم خبرمیدادن خانوادهاشونم باید طوری وانمودمیکردن که چیزی نمی دونن
باران:اخه برای چی؟
امیرسام:صبرکنی میگم....به خاطراینکه توی همین چندسال خیلی ازخانواده ها کشته شدن به دست همین دیوید
ویلیامی که دیدی..البته یه نفرسومی هم بودکه پدرت واقای ادیب جاش روگرفتن...توی این چندسالی که پدرت
واقای ادیب وپدرمن باهم همکاری میکردن باید به یه سری ازکارا وانمود میکردن یکیش همین ادم کشتن...
امیرسام:اوناشاید میزدن..ولی طرف نمی مورد..پزشکای تیم طوری گلوله هارو درست کرده بودن که هم بی هوش
کنن هم وقتی به طرف گلوله رو میزنی یه بویی به بینیش میخوره اون روبرای چندساعت بی هوش نگه میداره...به
خاطرهمین کسی متوجه نمیشد واقعا مردن یانه...
امیرسام:ولی بعضی هاشون هم واقعا حقشون بودکه درجا کشته بشن...یکی هم پسرویلیام نرسیده ایران کارش
تموم شد...چون معلوم چه کارس..ویلیام هم فرستادن امریکا...
باران:پس پدرمایکل چی؟
امیرسام:پدرمایکل ژنرال آنسل هم جزءکسایی بود که باماهم کاری کردن..ببین برای این پرونده ازچندتا
کشوربهترین نیروهارو انتخاب کردن..
امیرسام:این قضیه میگذره تا بردیا ومنو پاشا وراشا واترین هم وارد نیروی پلیس میشیم البته اول بردیا واترین
بون بعد منو راشا پاشا وارد نیروی پلیس شدیم...
وقتی ازموضوع ماموریت باخبرشدیم ..ماهم میخواستیم توی این کارباشیم..که بعدازکلی اصرار قبول کردن...
باران:پس ستاره چی؟چرا اون میدونست؟البد اونم پلیسه؟
امیرسام:خب متوجه شدی..ستاره چون کال سمجه پدرهمه رو دراورد اخرم قبول کردن که ستاره باشه...که اخرشم
منجرشد به فراموشی گرفتن خانوم..ستاره
ستوان سومه
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باران:پس فقط من نمی دونستم نه؟
امیرسام:خب صبرکن دلیلش روبهت بگم دخترخوب
باران:بفرمایید؟!
امیرسام:بعدازچندسال که توبه دنیا میایی وبزرگ میشی..به سنی رسیدی بودی که میشد بهت همه چی
روگفت...ولی ادوارد یه چندباری امده بود ایران مخفی...تورو باپدرت رو دیده بود...
باران:خب این چه ربطی داره؟
امیرسام:یادته بچه گیات یه چندبار نزدیک بود دزدیده بشی؟
باران:اره..خیلی هم ترسیده بودم12 ...سالم بود
امیرسام:درسته..اون کار دیوید بود...حاال چرا میخواست همچین کاری بکنه؟..به خاطرترس ازپدرت..دقیقا نقشه
خیلی خوب پیش رفته بود...تازمانی که دیوید تهدید کرده بود که اگه پدرت پاشو نکشه کنار تورو
میدوزده...پدرت هم به خاطراینکه بالیی سرتو نیاد یه چندمدت کناربود تااینکه دید اینا دست بردار
نیستن...ودقیقا توی یک ماه 4بار سعی کردن بدزدنت..حاال توی جاهای مختلف..ازاونجا بود که پدرت دوباره
شروع کردبه کار..
باران:خب..چرا بعدش نگفتن؟اون یه اتفاق بود توی  12سالگیم....
امیرسام:یادته باستاره رفته بودین بیرون بعدچندتا ماشین دنبالتون بودن؟
باران:خ..خب؟
امیرسام:ادواردبود دنبال تو وستاره بود.چون شنیده بود توی کارهک فوق العاده ای
باران:ازکجا؟
امیرسام:کاری نداره..فقط باید یه ذره درموردت اطالعات کسب میکردن..وازاونجایی که شما خیلی کنجکاوتشریف
داشتی این امرمحال رو ممکن کردی
باران:واقعا نمی دونم چی بگم...میگی...میگی بابامن رومیبخشه؟
امیرسام:فعال باید دعاکنیم همون رو باهم ببخشن
باران:راستی .درمورد لکسی نگفتی!؟
امیرسام:خب خودت میدونی لکسی هم به عنوان نامزد دیوید باهامون هم کاری میکرد...
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باران:اگه یادت باشه توی یکی ازمهمونیا بابا اینا داشتن درمورد نفرچهارم حرف میزدن..واقعا اونم مافیاس؟
امیرسام:نه..اون هم جزءکسایی که انتخاب شده ...
باران:اها..میگم قراره کی تموم بشه؟میترسم امیرسام!
امیرسام:به احتمال خیلی زیادی وقتی ماازاین جهنم بریم
باران:ببینم تومیدونی چرابابا اینا میگفتن نه باید بارزیتا برگردم..گفتم شاید اینم بدونی...
امیرسام:ببین ادواردچندتاراه داشت که متوجه بشه تو توی هک فوق العاده ای..یکی ازاون راه ها رزیتابود...پدر
رزیتا زیردست ادواردبود
زمان حال..عمارت دیوید:
وقتی رسیدیم عمارت دیوید همه چی یه جوری بود...کلی ادم مسلح بود..اصال حس خوبی نداشتم...خیلی ترسیده
بودم...
باران:میگم چه خبره اینجا؟
امیرسام:نمی دونم..ولی حس شیشم میگه بدبخت شدیم
باران:یعنی...یعنی فهمیده؟
دیوید:بـــــــــــــــــــــــــــــه ببین کیا امدن...خوش امدین..زودترازاینا منتظرتون بودم
امیرسام:چه خبراینجا دیوید؟
دیوید:معلوم نیست...امدم استقبال
باران:یعنی چی؟
دیوید:میشه بدونم چیش معلوم نیست ...باران کیانفر..
باران:
دیوید:میشه بدونم چیش معلوم نیست؟....فقط امدم استقبال..اونم استقبال کسی که خیلی وقته منتظرشم...
امیرسام:چی داری میگی؟توخیلی وقته منتظر من والینایی؟
دیوید:تو والینا نه....من منتظر امیرسام رادمنشم..با باران کیانفر
امیرسام:خب...خب اینا به ماچه؟
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فهمیدم..فهمیدم بالخره این ترس لعنتی چی بود افتاده بود توی دلم...خدایا خودت به دادمون برس..من هنوز کلی
ارزو دارم..پشیمونم...ازکاری که کردم...ازانتخابی که کردم..پشیمون ازاون روزی که به راشا اوکی دادم برای
همکاری..ای کاش بابا متوجه میشد...االن حاضرم ازش یه تو دهنی بخورم فقط ببخشتم..به خاطر این حماقتم...به
خاطر این بچه بازی که دراوردم...من باران کیانفر تنها نوه ای دختر خاندادن کیانفر پشیمونم عین چی....فقط
میخوام همه چی به عقب برگرده...ای کاش که مید به عقب برگشت.انوقت بود که عمرا همچین راهی روانتخاب
نمیکردم....االن حتی نمیدونم دیوید من وامیرسام رو زنده نگه میداره یانه؟اصال االن میشکتمون؟
اصال میذاره دوثانیه بعدمو ببینم؟
دارم دیونه میشم..چرا همون موقع که بابارو دیدم چیزی نگفتم؟مگه من دل تنگ باباییم نبودم؟مگه دلم برای کل
کالم با بردیا واترین تنگ نشده بود؟مگه من دلم برای داداش فوق غیرتیم تنگ نشده بود؟من میخوام برگردم
ایران...من االن مامانمو میخوام...اره بچه شدم..بااینکه امیرسام هست...ولی من االن دلم میخواد توی بغل مامانم
باشم...باستاره هستی انیتا بریم بیرون...خدایا غلط کردم...اول خودت ببخشمون...بعد یه کاری کن بابا ببخشتم(:
دیوید:ببینم االن فکرمیکنی خیلی زرنگی؟که بادوتا گیریم کردن من متوجه نشم کی به کیه؟یعنی میخوای بگی
من انقدر احمقم که بایه گیریم نفهمه الیناشارلوت همون باران کیانفره...دختربهادر!واقعا چی فکرکردی امیرسام
رادمنش؟
فقط اب دهنمو باسروصدا قورت دادم...پس به خاطرهمین این همه ادم مسلح اینجابود!خدایا خودت به دادمون
برس.
امیرسام:افرین بهت که انقدر زرنگی...
دیوید:بسه بچه..انقدر بادم شیربازی نکن!
امیرسام:اونکه داره بادم شیر بازی میکنه تویی نه من!
دیوید:افرین خوب رجز میخونی....افرین!
باران:اونش دیگه به توربطی نداره!
داشتم میمردم به خاطرهمین جمله نمیدونم ربط داشت یانه؟اصال این ازکجا درامد؟
دیوید:افرین!ببینم بهادرمیدونه دخترش انقدر جسارت داره؟که بیاد بین این همه گرگ؟مطمئنم نمی دونم..وای که
چه حالی میشه وقتی بفهمه بارانش..عزیزدوردونش توی دستای منه...واییی چه شود...
باران:دهنتو ببند..اونش که بابام میدونه یانه به خودم ربط داره نه به تو عوضی!
دیوید:اوی اوی...مواظب حرف زدنت باش...
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ادوارد:به ببین کیا اینجان!ببین کی اینجاس!.
امیرسام:تویکی دیگه خفه شو
ادوارد:اوه..عصبانی نشو عزیزم...ببینم وقتی داداشت وجلوی چشمات پرپر کنن اینطوری بلبل زبونی میکنی؟
امیرسام:به خدا دستت به راشا بخوره زندت نمیذارم ادوارد(عربده)
ادوارد:واو ترسیدم...نترس فعال کاری باهاش ندارم..فعال بایکی دیگه کاردارم...
امیرسام:مثل ادم حرف بزن تانیومدم بزنم لهت کنم!
ادوارد:جرات داری نزدیکم شو!
امیرسام:جرات داری یه باردیگه زرزر کن
وای خدا قلبم توی دهنم بود...میخواستم هرچه زودترازاون خراب شده ازاون جهنم فرارکنم..هرثانیه هم برای من
هم برای امیرسام زجراوربود
ادوارد:میدونی چی قشنگتره؟وقتی که جلوی چشات بارونو......
فقط دیدم امیرسام یورش برد سمت ادوارد همچین بامشت زد توی دهنش که پرت شد عقب
ادوارد:بد کردی امیرســـــام رادمنش
تا امیرسام امد دوباره بزن...احساس کردم کسی پشتمه......تاامدم برگردم صداش میخکوبم کرد...
رزیتا:کجا کجا؟باران خانوم؟بودین حاال!
امیرسام:عوضی ولش کن!
رزیتا:جدی؟چشم چون گفتی حتما!
باران:تواینجا چه غلطی میکنی؟
رزیتا:اوه هانی..نمیخوی بگی که امیرسام چیزی بهت نگفته؟
باران:زهرمار
رزیتا:اوی درست حرف بزن..
دیوید:اوه باید جالب باشه دعوای دوتا دختر
رزیتا:لطف داری عزیزم!
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حالم داشت بهم میخورد...میخواستم باالبیارم..چطورتونسته بود؟رزیتا دوست من بود...ولی انگارنبود...اره ازاولشم
اشتباه کردم باهاش دوست شدم..وای خدا چقدر اشتباه پشت اشتباه..خدایا خودت این اشتباهات رو به
خیربگذرون!
امیرسام:گفتم دستو بکش!
ادوارد:حرص نخور..فعال نمی کشش..
بااین حرف ادوارد امیرسام دوباره یکی بامشت زد توی دهنش...
رزیتا:داری باجون باران بازی میکنی!
همون موقع سردی چاقورو روی گردنم حس کردم
امیرسام:ولـــــــش کن!
دیوید:زیادی دادمیزنی امیرسام....د یکی بیاد اینو خفش کنه!(داد قسمت دوم)
همون موقع دوتا ازاون ادما ی مسلح امدن طرف امیرسام...یکیشون دستاشو گرفت یکی دیگم اسلحش رو
گذاشت روی سرش
باران:ولـــــــــــــش کـــــــــــن!چیکاربه اون داری؟توی عوضی بامن کار داری نه با امیرسام!
اشکم درامد بود....
رزیتا:زیادی زرزر نکن...وگرنه جفتتون کشته میشین...
چاقورو بیشترفشارداد...قشنگ داشتم مرگو به چشم خودم میدیدم...همون موقع صدای تیرامد.....
باران:
رزیتا:زیادی زرزر نکن...وگرنه جفتتون کشته میشین...
چاقو رو بیشترفشارداد...قشنگ داشتم مرگو به چشم خودم میدیدم..همون موقع صدای تیرامد...
نمی دونم صدای تیرکی بود؟اصال ازکجا این صدای تیرامد؟ولی با صدایی که بعدش امد..واقعاخوشحال
شدم...ولی...ولی با حرف دیوید انگار اب یخ ریختن روم
دیوید:ببرینشون تو(داد)
رزیتا سریع منو بردتو طوری که اصال نتونستم واکنشی نشون بدم البته انقدرم بی دستو پانبودم...داشت میرفت
ادوارد منو ازش گرفت برد تو..واقعا زور من دربرابرش هیچ بود..
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امیرسام:دستای کیثفتو نزن به باران من!
وای خدا چی میشنیدم؟امیرسام..امیرسام گفت باران من؟یعنی..یعنی دوسم داره؟..خداشفام بده که توی این
موقعیت دارم به چی فکرمیکنم!
ادوارد:حرص نخور...نیاز داری به انرژیت...
امیرسام:نامردم اگه زندت بزارم
دیوید:یکی اینو خفــــــــــــــــــــــــــه کنـــــــــه.
هرچی تقال میکردم ازدست ادوارد نجات پیداکنم بدترمیشد..
سرشو نزدیک گوشم..نفساش که به گوشم میخورد بوی گند الکل خفم میکرد...حالم داشت بهم میخورد...
ادوارد:هی چته کوچولو؟زیادی داری تقال میکنی این اصال برات خوب نیست...پس مثل دخترخوب اروم وایسا!
دیوید:بدکردین...بدکردین امیرسام...نمیذارم زنده ازاین دربرین بیرون...
امیرسام:هیچ غلطی نمی تونی بکنی!هیچی نیستی دیوید هیچیییییییییییییییی(تیکه اخر داد)
رزیتا:زیادی دارین حرف میزنید
دیوید:تویکی ام خفه شو
افیش چسبید..):ولی درکل میخواستم ازاون خراب شده بزنم بیرون...رزیتا بعدازحرف دیوید..دمق رفت نشست
روی مبل
ادوارد:چه خبره اون بیرون؟
یکی ازمحافظا سراسیمه امد تو!
محافظ:اقا بدبخت شدیم...
دیوید:حرف میزنی یا به روش خودم به حرفت بیارم(عربده)
بعدم اسلحش رو برداشتو گرفت سمت محافظ..
محافظ:ببخشین اقا...اقای نایل امدن..ازاون طرفم نیروهای پلیس محاصرکردن میگین چیکارکنیم؟
دیوید:یعنی چی؟پس شماها چه غلطی میکردین؟(داد)
محافظ:ببخشین قربان دستور چیه؟
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دیوید:نایل رو دعوت کن...پلیسارو نمیدونم...فقط...فقط اگه بتونن بیان توخودتون میدونید شیرفهمه؟(دادوعربده)
محافظ:ب...بله
بعدازرفتن محافظ
ادوارد:این نایل اینجا چه غلطی میکنه؟
دیوید:خودت چی فکرمیکنی؟هوم؟
ادوارد:راستی مایکل ازصبح نیست
دیوید:بالکسی رفتن گردش
ادوارد:اهان
باران:ولم کن وحشی دستم کنده شد
امیرسام:میخوای بااین کارات به کجا برسی؟هان؟
دیوید:به جایی نمیرسم..شمادوتا میمرین
باران:اول مزه کن حرفو بعدبزن..آیییییییییییی
مرتیکه وحشی همچین بازانو کوبید توی کمرم که نصف شد
باران:آی آی کمرم...
اشکم درامد ولی نمیخواستم گریه کنم..(:بابایی کجاییی؟
امیرسام:چیکارش میکنی عوضیییی؟
دیوید:خفه نشی همین االن جونشو میگرم
درباصدای بدبازشد...یه مردی حدود  45..40ساله هم سن باباییم امد تو...خدایا نمیشد باباییم میومدتو؟میدونه
االن کجام؟دلش تنگ شده برام؟یابراش مهم نیست؟
مرد:توبی جامیکنی دیوید
دیوید:به ببین کی اینجاس..اقای نایل..خوش امدین!
نایل:داری بادم شیربازی میکنی بزاراین دوتابرن
ادوارد:جدی؟امردیگه؟
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دستامو محکم ترگفت
باران:وحشییی دستـــــــــه
ادوارد:جدی؟
امیرسام:سرتوببرکنا ادوااااااااااااااررررررد
اذوارد:چشم...
بعدم دست کرد توی موهام کشید
باران:آآآآآآآآآآآآآِیییییییییییییییی.....
دیوید:االن فقط جای بهادرخالیه..ببینه دوردونش چطوری داره دردمیکشه
باران:ببند دهنتووووووووو
ادوارد:روت زیادشده؟چته؟
نایل:بسه دیگه..یاولشون میکیند یاهرچی دیدی ازچشت خودت دیدی دیوید
دیوید:اوه بزارازراه برسین جناب نایل!
نایل:اون تویی که تازه ازراه رسیدی...نه من...
نایل:اونارو ول کن برن..طرف تو منو بهادریم
دیوید:اوه..جالب شد..پس بهادرم میشناسی؟
اروم اروم امد نزدیک من..اسلحشم توی دستش بود..واقعا ازش میترسیدم
امیرسام:جرات داری برو طرفش دیوید...
دیوید:اوه..چقدرخشن
امیرسام:جرات داری بگو ولم کنن
نایل:اروم باش امیرسام!
امیرسام:چطور اروم باشم؟شمابگین؟چطور اروم باشم؟حماقت کـــــــــــرررررررددددددممم...به کی
بگم؟بارانم داره دردمیکشه.اروم باشم؟
من عاشق امیرساممم
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دیوید:داره جاالب میشه...ولش کنید
تا دستای امیرسامو کرد..یورش برد طرف دیوید....
دیوید:اوه..اروم..ممکن به عشقت اسیب بزنی
امیرسام:جرات نداری...میکشمت دیوید
نایل:اروم باش
امیرسام:انقدر نگین اروم باش
ادوارد:چیه چته؟بازکه داری تقالمیکنی؟
باران:ولم کن
ادوارد:باشه...
بعدم ولم کرد.نمی دونم..چرا امدم برم طرف امیرسام دربازشد...چیزی حدود 20نفرریختن تو
دیوید:چه خبراینجا؟
نایل:تموم شد...بازی تموم شد دیوید کاربرت
دیوید:منظورت چیه؟
نایل:انقدر بی عقل بودی که نفهمیدی بهادر پلیس بود...انقدر نفهم بودی که متوجه نشدی برادرت هم دست
ماهابود...انقدر نفهم بودی که متوجه نشدی..امیرسام،پاشا،راشا،من،ادیب،مایکل پلیسیم
دیوید:چ..چی..چی میگی؟این محاله!
امیرسام:نیست...
نایل:شمادوتا سریع برین
تا امدیم فرارکنیم...دیوید اسلحش رو نشونه گرفت سمت امیرسام....
باران:
تاامدیم ازدربریم بیرون...صدای دیوید امد..
دیوید:کجا؟تشریف داشتین؟
نایل:جرات داری دست ازپاخطاکن!
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دیوید:واو ترسیدم
نایل:به نفعته که بترسی...
دیوید:جدی؟
نایل:دقیقا
نایل:مگه من باشمادوتا نیستــم برین بیرون
امدیم باامیرسام بریم بیرون که صدای فریاد امیرسام بلند شد..وقتی برگشتم..دنیا روی سرم ریخت..دیوید بی
همه چیز چطورتونست؟چطورتونست به امیرسامم شلیک کنه؟
باران :امــــــــیررررررررررررســــــــــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااممممم
همیچین دویدم طرفش که نزدیک بودباسربخورم زمین
باران:امیرپاشووووو..ترخداپاششششششششششوووووووووو
امیرسام:باران.گریه نکن...خوبم..من خوبم
باران:چی میگی خوبی؟داره ازت خون میره..بدمیگی خوبی؟
امیرسام:توروجون امیرسام گریه نکن
باران:قسم نده جونتو
نایل:بهت گفتم..بهت گفتم دست ازپاخطانکن دیوید...
دیوید تابه خودش بیاد روی زمین افتاده بود
دیوید:نم...نمیذار....نمیذارم ازاین ....در..زنده...برن..بیرون...
نایل:خفه شوو
باران:امیرپاشو...میتونی پاشی؟پاشوبریم بیرون...ترخداپاشششوووووووووو
امیرسام:باش..اروم باش..توفقط اروم باش ..باهم میریم
باران:چطور اروم باشم..؟چطورییییییییییی دلعنتی چطووورررررریییییی؟
نمی دونستم کجاش تیرخورده....فقط میدونستم درد دراه...االن فقط ادواردو رزیتامونده بودن...
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باامیرسام ازدر امیدیم بیرون ...وقتی ازاون خراب شده امدیم توی حیاط خراب شدش...دیدیم همه جارو پلیس
گرفته..با ارژانس..تادکتر امیرسام رودید امدطرفش..خداروشکرچیزیش نشده بود...فقط..فقط باید تیرو
درمیوردن..ولی یه چیزی بود که دکترنمیخواست بگه
باران:دکترچیزی شده؟
دکتر:نه دخترم...فقط دعاکن تیرخیلی داخل نرفته باشه
بعدم امیرسام روبردن داخل ماشین ارژانس...واقعانگرانش بودم حال خودم مهم نبود..فقط حال امیرسامم مهم
بود..فقط.خدایا من عاشقشم.....
همون موقع ازداخل صدای تیراندازی امد..واقعا ترسیده بودم...تاحاال انقدر اتفاق برام یه جانیوفتاده بود...واقعا
خوشحال بودم که دیوید ویلیام مردن...دقیقا دوسه دیق دیگه اقای نایل درحالی که ادواردو گرفته بودن امدن
بیرون..پشت سرشونم رزیتابود...نمیشد دیگه اونجاموند...
اقای نایل:خوبی دخترم؟
باران:نه...اصالخوب نیستم..بقیشون چی شدن؟
اقای نایل:امروز همشون روگرفتن..تموم شد!
باران:یعنی میتونیم برگردیم؟
اقای نایل :بله میتونید باران خانوم کیانفر
واقعا خجالت کشیدم..سرمو انداختم پایین
اقای نایل:همه نگرانتن..همه..پدرت میخواست بیاداینجا...نزاشتیم..گفتیم شماهارو میفرستیم ایران!
باران:پاشا چی؟
همون موقع صداش امد..
پاشا:بله!کسی منو صدازد؟
باران:نه خیرم
پاشا:معلومه
باران:به جای این حرفابروببین امیرسام کو؟
پاشا:اون که اینجاس.سورمورگنده

243

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان باران | meli770کاربر انجمن
وقتی برگشتم دیدمش..دستش باندپیچی بود...پس به دستش خوردبود..الهی بگردم(:
واقعا ازاینکه بابا میخواست بیاداینجا خوشحال بودم...سریع رفتم طرف امیرسام:
باران:خوبی؟
امیرسام:مرسی..بهترم..توخوبی؟
باران:نه..خستم..
امیرسام:االن برمگردیم...
به کمک پاشا امیرسام رفت سوارماشین شد..بعدم من
باران:میگم این عمارت نحس چی میشه؟
امیرسام:میخوای بینی؟
باران:اهوم
امیرسام:لطفابرین جایی که بشه دید
راننده:حتما
رانند ازعمارت نحس دورشود..خیلی دور جایی که قشنگ میشد دید..دقیقا همون موقع کالعمارت رفت روهوا....
بعدازتماشای منفجر شدن عمارت منحوس..رفتیم فرودگاه...
پایان فصل سوم
فصل چهارم:
بهادر:
داشتم دیونه میشدم..بارانم دست دیوید بود.دوردونم دست دیوید بی همه چیزبود...نذاشتن برم پیش بارانم...نایل
گفت برش میگردونه صحیح وسالم.انگارداشتن توی دلم رخت میشستن..الهی بگردم برای بهارم ..خیلی سعی
کردم چیزی بهش نگم ولی نشد..نتونستم..الهی بگردم براش...وقتی بابا فهمید قیامت کرد...
هیچ کسی اروم وقرارنداشت...داشتم خل میشدم دیگه..وقتی فهمیدم باران وامیرسام دست دیویدن فقط
تونستیم پایان این عملیات لعنتی رو شروع کنیم...فقط خداروشکر آنسل ونایل اماده باش بودن...داشتم خل
میشدم که نایل تماس گرفت:..
بهادر:چی شد؟باران خوبه؟امیرسام خوبه؟
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نایل:اول سالم!بله حال جفتشون خوبه..فرستادمشون ایران..
وقتی خبرسالمتی بچه هاروشنیدم یه نفس ازسراسودگی کشیدم..امروز توی ایران همه ای زیردستای دیوید
ویلیام روگرفتن تموم شد..خدایا واقعا شکرت
بهادر:خب دیگه چی؟
نایل:فقط امیرسام تیرخورده که اونم خوبه حالش!
بهادر:میدونی چیه نایل!بهت پیشنهادمیکنم دیگه خبرنرسووون تااخرعمرت خب؟
نایل:خب حاال چرا عصبانی میشی؟
بهادر:چون داشتم سکته میزدم
نایل:تازه اروم گفتم که..
بهادر:دستم بهت برسه خودت میدونی خداحافظ
نایل:عین جونیات بی عصبای بای
یعنی میخواستم خفش کنم....رفتم پایین همه منتظربودن
بابا:خب.چی شد؟
بهادر:دارن برمیگردن ایران
رادمنش:چیزیشون نشده؟
بهادر:فقط هول نکنید
بابا:میگی بهادر یا..؟
بهادر:چشم..میگم..امیرسام تیرخورده..ولی بهتره
بابا:کی به توگفته خبربدی؟
خان عمو:هرکی گفته بگو خودم ادمش کنم
یعنی کال ادم خلع سالح میکنن..من با این همه دب دبو کب کبم..پیش خان عمو بابا کال عین مگسم
وای خدااا چقدر دلم برای بارانم تنگ شده...ولی به غیرازاین حرفا من یه حالی ازاینا بگیرم..اون سرش نا پیدا..منو
دور میزنن؟باش
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خان عمو:براشون ماشین میفرستم ازهواپیما که پیاده شدن مستقیم بیان خونه
بهادر:اگه میخوایین خودم برم
بابا:الزم نکرده..میخوام نومو سالم ببینم
مامان:این حرفایعنی چی؟
بهادر:یعنی چی نداره مامان گلم؟!فقط کافیه یه دوسه روزبگذره من میدونم این
6تا(امیرسام،راشا،پاشا،مایکل،لکسی وباران)
مامان:بس بسه
بهادر:چی روبسه مامان من؟!اخه چه کاری بود اینا کردن؟اگه دیرترازاین میفهمیدم چی؟
خان عمو:حق با بهادره
رادمنش:فقط منتظرم اینا برگردن
بهادر:رادوین!
(رادوین=رادمنش)
رادوین:بله!میگی چیکارکنم؟
بهادر:اول من با راشا کاردارم!
راشا:باورکنی...
بهادر:ساکت..حرف نزن..فقط دوسه روز بگذره..من پدری ازشماها دربیارم..فقط ببینید...نمیذارم رنگ همو ببینید
راشا:من چه گناهی کردم؟
خان عمو:چه گناهی؟یاداوری کنم؟
راشا:غلط کردم.خودم استفعا میدم
خان عمو:الزم نکرده..استعفا کمتونه
راشا:من برم گمشم فعال
اترین:زودتر برو نبینمت
بعدازرفتن راشا همه رفتن توی سالن...فقط بی صبرانه منتظربودم که بیان..همین
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امیرسام:
بالخره ازاون جهنم دره امدیم بیرون خدایا شکرت
االن تنها نگرانیم ازدست دادن باران بود...
دلمو زدم به دریا باید بهش میگفتم.
امیرسام:باران!
باران:بله!
امیرسام:ببین...ععع..چیزه!
باران:چیه؟
امیرسام:نمی دونم چطوری بهت بگم!
باران:چی رو بهم بگی؟مگه بازم چیزی مونده؟
امیرسام:خب...ببین خیلی وقته میخوام بهت بگم!
باران...:
امیرسام:صبرکن ,صبرکن ..نزن ...باور کن درمورد اتفاقات اخیر نیست.
باران:پس چی؟
امیرسام:اخه..
باران:خواهش ،بگو ..مقدمه چینی نمیخواد..
مونده بودم بگم نگم؟! ولی ..ولی هرجوری که شده نمیذارم باران رو ازم بگیرن ...شده به هرنحوی.
امیرسام:ببین باران من االن ازت جواب نمیخوام..فقط میخوام گوش کنی..باش؟
باران:جون به لبم کردی باش قبول..بگو.
امیرسام:ببینم تومنو یادته؟
باران:وای امیرسام..اره یادمه..
امیرسام:اگه راست میگی چرا تا االن بهم چیزی نگفتی؟
باران:خب..انقدر ذهنم درگیربود..که وقت نشد،بهت بگم...یعنی وقت مناسب گیرنیاوردم
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امیرسام:خب االن وقت مناسب..اگه راست میگی منو کجادیدی؟
باران:خب تا اونجایی که یادمه توبابهبود دوس بودی...بعضی اوقات میومدی خونمون
امیرسام:ولی توهردفعه منو نادیده میگرفتی چرا؟
باران:نمی دونم..
امیرسام:خب..میدونی چیه...ازهمون موقعی که میومدم خونتون..ازت خوشم امده بود...ولی چیزی به بهبود نگفته
بودم...چون اون موقع فقط ازت خوشم میومد..وقتی که پای این عملیات امد وسط..خیلی چیزا عوض شد..وقتی
فهمیدم دیوید ویلیام دنبالتن میخواستم برم بزنم لهشون کنم..ولی حیف اون موقع دم دستم نبودن...ازوقتی این
عملیات شروع محافظت ازشماهاهم شروع شد..مخصوصا تو..چون خیلی کنجکاوبودی وهستی..بیشترهواسم به
توبود..تازه اون موقع بود که فهمیدم دوست دارم...
امیرسام:وقتی راشا گفت سایت روهک کردی واقعا ازدستت عصبانی شدم...ولی بیشترازعصبانیت نگرانت
شدم...بیشترشدن نگرانیم زمانی بودکه مایکل گفت عضو سایت شدی...دنیاروی سرم خراب شده بود...نمی
دونستیم باید چیکارکنیم...باید بگیم ،نگیم...واقعا مونده بودیم چیکارکنیم که باپیشنهاد مزخرف راشا قرارشد به
کسی چیزی نگیم وبعدازیه مدتی ازگروه بیارمیت بیرون...
امیرسام:نمی دونم چرا حماقت کردم قبول کردم...پیشمون شدم ولی دیرشده بود...وقتی امدی توی مهمونی
دیوید...داشتم خل میشدم...خیلی دلم میخواست ازاون مهمونی خراب شده بکشمت بیرون ..ولی حیف که این کار
رو نکردم....
امیرسام:وقتی امدی توی گروه...وقتی هرماه میدیدمت ...این دوست داشتن عمیق ترشد...درحدی که وقتی به
خودم امدم دیدم....دیدم...عاشقتم):
امیرسام:باران..من..من عاشقتم...دوست دارم خیلی.حتی اگه دوسم نداشته باشی عاشقم نباشی..ولی من دوست
دارم..ولی من عاشقتم..نمی تونم بزارم کسی ازم بگیرتت
باران:
ازحرفای امیرسام شوکه شده بودم...باورم نمیشد که امیرسام عاشقم باشه...واقعا خوشحال بودم که حسم یه طرفه
نبود..یعنی..منم باید بهش میگفتم؟
شاید االن بهترین موقعس برای گفتن...اره باید االن بهش بگم..باید ازاین دودلی درش بیارم....
باران:میدونی چیه؟
امیرسام:ببین باران من االن ازت جواب نمیخوام خب؟
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اره خیرسرت..چشاش داره داد میزنه بگوهااااا..ولی خودش میگه نگو....ولی عیب نداشت یه کوچولو اذیتش
کنم..ولی حیف ..حیف که حال وحوصله کرم ریختن نداشتم..هیییییییی ازمن بعیده که حال وحوصله کرم ریختن
نداشته باشم...
باران:االن میخوام بگم!
با این حرفم اب دهنش رو باسرو صدا قورت داد
امیرسام:خب؟!
باران:میدونی چیه..خب..منم....پرونشیااااااااا!
امیرسام:قول میدم پرونشم!
باران:قول دادیاااا..خب..ببین..چیزه...منم دوست دارم..پرونیشه ها!
امیرسام:چـــــــــــــــِیییییییییییییییی؟واقعا دوسم داری؟
پاشا:ایی دردبگیرین...اه..خواب بودم...بابا،باران این ماهارو خفه کرد،
باران:توبگیربخواب فضول
پاشا:اون تویی.
امیرسام:هوو
پاشا:بی ادب
امیرسام:گم بابا
باران:هیی بی ادباااااااااا
امیرسام:ببخشین گلم!
توی دلم کارخونه قندسازی راه افتاده بود!):
پاشا:یعنی هااا اینجام جاست؟واال بخدا ملت میرن توی فضای عاشقانه ابراز احساسات میکنن این دوتا توی
هواپیما ای خدا...
باران:من موندم به توچه؟!
امیرسام:آی گفتی..
پاشا:اصال به منچه...هرجا میخواین ابراز احساسات بکنید..من خوابیدم!
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امیرسام:خسته نمی شی انقدر میکپی؟رسیدیم پاشوو
با این حرف امیرسام..یه استرس جدید افتاد توی دلم..فقط خداخدا میکردم امروز هیچ کسی هیچ بحثی رونکشه
وسط...چون انقدر دلم برای همه تنگ شده.که خودمم نمیدونم(:ولی من یکی دیگه عمرا دست به هک بزنم......
بعداز نشستن هواپیما دوتا مشکی باشیشه های دودی جلوی هواپیما ایستاده بودن..وقتی ازهواپیما پیاده شدیم
....یکی ازمحافظا امد جلو اون موقع بود که متوجه شدیم ماشین ازطرف خان عمو...من وامیرسام توی یه ماشین
نشستیم پاشاهم توی یه ماشین...
باران:امیرسام!
امیرسام:جان دلم!
باران:نگرانم!
امیرسام:مگه من به شما نگفتم وقتی من پیشتم هیچ نگرانی نداشته باش؟
باران:چراگفتی..ولی..ولی دست خودم نیس!
امیرسام:درست میششه گلم!قول میدم!
باران:قول؟
امیرسام:قول
باران:
وقتی رسیدیم خونه ..نمی دونستم چطوری ازماشین بیام پایین...همه دم دربودن..وقتی ازماشین امدم پایین
همچین دویدم رفتم بغل مامان که نزدیک بود توی راه چندباربخورم زمین..امیرسامم حالش بهترازمن
نبود...داشتم دق میکردم ازدوری مامانم..چطور تونستم؟چطور تونستم یه همچین کاری کنم؟
چطور تونستم انقدرازشون دورباشم؟چطوری؟
فقط داشتم گریه میکردم.مامانم داشت گریه میکرد..
باران:مامانیی
مامان:جان دلم بارانم..جانم دخترکم....
باران:دلم برات تنگ شده بود...ببخشین
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دیگه نتونستم ادامه بدم هق هقم نمیذاشت ..وقتی که قشنگ یه ذره ازدلتنگیام برطرف شد نگام افتاد به
بابا...نمی تونستم توی روش نگاه کنم....
ولی دلم داشت پرمیکشید که برم بغلش...
باران:ب...با...باباییی
بابا دستاشوبازکرد که برم بغلش...خودم همچین پرت کردم بغل بابایم که اگه نگرفته بودتم کف حیاط پخش
بودم...شونه های بابام میلرزید..داشت گریه میکرد..الهی بگردم..
تا امدم حرف بزنم بابا نذاشت
بابا:فعال هیچی نگو..هیچی ..هیچی باران..
بعدازبابا نوبت بردیا وبهبود بود...بعدم اترین وستاره ومهتا
وقتی رفتم تو اول رفتم بغل پدرجونم..باباجونم....چطور میتونستم توروشون نگاه کنم؟وقتی انقدر نگرانشون
کردم؟
دقیقا تاشب همین بسات بود..شبم موقع خواب رفتم پیش مامانم خوابیدم..خدایا شکرت که برگشتم..باورم نمیشد
پیش مامانم باشم..بابایی هم رفت روی کاناپه خوابید):
دوهفته بعد:
دقیقا دوهفته ازبرگشتمون گذشته بود توی این دوهفته همه چی خوب بود..عالی بود...ولی...تاقبل ازظهرامروز
همه چی اروم بود....
توی اتاقم داشتیم با ستاره ومهتا حرف میزدیم..که گوشیم زنگ خورد:
ستاره :کیه ؟
باران:عمو!
باران:جانم!
اترین:بیایین پایین خان داداش کارتون داره..فقط سریع
ستاره:باران!باران خوبی؟
باران:چی؟اره
مهتا:چرا رنگت پرید؟
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باران:هیچی فقط بریم پایین بابا کارمون داره
ستاره:خدابه خیرکنه
واقعا ازلحن اترین ترسیدم...همه پایین بودن به جزءما
وقتی رفتیم پایین داشتیم باستاره ومهتا حرف میزدیم
بابا:بسه دیگه...
پدرجون:بشینید ببینم!
چرا انقدر جدی؟...بادیدن قیافه امیرسام دلم ریخت...فهمیدم طوفان شروع شد....
بابا:خب میشنونم!دوهفته هیچی نگفتیم..بسه..همین االن شروع میکنید این چه غلطی بود که کردین؟(تیکه اخر
داد)
باران:با...
بابا:ساکت...فقط توضیح باران!
راشا:من که بهتون گفتم تقصیرمن بود..من نه باید یه همچین پیشنهادی میدادم!
امیرسام:من نه باید قبول میکردم
باباجون:بسه دیگه!(داد)
باران:
بخدا دفعه اول بود میدیدم پدرجون ،باباجون دارن دادمیزن...شنیده بودم وقتی باباجون عصبانی شن بد عصبانی
میشن ولی به چشم ندیده بودم|:
باباجون:االن شاید فایده نداره..چرا همچین غلطی کردین؟باران
باران:ب..
باباجون:توضیح..درضمن دفعه بعدی تکرارنمیشه!
خان دایی:مگه نگفتی دیگه هک نمیکنی؟
عمو اردشیر:این بود جواب اعتماد دیگه؟باهمتونم
باران:ازعمدنبود!

252

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان باران | meli770کاربر انجمن
پدرجون:دیگه چی؟میخواستی ازعمدم باشه؟(داد)
رسما چسبیدیم به سقف(:
بابا:من این حرفا حالیم نیست یا مثل ادم حرف میزنید یا؟
باران:خب..ببخشین!
بابا:امردیگه؟خب ببخشین؟همین؟
پدرجون:واقعا نوه منی؟
باباجون:باران تاحرف نزنی خداشاهده ازارث محرومت میکنم
نفهمیدم چه گهی خوردم!
باران:باباجون!
صدام باالنبود...فقط یه ذره تنش باالبود..
بابا:صداتوبیارپایین!
باباجون:چشم روشن..صداتم که میره باال؟
دایی آرش:نه باید کالهامون بندازیم باالتره نه؟
باران:غلط کردم!
اترین:ساکت
ارشام:واقعا یعنی چی؟مثل بچه ادم حرف بزن!
بردیا:یکتون یه زری بزنه!
اقای رادمنش(رادوین):راشا..مینشویم
راشا:باید میگفتم ازهمون روز اولی که فهمیدم باران داره هک میکنه..ولی ترسیدم..نمی دونم ازچی..ولی هرچی
بود نتونستم بگم...
اقای ادیب(سامیار):همین؟نه اینا اینطوری حرف نمیزنن
واقعا حالم گرفته بود..چی میگفتم؟چی داشتم که بگم؟چی میتونستم که بگم؟
مادرجون:چه خبرتونه؟صداهاتونو انداختین روی سرتون؟هرکی بود ازترس زبونش بند میومد!

253

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان باران | meli770کاربر انجمن
خاله دلدار:راس میگن مامان!بچه زهرترک شد...بخدامن بجای اینا ترسیدم!
بابا:دلدار خانوم!
خاله:بله!بدمیگم..بگین بدمیگی!
پدرجون:دلدارشماساکت!
کال خاله آف شد..ولی راس میگفتن واقعا ترسیده بودیم...بقیه رونمی دونم..ولی من یکی که واقعا ترسیده
بودم..میترسیدم حرف بزنم بازیه چیزی دیگه بشه..
باباجون چطور دلشون میومد به خاطره یه اتفاق همچین کاری بکنن؟
اترین:خب داشتی میگفتی راشا!
راشا:چی بگم؟وقتی مقصراصلی منوامیرسامیم؟
اترین:چرا شماها حرف حالیتیون نیست؟
ارشام:کل داستان روتعریف کنید همین!
راشا:باش..بقیش اینکه من رفتم به امیرسام ومایکل ولکسی گفتم که باران داره یه همچین کاری میکنه..اول سعی
کردیم منصرفش کنیم..ولی نشد...تا اینکه
امیرسام:تا اینکه مایکل گفت توی سایت عضو شده!
بابا:من نمی فهمم چرا رفتی عضو شدی؟
باران:نمی دونستم چه سایتی!
بابا:یعنی هرسایتی باشه باید بری عضو شی؟
باران:فکرنمیکردم خطرناک باشه!
بابا:شمابی جا کردی فکرنمیکردی! من خرم که بهت اعتماد کردم!
باران :بابا!
یه ذره صدام باالبود...
بابا:نشنیدم؟
باران:خب...
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باران:
پدرجون:خب دیگه..صداتم ک سرپدرت میبری باال؟!
باران:نبردم...
بعدم راهمو کشیدم رفتم باال..خریت پشت خریت...وایی چرا من انقدر خرم..وقتی رفتم توی اتاقم افتادم روی
تختم فقط داشتم گریه میکردم...
شب باصدای درازخواب پریدم..دیدم بابا وبردیا ومامان مهتان
بابا:این لوس بازیا چیه؟
باران:کدوم؟
بابا:کدوم؟بــاران
باران:بابایی..من صدامو نبردم باال!
بابا:االنکه بردی
بردیا:بس کن!
باران:ببخشید..
بابا:ببخشم؟به همین راحتی؟
باران:بابایی؟
بابا:ساکت...توی اتاقت میونی حق نداری پاتوبزاری بیرون
باران:چرااااا؟برای چی؟مگه چیکارکردم؟بـــابااییی(:
باورم نمیشد..هنوز گیج بودم...یه طرف صورتم میسوخت...بردیا زدتوگوشم...چطوری؟
تاحاال ناخن کوچیکش بهم نخوره..فقط اروم داشتم گریه میکردم
بردیا:ازکی تاحاال انقدر زبونت درازشده؟(داد)
مگه چی گفتم؟
بابا:بسه بردیا..بیرون!دفعه اخرتم هست افتاد؟
بردیا:بابا...
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بابا:خودم اینجا وایستادم..الزم نکرده شمابزرگتر کنی...این اسمش بزرگتری نیست.بیرون همین حاال!
حالم بدبود..خیلی...خیلی امروز استرس داشتم.خیلی...
بعدازرفتن بردیا...مامان امد پیشم...حتی نمی تونستم پلکمو بازکنم....
مامان:بهادر..
بابا:چی شده؟
مامان:ب...بر..برو زنگ بزن دکترررررررررر(داد)
دیگه هیچی نفهمیدم...فقط تاریکی مطلق....
بهادر:
مخم داشت منفجر میشد...واقعا نمی دونستم چیکارکنم؟
خوب میدونستم منظور بابا از ارث محروم کردن باران چی بود...فقط میخواستن هرچی بود رو تعریف کنه...نریزه
توی خودش...
ههمون خوب میدونیم بابا حاضره همه ماهارو ازارث محروم بکنه ولی باران رونه...خودمم همینطور
عزیزدوردونمه..نمیخواستم سرش دادبزنم...نتونستم...
پدرم نگرانم..هنوزم نگرانم..باید بارانم حرف بزنه...حاالهرطورکه شده به هرورشی....
دقیقا دوساعتی میشد که بارانم بی هوش بود...بعدازجوگیربازی بردیا رسما ازخونه پرتش کردم بیرون..پسره پرو
غلط کرد زدتوگوشم دخترم..مگه مردم که بخواد براش بزرگتری بکنه...بخدا منم داداش بزرگم ولی توی عمرم
همچین گهی نخوردم..بااینکه زیادی روی کردم ولی حقش بود بهش گفتم حق نداره تادوهفته رنگ مهتارو
ببینه...یه زنگ به اردالن(پدرمهتا)زدم بهش گفتم نزار بردیا مهتا ببینه،ولی اگه مهتا خواست فرق میکرد.....
خون خونمو داشت میخورد که باصدای درپریدم ازجام چون توی فکربودم ترسیدم!
بهادر:بله!
اترین:دکترباهاتون کارداره
بهادر:امدم..
داشتم میرفتم پایین گوشیمم دستم بود داشتم دستورات الزم رو برای محمد میفرستادم .هرچی نباشه داداش
بزرگم):
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وقتی رفتم توی اتاق باران..همونجا نزدیک بود بخورم زمین..فقط اگه من دستم به بردیا برسه قول سالم موندش رو
نمیدم|:
بهادر:چی شده دکتر!
دکتر:همونطور که گفته بودم دخترخانومه شما یه مدت طوالنی توی استرس واضطراب بوده...باید بیشترازاین حرفا
مراقبش باشین
فقط مونده بود این بگهaiwan_light_dash2::
بهادر:خب..همین؟
دکتر:بی هوش شدنشونم به خاطرشوکی بودکه بهشون وارد شده!
الهی خودم دورت بگردم...من میدونم اون شک
بهادر:ممنون..میتونید برید
رسما پرتش کردم بیرون):
دکتر:با اجازه
بعدازرفتن دکتر رفتن نشستم روی تخت بارانم پیش بهاره....جاش خالی بودم تک دخترم....خداروشکر فقط تموم
شد این عملیات لعنتی...
بهادر:اترین به جای اینکه اونجا وایستی اول برو یه کاغذو خودکاربیاربدو
اترین:االن..
بهاره:میخوای چیکار؟
بهادر:اول یه ذره دوردونم تقویت بشه..بعد
بهاره:ازدست تو!
بهادر:خانومی خودت بهترمیدونی..باران باید حرف بزنه تاحالش خوب بشه
بهاره:خودم میدونم!
بهادر:اینم میدونی که حاضرم هرکاری بکنم؟
بهاره:اهوم
اترین:بفرما خان داداش
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بعدازنوشتن دستورات الزم ....کاغذرو دادم دست اترین
بهادر:این رو میری میدی به اشپزخونه..خودتم میری کمک محمد خب؟
اترین:ستاره چی پس؟
بهاره:پیش بارانه..توبرو
اترین:با اجازه...
بهادر:خانومی..برواستراحت کن هستم پیش وروجکم!
بهاره:همینجا راحتم!
بهادر:پس حداقل بیا رو تخت دراز بکش
بعدازدارزکشیدن بهاره که به دوسوت نکشید ازخستگی خوابش برد ...منم نسشتم به دختردوردونم داشتم نگاه
میکردم وباموهای خوشگلش بازی میکردم..
فقط خدامیدونه چقدر این وروجک کوچولو دوس دارم):دوس نه عاشق دخترم بود..البته به پای مامانش
نمیرسید...مامانش رو بعدازخدا میپرستیدم):
باران:
دوروزی میشد که به هوش امده بودم..ستاره میگفت دکترگفته به خاطر شک وفشارعصبی بوده....
واقعا هنوزم هضمش برام سخته که بردیا زد توگوشم(:
ستاره:باران!
باران:هوم!
ستاره:من خسته شدم..پاشو بریم بیرون!
باران:جانم؟بیرون؟بنظرت بابا میذاره؟
ستاره:توپاشو من اجازشو میگرم
باران:بخی ستاره بندازه کافی عصابم خورد هست..بعدم بابا نمیذاره
ستاره:من میگم میذاره..توپاشو
باران:ازدست تو..
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به هرزوری بود ازجام بلند شدم کارامو کردم..حوصله تیپ زدن نداشتم ....سرپنج دیقه اماده شدم
ستاره:بریم؟
باران:بریم...فقط خودت اجازه میگریااا
ستاره:وای کشتی منو تو..باشه!
ازپله ها داشتیم میرفتیم پایین که صدای حرف زدن میومود..وقتی دقت کردم دیدم صدای امیرسام داره با ،بابا
حرف میزنه...نفهمیدم چطور ازپله ها رفتم پایین
خیلی دلم براش تنگ شده بود(:وقتی ما رفتیم پایین داشتن باهم حرف میزدن:
امیرسام:هرچی شمابگین درست..ولی بگین چرا نمیذارین باران رو ببینم!
بابا:خودتو زدی به نفهمی یا کال نمیفهمی؟
امیرسام:منکه همه چی روبراتون توضیح دادم!
بابا:ولی باران نه..
باحضور ناگهانی من وستاره همه ساکت شدن!
بابا:به به کجابه سالمتی؟
ستاره:اگه شمااجازه بدین بریم بیرون!
بابا:دیگه چی؟..باران،مگه بهت نگفتم حق نداره ازاتاقت بیایی بیرون؟انوقت برای من شال وکاله کردی بری بیرون؟
سرمو انداخته بودم پایین داشتم به امیرسام نگاه میکردم..الهی فداش شم..دلم براش یه ذره شده بود...هیی...ولی
من حال این ستاره خانوم میگرم..
اترین:یعنی چی این کارا؟
ستاره:خب حوصلمون سررفته!
اترین:ازدست شماها...
بابا:باران..همین االن برمیگردی توی اتاقت!
امیرسام:صبرکنید..خواهش!باران همین االن حرف میزنه!
بابا:خوبه میشنوم..
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اترین:بشینید!
نمی دونم چی رومیخوان بشنون؟واقعا نمی دونم...چیش نامعلومه که میخوان من توضیح بدم؟چی گنگه؟
ولی نمیشد روی حرف بابا حرف اورد...نمیشد روی عشقمو زمین بزنم..شروع کردم ازهمون اول که شروع کردم به
سایت هک کردن..
نمی دونم چقدر گذشته بود که همه چی رو گفتم تموم..ولی من اخرش نفهمیدم چی رومتوجه نشدن!
بابا:مگه نگفتی هک نمیکنی؟
باران:چراولی...
بابا:ولی چی؟
نمی دونستم چرا دوباره رفتم سراغش..شایدم میدونستم!...من فقط دنبال هیجان بودم همین..نمیخواستم این
اتفاقا بیوفته!
بابا:میدونی اگه دیوید ویلیام زودترمتوجه میشدن چی اتفاقای ممکن بیوفته؟چرا انقدر بی فکرین؟
بابا:چرا نه باید به من زودتر خبربدین؟واقعا نمی فهمم؟ببینم اون موقع بهتر بود متوجه میشدم یااالن؟
بابا:اگه اون روزی که میخواستین برگردین بالیی سرتون میومد چی؟اگه همش نقشه این دوتا مار افعی بود چی؟
بابا:اگه اون روز لعنتی نایل آنسل اماده باش نبودن چه خاکی باید توی سرمون میکردیمم؟هان!دیکی تون جواب
بده!
بابا:مگه من باشماهانیستم؟
حق داشت بابایی..کاربدی کردیم....
اترین:اگه همون روز اول خدایی نکرده بالیی سرتون میورد چی؟کی جواب گوبود؟
اترین:چرا همون روزی که امدیم عمارت دیوید حرفی نزدین؟اصال ازکجامعلوم که اون دوتا نمی دونستن؟
اترین:چرا نگفتین همون روز؟اصال چرا وقتی امدین فرانسه حرفی نزدین؟فوقش دوتا کشیده میخوردین
بهترازوضع االن بود..
اترین:اخه االنم که شماها به جای کشیده دوتا کشیده خوردین...هنوزم این قضیه تموم نشده...چراخریت
کردین؟چرابه من نگفتین؟من باید خودم متوجه بشم؟
انقدر حالم بده بود که نمی تونستم حرف بزنم....واقعا نمی فهمم چرا یه همچین بچه بازیی دراوردین....
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بهبود:داشتم سکته میکردم وقتی فهمیدم...اگه اون جرج وادوارد عوضی به همه چیز متوجه میشدن چه خاکی به
سرمون میکردیم؟اگه جرج زودتر متوجه شده بود چی؟نمی شناسین این هیوالهارو هرکثافت کاری ازشون برمیاد
هرکاری که بگی...
بهبود:دارم دیونه میشم...
هیچی برای گفتن نداشتیم...نمی دونم این اشکا کی امدن؟..کی انقدر صورتم خیس شد؟...
بابا:انوقت امدی میگی میخوام باران رو ببینم؟انوقت جنابعالی امدی پایین بری بیرون؟
ستاره:من بهش اسرار کردم ببخشید!
اترین:ستاره!
اترین:االن جواب بابا چی میخوای بدی؟
امیرسام:خریت کردیم...به بزرگی خودتون ببخشید!
بابا:فعال هیچی نگین....هیچی..باران پاشو برو تو اتاقت..پاشو!
سریع ازجام پاشدم رفتم توی اتاقم...با اینکه دلم برای امیرسام داشت پرپر میزد...من امیرسامم وموخوام(:
رفتم توی اتاقم لباسامو عوض کردم رفتم روی تختم دراز کشدیم هندزفری رو گذاشتم توی گوشم..اولین اهنگ
رو پلی کردم:
بی تو انگار  ،کُل این شهر قهرِ با من
وقتی نیستی نفسهام اشتباهن  ،اشتباهن
راه بسته شد  ،وقتی نگاش أ نگام خسته شد
هر چی داشتم و دادم یهویی رفت
یه طوری زد شکست  ،دلُ بی رحم
که بریدم جلو میرن
ثانیه ها بی تو آروم عزیزم
تو خوبه حالت و من داغون و مریضم
قانون نداره نه ،نمیگذره اگه چشامون نباشه تَر
بی تو رو شونه هام کوه دَرده
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همه میگن اون دیوونه بَر نمیگرده
آخ که وقتی نیست خونمون سَرده
دنیای من رو پُر از قُصه کرده
بی تو رو شونه هام کوه دَرده
همه میگن اون دیوونه بر نمیگرده
آخ که وقتی نیست خونمون سَرده
دنیای من رو پَر از قصه کرده
یادت نره وقتی همه روزگارت غمه
یکی هست که میخواد که از کنارت نره
تا تَش  ،تا چشات تَر نشه با اشک
اگه شکست صد دفعه دلم فدای سرت
اگه حس میشه جای خالیت تو شبای من
عیبی نداره من صبورم بیشتر از این حرفا
خرابتم االنشم کسی جات نمیاد
هر چقدر هم تنها بشم
بی تو رو شونه هام کوه درده
همه میگن اون دیوونه بر نمیگرده
آخ که وقتی نیست خونمون سَرده
دنیایِ من رو پُر از قصه کرده
بی تو رو شونه هام کوه درده
همه میگن اون دیوونه بر نمیگرده
آخ که وقتی نیست خونمون سَرده
دنیای من رو پُر از قصه کرده
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من خودم رو سمتِ چشمات هِی کشیدم
کاش یه لحظه من به دستات میرسیدم
امیرسام:
دلم برای باران داشت پرپر میزد ولی نمیذاشتن هم رو ببینیم..اخه به چه جرمی؟اخه چراااااااا؟
یعنی خدامیدونه ازوقتی که امیدم چندبار معذرت خواهی کردیم....دقیقا یک ماه میشه که برگشتیم ولی این
قضیه هنـوزز تموم نشده....
ای کاش زودتر گفته بودیم تموم شده بود..ولی حیف که پشیمونی فایده ای نداره..باید بسوزیمو بسازیم
ههییییی...ولی خداوکیلی کاربدی کردیم....
نمی دونم باید به چه زبونی بگیم پشیمونیم؟.....
یعنی رسما مخم داشت میومد توی حلقم ازبس کفری بودم....الهی بگردم برای داداشم....واقعا نمی فهمم چرا
میگن محدوید ها فقط برای دخترهاس...بخدا برای ما پسراهم هست..ازمن بدبخت بپرسین..ازپاشا بپرسین...
یعنی خداشاهده..ازوقتی برگشتیم..بابا مستقیم منو راشا با پس گردنی وکتک کرده توی اتاق..موقع ناهارشامم
حق نداریم بریم پایین...اخه یعنی چی؟بعد میگن پسرا محدویت ندارن..غلط کرد هرکی گفته...اه...واقعا دارم
ازدوری باران روانی میشم..مطمئنم یه کاری دست خودم میدم...تازه بهش گفته بودم عاشقشم..من بارانمو
میخوام..خدایا..خودت یه فرجی برسون تموم شه این قضیه...
من حاضرم ازهمه چیم بگذرم به باران برسم..یعنی اگه االن بابا بیاد بگه استعفا بده از شغلت همین االن استعفا
میدم..یعنی بیاد بگه بمیر..همین وسط نامرد هرکی جون نده...
وای خداااا..نمی دونم چه غلطی بکنم!.واقعا نمی دونم...
دیگه نزدیک به خود زنی برسه که دراتاقم بازشد..هه
بابا:چه خبرته خونه رو گذاشتی روی سرت؟
امیرسام:اخه پدرمن..من به چه زبونی بگم ..گه خوردیم...توروجون هرکی دوس داری بزار برم باران روببینم!
بابا:واقعا فکرکردی بهادر میزاره؟
امیرسام:بهادرخان بامن!خواهش!
بابا:صبرکن ببینم...بشین دودیقه کارت دارم!
هوف خدابه خیرکنه...مثل بچه ادم رفتم نشستم روی تختم باباهم امد نشست کنارم!
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بابا:اخه من به شماها چی بگم؟هوم؟
امیرسام:دارم خل میشم بابا..باید به چه زبونی بگیم پشیمونیم؟خودتون بگین..
بابا:انقدر باران رودوس داری؟
امیرسام:دوسش ندارم..عاشقشم...
بابا:ازدست شماها...
امیرسام:بخدامن حاضرم ازکارمم استعفا بدم..فقط..
بابا:دیگه چی؟ازکارت ااستعفا بدی که ول بچرخی؟
امیرسام:من غلط بکنم که بخوام ولبچرخم...ولی برای رسیدن به باران حاضرم جوننم بدم..
بابا:الزم نکرده جونت رو بدی...فعال دعاکن اقای کیانفر ببخشن
امیرسام:یعنی هنوز نبخشیدن؟
بابا:ظاهر قضیه اینطوریه
مخم داشت میترکید...
امیرسام:میشه برم باهاشون حرف بزنم؟
بابا:الزم نکرده..شماها گنده دیگه ای باال نیارین حرف زدن پیش کش
امیرسام:راستی..ازمایکل چه خبره؟
بابا:هیچی..فعال حق نداره لکسی روببینه عروسیشونم یه چندماه افتاد عقب
بدترین شکنجه هارو درنظر گرفته بودن قشــــنگ
بابا:درضمن کمتر سروصداکن
بعدازاین حرف بابا رفت بیرون در اتاق روبست..فکرکنم فرجی شده که درو قفل نکرده هوف
ولی من باید باران روببینم...اول یه نگاه به ساعت کردم ایول هنوز وقت هست..چون ساعت  4بعدازظهربود..سریع
لباسامو عوض کردم..سویچ ماشین راشارو هم برداشتم چون دم دست بود..سریع ازخونه زدم بیرون فقط
خداروشکر بابا نبود...سریع سوارماشین شدم جیم به سوی اداره..اول باید روی بهادرخان..اقای کیانفر(خان
عمو)کارکنم..
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دقیقا یک ساعت بعد اداره بودم..وقتی رسیدم میشه گفت خیلی هاا تعجب کردن...مخصوصا اترین وبردیا...تا
اونجایی که خبربه گوشم رسیده بردیا طبق هفت خان رستم بخشیده شد...ولی ماهنوزنه
اترین:تواینجا چه غلطی میکنی؟
امیرسام:با بهادر خان کاردارم...
اترین:ازدست تو..
تا امدم جوابش روبدم صدای بهادرخان میخوکبم کرد
بهادرخان:تواینجا چه غلطی میکنی؟کی به تو اجازه داد پاتو بزاری توی اداره؟
امیرسام:خواهش میکنم..باید باهتون حرف بزنم!
بهادرخان:تا پرتت نکردم بیرون
امیرسام:اول حرف بزنیم
بردیا:امیر
امیرسام:خواهش کردم
بهادرخان:وای به حالت بخوای چرت وپرت تحویلم بدی
باران:
بردیا برگشته بود خونه اونم به خاطر..مهتا به باباگفته که بزارن بردیا برگرده خونه..یعنی یه جورای وساطت
کرده...بعدازاون بردیا با یه خرس بزرگ که میتونم به جرات بگم ازخودم بزرگتره..با یه ماشین کنترلی یه دست گل
رز قرمزسفید امدآشتی کنن ...دلم نیومد داداشی بزرگمو نبخشم...نمی دونم وقتی رفتم بغلش این همه اشک
ازکجام امده؟
دلم برای امیرسام تنگ بود..انقدر که هرکاری ازم برمیومد تابزارن همو ببینیم.
ازوقتی برگشتیم تا االن روزی هزاربارگفتم غلط کردم....نه من هممون...تا اونجایی که من خبردارشدم ..مایکل
ولکسی عروسیشون افتاده عقب..مایکلم فعال نمی تونه لکسی روببنه..وایی که شکنجه بدی...میفهمم
حالشونو..درک میکنم...من عاشق امیرسامم..تازه بهش گفته بودم): (:
لب پنجره نشسته بودم عصربود هواابری...پنجر رو بازکردم ..تابلکه یه ذره ازاین هوا آرامش بگیرم....
خوش به حال درختا وگال..چقدربادقشنگ دست نوازشش رو روشون میکشه..خوش به حالشون همیشه باهمن...
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االن به این گالم حسودیم میشه.....ازگوشیمم داشت اهنگ پخش میشد..
من به تو احساس مالکیت دارم
تو نترس از حرفم حسن نیت دارم
همه قلبت رو من تصرف کردم
خیلى راحت اینجا من توقف کردم
من رو رفتاراى تو تعصب دارم
این دلیل عشقه دوسِتم خُب دارم
من فقط رو عشق تو تمرکز دارم
همیشه تو دستم یه گل رز دارم
دوست دارم خودم پالتوتو بگیرمو
تو بپوشى و خودم
خودم قهوه بریزم و تو بنوشى
تو بنوشى و خودم
♫♫♫
باصدای دربرگشتم دیدم بردیا امد تو ،توی دستشم دوتا فنجون بود...
امد پیشم ولی چیزی نگفت..فقط فنجون رو گرفت طرفم منتظرشد تا اهنگ تموم شه
من خودم دوست دارم نگرانت باشم
توى هر لحظه در جریانت باشم
من خودم دوست دارم هیجانت باشم
دائماً مورد امتحانت باشم
وقتی کلمه اخرو گفت خواننده ..اهنگ روقطع کرد
بردیا:چرا اینجا نشستی سرمامیخوری!
باران:مگه مهمه؟
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بردیا:نزن این حرف رو...
اونم امد نشست لب پنجره
باران:دلم گرفته..میگی چیکارکنم تا اعتماد بابا اینا برگرده..نمی دونم به چه زبونی بگم پشیمونم!
بردیا:هممون میدونیم پشیمونید...کسی اعتمادش رو نسبت بهت ازدست نداده...شاید یه ذره..که اونم خودت راه
حلش روبلدی
باران:اره بلدم..ولی..
بردیا:ولی چی؟
باران:ولی پدرجون وباباجون حتی حاضر نیستن ..
بردیا:صبرداشته باشه.زمان میبره..درست میشه...
باران:کی درست میشه؟
بردیا:مگه بابانبخشید؟
باران:چرا...
بردیا:پس چی میگی؟
باران:نمی دونم..دلم گرفته..
بردیا:ازچی؟
باران:چرانمیذارن امیرسام بیاداینجا؟
بردیا:درکت میکنم...میفهمم حال خواهرکوچولومو
باران:میگم.داداشی!.
بردیا:جانم!
باران:اون روز که دیدمتون آمریکا..میخواستم بگم..ولی..ترسیدم..اخه تاحاال اینطوری ندیده بودمتون!
بردیا:فدات بشه داداشی که انقدر سختی کشیدی...ولی حقت بود...دخترسرتق
باران:اخرشم نفهمیدم حق رو میدی بهم یانه؟!
بردیا:جفتش!
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باران:میگم از،.امیرسام خبرداری؟
بردیا:اره..امروز دیدمش!
باران:چـــــــــــــِیییییییییییییی؟حالش خوب بود؟سالم بود؟چیزیش نشده بود؟هوممممم؟
بردیا:هوووچه خبرته!؟اروم نفس بگیر...تعریفی نداشت حالش..ولی کل ادارو گذاشته بود روی سرش
باران:برای چی امده بود؟
بردیا:با باباو خان عمو صحبت کنه
همون موقع صدای درامد..
بردیا:بل...
هنوزحرف داداشی تموم نشده بود که بابا وپدرجون امدن تو...خدایا خودت به خیرکن
پدرجون:ببین چی بهت میگم باران...فقط یه راه هست که ببخشمت!فهمیدی؟
باران:هرچی باشه..فقط ببخشین!
بابا:مطمئنی؟
باران:اهوم!
پدرجون:ببین باران..دفعه اخرته اسم هک ..هک کردن میاری..اگه هک روبزاری کناری همه چی برمیگرده به
قبل.ولی..ولی اگه نزاری کنار هرچی دیدی ازچش خودت دیدی!
من حاضرم جونمو بدم هک که چیزی نیست..
بهادر:
یعنی من دیوانه نشم خیلی خوبه..پسره احمق امده میگه نزارین باران روببینم استعفا میدم...
وایی سرم...داره منفجرمیشه ازدرد...چرا انقدر اینا بچن؟شایدم به قول سامیاربچه نیستن واقعا عاشقن..هوف
امروز بابا قرابود بیان اینجا تا این قضیه مسخره که یک ماه طول کشیده تموم شه...دقیقا حدسم درست بود بابا
فقط به خاطرحرف زدن باران بهش گفت که ازارث محرومش میکنه.
واقعا نمی دونم چرا باران حرف روتوی خودش نگه میداره البته بعضی وقتا اینطوریه این قضیه هم ازاون بعضی
وقتا بود...
پاشدم کارامو کردم رفتم پایین.
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رفتم پایین باباایناهم رسیده بودن!
بهادر:سالم!
مامان:علیک سالم!
بهادر:مامان جان!
مامان:بسه بهادر..بچم شد پوست استخون!
بابا:تواتاقشه؟
بهادر:بله!
بابا امد نزدیکم..
بابا:ببین بهادر چی بهت میگم اگه تایک هفته دیگه باران همون باران سابق نشه من میتونم تو خب؟
بهادر:ولی..
بابا:شنیدی که؟
بهادر:بله شنیدم..اخه شمابگین تقصیر من چیه این وسط؟
بابا:همتون مقصرید..بروکنارببینم!
یعنی رسما میخوان خفه کنن ادمو یعنی چی؟کل هیکلم میره زیر سوال آه
بهادر:محمد توچرا تمرگیدی اینجا؟آه همش تا میخوره
باید سریکی حرصمو خالی کنم!
محمد:به منچه این وسطه؟!
بهادر:زن که نمیگری،همش میخوری،همشم میشینی،با اون دوستای خل وچلتم که همش ولویید توخیابون..پاشوو
ببینم اونایی که گفتم چی شد؟یعنی محمد تا امروز درست نشده باشه خودت میدونی!
محمد:خان دادش تنفس!بخدا همش حاضره..فقط مونده باران ازخونه بره بیرون!
بهادر:اوال این طرز حرف زدن با داداش بزرگت نیس..دوما هیچی.انقدر ول نچرخ
حقشه ....
رفتم باال دیدم بابا دم اتاق بارا منتظره اوه اوه
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بهادر:ببخشین معطل شدین
بابا:انقدر حرف نزن دربزن!
بعدازدرزدن با بابا رفتیم تو که دیدیم بردیا وباران دارن باهم حرف میزنن.خداشاهده فقط به خاطر بهاره،مهتا،باران
راش دادم خونه،
تارفتیم تو بابا شروع کردن به حرف زدن:
بابا:ببین چی بهت میگم باران...فقط یه راه هست که ببخشمت!فهمیدی؟
هدس میزدم چی باشه...بنظرخودمم بهترین راه بود
باران:هرچی باشه..فقط ببخشین!
بهادر:مطمئنی؟
باران:اهوم!
پدرجون:ببین باران..دفعه اخرته اسم هک ..هک کردن میاری..اگه هک روبزاری کناری همه چی برمیگرده به
قبل.ولی..ولی اگه نزاری کنار هرچی دیدی ازچش خودت دیدی!
مطمئن بودم هک رو میزاره کنار همونطور که امیرسام امروز استعفانامش رو گذاشت روی میزم..یادخودم
میوفتم..البته مثل اینا کله خراب نبودم آدم بودم
باران:هرچی شمابگین!اصال دیگه اسمشم نمیارم قول!
الهی بابافداش شه!دورسرت برگردم!
بابا:درضمن دفعه اخرته انقدرتوی اتاقت میونی!
بعدم بابا رفتن طرف باران محکم بغلش کردن....خدایا فقط شکرت همه چی تموم شد به خوبی خوشی!
چندساعت بعد:
بابا:باران پاشو باستاره برین بیرون یه ذره هوابخورین پاشین ببینم!
اترین:پاشو کاراتوبکن بریم بیرون..به امیرسام وراشا وپاشاهم گفتن بیان
خب بهترین موقعس
باران:
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یکی ازبهترین شبای عمرم بود..واقعا باورم نمیشد باباجون نگران همچین مسئله ای بودن..با اینکه میدونم
اعتمادشون مثل قبل نیست ولی من راهش رو بلدم خوبم بلدم):
اترین:میگم بریم خونه؟
امیرسام:زوده!
باران:زوده!
پاشا:راس میگن دیگه کجا؟
هستی:اهوم دقیقا!
بهبود:االن واقعا خونه چه خبره؟
پروانه:اره واقعا ادم حوصلش سرمیره!
ازاونجایی که من وامیرسام خیلی وقته هواسمون به خیلی چیزا نیست انگار یه چیزایی رو حس نکرده
بودیم...یکیش عاشق شدن بهبود وپروانه خواهر پاشابود...
یکی دیگش عاشق شدن پاشا هستی بود):
واما دراخرعاشق شدن راشا خان وآنیتا که ازدانشگاه این دوتا داستان داشتن):دقیقا ازاون موقع باهم دوست
بودن!
بردیا:هوف ازدست شماها!
مهتا:بردیا!
بردیا:جانم!
مهتاّ:بریم بستنی؟
ازاونجایی که داداشم خیلی بچه حرف گوش کنی هست رفت برای همه بستنی خرید برای منم بستنی سه گوله ای
گرفت(بستنی میوه ای )اونم دوتاش شکالتی یه دونش نسکافه خب بالخره نسکافه ای ناراحت میشه دیگه):
بعدازخوردن بستنی های خوش مزه میخواستیم بریم خونه که من آخر بستنی امیرسامم نوش جونم کردم):
امیرسام:مال من بود!
باران:عع لوس!
امیرسام:حاال قهرنکن لوس خودم!اصال نوش جونت عشقم):
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دفعه اول بود که خجالت کشیدم):دفعه اول بود انقدر حرفش بهم مزه داد....هیچ وقت مزش از زیر زبونم نمیرفت
بیرون..من وامیرسام واقعا عاشق هم بودیم..من حاضرم جونمو براش بدم هک که چیزی نیست.....
بالخره بعدازصدبار خداحافظی کردن برگشتیم خونه...
وقتی برگشتیم خونه ساعت یک نصفه شب بود اوه اوه...
باران:میگم به بابایی چی بگیم؟
اترین:نگران نباش وروجک بریم تو!
یه چیزایی عجیب بود..خیلی عجیب ...مخصوصا نگهبانا که دور یه چیزی انگار ایستاده بودن ..هوف..بعدسرازش
درمیارم چیه):
وقتی رفتیم تو...درکمال تعجب دیدم همه هستن..همون موقع صدای درامد.....دقیقا چند دیقه بعدش صدای بچه
ها بود..اینجا چه خبره؟
بابا:نمیخوای بری لباس عوض کنی؟
باران:چال
عمه:بروگل دخترم..
وقتی رفتم باال...وقتی نگام به در اتاقم افتاد فکم چسبید به زمین رنگ دراتاقم عوض شده بود...رنگی که من
عاشقش بودم سفید وصورتی..
نمی دونید باچه ذوقی درو اتاقم روبازکردم.....
نزدیک بود قلبم بیاد توی دهنم..واااااااااااااااییییییییییییییییییی خداااااااااااااااا قلبم داشت میومد توی دهنم....همه
جای اتاقم سفیدوصورتی بود...کل اتاقم عوض شده بود):
بابایی عــــــــاااااااااااااااااااشقتممممممممممممممممممممم.....نمی دونم چندتا بادکنک صورتی وسفید توی
اتاقم بود...کاغذ دیوار اتاقم کیتی بود وایی خدااا عاشقشم):
تختم کیتی بود واییییی همه چیم عوض شده بود،همچین دویدم پایین که نزدیک بود باسربخورم زمین ...هنوز
پله اخرو نرفتم بودم
باران :بــــــــــــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااااااااااابـــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااایییی
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
بابا:جـاااانمممم!
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همچین پریدم بغلش که ازجاش تکون خورد...بعدازبابایی هم رفتم بغل باباجونم..بعدش پدرجونم....فقط هدیه ای
خان دایی معرکه بود یه ماجین اوجملل که عاشقش شدم....بعدازاون هدیه عمو اردشیرم که یه ماجین اوجمل دیه
بودم...اصال دلم میخواد لوس باشم همینم که هست...
جالب ترازهمه اینا خواستگاری رسمی امیرسام بود...وجالب تراینکه مامان اینا نزاشتن بابا اینا اصال حرف بزن
خودشون بریدونو دوختن
یک سال بعد:
باران:
امروز قراربود بابچه هابریم بیرون اخ جوووووووووووننننننننننننن..اول یه زنگ به آخامون زدم که ببینم اجازه
میده یانه؟!البته جرات نمیکنه اجاز نده ):
بعدازاونم زنگ زدم به بابایی گلم که بابایم اجازه داد..خب حله):
بعدازیه نگاه کلی به خودم سویچ بهبود روبرداشتم که اگه بفهمه سرمو میزنه البته غلط میکنه پسره ننر لوس زن
ذلیل،چقدر خواهرشوهر خوبیم خودم نمیدونم):
اینم باید بگم که منو امیرسام یک سال عقد کردایم ،بهبودپروانه هفته دیگه عروسیشونه،راشا آنیتا ازدواج
کردن،،اترین ستاره هم ازدواج کردن ،بردیا ومهتاهم که سرخونه زدندگیشونن مثال واال کال اینجا پالسن ایشش
پسره لوس ،فقط خودم لوس نیستمaiwan_light_beee::
یواش بدون اینکه بهبود متوجه بشه ازدر زدم بیرون که دیدم ستاره وپروانه حاضراماده ایستادن دم در:
آنیتا:میگم میخواستی فردابیا؟
باران:ناراحتی برم تو؟بعدم تقصیر شوهرته سویچش رویه جامیذاره که پیداش نکنم!
پروانه:ازدست تو!
ستاره:بسه دیگه بریم
باران:بریم
ستاره:بچه هاهم خودشون میان
منظورش ازبچه ها هستی بود
باران:بنظرت هستی چندنفره؟
ستاره:خب توام..ایششش
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باران:ولی خدایی اترین روت تاثیرگذاشته هاااا!
ستاره :خفه راهتوبرو
باران:باشه...
همیچن پامو روی گازه گذاشتم که مطمئنم اگه یه بار دیگه اینطوری برم موتور ماشین به همراهم جلو بندی میاد
پایین....
نمی دونم چرا وقتی من رانندگی میکردم اینا هی زیرلب داشتن دعا میخوندن؟
باران:چتونه؟نترسین بابا بادمجون بم افت نداره!
پروانه:فقط خفشووووووووو ،جلووووووووووت!
همچین گفت جلوت فکرکردم چی هست؟!چراغ قرمزه دیگه...فقط خداروشکر کمربند بسته بودن ):
ستاره:بخداباران میکشمت
پروانه:اگه زنده بمونیم
باران:نترسی بابا زنده میونین.حاالخوبه خودشون سرعت زیاد دوس دارناااا
ستاره:سرعت زیاد نه پروازکردن باماشین!
باران:سوسوالاااااا
بالخره رسیدیم کافی شاپ مورد نظر):
وقتی رفتیم هستی امده بود!
هستی:چه عجب تشریف اوردین!
ستاره:یعنی دیرامدیم؟
هستی:اره دودیقه!
باران:راستی آنیتا نیومده هنوز ازمسافرت؟
هستی:نه بابا!
باران:فدای سرم
ستاره:سعی کن حرص نخوری گل من):
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باران:توحرص نخور
بعدازسفارش دادن که من طبق معموال کیک نسکافه ای سفارش دادم بانسکافه!.
پروانه:ببینم توخسته نمیشی فقط نسکافه شکالت میخوری؟بخدا طمع های دیگه ای هم هست!
باران:خب شد گفتی!
وقتی گارسون سفارشتارو اورد سریع خوردیم هستی رفت حساب کرد،
باران:خب کجابریم؟
هستی:بریم بگردیم!
باران:باشه فقط کمربند یادتون نره!
داشتیم حرف میزدیم صدای اهنگم باالبود...نمی دونم باچه سرعتی داشتیم میرفتیم که صدای ماشین پلیس رو
شنیدیم!
ستاره:وای همینو کم داشتیم!
باران:پایه این؟
پروانه:هستم ولی خرکی بازیه!
باران:میدونم هیجان داره!
ادم نمیشم میبینید؟
خیلی شیک داشتیم ماشین پلیس رودور میزدیم که سریکی ازچهار راه ها شدن سه تا وما دیگه راه فرارنداشتیم!
باران:میگم ازماشین بریم پایین ببینم چه خبره؟
هستی:الزم نکرده..اون طرف رونگاه کنی حله!
وقتی برگشتم دیدم نوشته کالنتری()...سمت راست!
خیلی شیک باماشین های مهربون پلیس رفتیم سمت راست واداره پلیس...فقط یه حسی بهم میگفت نزدیک
ادراه بابایی.
وقتی رسیدیم نمی دونم چرا سروانه انقدر عصبانی بود.منم طبق معمول اون روم امده بود باال!
سروان:حاال کارتون به جایی رسیده که پلیس رودور میزنید؟
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باران:صداتو برای من نبرباال!
سروان:بله؟
باران:همینی که شنیدی.ستوان سوم!
ای حرص میخورد ای چسبید بچه پرو فکل!
سروان:من سرواااانممممم
باران:منم دختر اقای کیانفرمم
سروان:هه بسه دخترجون!
پروانه:یعنی چی؟من خواهر اقای امیری هستم!
سروان:جدی؟خب پس بهتربریم تو تامعمولم شه...مگه اینجا بچه بازیه؟
باران:بروبابا
بعدم رفتیم تو....پسره پرو!ولی ازخودم خوشم امد درست تشخیص دادم اداره بابارو ...به االنم که ساعت کاری بود!
سروان:خب..همینجا صبرکنید!
باران:قبلش بگو اقای رادمنش بیان!
سروان:چه نسبتی داری؟
سروان:ببین دور زمونه رو!
همون موقع صدای عمو اترین امد اوفیش حالش رومیگرم!
اترین:چه خبره اینجا سروان؟
سروان بعدازگذاشتن احترام نظامی:چیزی نیست قربان..
باران:عموو!
ستاره:اترین
اترین:شماها اینجا چیکارمیکنید؟
باران:این میگه من الکی میگم!
سروان:و..وا..واقعا...
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اترین:واقعا چی؟ببینم فکرنکردی که بردار زاده ای من دورغ میگه؟
سروان:قربان ببخشید!
باران:میگم اتاق بابایی کو؟
اترین:بلد نیستی؟
ستاره:اترین الکی هی داد میزنه!اصال کی هست این سروان ؟
اترین:نیروی جدید!
باران:ایششش
اترین:فعال میتونی بری تابعد!
بنده خدا هم بعدازگذاشتن احترام نظامی رفت
اترین:خب..تخلفاتتون؟که پلیس رو دور میزنید؟
باران:باورکن برای هیجانش بود!
صدای امیرسام ازپشتم امد:چیی؟هیجان چی؟
باران:اخاموون
امیرسام:جانم چی شده؟
اترین:فعال بریم اتاق من
باران:بلیم!
رفتیم توی اتاق اترین وقتی همه چی رو تعریف کردیم خود اترین ماشین رو توقیف کرد بااینکه ماشین بهبود بود
ولی توقیف کرد):
باران:میگم عمووو بهبود که میشناسی کلمو میکنه!همینی یه دفعه؟
اترین:خودت خسارت میدی خب؟
باران:قول!
چندساعت بعد خونه پدرجون:
همه جمع بودن...قضیه امروزم فیصله پیداکرد خداروشکر درصورتی که همه خسارات رو خودم بدم..

277

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان باران | meli770کاربر انجمن
منم قبول کردم...
بردیا:میگم پایه یه مسافرت هستین؟
عمو اترین:اره کجا؟
باران:میگم بریم مشهد!
پدرجون:فکرخوبیه!کی اماده هستین؟
عمو محمد:بنظرمن پس فرداخوبه؟
مادرجون:ازدست شماها اخه یه هفته مونده به عرسیتون!
امیرسام:عیب نداره مادرجون!
عمه:ازدست شماها!
وبه این ترتیب همگی عازم مشهد شدیم!
پایان!
تاریخ1395/6/15:
روزدوشنبه
ساعت 2:22:دیقه بامداد):
اگر دریای دل آبی ست تویی فانوس زیبایش
اگر آیینه یک دنیاست تویی معنای دنیایش
تو یعنی یک شقایق را به یک پروانه بخشیدن
تویعنی از سحر تا شب به زیبایی درخشیدن
تویعنی یک کبوتر را زتنهایی رها کردن
خدای آسمان ها را به آرامی صدا کردن
تویعنی چتری از احساس برای قلب بارانی
تویعنی در زمستان ها به فکر پونه افتادن
اگر یک آسمان دل را به قصد عشق بردارم
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میان عشق وزیبایی ترا من دوست میدارم
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