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 ده می باشدنبا نویس رمان  مسئولیت محتوای

 

 خدا نام به

ا  داشت که ی عجله ، رساند پنجم ی طبقه به را خود و توسط آسانسور شد ساختمان با عجله وارد  حرکات در کامل

 و شد خارج آسانسور از پنجم ی طبقه ، برساند مقصدش به زود را خود خواستمی و بود مشهود رفتارش و

پشت سر  بار چندین کنند باز را در زودتر خانه اهالی اینکه برای ، فشرد را زنگ و رفت ۱۰ واحد سمت به سریع

 مگه خبرته ؟  چه:  گفت معترضانه و شد گشوده خودش همسن جوانی توسط در باالخره که زد را هم زنگ

  ؟ سرآوردی

 . کردیم پیداش ، سامیار کردیم پیداش:  گفت عجوالنه جوان

 ؟؟؟  آداالن: فتگ و کشید هم در ابروی سامیار

 . خواهرش  ، نه -

  ؟ کجاست -

 . بستریه روانی بیماران آسایشگاه توی -

  دانلود رمان من دخترم

 دانلود رمان عشق در ضربات پنالتی

  دانلود رمان عشق در اوج هیجان

http://www.1roman.ir/
file:///C:/Users/1roman/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d9%85/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d9%85/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d9%85/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d9%85/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%aa%db%8c/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%ac-%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86/
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  ؟ چی برای اونجا ؟ آسایشگاه:  گفت متعجب سامیار

 روزنامه تویعکسش را  رفته بودم روزنامه بگیرم واسه ت ، داشتم روزنامه ها را ورق می زدم که  ، دونم نمی -

 دیدم ، بیا ببین .

 مه را که در دست داشت به سمت سامیار گرفت، سامیار با دیدن عکس گفت : آره، خودشه .و روزنا

 آسایشگاه را آدرس ، می شناسم عکس را این صاحب من گفتم گرفتم با شماره ی که زیرش نوشته تماس  -

 . اینجا اومدمو  گرفتم

  بشم حاضر کن صبر -

 منتظرتم ماشین تو -

 .پارکینگ تو ببر ماشینت را ، یممی ر  من ماشین با کامران -

 باشه .  -

 هک کشید می را انتظارش سامیار مشکی  سانتافه کنار کامران ، شد حاضر زود خیلی و برگشت داخل به سامیار

 . شدند خارج پارکینگ از و شدند سوارهردو سامیار آمدن با

 آسایشگاه زیبای و بزرگ حیاط وارد و شدند پیاده ماشین از ناچارا ، ندادند آنها به را ماشین با ورود ی اجازه

ادهای شمش و کنار هم ایستاده بودند  زیبای ترتیب با حیاطی بزرگ با درختانی سر به فلک کشیده که  شدند،

 هزیبای آسایشگاه ، اومد خوشم ، خوبه:  گفت و انداخت اطرافش به نگاهی سامیار بود، شده هرس زیبا که خیلی

 . داره فرق کلی بود ذهنم توی یشگاهآسا از که اونچه از ،

 . هیلتون هتل انگاری -

 . رسیدند پرستاری ایستگاه به پیمودند که را کریدور ی نیمه ، شدند ساختمان وارد

 . بخیر ،روزتون خانم سلم -

 . بفرمایین پرستار از جا برخواست و گفت : سلم

 . می شناسیم دختر را این ما:  گفت و گذاشت پرستار مقابل را روزنامه سامیار

  ؟ واقعا:  گفت متعجب پرستار

 . دوستمون خواهر آیلر ، اسمش -
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 ، دورکری همین انتهای اتاقشون ، کنید صحبت قانعی دکتر آقای با باید شما:  گفت و کرد روان پرستار مکثی 

 . هست در روی هم اسمشون ، چپ سمت

 . ممنون -

 که ضرباتی به در خورد . بود تلفن با صحبت شغولم قانعی ، دکتر افتادند راه به هردو و

 بفرمایین .  -

سامیار و کامران وارد اتاق شدند ، دکتر با اشاره ی سر عذرخواهی کرد تا صحبتش را با کسی که پشت خط بود 

 تمام کند .

 ظ .فعل خداحاف . کنم می موفقیت آرزوی ت واسه منم.  بده انجام هماهنگیش را کارای خودت بیا پس -

 تلفن را گذاشت و گفت: عذر می خوام ، بفرمایین .

  دکتر آقای سلم  -

  بفرمایین سلم -

  رفعت سامیار  هستم، رفعت:  گفت برد می جلو دادن دست برای را دستش اینکه ضمن و رفت جلوتر سامیار

  رضایی کامران دوستم و

  ؟ بکنم بهتون تونم می کمکی چه.  خوشوقتم:  گفت و داد جواب را دستش دکتر

 . میشناسیم دختر را  این ما:  گفت و داد نشان دکتر به را روزنامه سامیار

 پس شما بودید تماس گرفته بودید ؟ واقعا ؟:  گفت ناباور و خوشحال دکتر

 دوستم کامران تماس گرفته بود . -

 . بنشینید بفرمایین.  میشه خوشحال خیلی موضوع این شنیدن از حتما نیکان دکتر -

 یدبخش می ؟ دارید دختر اون با نسبتی چه بپرسم تونم می:  گفت نشستن از پس هم دکترو  نشستند هردو

  ؟ چیه اسمش

 و کامران نگاهی به انداختند وسامیار گفت : اسم کی ؟ سامیار

 همین دختر خانم ؟ -
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 ؟؟ اینجا اون را آورده کی ؟ اینجاست چی آیلر  ، آیلر برای اسمش  -

 تحویلش پلیس به و  کردن پیداش جنگل توی از سرگردون و بوده زخمی که حالی جنگلبانا در قبل ماهیک   -

چون هیچ مدرک شناسایی باهاش نبوده و هویتش مشخص نبود ما عکسش را توی روزنامه چاپ کردیم   دادن،

خشید شما خانواده ی تا اگر کسی می شناستش بهمون خبر بده که خداروشکر باالخره این اتفاق افتاد. می ب

 این دختر را می شناسید ؟

 ؟ نزده حرفی رسمش و اسم از خودش یعنی ، نمی شم سامیار بی توجه به سوال دکتر گفت : متوجه 

 شدیدی شوک دچار او را افتاده ش واسه که اتفاقی گویا ، نزده حرف هم کلمه یه حتی اینجا آوردنش وقتی از -

 گاهی ، زنه می زل نقطه یه به و می شینه جا یه مدتها گاهی ،  بده دست از راتکلمش  قدرت شده باعث که کرده

 های آرامبخش با می شیم مجبور که کنه می حمله اطرافیانش به و می شه بار خشونت ی حمله دچار هم

کنیم ، گاهی اوقات به حضور مردا هم توی اتاقش حساس می شه و واکنش پرخاشگری نشون  ساکتش سنگین

  ؟ دارید باهاش نسبتی چه شما نگفتید ، راستی می ده

 رفتن هم با قبل تقریبا یک ماه برادر و خواهر این ، هستیم برادرش دوستای از:  گفت و کرد مکثی سامیار

 یداشونپ تا بودیم دنبالشون ،خیلی افتاده شون واسه اتفاقی چه دونیم نمی هم ما ، زد غیبشون بعد ولی مسافرت

 ؟  ببینیم آیلر را تونیم ، می دیدیم روزنامه توی آیلر را عکس که صبح امروز تا ، کنیم

 . کنم می راهنمایی را شما من بفرمایین . حتما بله - 

 شنیدند سر پشت از را مردی صدای که رفتند می ها پله سمت به و آمدند بیرون اتاق از سه هر

 . قانعی دکتر آقای -

:  گفت شوق با ، بود زده صدایش که جوانی مرد دیدن با قانعی تردک چرخیدند صدا صاحب سمت به سه هر

 ؟ اومدی موقع به ، چه نیکان دکتر

  سلم -

 آقای.  هستن دختر اون برادر دوستان از رفعت آقای.  شناسن می دختر را اون آقایون، این دونی می ، سلم -

 .آیلر  روانپزشک ، هستن نیکان هم دکتر ایشون رفعت

 آیلر ؟!!!!  ن متعجب گفت :دکتر نیکا

 .آیلر  اسمش سامیارجوابش را داد : 
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 . ببینن آیلر را تا رفتیم می دکتر قانعی گفت : 

 . بفرمایین:  گفت و داد تکان سری نیکان

 و بود شلوغتر اول ی طبقه نسبت به که ی طبقه ، شدند دوم ی طبقه وارد و پیمودند را ها پله نفر چهار هر

 شروحی وضعیت:  گفت نیکان دکترو ایستادند اتاقی مقابل ، بودند آمد و رفت حال در پرستار و بیمار چندین

 . کنم صحبت باهاش من ببینه رو شما اینکه از قبل بهتره ، نیست خوب اصل

 . بست سرش پشت را در و شد اتاق وارد نیکان

 دکتر ورود با حتی ، بود خیره پاهایش حرکت به و داد می تکان را پاهایش ،  بود نشسته تختش ی آیلر لبه

 ، فتر  سمتش به و گذاشت بود در نزدیک که صندلی روی را اش دستی کیف نیکان ، نکرد بلند را سرش نیکان

 :  گفت آرام بعد و کرد نگاه را او لحظاتی ، گرفت قرار رویش در رو که جایی تا

 .آیلر  -

 یکانن ، دکتر شد ثابت نیکان نگاه در نگاهش که جایی تا آورد باال آرام را سرش ، شد آیلر متوقف پاهای حرکت

 :  گفت باز مهربانی لبخند با

 . زیبایه آیلر ، اسم -

 . کرد می نگاهش آیلر فقط اما ببیند آیلر را العمل عکس تا کرد سکوت باز

 . هستن دوستای برادرت ، می گن از دیدنت به اومدن نفر دو -

 ولی نشد آیلر خارج دهان از صدای اما بزند حرف خواهد آیلر می کرد تصور نیکان ، خورد آیلر تکانی لبهای

 . داد در اتاق به را نگاهش

 . داخل بیان میگم االن  -

 کامرانو سامیار بعد قانعی دکتر اول ، بیایند داخل به خواست آنها از و کرد باز را در ، رفت در سمت به نیکان

 . شدند اتاق وارد

 آیلر به وحشت دیدن با نیکان برخواست، تخت روی از و گرفت وحشت رنگ چشمانش آنها یدند آیلر با

 :  گفت و رفت سمتش

  ؟ می شناسی آقایون را این ؟ شده آیلر چی -
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 :   گفت زهرخندی با و رفت جلوتر قدمی هم سامیار کرد، برخورد دیوار با که جایی تا رفت عقب عقب آیلر 

 . دیوونگی برابر در دیوونگی . بود عادالنه ، اومد خوشم -

 :  گفت و کشید هم در ابروی نیکان

 . کنید ترک را اتاق این بهتره ، نیست خوب آیلر حالش گویا آقایون -

 : گفت و داد نیکان به را نگاهش سامیار

 خوب نیست . حالم که یکسال ، نیست خوب حالم اصل منم  -

 ؟ شدی روانیا آسایشگاه ی آواره تو که قبرستونیه کدوم رادرتب:  گفت و آیلر داد به را نگاهش دوباره و

 . بیرون برید اتاق این از لطفا آقا:  زد فریاد که از برخورد سامیار جا خورده بود ، تقریبا نیکان

ی ، ولی حرفاتون چیز  هستید دوست دختر این برادر با گفتید شما رفعت دخالت کرد و گفت :  آقای قانعی دکتر

 نشون می ده دیگه ای 

 . باشم دوست جونور این با برادر من نکنه خدا  -

 با تندی گفت :  نیکان

 ؟ کردید معرفی برادرش دوست خودتون را حقی چه به پس -

 . ام تشنه برادر و خواهر این خون به ببینمش، من بتونم اینکه برای معلومه خب --

 :  گفت و شد اهشر  سد نیکان دکتر بلند قامت که آیلر برود سمت به خواست و

 . کنم می خبر پلیس یا بیرون می ری اتاق ازاالن همین یا ، اومدی زیادی هم اینجا تا -

 :  گفت تمسخری از پر لبخند با سامیار

واسه این دختر حاضر بودم هر کاری  روزی یه ، منم نشو  بل سپر نمیشناسیش که کسی واسه وقت هیچ -

 به زده خودش را سرت پشت که آدمی نمیشد، این باورم که زد خنجر بهم پشت از چنان بکنم ولی اون 

 . مجرم یه ، مردگی موش

 ؟ هستی کدومشون از تو.  مجرما و پلیسا ؛ می شناسن را مجرما که گروهن دو نیکان محکم گفت :



                 
 

 

 م .صالحی  | در گرداب  غوطهرمان 

 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            انلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای د 

 

8 

 

 مطمئن ، انتقامم پی و خوردم زخم برادرش و دختر این از ، من می شناسن خوب آنها را هم ها خورده زخم -

 . گیرم می ازشون انتقامم را باش

 زا و نزده حرف و نکرده باز زبون دختر این که وقتی تا ، ماجراست ی برنده میره قاضی به طرفه یه که اونی  -

 . رفعت آقای برید اینجا از ، بهتره ندارم باور را حرفی هیچ ، نکرده دفاع خودش

 :  گفت و دوخت کرد می نگاه را او ترس اب آیلر که به نیکان ی شانه ورای از را نگاهش سامیار

 . باش مطمئن ، نویسم می من را قصه این آخر -

 . فعل:  گفت و برداشت عقب به قدم یک سامیار

 . کردند ترک را اتاق کامران همراه به و

 دیگری جایی دو هر افکار اما دادند می گوش شد می پخش ضبط از که آرامی یترانه به و بودند ساکتدو هر

  ؟ افتاده شون واسه اتفاقی چه بدونم خواد می دلم خیلی:  گفت و شکست را سکوت این سامیار کرد، می سیر

 پای روی محکم و افکند او به نگاهی نیم سامیار نشنید، را سامیار صدایی که بود افکارش در غرق کامران اما

  ؟ کنی می فکر چی به:  گفت و کوبید کامران

 . آمد خودش به و ترسید سامیار اگهانین حرکت این از کامران

  ؟ کنی می اینجوری چرا ؟ سامیار چته -

  ؟ کردی می فکر چی به -

زبون درازی داره و تو هم گاهی جلوش  نبود، یادته خودت می گفتی آیلر اینجوری دختره این آیلر، سامیار به  -

آیلر،  ؟ کی کرد، اونم می نگات توحش با بود، ترسیده ازت بود، شده چطوری الل دیدیش حاال میاری،  کم

 زبونشون کوتاه بود . جلوش مرد صدتا که دختری همون

 : گفت زهرخندی با سامیار

 هک بود خاطر این به زبونشون کوتاه بود جلوش تو قول به مرد صدتا که موقع اون کامران، ی ساده تو چقدر -

 ؟ کجاست حاال ولی . بردن می حساب رشخواه از که ترسیدن می آداالن بود، از پشتش آداالن مثل گرگی

  ؟ افتاده روز این آیلر به چرا ؟ اومده سرش بلیی چه

 . آوردن سرش بلیی یه همونا از یکی شاید نداشت، دشمن کم آداالن  -
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  ؟ کردن پیداش کجا دقیقا آیلر را بفهمی تونی می ، ببین بیاریم در را ماجرا توی و ته باید  -

 . کردن پیداش جنگل تو از ناجنگلبا گفت که دکتره -

  ؟ منطقه کدوم  جنگل؟ کدوم اما ، بوده جنگل تو دونم می  -

  ؟ بدونی خوای می چی برای -

 ؟ بوده کجا رفتن می خواهرش و آداالن که جای آخرین بدونم خوام می -

 . بود دهکر  سپر آیلر سینه واسه بدجور ؟ چیه خوشتیپه دکتر این مورد در نظرت ، راستی دم می ترتیبش را -

 :  گفت تمسخری از پر ی خنده با سامیار

 . نهدو نمی دکتره هیچی اون ، خب حق داره آیلر دختر قشنگیه  ولی کرده آیلر گیر پیش گلوش بود تابلو -

 . داد بیرون به را نگاهش زهرخندی با هم کامران

 به و گرفته بغل را زانوهایش بود و  نشسته اتاق ی گوشه زده آیلر وحشت بودند، رفته کامران و سامیار وقتی از

 را وا وحشت از کمی نتوانست کرد آیلر صحبت با چقدر هر بود، عصبی و کلفه نیکان دکتر بود، خیره ی نقطه

 ، دآم بیرون اتاقش از پرستارش روان آیلر به سپردن از بعد بیاورد وجود به او وضعیت در تغییری یا کند کم

 ، ترف بود پرستارها روان از یکی با صحبت مشغول که قانعی دکتر طرف به و یدکش موهایش به دستی کلفه

 رفت، دکتر قانعی  به سمت نیکان چرخید و گفت: چی پرستار و شد تمام دکتر صحبت تا کرد تامل ی لحظه

  ؟ ای ریخته هم به اینقدر چرا ؟ شده

 ؟ دکتر آقای بودن کی اینا -

 دروغ منتها گفتن، نمی هم بیراه که شناسن دختر را می این گفتن ، اومدن دونم نمی هیچی تو مثل منم -

 . هستن برادرش دوست که گفتن

 . شده سنگ ترس از بدنش ، خوره نمیجم  جاش از که کرده وحشت قدری به دیده اونا را وقتی آیلر از -

 اون و افتاده اتفاقی شبرادر  برای شاید ، گذرونده سر از را ناگواری و سنگین اتفاق دختر این به نظر من  -

 . شده سنگین شوک این دچار همین برای بوده شاهد

  بدم انجام آیلر را ترخیص کارهای بودم اومده دکتر  -

 . بشی منصرف گرفتی که تصمیمی از اومده پیش اوضاع این با نیست بهتر نیکان -
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  ؟ چی برای  -

 دختر اون برای ممکنه اینجا از بیرون ، هدار  سرش توی هم های نقشه حتما زد می انتقام از حرف مرد اون -

 . باشه خطرناک

 . نباشید نگران.،  مراقبشم  -

 . نیکان نگرانم خودت برای من -

 :  گفت لبخندی با نیکان

  تون بااجازه ، مراقبم، فعل نباشید نگران -

 هم بود خسته هم ، دارند مهمان حتما که شد متوجه در مقابل شده پارک های ماشین از رسید خانه به وقتی

 نگاه شد وارد تا رفت، می داخل به باید نداشت هم ی چاره اما نداشت را مهمانی ی حوصله همین برای کلفه

 تعدادشان که هایشان خانواده و ش عمه و عمو نبودند ی غریبه افراد هایشان مهمان ، چرخید سمتش به همه

 تخت روی را کیفش رفت، اتاقش به لباسش تعویض ی بهانه به و کرد احوالپرسی و سلم همه با نبود کم هم

 بیآ اینکه از بعد و کرد تعویض آبی شرت تی یک و سفید کتان شلوار یک با را اش دودی شلوار و کت و انداخت

 و تنشس بود نیز دوستش ترین صمیمی که پسرعمویش کنار درو بازگشت پذیرایی به زد صورتش و دست به

  آقا؟ علی خبرا چه:  گفت

 :  گفت کنایه با و شیطنت با یعل

 .  محمد آقا شماست دست که خبرا -

 دست ما خالیه و جز بی خبری هیچی نیست .  -

  ؟ راسته.  شنفتم چیزایی دیگه ی ولی من یه -

 :  گفت و کشید هم در ابروی

  ؟ شنفتی چی ؟ راسته چی -

 :  گفت آروم علی

 . باختی دین و دل و شدی عاشق شنفتم -

 : گفت حرص با محمد
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 . نگه کس هیچ به بودم گفته خوبه.  لق دهن -

 : گفت و خندید علی

 . سرشم ی سایه.  شوهرشم ، من نیستما کس هیچ من  -

 ، دوما.. نشو پسرخاله نخورده چای اوال -

 : گفت و حرفش وسط پرید علی

 تا نیمک می هم عقد زودیا همین به ونامزدیم  دوما نمیشم ت پسرخاله و پسرعموتم نخوردهو  خورده چای -

 سنگ پاره مغزت پسر ؟ عاشقیه و عشق جور چه این ببینم بگو حرفا این جا به هم ، حاال درآدتو چش

 . شدی خل هم تو گذاشته تاثیر روت کاریت محیط یا برداشته

 کنی می توهین داری بیمارام به هم شغلم به هم خودم به هم ، میشیا پررو داری گمنمی هیچی چی هر ببین -

. 

 :  گفت و خندیدزمبا علی

  ؟ شدی بیمارات از یکی عاشق تو ؟ محمد راسته خدایی ولی ، تسلیم بابا خب خیل -

 . آره -

  ؟ چیه رسمش و اسم و کیه دونید نمی هم شما و نمیزنه حرف اصل دختره گفت می محیا -

 .آیلر  اسمش  -

 ؟ زد حرف باالخره:  گفت بلند صدای با و خوشحالی با بود نشسته نزدیکشان که محیا دفعه یه که

 گفت پروین مادرشان ، علی خندون نگاه و محمد اخم از پر نگاه مخصوصا چرخید محیا سمت به ها نگاه ی همه

  ؟ جان محیا زد حرف کی: 

 :  گفت خنده با علی و کرد سکوت بود ترسیده برادرش اخم از که محیا

 . خودمه ی تکه که الحق -

 :  گفت لبخندی با هم محیا

 . بیارم چای ممیر  من -



                 
 

 

 م .صالحی  | در گرداب  غوطهرمان 

 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            انلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای د 

 

12 

 

 . سوزونه می سیلندر داره سر عصبانیت از  کنم فک ، بیار خنک آب محمد برا -

 :  گفت صابر علی پدر

  ؟ ناراحتی چرا ؟ جان محمد شده چی -

 . می شم دیوونه دارم شوهرو زن این دست از فقط جان عمو نیستم ناراحت -

 :  گفت خنده با نبود خودش دست هاش خنده کنترل انگاری که علی

 ... عمو ، شما، می گم ست دیگه چیز یه مال دیوونگیش این ، بابا میگه دروغ -

 . جان علی بگو چی؟:  گفت محمد پدر صادق

 :  گفت و کشید هم در ابروی محمد

 . دارم کارت بیرون بریم بیا -

 . برد بیرون پذیرایی از خودش با و گرفت را علی دستو 

 نای تو منو ، نی حالیت سرما داغی ، عاشقی، تو خر مرتیکه:  گفت اعتراض با تا  پا به حیاط گذاشتند ، علی

  ؟ بشه چی که حیاط تو آوردی سرما

  ؟ علی باشی جدی دقیقه یه میشه  -

 . بزن حرفتو اتاقت تو بریم بیا ، خب خر مرتیکه گفتم بهت شوخی به کردی فکر پ -

 . بریم بیا خب خیل -

 بشین اونجا برو:  گفت و بست سر پشت را در محمد ، رفتند محمد اتاق به و برگشتن داخل به دو هر دوباره و

 .میگم چی ببین کن گوشبچه خوب  یه مثل ، نزن دست هم چیزی به

 . محمد زل زد  به و زد اش چانه زیر را دستانش و محمد تحریر میز پشت نشست علی

 :  گفت حرص با محمد

 . لوسی کنن جونت به جون -

 . میکنه ناز داره ساعته ، سه دیه بنال خب : گفت خنده با علی

 ؟ دادن راه پلیس نیروی توی چطوری مسخره اخلق این با رو تو -
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 ؟ نه یا شده چی می گی حاال ، خب پذیرفتنم افتخار کمال با -

 . گفته ت واسه کامل خداروشکر محیا که من را  ماجرای خب -

 یدید اونو تا هم ، جنابعالی اونجا آوردنش و ماهیهیکی د که ست دختره یه گفته فقط نگفته که کامل کامل  -

 خوایش می و عاشقشی تو اما هستن کی باباش ننه و کیه دختره نمی دونی چند هر ، شدی عاشقش زرتی

 امیلیف و فک از دختره احتماال گفت هم اینو ، کردن پیدا جنگل توی از رو دختره جنگلبانا که گفته هم اینو .

 از و بگیری را  دختره ی اجازه خوای می که گفته  هم اینو آها  ، گفت می محیا میگمان من ، باشه تارزان

 اینکه رایب گفته هم اینو ، کنه بهتر حالش را بیرون هوایو آب بلکه مسافرت برید و بیرون بیاریش آسایشگاه

 منم احتماال اس بسته محیا جون به جونم چون منم ، میاد باهاتون هم محیا نکنی خطا پا از دست تو

 . میام باهاتون

  کرد می نگاهش حرص با و بود زده کمر به دست محمد و می زد حرف علی

 اصل رفتن شمال برای فصل این هوایو آب ، جنوب طرفایبریم میگم ؟ برید می خواهید کجا حاال خب -

 میدن مرخصی بهم همین برا شده تموم خوشیو خوبی به که داشتم ماموریت یه تازگیا منم ، نیست خوب

. 

 . بیرون برو گمشوپاشو -

 . میدم گوش ، من بگو تو کردم غلط بابا خب خیل: گفت خنده با علی

 اعکسش ر  کنیم آیلر پیدا ی خانواده از نشونی اینکه برای قبل وقت چند:  گفت و کشید عمیقی نفس محمد

 نگفت ما به اونا اسمشم ، آیلر می شناسن تنگف و آسایشگاه اومدن مرد دوتا امروز ، کردن چاپ روزنامه تو دادیم

 . هستن برادرش دوستای از گفتن ،

 ؟! خب -

 . نمی شه ازشون خبریهیچ بعد و مسافرت میرن هم با برادرش آیلر و قبل ماه چند ، گفتن قانعی دکتر به  -

 ؟ خب -

 رفت زده وحشت و ترسید را دید اونا آیلر تا اما آیلر ، اتاق به رفتیم باهم ، آیلر ببین برن خواستن می بعد -

 بهش وری دری کرد شروع آیلر دید تا بود رفعت سامیار اسمش که مردها اون از یکی ، واستاد گوشه یه

 . گفتن
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  ؟ گفت می چی -

 بود چی چرت حرفهای این، بعدم  حرفا این از و انتقامم دنبالو خوردم زخم ازش منو  آیلر مجرم گفت می -

 . کردم تکرار رو اونا زامرو منم گفتی می

 ؟حرفی چه -

  مجرماو پلیسا . میشناسن رو مجرما که گروهن دو ، گفتی می که حرفی همون -

 ؟ هستن هم ی دیه گروه مگه -

 . هاخوردهزخم آره -

 ؟ شد پیداشون کجا از اینا: گفت مسخرگی با علی

 . زهرمار -

 :  گفت و خندید بازم علی

 ؟ برمیاد دستم از کاری چه من حاال جان، برادرزن خب -

 دارهآیلر   با دشمنی چه و ؟ کیه رفعت سامیار این و افتاده برادرش آیلر و برای اتفاقی چه بدونم خوام می -

  ؟

 ؟ هستم هلمز شرلوک مگه ؟ کنی استخدام خصوصی پلیس عنوان به منو خوای می ، یعنی  له له اوه -

 :  گفت تندی با محمد

 . هستی که پلیس -

  ؟ میاری جوش چرا حاال ، بابا خب خیل -

 :  گفت و شد وارد چای سینی با محیاو خورد در به ضرباتی

  ؟ محمد شده چی -

 . سوزوند سیلندر سر باالخره تا آوردی آب دیر انقدر  -

 :  گفت و خندید هم محیا

 . کنی می اذیتش که تو تقصیر همش -
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 . نگفتم بهش گل از نازکتر من ،دارم چیکارش من -

  ؟ هستی عصبانی چی از ؟ داداشی شده چی -

 . بود بهتر کردی می ازدواج دلقک با ، تو کردن انتخاب شوهر این از -

 : گفت آروم و رفت علی سمت به محیا ، گرفت دستانش میان را سرش و نشست تخت لب عصبی و

  ؟ میذاری سرش به سر چرا ، نیست خوب حالش بینی نمی مگه -

 یا، ب ببخشید:  گفت و نشست محمد کنار ، در قند حبه یه با و اشتبرد سینی توی از را چای فنجان یک علی

  ؟ بکنی باید چیکار می گم بهت بعد بخور چای یه

 . کن کمکم ، داغونم خیلی بخدا علی: گفت و کرد بلند سر محمد

 . باشه: گفت لوسی حالت یه با علی

 . زهرمار -

 .افتاد خنده به هم محمد ، علی و محیا خندیدن با و

 برای و برخواست میز سر از عذرخواهی با محمد، موبایل خوردنزنگ با که شام خوردن مشغولو بودند یزم سر

 . رفت سالن دیگر طرف به دادن جواب

 ؟ چطوری آخه/  ؟ چی/  ؟ شده چی/  نیست مهم/  ممنون خیلی/  بفرمایین بله -

 او و دبودن کشیده غذا از دست هم بقیه که دبو کننده نگران آنقدر گرفته تماساو با که کسی با محمد ی مکالمه

 . کردند می نگاه را

  ؟ شده چی ببینم میام/  ؟ کردن می غلطی چه اونجا نگهبانا -

 . شد بقیهنگران نگاه متوجه تازه و کرد قطع را تلفن و

 ؟ افتاده اتفاقی ؟ پسرم شده صادق نگران پرسید :  چی

 . کرده فرار آسایشگاه از بیمارام از یکی -

 ؟ همون  -

 . آسایشگاه برم باید من:  گفت و داد تکان مثبت علمت به سری محمد
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 . میام باهات منم هم برخواست و گفت :  علی

&&&&& 

 محمد ، بودند پلیس به ماجرا دادن توضیح مشغول پرستارها و بودند کرده خبر را پلیس آنها رسیدن از قبل

 : گفت پرستارها به طابخ پلیس حضور به توجه بدون و شد وارد عصبی

 . نبود خوب حالش آیلر اصل ؟ کرده فرار چطوری آخه ؟ کنیدمی چیکار اینجا شماها هست معلوم هیچ  -

 سعی کرد محمد را آرام کند علی

 . شهنمی حل موضوعی هیچ زدن داد با ، باشی آروم کن سعی محمد -

 :  گفت و پلیس افسر به کرد رو و

 . سروان جناب نباشید خسته -

 : گفت شناسایش کارت دادن نشان ضمن و

 . فراری بیمار معالج پزشک هستن نیکان محمد دکتر هم ایشون.  نیکان علی سروان هستم ،  همکارتون  -

  هستم احدی سروان منم  -

 ؟؟ کرده فرار چطور بیمار این بدونیم شه، می خوشوقتم  -

 . نیست آسایشگاه تویاالن ماربی اون که دونن می فقط ، دونهنمی کس هیچ که موضوعیه این  -

 . ببینم اتاقش راتونم  می:  گفتو داد محمد به را نگاهش علی

 . اینطرف از  -

 . بودند تماشاچی بقیه و کردند  می بررسی را اتاق احدی سروان و علی ، آیلر رفتند اتاق به همگی

 : گفت بخش پرستار به خطاب و ستادای بود صندلی یک دریچه پایین و بود کولر ی دریچه که جای مقابل علی

  ؟ بود کی زدید سر بهش که باری آخرین  -

  تزریق می کردن  آرامبخشش را باید ، شب ده ساعت  -

 ؟ کرده فرار کولر ی دریچه از محمد متعجب گفت :

 این دریچه درپوش نداشته ؟ -
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 پرستار : خیر نداشته .

 علی : بریم روی پشت بوم 

 : محمد خطاب به پرستار گفت 

 . بیاره بوم را پشت کلیدای بگید نگهبان به خانم  -

  بود رفته کنار دهنه جلوی از کولرها از یکی ، بودند بام پشت روی همه بعد دقایقی

  گفت :  محمد

 ؟ کرده اینکارو چطوری آخه -

 ی . باشه کرده اینکارا از هم قبل که باشه کرده اینکارو تونهمی کسی فقط  -

 لبخندی با دید را ساختمان پشت اینکه تا کرد می بررسی را پایین کجا هر از و چرخیدمی بام پشت دور علی

 استفاده حیاط این تاریکی از و شده حیاط وارد بعدم ، گاز انتقال های لوله این از ، پایین رفته اینجا از: گفت 

 . رسونده خیابون به روخودش و رفته دیوار سمت به و کرده

  متعجب گفت : احدی

  ؟ بوده چی بیماریش ؟ بیماری عجب -

 محمد جوابش را داد .

 . گرفته آدما اون دیدن از بعد را فرارش به تصمیم ، مطمئنم روانی شوک -

  ؟ آدماکدوم  -

 اختیار در را عکسشآیلر  کردن پیدا برای خواست محمد از بعد و داد توضیح احدیسروان برای را چیز همه علی

 . بگذارد پلیس

 کرد می سیر دیگری جای افکارش اما بود تلویزیون به نگاهش و بود لمیده تلویزیون مقابل چرمی یمبل روی

 ت سامیار رفت و گفت : سم به و آمد بیرون آشپزخانه زدختری ا،

 . افته می اتفاق خودش زمان توی چیزی هر نکن فکر بهش -

 : گفت و گرفت دستش از راو شربت  داداو  به را نگاهش سامیار
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  ؟ بود  چی سمتا  -

 :  گفت زهرخندی با دختر

 . گیتی -

  ؟ دوستی کامران با که وقت چند -

 . هست هشت ماهی -

 ؟ندیدمرو  تو من مدت این تو چطور -

  اومد نمی پیش موقعیتش و شدنمی نصیبمون افتخارش خب  -

 ؟ رفت کجا کامران  -

  بگیره شام شما خواب بودی ، رفت  -

 : گفت داری معنی لبخند با گیتی

 . کمی گرده می بر کامران که وقتی تا  باشی داشته دوست اگر  -

 :  گفت زهرخندی با سامیار

  ؟ خوبی دخترچه -

 :  گفت و شد پهن تر لبخندش سامیار حرفاین با گیتی

 نوش جون شربت رو بخور -

 کنار در هوقیحان و برخواست جا از گیتی ، کرد می نگاهش فقط سامیار اما نوشید راشربتش  تمام یک نفس و

 ، برد جلو امیارجلو برد که س را صورتش وقتی و کرد می نگاهش فقط سامیار اما . نشست مبل لب سامیار

 سرش وحشیانه سامیار اما کشید، جیغ بلند گیتی در فضای ساکت خانه پیچید ،  پشت از را موهایش سامیار

 :  گفت تنفر با و پاشید صورتش به راشربت  تمام و کشید عقب را سرش دوبارهو کوبیدکنارش عسلی میز روی را

 .فهمی ، می بیزارم خائن آدمای از -

 ریدغ سامیار سمت به کرد می گریه زیاد درد از که همینطور گیتی ، کرد پرت زمین روی را گیتی رحمانه بی باز و

 : 
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 . آشغال وحشی -

 :  گفت و برخواست جا از سامیار گفت را این تا

 ... ی دختره گفتی چی -

 تمدس:  گفت و کوبید در به مشتی عصبی سامیار . کرد فرار اتاقی داخل به و کشید جیغی ترس از گیتی اما

 . کشتمت برسه بهت

 انزب به بعد دقایقی گرفت تماس کسی با و رفت تلفن سمت به و کرد مکثی اما بنشیند که رفت مبل سمت به

 . شد صحبت ترکی مشغول

/  خب بسیار عجله کنید من خیلی وقت ندارم / / کنید پیدا ازش ردی تونستید/ ارمسامی / سلم: )  سامیار

 (  خداحافظ

 بری هم سنگ زیر ، آداالن کنم می پیدات:  گفت خودش با و کشید موهایش به دستی ، گذاشت که را تلفن

 . کنم می پیدات

 به تننشس برای گرفت، را دستش و شیدک درد از ی ناله ضربه شدت ازکه  کوبید دیوار به مشتی عصبانیت با و

 ، کرد باز را درو کرد نگاه چشمی توی از کشاند خانه در سمت به را او در زنگ صدای که رفتمی مبل سمت

 .با سه تا پیتزا مقابلش بود   کامران

 ... از اینم بفرمایین -

 ؟؟ شده یچ:  گفت و ماسید دهانش در حرفش ی بقیه سامیار هم در ی قیافه دیدن با اما

 .تو بیا هیچی  -

  ؟ کجاست گیتی:  گفت و بست سرش پشت را در کامران

 . اتاق اون توی  -

 در به ضرباتی بود قفل در اما شود اتاق وارد خواست ، رفت اتاق سمت به و گذاشت میز روی را پیتزاها کامران

 . زد

  ؟ کردی قفل درو چرا ؟ اتاق تو رفتی گیتی ، چرا -

 . بست سرش پشت را درو رفت داخل به کامران و دش باز اتاق در
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 مبل روی تلویزیون مقابل ، برگشت پذیرایی به و بست را دستش و برداشت کشی باند کابینی توی از سامیار

 ... ، کامرانکامران:  زد صدا را کامران بلند صدای با  و لمید

 . داد را جوابش اتاق داخل از بلند صدای با همکامران

 . داداش بخور شامت را تو دارم کار اینجا فعل من جان میارسا -

 . سست ی مرتیکه ، سرت تو بخوره : کارت غرید عصبی سامیار

 . شد خوردن مشغول و برداشت را پیتزاها از یکی

 امرانکو خورد در به ضرباتی که بود کار مشغولو بود پایش رویتاپش لپ و بود نشسته تختش روی اتاقشتوی

  ؟ داشتیکارم:  گفت و شد اتاق وارد داشت بر به شلوارکیک فقط که

 . نباشید خسته:  گفت و کشید هم در ابروی سامیار

  ؟ داشتیچیکارم ، تو هستم که خسته:  گفت و نشست کامران لب ی گوشهلبخندی

  ؟ شد چی بودم سپرده بهت که کاری ی نتیجه -

 می دنبالشداریم  بیخود ، مرده آداالن کنم می فکر که ه ، منمی بر  وقت خب ؟ سامیار عجولی تو چقدر  -

 . گردیم

 ؟ مرده کنی می فکر چی برا  -

 اونم ، کنه آیلر داغون اینجوری تونست می اتفاق یهفقط ، بود خرابخیلی خواهرش حال اینکه برا -

 . بود آداالنمرگ 

 . بدزدنش آسایشگاه از بده ترتیبی ، خوام آیلر می من -

 . سراغمون میادمستقیم  پلیس بزنه غیبش اون اگر آیلر ، به تو امروز حرفهای با ، شدی نهدیوو  -

 . خوامشمی ، نیست مهم م واسه  -

 :  گفت شیطنت با سینه به دستو زد تکیه در چهارچوب به کامران

 . کرد آیلر دفاع از دکتره اون امروز دیدی اینکه از شد غلغلک غیرتت حس نکنه ببینم -

 اگر آداالن ، کنم ش طعمه خوام می که اینه برای خوامش می اگر االن ، ، من هیچ وقت دوستش نداشتم هه -

 .کنم می مختومه ش را پرونده همیشه برای خودم که اون موقعست آیلر ، دنبال میاد باشه زنده
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 :  گفت و کرد پوفی کامران

 . ممیار  ت آیلر واسه و ترتیبش را می دم من ، دانی خود -

 :  گفت باز سامیار که رفت میبیرون  اتاق از داشت و

 . ببینم م خونه را توی دختره این ریخت خوام نمی دیگه ، ضمن در -

 . خوش ، دل خودمم زده ردش می کنم بره  ،  شبت باشه:  گفت برگردد سمتش  به اینکه بدون کامران

آیلر  از خندان عکسی که دوخت تاپ لپ به را هشنگا سامیار ، بست سرش پشت را در و رفت بیرون اتاق از و

 :  غرید لب زیرو بست را تاپلپ عصبانیت با بود بسته نقش صفحه روی

 . لعنتی بری در قسر نمیذارم -

@@@ 

 نمی محمد اما زد خواهد آیلر سر کردن پیدا برای را احتمالی های مکان ی همه پلیس که گفت علی اینکه با

 بود صبح دو تقریبا ساعت ، کرد همراهیش ناچارا علی و بزند سر را ها بیمارستان استخو می خودشو پذیرفت

و   آمد سمتش به نگران مادرش ، شد وارد محمد تا ، رفت خودشو رساند را محمد ، علی ، بازگشتند خانه به که

  ؟ کردید پیداش ؟ محمد شد چی گفت : 

 . ردنگ می دنبالش دارن دادیم پلیس به عکسش را ، نه -

 : گفت بود دلخور اوضاع کمی از این که صادق

  ؟ کنی فکر عاقلنه کم یه و برداری دست نتیجه بی ی علقه این از خوای نمی تو محمد -

 ؟ نتیجه ی بی علقه -

 :  گفت و برخاست جا از صادق

 فایده یب و نتیجه بی دونی نمی موردش در هیچی که دختری این به ت علقه میدونی خوب هم خودت ، آره -

 . ست

 :  گفت و کرد مکثی محمد

 دست ؟ کنم ، چیکار شدم عاشقش اما شدم عاشق عجوالنه کمی دونمم می ، کنم می درک را شما حرفهای -

 . منتونست ولی بگیرم تصمیم عاقلنه تونم می موضوع این با رابطه در کردم می فکر همیشه ،  نبود خودم
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 :  گفت و داد تکان تاسف روی از سری صادق

 چون اما ، توام انتخاباین مخالف گفتم بهت هم قبل زدم بهت حرفام را ، من شدی اسیرش افیون یه مثل  -

 . نشی پشیمون امیدوارم فقط می ذارم احترام انتخابت به دارم دوستو پسرمی

 . رفت اتاقش به و گفت این را صادق

  دلجویانه گفت :  پروین

  کنن می پیداش انشالله.  بخور شامت را بیا ، مداشت نگه گرم شامت را محمد پسرم -

 . بخوابم رم می ، نیست ام گرسنه  -

 . محمد -

  ؟ چیه -

 . بخیر ،شب بخواب برو هیچی -

 در صبح امروز که حرفهای به آیلر و و بود بیدار شب تمامو رفت نمی خواب اما ، بود کرده بهانه را خواب اینکه با

 مجرم آیلر یک و گفت می راست سامیار آیا اینکه و کردنش فرار ی نحوه به ، کرد می فکر بود شنیده موردش

 . خوابید و شد سنگین چشمانش که بود صبح نماز از بعد ، بود

&&& 

 ، یافت کتش جیب در آن را که گشت می موبایلش دنبال به عجله با و پرید خواب از موبایلش زنگ صدای با

 . داد جواب سریع خیلی که ودب بسته نقش موبایل ی صفحه روی علی اسم

  ؟ کردن پیداش ؟ شد، چی الو  -

  ؟ مجنون چطوری ،پسر گل سلم علیک -

  ؟ علی شد چی ، سلم  -

 :  گفت ی خنده با علی

 . دنبالت میام دارم شو حاضر ، باختی را قافیه پاک گویا نه -

 ؟ کردن پیداش  -
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 . کرده پیداش پلیس آسایشگاه از باالتر خیابون چندتا ، بابا آره -

  ؟ کجاست االن  -

 . کلنتری  -

 . بیا زود پس  -

 .میام دارم مجنون باشه  -

 و زد و صورتش دست به آبی ، بود صبح دقیقه ده و ۹ ساعت ، انداخت ساعت به نگاهی کرد قطع که را تلفن

 ه باک  یونتلویز  آشپزی ی برنامه تماشای مشغول و بود خانه مادرش تنها ، رفت بیرون اتاقش از ،  پوشید لباس

 :  گفت محمد دیدن

  ؟ مادر ری می کجا -

 . کلنتری بریم باید ، کردن آیلر پیداش گفت و زد زنگ علی -

 ؟ ری می علی با -

 . دنبالم میاد داره آره -

 :  گفت و رفت آشپزخانه سمت به و برخواست جا از پروین

 . بخور تو صبحونه بیا رسه می تا خب -

 .نشستو  کشید را عقب صندلی محمد

 :  گفت چای ریختن ضمن پروین

 . نباش نگران شه می درست ، کنی می اذیت خودت را داری خیلی محمد -

 . مامان -

 . جونم -

 دید؟ می اجازه ، اینجا بیارمش روزی چند خوام می  -

 :  گفت و گذاشت محمد مقابل را چای استکان پروین
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 اگر ، نداری نسبتی هیچ هنوز دختر ناو با تو ، باشه مخالف پدرت ممکنه ، ندارم حرفی من که دونی می -

 ،بفهمه فامیل از یکی و اینجابیاریش اگر مخصوصا ، میاره در حرف ت واسه ببینه دختر اون با را تو یکی

 داره اینکارش با محمد که زد غر و گفت متلک چقدر رفتنتون از بعد دیشب دونی نمی صابرت عمو همین

 خب ولی نیست سختگیری آدم پدرت می دونی که خودت را، امیلف آبروی هم بره می خودش را آبروی هم

 عمو ثانی در ، می ده نشون حساسیت تو کارای به و نسبت شه می ناراحت اونم بشنوه حرفا این از وقتی

 خواستگاری برای هم تو ، کنن ازدواج هم با قراره و کردن نامزد هم با محیا و علی که حاال داشته توقع صابرت

 ... تو ولی بذاری پیش پا عاطفه

  ؟ گفتن خودشون  -

 با هم علی خوبه کردهازدواج محیا با علی حاال که که گفت می ثریات عمه ولی گن نمی که خودشون خب نه -

 . که گن نمی مستقیم ولی رسوننمی منظورو هم خودشون خب.  کنه ازدواج عاطفه

 : گفت  زهرخندی با محمد

 . بگیرم تصمیم خودم زندگیم برای خوام می منم کرده انتخاب و داشته دوست محیا را خودش علی -

 :  گفت لبخندی با پروین

 . گیره نمی اشتباه تصمیم که دونم می دارم ایمان پسرم به من -

 .  کنید می حمایت ازم همیشه مثل که برم قربونتون الهی  -

 :  گفت و برخاست جا از محمد که امد در صدا به خانه زنگ

 . حافظخدا ، رفتم  من -

 . باش خودت محمد مواظب -

 :  گفت و نشست کنارش در و کرد باز را جلو در هم محمد که بود ش منتظر ماشین توی علی

 ؟ کلنتریکدوم -

 . شدی ادب بی ، چقد رفته یادت کردن سلم عاشق ، بچه تو -

 . دیگه بیفت راه ، سلم بابا خب خیل -

  نمیده دستور بهمون اینجوری هم مون فرمانده  -
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 . بیفت راه لطفا ، ببخشید  -

 :  گفت و کرد حرکتو کند جا از را ماشین علی

 سرکار ؟ بود رفته محیا -

 کلنتری؟ کدوم نگفتی.  دونم نمی آره ، یعنی -

 البته ، کلنتری بردنش و کردن پیداش نیمو هشت ساعت صبح امروز  ، آسایشگاه به نزدیک کلنتری  -

 . بردنش دستبند و اجبار با کههبر  خواستهنمی و کرده می مقاومت

 ؟ کرده فرار چی برای ؟ چیه دنبال دختر این فهمم نمی -

 ؟ بزنه حرف تونهنمی یا بزنه حرف خواد نمی دختر این -

 افسردگی دچارآیلر  . شده وارد بهش که شوکی برابر در روانیه واکنش نوع یه این ، بزنه حرف که خواد نمی  -

 . باشه خطرناک خیلی ممکن نشه درمان اگر که شدیدیه

 . میشه خوب دارو مصرف با  -

 می افتاده ش واسه اتفاقیچه دونستم  می اگر ، کنه نمی خوبدردشو  اما مسکن ش واسه فقط دارو نه  -

 یکس خواد نمی که اینه موضوع این بدی ، بیاد کنار باهاش و کنه هضم را موضوع تا کنم کمکش تونستم

 . کنه کمک بهش

 را ماجرا تویوته شه می که گفت ،کردم صحبت مافوقم با موضوعاین مورد در اداره رفتم که صبح زامرو من  -

عکسش  موضوع این صحت شدن روشن برای  آیلر مجرم گفتن مردا اون گفتی چون الحساب علی ، آورد در

 . میشه مشخص باشه دار سابقه اگر ، هویت تشخیص به دادم را

 ؟ می شه چی باشه اگر  -

 : گفت بعد و کرد مکثی علی

 . بشه عوض هواتو حال بذارمآهنگ یه خیال ، بذار بی ، دونم نمی  -

 . نشد بدلو رد بینشان حرف کلنتری به رسیدن تاو داد بیرون به را نگاهش محمد

 لنتریک سریی اتاق به که کرد صحبت نگهبان افسر موضوع با با رابطه در علی و شدند کلنتری واردبا هم  هردو

 .کردند راهنمایشان
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 . داد می آیلر توضیح شدن پیدا از برایشان سرهنگ و بودند نشسته سرهنگ میز نزدیکو  هم مقابلهردو

 درگیری باالتر کوچه تا چند دادن اطلع و گرفتن تماس کلنتری با ،نیمو هشت ساعت  تقرییا  صبح امروز -

 می کاری کتک دارن شدت به و شده درگیر جوان پسر چندتا با خانم اون دیدیم که فرستادیم مامور  ، شده

 . کنن

 نگران گفت :  محمد

  ؟ چی برای  -

 خانم اون که کنن سوار ماشینشون زور به خواستن می بعدم و شدن خانم اون مزاحم پسرا اون گفتن می مردم  -

  گردنش هم دیگشون یکی و شکسته پسرا زا یکی دست ،زده  کتکشون خوب وجدانا و شده درگیر باهاشون

 سرپ یکی اون ولی ، بستریه بیمارستان تویاالن خورده شکمش به که سنگینی ضربات خاطر به و دیده آسیب

 به و شده هم درگیر ما سربازان از یکی با بیارنش می خواستن ما مامورای ، وقتی بازداشت االنو  بهتره حالش

کلنتری بیارنش دستبند با و کنن کنترلش تونستن خانم مامورای از دوتا سختی به ، رسونده آسیب هم سرباز اون

. 

 ؟ ببینمش تونم می   -

 . بیارنش می گم االن -

 گشاد مردانه مشکی چرم کت یک و مردانه جین شلوار یه ، شد اتاق وارد خانمی مامور همراه آیلر به بعد دقایقی

 و برخاست جا از دیدنش با محمد ، بود بسته دستبند با دستانش و شتدا سر به سیاه کله یک ی اضافه به

 : گفت ناباور

 آیلر ؟  -

  داد محمد به را نگاهش و کرد بلند آیلر سر

 ؟ خوبه حالتتو ؟ ریختیه چه این  -

 گفت :  سرهنگ

 . الل کردیم فکر هم ما ، نزد حرف کام تاالم ولی بزنه حرف تا کردیم کاری هر ، زنه نمی حرف -

 آرام به سرهنگ گفت :  علی
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 . بیماریشه خاطر به اونم ، نزده حرف یکی دوماهی هست که خانم این جناب سرهنگ  -

 :  گفت و دادسرهنگ به را نگاهش محمد

 . ببریمش تونیم می -

 کنید که تحویلش گرفتید . امضا اینجا را باید فقط ، حتما  -

 به نگاهش  و بود کرده کز در کنار عقب آیلر صندلی و بود نشسته کنارش در محمدو  کرد می رانندگی علی

 :  گفت و کرد نگاه عقب به محمد ، بود خیابان

 .آیلر  -

 :  گفت باز محمدو  چرخید محمد سمت آیلر به نگاه

  ؟ نیست سردت ؟ خوبی -

 :  گفت محمد باز که کرد می نگاهش تفاوت آیلر بی

  ؟ افتاده چه اتفاقی برادرت رایب ؟ شده چی گفتی می کاش ، زدی می حرف کاش -

 . چرخید بیرون سمت آیلر به سرد نگاه

 . آیلر خانم : علی

 :  گفت و آیلر انداخت به نگاهی نیم آینه از علی ، آیلر باز نگاهش را به آنها داد

 دااعتم کس هیچ به بلکه محمد فقط نه ، ندارید اعتماد محمد به شما کنم می احساس آیلر خانم ببینید -

 دیگه بار یه خوام می ازتون ولی ، خوردید نارو زیادی آدمای از زندگی تو که اینه خاطر به شاید این و ندارید

 یدبکن فکرش را که چیزی اون از بیشتر محمد ، نشید پشیمون وقت هیچ دیم می قول بهتون ، کنید اعتماد

 . کنه می حمایت ازتون و داره دوستون

 :  گفت و دکر  نگاه عقب به باز محمد

 ومیلز  هستم من وقتی تا ، بکنه تونه نمی غلطی هیچ  رفعت سامیار  ؟ ترسیدی چی از ؟ کردی فرار چی برای -

 . بترسی آدم اون از نداره

 پشت علی ، کشید موهایش به دستی کلفه و چرخید جلو سمت به محمد ، دادبیرون به را نگاهش آیلر باز

 . شد متوقف قرمز چراغ
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 هردو به نگاهی آیلر نیم ، که از ضبط پخش می شد شکسته بود آهنگی کم صدای ماشین را  ساکت فضای

 محمد ، دویدن به کرد شروع ها ماشین جهت خلف بر و شد پیاده ماشین از و کرد باز را در و باالفاصله  انداخت

 دوید دنبالش بهو  شد پیاده ماشین از ، خدا یا گفتن با هم

 : زد می دوید و صدایش لر میآی دنبال به  محمد

 ؟ بری خوای می کجا دختر... آیلر واستا....آیلر   -

 عصبانیت با محمد ، افتاد محمد بغل توی و شد کشیده عقب آیلر به که گرفت را دستش و رسید بهش باالخره تا

 :  زد فریاد سرش بر

  ؟ کردی ستدر  خودت واسه که ی قیافه و ریخت این با اونم بری، خوای می کجا -

 همینطور علی ، برد علی ماشین سمت به و گرفت را دستش محمد،  گرفت آرام محمد عصبانیت دیدن آیلر با

 گفت : پایید می را آنها آینه از که

 . خوره می رقم خیابون وسط رمانتیکی های صحنه عجب ، له له او  -

 . نشست کنارش در هم دشخو و شود سوار کرد مجبور آیلر را و کرد باز را عقب در محمد

 :  گفت شوخی به علی

 . دالور نباشی خسته -

 :  گفت و کرد نگاهش اخمی با محمد

 . مون خونه برو -

 ؟ نمی ریم آسایشگاه مگه ؟ جان -

 . منتظرمونه ناهار برای مادرم ، ما خونه برو نه -

می  هم دور یه کنم کف بینم می من که های شماره این با ، مونده کلی هنوز ، بشه سبز کن ، صبر اوکی  -

 . کنید بازی هوا به گرگم هم با تونید

 :  گفت آرام می داد فشار محکم را بود دستش در آیلر که دست که حالی درو حرص با محمد

 . کشتمت کنی فرار دیه بار یه -
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 چراغ هباالخر  ، داد بیرون به را نگاهشو  کشید بیرون محمد دست از را آیلر دستش ، کرد نگاهش خشم با و

 . کرد حرکت علیو شد سبز

★★★★★ 

 آیلر را دست دستش یک با که حالی در محمد ، رفت کارش ی بهانه به و رساند خانه به آیلر راو  محمد ، علی

 خودش پروین ، خانه در شدن بسته صدای با ، شدند خانه حیاط وارد و کرد باز را در دیگرش دست با بود گرفته

 . رساند حیاط به را

 ... عروس قربون ،  اومدید خوش ، خیلی اومدی محمدم  -

 .شد  ماتو  ماسید دهانش در حرفش ی آیلر بقیه دیدن با ولی

 . نیست مناسب لباساش کم یه فقط ، هستن آیلر خانم ایشون  مامان -

 :  گفت و آمد سمتشان به و آمد خودش به پروین

 .  تو خشکلی چقدر ، دخترم برم قربونت الهی -

 :  گفت و کشید آغوش در رایلر آ  و

 . میشی ماه بپوشی هم خشکل زنونه لباس یه -

 . تفاوت بی و بود سرد ها محبت ابراز این تمام برابر آیلر در اما

 . مامان -

 . دخترم بریم بیا ؟ کنم چیکار باید دونم می ، خودم پسرم چشم -

 های ماهی به را نگاهشو  نشست حوض بل سردرگم و خسته محمد ، برد خودش با و گرفت آیلر را دستو 

 وسط در زیبایی حوض با داشتنی دوستو بود باصفا اما بودقدیمی چند هر شان خانه ، داد حوض درون قرمز

 . سنگی نمای با طبقه دو ساختمانی و  شد می زیبا و سرسبز تابستان فصل در که بزرگیی باغچه و حیاط

  داد جواب سریع علی شماره دیدن با ، خورد زنگ موبایلش که بود ماهی ها مات نگاهش

 . سلم الو -

 :  گفت مسخرگی با علی

 ؟ کنی می سلم شدی مودب شده چی سیاهت، چشمون دو به ماهت روی به سلم -
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 . بزن حرفت را شد تموم بازیت مسخره وقت هر -

 . آوردم دست به آیلر خانم مورد در اطلعاتی همین االن یه  -

  ؟ چی  -

 .  می زدی حرف باهاش فارسی زبون با الکی اینهمه . نیست ایرانی اصل شما ر خانمآیل این -

  ؟ کجاییه پس نیست ایرانی اگر  -

 دو هر بعد تقریبا دوماه  و شدن ایران وارد  آدالری آداالن برادرش همراه به قبل ماه ،چهار ترک خانم این  -

 اجرام پیگیر هم محلی پلیس ، دن می پلیسش تحویل و کنن می پیدا جنگلبانا را خواهره که ، زده غیبشون

 چون ولی ، رشت شهر تو آسایشگاه یه به می فرسته اون را و  شه نمی دختره هویت کردن مشخصو

 آسایشگاه به فرستن می آیلر خانم ، نداشتن خالی تخت و بودن ساز و حال ساخت در رشت آسایشگاه

 دتاقاع  نشده برادر و خواهر این شدن گم پیگیر ایران توی نه ترکیه توی نه کس هیچ چون و ، تهران توی شما

 و نیک می چاپ روزنامه تویآیلر خانم  عکس جنابعالی اینکه تا نشده کردنشون پیدا پیگیر هم کسی هیچ

 . سراغش میان نفردو 

 ؟ نیست بلد فارسی گی ، می کن صبر  -

 . شاید  -

 نشون درست واکنش دادیممی بهش که دستوراتی یا من حرفهای هب اینکه یکی ، بلده که دارم حتم ولی  -

 . زدن حرف باهاش فارسی زبون با و شناختنش می آسایشگاه اومدن که مردا اون اینکه دوم می داد

 . بشه کلم هم ایرانیا با نمیاد خوشش فقط ، بلده فارسی پس خب  -

 : گفت محمد و خندید خودش و

  ؟ فهمیدید چی رفعت سامیار این مورد در -

  ؟ بود چی اسمش  بود باهاش که یکی اون ، نیست موجود ی سابقه سو هیچ فامیل و اسم این با -

 ادهافت برادرشآیلر و  واسه که اتفاقی مورد در  ، گم می بهت می پرسم بدونه قانعی دکتر شاید  ، دونم نمی  -

  فهمیدید؟ چی

 رسونم می استحضارت به فهمیدم اینکه محض به یمکرد شروع تازه تحقیقمون را ، هنوز ، نفسم عشقم -

 . عزیزم
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 . مسخره گمشو برو -

 . کرد قطع را تلفنش و

&&&&& 

 هک کشید می را کسی آمدن انتظار و بود نشسته ماشینش درون شهر شمال در زیبای و بلند ساختمان مقابل

 ساختمون همین توی هنوز ، بود درست حدسم:  گفت و نشست ماشین درون کامران و شد باز در باالخره

 .واحد هفتصد و دو   ی هفتم  طبقه ، داره سکونت

 . برگردم تا بشین پس -

 هاینک از قبل ، هفتم رساند ی طبقه به را خود آسانسور توسط ، رفت ساختمان سمت به و شد پیاده ماشین از

 فته ی بچه دختر توسط در که نکشید طولی انتظارش ، زد را زنگ بعدو کشید عمیقی نفس بزند  را  واحد زنگ

 . شد باز ی ساله

 . بفرمایین سلم -

  ؟ چیه خشکلی، اسمت دختر چه ، سلم  -

 . عسل -

  ؟ ست خونه مامانت عسل -

  آره  -

 :  شنید را زنی صدای که

  ؟ در دم کیه ، عسل -

 . سامیار: گفت ناباورو خورد جا سامیار دیدنو  در جلوی آمدن با زیبا و جوان زنی

  ؟ شما خوبید ، خانوم یهست سلم -

 . بنویس مشقات  را  اتاقت تو برو تو مامان جان عسل -

 . باشه -

 :  گفت هستی ، عسل رفتن از بعد
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 اینجا؟ اومدی چرا ؟ خوای می چی -

 . داخل بیام کنی نمی تعارف  -

 . شد خانه وارد سامیار ، رفت کنار در جلوی از بعدو  کرد مکثی هستی

 :  گفت و انداخت  خانه به نگاهی خریدارانه

  ؟ کردی اجاره یا خودته مال ، اومدخوشم ، قشنگه خوبه ،  -

 . باشی اومده خونه خرید برای کنم نمی فکر -

  ؟ سالشه چند دخترت -

 . بزن حرفت را  -

 :  گفت دیگری شیطانی لبخند با سامیار

  ؟ کدومشونه ی بچه -

 . شو خفه  -

 ؟ می پری آداالن با باز شنیدم : گفت و کرد رها مبلی روی را خودش و خندید سامیار

 . شنیدی اشتباه  -

 ؟ ایران االن آداالن دونی می -

  ؟ چی که خب  -

  ؟ آداالن گرگ توله بچه این داره حقیقت راستی ، نزده سر تو به احیانا -

 :  گفت کند کنترل را صدایش کرد می سعی که حالی درو نشست مقابلش هستی

 . آداالن مرد اون باشم دیده عمرم تو مرد یه اگر  ، بود آداالن ی بچه کاش -

 :  گفت و خندید بلند سامیار

  بود داری خنده جک ، اومد خوشم -

 . جک تو مثل نامردای واسه بودن مرد -
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  :گفت و کشید هم در ابروی سامیار

 یخبر  ازش تو شاید گفتم ، گردم می دنبالش دارم منم و شده گور به گور ایران اومده اینکه از بعد ماه دو -

 . بودی ش معشوقه روزی  یه تو باشه چی هر آخه ، داری

 . گفتم نمی تو به داشتم هم خبری  -

 : گفت کرد می نگاه را دیوار روی های تابلو و زد می قدم که حالی درو برخواست جا از سامیار

 . مرد آداالن کنی می فکر همین برا نداری خبر از هیچی تو  -

 . مطمئنم کنم نمی فکر -

 می خواستم با آیلر خواهر آداالن ازدواج کنم .می دونی  -

  ؟ چی که خب نه نمی دونستم ،  -

  ؟ کرد چیکار من آیلر با دونی می  -

 : گفت و چرخید او طرف به سامیار  ، کرد می نگاهش فقط هستی

 هستم خواهرش خاطرخواه که گفتم بهش و آداالن پیش رفتم . عاشقمه اونم گفت ، داره دوستم که گفت  -

 چیزو همهآیلر  ، ازدواج مراسم قبل روز دو  ، کرد قبول اما گذاشت شروطو شرطم واسه کلی ، خوامش می و

 . کنهازدواجباهام تونه نمی که گفت من به و زد بهم

  ؟ چرا -

 اجازه آداالن رفتم می دیدنش به هم وقتی ، نگفت اما کردم التماسش چقدر هر ، نگفت بهم دلیلش را  -

 ، کردن می رفتار اینطور من با اونا که بود شده چیفهمیدم نمی ، بودم ریخته هم به پاک ، ینمشبب دادنمی

  کردن پیدا رودخونه توی از برادرم را جسد بعد روز دو

 !!!کامیار :  گفت ناباور هستی

 گفتن می شاهد نفر چند.  رودخونه توی بودن انداختهجسدش را  و بودن برادرم را کشته  کامیار ، ، آره  -

 . بود آداالن علیه بر شواهد ، کرده کاری کتکو شده درگیر آداالن کامیار با

 نمی را همدیگه هم سال به سال کامیار شاید و تو ، بودن برادر تا دو مثل هم با آداالنکامیار و ، ممکن غیر -

 . دیدن می را همدیگه باید روز هر آداالنکامیار و ولی دیدید
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 فهمیدم که بود اون از بعد و شد تبرئه وکیلش کمک و بازی پارتی با آداالن دونی می ولی ، ممکن چیزی هر -

 نواییو نون به خودشون ، ثروتمون و ما توسط که بوده این کامیار برای با آداالن دوستی سالهای این تمام

ونه ی ما باز شد فقط ، وقتی پاش به خ کردن بازی نقش مون واسه سال اینهمه خوب برادر و خواهر ،  برسن

 یه بادیگارد بود ولی وقتی از خونه ی ما می رفت صاحب یه شرکت شده بود .

 . شه نمی باورم  -

 :  زد فریاد عصبانی سامیار

 هک کسی اون بدبخت ، نه کرد حمایت ت بچه و تو از آداالن بار یه فقط اینکه برای ، شه نمی باورت چی برای -

 ، ریبب آبروشو خواستی می و بودی کرده شکایت تو ، بود آداالن شخصی لوکی تو دامنتو گذاشت گند این

 مبادا تا کنه سر به دسترو  تو خواست آداالن از همین برای دونستمی اون از چیزا خیلی آداالن وکیل

می  ؛ فقط تو به آپارتمان این و پول مقدار یه دادن با و کرد حمایت تو از آداالن اگر ، بشه فاش اسرارش

 ازیس سند با که نامردش وکیل همون ، کنه کم وکیلش سر از شرتو تا کنه ایران راهی ترکیه ازرا  تو خواست

 .کرد  تبرئه دادگاه تویآداالن ،

 . آمد کنارش به عسل که داشت زیر به سر هستی

  ؟ شده چی  مامانی، -

 ؟ بیرون اومدی اتاقت از چرا ، عسلکم نشده چیزی  -

  ؟ زنه می ددا سرت آقا این چرا  -

 . رفت باال صداشو شد عصبانیکم یه آقا اینکنم می صحبت هم با داریم ما ، نیست چیزی  -

 :  گفت و شد آرامتر کمی سامیار

 . نزنم داد دیگه می دم قول ، خانم عسل خوام می معذرت -

  عزیزم اتاقت توی برو -

  ؟ قهوه یا می خوری چای:  گفتو داد سامیار  به را نگاهش هستی و رفت اتاقش به عسل

 . آب لیوان یه فقط -

:  گفت و نوشید یک نفس را آب تمام سامیار ، برگشت پذیرای به آب لیوان یه باو  رفت آشپزخانه به هستی

 . ممنونم
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  ؟ خوای می چی من از  -

 . باشی داشته خبر آداالن از تو شاید کردم می فکر  -

 مردونگی از غیر چیزی آداالن محبت همه اون کنم باور نمتو نمی ولی.  ندیدم آداالن که سال پنج من ، نه  -

 . باشه کامیار مرده که کنم نمی باور.  باشه بوده انسانیت و

 . شد شکسته بغضش و نشست مبل روی و

 :  گفت و شد خیس اشک از هم سامیار چشمان

 دیگه پدرم ، نداره خوشی زرو و حال مادرم ، زدن زخم دلمون به آیلر بدجور و آداالن ، کنم نمی باور منم -

 یتو شب تا صبح کامیار ، عکس به زنه می زل می شینه صبح تا شب ، نداره زندگی و کار واسه ی انگیزه

 . گذرونه می کامیار ساعتاش را دفتر شرکت توی

 :  گفت و زد زانو زمین رو هستی مقابلو 

 باشه.  کن خبر منو آوردی بدست ازش خبری یا سراغت اومد آداالن اگر میدم کامیار قسمت خون به رو  تو -

  ؟

  باشه:  گفت وآرام دادتکان سری هستی

 . کرد ترک را هستی ی خانهو گذاشت عسلی میز روی را کارتش سامیار

&&& 

 یک با دوخت خوش آبی ی پارچه شلوار یه ، بود  پوشیده بود داده او به پروین که را محیا های لباس ازآیلر یکی

ا بلند و کلوش آستین سفید تونیک  می بیرون موهایشو  شد نمی آیلر بند سر روی که آبی روسرییک نسبتا

 یمبل روی تلویزیون روی به رو پذیرای توی ، زد نمی دست روسری به خودش کرد نمی مرتب پروین تا که ریخت

 می را او  آشپزخانه توی از که ورهمینط هم محمد ، بود پایش زیر قالی نگارهایو  نقش به نگاهشو  بود نشسته

:  فتگ و کشید بیرون دستش از راچاقو عصبانی پروین که کرد می کمک مادرش به ساالد کردن درست در پایید

  ؟ زنی می دختر مردم دید یا کنی می درست ساالد داری ، ببینم من به بده

 . نکنه فرار یهو مراقبشم مامان  -

 . ببینم بیرون ، برو سفید چش ، خودت جون آره -

 :  گفت خنده با محمد
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 ؟ تابلوم خیلی -

 . بشه حاضر ناهار تا بخوره کم یه ببر میوه بیا.  حیا بی ی پسره ، خیلی  -

ظرف  ، رفت پذیرایی به دستی پیش دوتا با و برداشت را میوه ظرف محمد ، کرد بیرون آشپزخانه از را محمد و

 :  گفت و آیلر گذاشت مقابل عسلی میز روی را میوه

  ؟ داری دوست چی میوه -

 :  گفت و آیلر گذاشت مقابل بشقابی

 . بگیرم پوست ت واسه یا می خوری خودت -

 . کردی می نگاهم زدم می حرف باهات قبل حداقل ، کرد نمی هم نگاهش آیلر اصل

 :  گفت محمد و داد محمد به را آیلر نگاهش

 تدوس آیلر من خیلی ؛ کنی اعتماد کسی به تونی نمی گهدی چون بزنی حرف خوای نمی تو بود علی با حق -

 . بکنی تصورش را که چیزی اون از بیشتر دارم

 اشتگذ بشقاب تویو  گرفت آیلر پوست برایو  برداشت را سیبی محمد و دوخت قالی به را نگاهش آیلر دوباره

 . آیلر گرفت سمت به را بشقاب و

 . دیگه بگیرش  -

 :  گفت لبخندی با محمد ، کرد یم نگاهش آیلر فقط

 زدی نمی پس سیب می آوردن ت واسه که های میوه بین از آسایشگاه توی داری دوست سیب که دونم می -

. 

 :  گفت پروین که شد زده خانه زنگ

 . پسرم کنی می باز در را  محمد -

 .آیلر  بگیر -

 . رفت یفونآ سمت به در کردن باز برای محمد و گرفت دستش از را آیلر بشقاب

  ؟ پسرم کیه -
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 . عاطفه و محیا  -

 : گفت متعجب و آمد بیرون آشپزخانه از پروین

 ؟ باهاشه هم عاطفه -

  آره  -

 در حال بگو بخند وارد شدند  وعاطفه محیا

 . داداش سلم مامان سلم  -

 . محمد اقا سلم ، عمو زن سلم -

  ؟ خوبن اینا مامان ، جان عاطفه اومدی خوش ، سلم -

 . بیام کرد اصرار محیا شدم مزاحم که ببخشید ، رسوندن سلم ، ونممن خوبن  -

 . دخترم اومدی خوش ، کردی کاری خوب -

 . کرد نگاه محمد به متعجبو خورد جا ، دید آیلر را و شد پذیرایی وارد تا محیا

 .آیلر :  گفتآرام محمد

: فتگ و رفت طرفش به محیا که کرد می گاهن قالی به مات هم باز و بود گذاشته میز روی را سیبش آیلر بشقاب

 . اومدید خوش خیلی ، آیلر خانم سلم

 محمد خواهر هستم محیا من: گفت و نشست مبل روی کنارش در محیا ، کرد نگاه محیا به و کرد بلند آیلر سر

. 

 . آیلر خانم سلم  -

 .چرخید عاطفه سمت آیلر به نگاه

 . ما عموی دختر ست عاطفه هم ایشون -

 :  گفت و نشست باز محمد

  ؟ خبرا چه -

 :  گفت کنایه با محیا
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 . شماست دست که خبرا -

 . کنید می کار روزنامه دفتر توی که شماست دست خبرا  -

 . امانو امن در شهر نیست خاصی چیز ، گی می را خبرا اون آهان  -

 . خداروشکر خوبه  -

 خونه نیست که غریبه خونه باش راحت درآر اروپوشت ر  هم تو ، عاطفه بیام و کنم عوض لباس می رم من -

  آیلر جان مثل عموته

 .رفت غره چشم محیا به اخمی با محمد

 عاطفه با لبخندی جواب محیا را داد : 

 . جان محیا راحتم  -

 . بدون خودت خونهاینجارا  ، عزیزم باش راحت هم تو آیلر جون ، تون بااجازه  -

 ردوا سرس پشت محمد که بود نبسته را در هنوز ولی رفت اتاقش سمت به و داد تحویل محمد به الکی لبخند و

  ؟ مرگته چه:  گفت و بست را در و شد

  ؟ زدنه حرف طرز چهاین.. وا  -

 ؟ زدنه حرف طرز این چه ، بپرسم تو از باید من اینو  -

  ؟ گفتم چی مگه -

 را تو زدن کنایه نیست که احمق اما ریخته بهم روانی روحی نظر از درسته ،  بگی خواستی می چی دیگه  -

 . نفهمه

 ؟ شد خوب ، ببخشید بابا خب خیل  -

 . خوام می معذرت منم:  گفت و شد آرامتر کمی و کشید موهایش به دستی محمد

 . نیست ایرانی گفت می علی:  گفت محیا که برود بیرون اتاق از خواست و

 . همید خانمش به کامل کارش را گزارش که آقا علی به باریکل -

 . میپرسم ازشمیشم  پیله میزنم زنگ من بابا نه  -
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  رفت بیرون اتاق از و داد تکان سری محمد

 . دیوونه عاشق ؟ چی یعنی خب وا  -

 . خندید خودش و

 می پوست آیلر پرتقال برای داشت که محمد برای و انداخت محمد آیلر و به نگاهی آمد بیرون اتاقش از محیا

  ذلیل زن:  گفت امآر  و درآورد شکلکی گرفت

 . رفت آشپزخانه به و

 ؟ مامان خوای نمی کمک -

 . کنکمک عاطفه به برو ، مادر نه  -

  ؟ رفت کجا  -

 . رفت خودش  و نذاشت عاطفه ، بیارم ترشی زمین زیر تو از رفتم می داشتم  -

 . می رم االن آهان  -

 توجه ی ذره از آیلر دریغ ولی زد می ر حرفآیل با آرام داشت محمد ، رفتبیرون آشپزخانه از و برداشت خیاری و

 که  بود آب مات نگاهش و بود نشسته حوض لب عاطفه ، رفت حیاط به و داد تکان تاسف روی از سری محیا ،

 ؟ خانما خانم کردی می فکر چی به: گفت و گرفت چشماش را و شد نزدیک بهش سرش پشت از محیا

 . هیچی به  -

 . مخملیه گوشام که خودت ، منم جون آره : گفت و نشست در کنارش محیا

  دارید؟ ترشی چقدر هم شما گم می -

 . کردی عوض بحث را تو قبول باشه  -

 :  گفت و کرد مکثی و

  ؟ دلخوری محمد دست از -

  ؟ چی -
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 وقتی از ، داریم خبر همدیگه راز از هردومون که ساله ده ، نداشتیم را اینحرفا هم با که ما ، عاطفه کن بس  -

 . همدیگه اسرار محرم شدیم گفتیم ، بهم دالمون را راز بود سالمون پونزده

 خواست خلف بر که کنیم مجبور آنها را  تونیم نمی هم ما ، بگیره تصمیم زندگیش برای داره حق کسی هر  -

 . برن دلشون

 . ست بچگانه ی علقه یه دختر این به ش علقه ، کنه می اشتباه داره محمد  -

 الکی تصمیم که نیست ی بچه و بوالهوس آدم محمد دونی می خوب هم خودت ؟ می زنی حرف را این چرا -

 . بگیره

 . ببخشش تو  -

 . کنم می دعا خوشبختیشون واسه من ، ببخشمش که کرده چیکار مگه -

 :گفت و گرفت را عاطفه دست لبخندی با محیا

  ستمهربونیا این عاشق هم ، خدا عاطفه مهربونی خیلی تو  -

 :  گفت و خندید هم عاطفه

 . ببریما ترشی یه اومدیم مثل ، بابا خب خیل -

 .برگشتن داخل به دو هر و

 خواستن آیلر هم و محمد از بعد و کردند کمک بهش هم عاطفه و محیا که بود سفره انداختن حال در پروین

 ، نشنید کرد صداش محمد هم چقدر هر ، بود تلویزیون خاموش ی صفحه به نگاهش آیلر مبهوت ولی بیان

 .بیارش برو محیا:  گفت پروین

 . ست بچه مگه:  گفت آرام اما غرلند با محیا

 . چرخید عاطفه سمت آیلر به نگاه که گرفت را دستش و آیلر رفت کنار به و کرد نگاه محیا به اخمی با عاطفه

 . سفره سربریم  ، حاضره ناهار  -

 ، نشست عاطفه کنار در بود شده پهن زمین روی که ی سفره سر ، شد همراه هعاطف با و برخاست جا آیلر از

 .بود نشسته سفره راس در پروین ، کنارش در محیا و بود مقابلش محمد

 . بکشم ت بده واسه بشقابت را آیلر جان -
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 پیش دستی کرد و گفت :   عاطفه

 . کشم می ش واسه من عمو زن -

 :  گفت و گذاشت آیلر مقابل را خورشت و پلو عاطفه

 که منم ، میشی دائمش مشتری امتحانش بار یه با ببندم شرط حاضرم ، نداره حرف عمو زن های فسنجون -

 . دارن فسنجون امروز فهمیدم کشیدم بو ، سرشون شدم خراب بینی می

 . چشمم سر قدمتت ، برم قربونت الهی :  پروین

 آیلر  : محمد

  بود ایشغذ بشقاب روی مات آیلر نگاهش اما

 : گفت آرام و گرفت آیلر را دست عاطفه

 . میشه سرد داره ناهارت  -

 . خورشت یا ماست بدون خورد می سفید برنج فقط اما شد مشغول و برداشت را قاشقش آیلر ناچارا

 ؟ نداری دوستآیلر فسنجون : محیا

 :  گفت آرام محمد ، نداد او به آیلر اهمیتی اما

 .بذارید راحتش -

 و برداشت را بشقابش آبی لیوان نوشیدن از بعد و خورد را برنجش آیلر تمام ، خوردند را ناهارشان سکوت در و

 . کردند می نگاهش فقط بقیه و رفت آشپزخانه سمت به

 . کن کمک بهش برو محیا :  پروین

 . باشه راحت بذار ، بشین نه :  محمد

 سد و  پرید جا از محمد که رفت می خروجی در سمت به داشتو آمد بیرون آشپزخانه آیلر از بعد دقایقی

 :  گفت تندی با و شد راهش

  ؟ ری می کجا -

 . ترسونیش می ؟ کنی می اینطوری چرا محمد.....ا :  پروین
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 . بشین اونجا برو محمد: 

 : گفت و کشید هم در ابروی محمد ، زد زل چشمانش به و ایستاد همانجا آیلر لجوجانه اما

 کاری اون وگرنه گفتم چی فهمیدی ، بیاری زبون به و بگی باید خوای می چیزی اگر ؟ خوای می یچ ؟ چیه  -

 ، برو گم می من که کنی می کاری را اون یا خوای می چی میگی یا حاال خب ، دی می انجام گم می من که

 . آیلر آدالری خانم بشین اونجا

 :  گفت محمد که کرد می نگاهش متعجب و کشید هم در آیلر ابروی

 . بشین برو -

 . رفت حیاط به و کشید موهایش به دستی عصبی هم محمد . نشست و رفت مبلی سمت به آیلر ناچارا

 و مدآ بیرون بود خوردن زنگ حال در که موبایلش با محیا که بود خانه در به نگاهش و بود نشسته پلکان ی لبه

 :  گفت

 . داداش قانعی دکتر -

 . داد جواب سریعو گرفت را گوشی محمد

 .  دکترسلم  -

  ؟ هستید خوب.  سلم  -

  ؟ چطورید شما ، ممنون -

 :  گفت دلخوری با قانعی

 ؟ تون خونه بردید بود شده که پیدا دخترو اون شما نیکان دکتر ، عالی مرحمت به  -

  . بشه هترب حالش شاید باشه آسایشگاه محیط از بیرون روزی چند اگر گفتم خودم با ،  دکتر آقای بله  -

 چه هر ، بکنید اینکارو نداشتید حق اصل شما ، نیکان دکتر کردید عمل آسایشگاه قوانین برخلف شما ولی  -

 . بیارید آسایشگاه به دخترو اون سریعتر

 آیلر مهمان حاضر حال در ولی کنم می درک را شما ناراحتیو هستم اشتباهم متوجه من قانعی دکتر اقای  -

 . بیارمش هک تونم نمی ماست

 بدید ؟ ادامه تون خونه توی دخترو اون درمان روند خواید می پس -
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 . آسایشگاه میارمش فردا نه  -

 . بکنید اینکارو االن همین بهتره  -

 . میارمش صبح فردا ، متاسفم  -

 . که واقعا:  گفت عصبی قانعی

 . کرد قطع را تلفن و

 . زدیا حرف باهاش بد خیلی -

 . سننه رو تو:  گفت و چرخید محیا سمت به محمد نگاه

 .که واقعا ، محمد واااا -

 . رفت داخل به ناراحتو

 . کنم تحمل باید هم اینارو حرف نیستا خورد اعصابم کم خودم -

★★ 

 زدند می حرف هم با عصرانه خوردن ضمن و بودند نشسته هم دور پذیرای توی همگیو  بود عصر شش ساعت

 کرد می نگاهشان آیلر فقط اما خندید می و کرد می آیلر تعریف برای محمد بچگی شیطنتای از بیشتر پروین ،

 با که بود تلویزیون به نگاهش توجه بی محیا اما کرد می همراهیشان حرفی یا لبخندی با گاهی هم محمد ،

 . اومد بابا:  گفت خانه در شدن بسته صدای شنیدن

 به و برخاست جا از هم پروین ، شدند وارد پدرش با بخند بگو حال در و رفت بیرون پدرش از استقبال برای و

  رفت طرفشان

 . نباشید خسته ، آقا سلم پروین : 

 . ممنون ، سلم :  صادق

 . بابا سلم:  گفت و برخاست جا از هم محمد

 :  گفت کنایه با آیلر بود به نگاهش که حالی در صادق

 . دکتر آقای سلم -
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 . برخاست جا از آرام بود صادق روی به نگاهش که حالی در آیلر هم

 . هستنآیلر خانم  ایشون  -

 . اومدن خوش خیلی... بله  -

 دلش نزنید حرفی وقت یه ماست مهمون دختر این آقا:  گفتآرام پروین و داد پروین دست به را کتش اخمی با و

 . بشکنه

 . رفت دستشویی سمت به و کرد نگاه را همسرش غلیظ تری اخم با صادق

 آرام گفت :  محمد

 .آیلر  بشین -

 خودشآیلر به که داد تکان صورتش جلوی دستی محمد ، بود پایین نگاهش بود و ایستاده آیلر همینطور اما

 .نشست و آمد

 در صادق ، داد دستش به ی حوله صورتش و دست کردن خشک برای پروین آمد، بیرون دستشویی از صادق

 : گفت رفت می بیرون سمت به که حالی

 . دارم کار باهات بیرون بیا محمد  -

 ار  تندش نگاه ، صادق شد نزدیک بهش محمد که گفت می ذکر لب زیر مدام و بود نشسته چوبی تخت ی لبه

 :  گفت و برخاست جا از و داد محمد به

 . کردی می فکر ما آبروی به نبودی خودت آبروی فکر اگر پسر تو -

  ؟ کردم چیکار مگه -

 یبرداشتو  ست گرفتی چیکاره  نیست معلوم که مریض دختر یه دست ، بکنی خواستی یم چیکار دیگه  -

 ؟ گن می ما مورد در چی ببینن ها همسایه اگر نگفتی.  خونه آوردیش

 باهاش و ببیندش هم شما تا اینجا آوردم را دارم دوستش که دختری ، نکردم که شرع خلف ناکرده خدای بابا -

 . کنه بهتر شو روحیه شاید کردم فکر ضمن در ، بشید آشنا

 ؟ خونه میاری گیری می دستشون را  نباشه خوب حالشون بیمارات از کدوم هر تو ببینم.... استغفرهللا  -

 :  گفت و انداخت زیر به سر محمد
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 . برممی اینجا از اونو حاال همین ، متاسفم -

 :  گفت صادق که برود خواست و

 . کن صبر -

 . بله  -

 . ببرش فردا ،بره ما پیش از چرکین دل خوام نمی ، ماست مهمون هست که سیک هر دختر اون  -

 :  گفت لبخندی با محمد

 . پدر ممنون -

★★★ 

 :  گفت پروین کشید غذا از آیلر دست وقتی ، خوردند آرام و ساکت فضای در را شام

  ؟ بخوابی خوای می ، شدی خسته حتما دخترم -

 :  فتگ محیا که کرد می نگاهش آیلر فقط

 . بدم نشونت اتاقت را ؛  بریم بیا -

 گفت و بست سرش پشت را در محیا ، رفتن داخل به و کرد باز را محمد اتاق در محیا ، رفت محیا همراه آیلر به

 مشب، ا مرتبیه پسر محمد علی، برخلف ، ببینی اتاقش را باشی داشته دوست شاید گفتم ، محمد اتاق اینجا: 

  خوابهمی پذیرایی توی هم ، خودش تیارتهاخ در دربست اتاقش

 آیلر نشست کنار در و برداشت قفسه توی از را حافظدیوان محیا ، نشست تخت لب و رفت تخت سمت آیلر به

 :  گفت و

 . بدم نشونت چیزی یه خوای می -

 :  گفت و آورد بیرون کتاب الی از آیلر را عکسو  کرد باز را کتاب محیا

 عکس این تو.  کردن چاپش داده بعدا گرفته عکس ازت موبایل با یواشکی ؟ عاشق چقدر داداشم بینی می -

 . افتادی ماه ولی غمگینی خیلی

 :  گفت محیا ، کرد می نگاهش ماتو  گرفت راآیلر عکس 
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 . بگیرم واسه ت فال یه داری دوست -

 : گفت محیا و گذاشت تخت روی کنارش در را آیلر عکس

 . بگیرم فالتو تا نبک نیت یه دلتتو  -

 : گفت و کرد مکثی اما بگیرد فال خواست محیا

  خونه می قشنگتر اون کنم صدا محمد کن صبر  -

 .زد صدا را محمد و کرد بلند صداش را  و

 :  گفت نگران محمدو شدند اتاق وارد سراسیمه محمد همراه به هم صادق و پروین بلکه محمد تنها نه

 ؟ افتاده اتفاقی ؟ شده چی -

  ؟ زدی داد چرا مادر شده پروین :  چی

 ؟ کردی صدا محمد چرا دختر،  بزن حرف خب : صادق

 . بگیره حافظ فال برامون بیاد کردم : صداش محیا

  ؟ چی :  محمد

 . شد کنده جا از دلمون بزنن داد اینجوری باید ، دختر : استغفرهللا صادق

 روی کمرنگی لبخند مدتها از بعد که کرد می آیلر نگاه به مدمح اما زدند می حرف هم با محیا و پروین و صادق

 . کرد می نگاه آنها به و بود نشسته لبش

 . نکنیا لبمون به جون دیگه ولی بگیر فال ش واسه برو محمد خب : خیل پروین

 شما ، باباجون بگیرم فال خواستم آیلر می واسه نمی خوام، خودم واسه ضمن ، در ببخشید ، باشه :  محیا

 . بخونید شما می شه خونید می محمد از قشنگتر

 . بخونید شما لطفا ، خونیدمی قشنگتر شما پدرجون آره : محمد

 . باشه : صادق
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 از آیلر را عکس هم پروین و گوشه ی اتاق نشست ای گهواره صندلی روی گرفت را کتاب و رفت جلوتر صادق

 محمد که انداخت محمد به هم نگاهی نیم عکس به کردن نگاه با و نشست تخت لب کنارش و برداشت کنارش

 . زد تکیه دیوار به و انداخت زیر به را نگاهش

 . کردی نیت : دخترم صادق

  آمد شعر این که گشود را حافظ دیوان و فرستاد صلواتی صادق ، کرد می نگاهش آیلر فقط

   ؟ کند وفاداری من با کرم روی کز کیست آن★

 کند نکوکاری دم یک چو من یبدکار  برجای     

       وی پیغام دل به آرد نی و نای بانگ به اول     

 کند وفاداری من با می پیمانه یک به وانگه     

       ازو نگشود دلم کام ازو فرسود جان که دلبر     

 کند دلداری که باشد ازو بود نتوان نومید      

      ام بوده تا من طره زان ام نگشوده گره گفتم      

 کند طراری تو با تا ام فرموده منش گفتا     

 بود نشنیدست عشق از خو تند پوش پشمینه     

 ★..........کند هشیاری تاترک بگو رمزی اش مستی از 

 به کن توکل.  خدابزرگه  ، دخترم نخور غم:  آیلر گفت به خطاب و بست را کتاب شعر خواندن از بعد صادق

 . خودش

  ؟ بگیرید فال یهمنم واسه می شه آقاجون : محمد

 . کنه استراحت خواد می ست خسته دختر : این صادق

 . لطفا محمد: 

 . کن ، نیت تو پسر دست از : صادق

 . کردم نیت:  گفت و کشید عمیقی نفسو  بست را چشمانش محمد
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 واندخ را شعر اینو کرد خوش جا بشل روی لبخندی شعر دیدن با که گشود را دیوان و فرستاد صلواتی باز صادق

 : 

  مارا دل آرد بدست شیرازی ترک آن اگر 

 . را بخاراو سمرقند بخشم هندویش خال به

 :  گفتو گرفت آیلر را دست محیا ، انداخت زیر به سر لبخند با محمد

 . آ گه می رو تو -

 :  گفتو بست را کتاب صادق

 بخیر شبتون.  فتنگر  معرکه شبی ، آخر بخوابید برید پاشید -

  رفت بیرون اتاق ازو

 . خودته ی خونه مثل اینجا نکن تعارف ، هست یخچال توی خواستی آب اگر ، دخترم بخوابی خوب : پروین

 . بخیر شبت

 :  گفت محیا ، کرد ترک را اتاقهم پروین

 . بخوابی خوب آیلر جان -

 اینکه تا ، او به ، آیلر هم کرد می آیلر نگاه بهو  بود ایستاده در کنار همچنان محمد اما کرد ترک را اتاق هم او

 :  گفت و آمد خودش به محمد

 حرف باهام روزی یه ولی مطمئنم  بشنوم صداتو خواد می دلم ، خیلی شکستی می آور رنج سکوت این کاش -

 . قشنگ ، شبت می زنی

 :  گفت و آیلر چرخید سمت به اما برود بیرون اتاق از خواست و

 . باشی جریان در ، خواستم بیدارم صبح تا امشب من ، آ نزنه سرت به فرار فکر ضمن در -

 . بست را درو رفت بیرون اتاق ازو

 از خیالش هم باز اما ، برداشت را کلیدش و کرد قفل را ساختمان ورودی در اطیمنان برای بخوابد اینکه از قبل

 بعد و شد قهوه کردن درست مشغول و رفت آشپزخانه به ، دنبر  خوابش اینکه برای پس نبود آیلر راحت بابت
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 نه قهوه نه که شده بود خسته آنقدر صبح از اما ، کند تماشا را وحش حیات مستند تا کرد روشن راتلویزیون

 . برد خوابش بعد ساعاتی و دارد نگه بیدار را او نتوانست تلویزیون

★★★★★ 

 .پرید خواب از که بود پدرش صدای با

 ؟ دالور میدی نگهبانی ، اینجوری ، محمد حمدم  -

 ؟ شدهچی:  از خواب پرید و گفت هولکی محمد

  نماز وقت ، بخیر هم شما : صبح صادق

 ..آیلر ...آیلر :  گفت و برخاست جا از هراسان محمد

 :  گرفت جلوش را مادرش بشود اتاق وارد اینکه از قبل اما دوید اتاقش طرف به و

 ؟ اتاق تو بری خوای می پایین انداختی سرتو چیه کردی؟ هول جوریاین چرا ؟ چته -

 نه؟ یا هست ببیند کنید نگاه برید شما شه می ببخشید -

 دو همین ، زدم سر بهش بار چند صبح تا بود بهش هواسم خودم ، خوابیده هم راحت  راحت ، هستش  -

 . بود خواب خواب کردم نگاش رفتم هم پیش دقیقه

 :  گفت و شیدک راحتی نفس محمد

 .شد راحتخیالم  خداروشکر -

 :  گفت و داد تکان سری پروین

 . نشه قضا نمازت -

 . چشم -

  با کنایه گفت : صادق

 . داده دست ازعقلش را  پاک ، روانپزشک پیش برو سر یهخودتم  کردی وقت -

 : گفت خنده با پروین

 . دیدبو اینجوری هم خودتون رفته یادتون ، آقا عاشقیه عوارض از اینا -
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 . گرم دمت:  گفت و خندید هم محمد ، رفت اتاقی به استغفراللهی گفتن با صادق

 . نشه قضا نمازت ، نیشتو ببند:  گفت اخمی با پروین

 . چشم -

★★★★★ 

 را او و رفت سمتش به محیا که بود اطراف به آمد ، نگاهش بیرون اتاقش از آیلر هم که بودند صبحانه میز سر

 . برد میز سر

  ؟ خوابیدی خوب ، دخترم بخیر صبح : ادقص

 :  گفت و آیلر گذاشت مقابل را چای استکان پروین ، انداخت زیر به آیلر سر

 . دخترم بخور تو صبحونه -

 جا از هم پروین ، رفت محیا هم بعد دقیقه چند ، رفت کارش سر به خداحافظی با و برخاست میز سر از صادق

 .آیلر : گفت محمد ، رفت آشپزخانه به وقتی ، شد یزم کردن جمع مشغول و برخاست

 :  گفت و داد محمد به را آیلر نگاهش

 ، می هآسایشگا ببرم را تو باید که گرفته تماس قانعیدکتر اما م خانواده پیش ، باشی همینجا داشتم دوست -

 وقتی چند برای حداقل تابگیرم  موافقتشون را کنم می سعی دارم همین برای ، نداری دوست اونجارودونم 

 . بیارم بیرون آسایشگاه از تورا شده هم

 :  گفتو برگشت کنارشون به باز پروین ، انداخت زیر به سر آیلر باز

  ؟ محمد شده چیزی -

 . بشه حاضر کنید کمکآیلر  به شهمی ، آسایشگاهبریم باید فقط نه  -

 :  گفتو گرفت  دستشو  آیلر نشست کنار درپروین

 . می شی مرخص آسایشگاه از و شه می تموم ناراحتیا این زود زود انشالله ،دخترم نباش نگران -

 :  گفت و بوسیدش و

 . قشنگم ، عروس کنم می افتخار انتخابش و محمدم به من -
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 . برخواست میز سر از لبخندی با محمد

&&&&& 

 . شد مانعش مرانکا صدای که بود خانه از رفتن بیرون حال درو بود شده حاضر

 . سامیار -

 ؟ چیه:  گفت و چرخید بود زده تکیه اتاقش در چهارچوب به آلود خواب که او سمت به 

 ؟ ری می کجا -

 ؟ بدم توضیح باید  -

 ؟ شده چی دونی می  -

  ؟ شده چی  -

 آیلر از پریشب گفت ، زد زنگ بودم آیلر کرده دزدیدن مامور که را ها بچه از یکی پیش دقیقه چند همین -

 . کرده فرار آسایشگاه

 :  گفت متعجب سامیار

  ؟ چی -

 دکتر ناو ولی دادن تحویلش جوونه دکتر اون به و کرده آیلر پیدا پلیس ، شنیده پرسنل از یکی از که اینطور -

 . خودشون خونه برده را دختره

 :  گفت و کشید هم در ابروی سامیار

 ؟ چی برای -

 : گفت لبخندی با کامران

 ... خواسته می یدشا ، دونم نمی  -

  ؟ دارید را دکتره این ی خونه ، آدرس شو خفه  -

 . کشیده بیرون بیمارستان پرسنل از یکی زبون زیر از زبلی با پیمان هم رو اینا ، نه  -

 ؟ نه یا داره هم شخصی مطب دکتره این ببینید  -
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 . باشه -

 . خوام آیلر می هفته آخر تا ، ست چهارشنبه امروز  -

 . کنم می خودم را  سعی  -

 . خوبه  -

 و ستنش اش شانه به گیتی دست که رفت فرو فکر به و کشید صورتش به دستی کامران ، رفت بیرون خانه از و

  ؟ عزیزم کنی می فکر چی به: گفت

 . تو به:  گفت و کرد حلقه گیتی کمر دور را دستانش و چرخید گیتی جانب به کامران

  ت؟ کله تو ی نقشه چه باز ببینم بگو ، خودت جون آره:  گفت خنده با گیتی

 برمی داشت کاراش از دست کاش ، گیره می حرصم سامیار بازی سمج همه این از فقط نیستم کله تو ی نقشه -

 . ترکیه گشت برمی و

 ازش کلی کوچولو کار هر واسه ، نیست بد تو واسه که بازیا سمج این خب:  گفت و کرد ریز چشماش را گیتی

 . گیری می پول

 هترکی توی زندگیشون را خونه و ثروت اگه ، پول کلی گی می پوال خورده این به تو:  گفت زهرخندی با کامران

 ؟ گی می چی ببینی

 ؟ بریمی خودت با منو ، ترکیه برم دارم دوست خیلی -

 . باشی باهام آخرش تا اینکه شرط به آره  -

 . آخرش آخر تا ، هستم  -

 . انداخت کامران آغوش در را خودش و خندید مستانه  گیتی

&&&&& 

 :  آیلر گفت به خطاب و ایستاد ساختمان مقابل ، شد آسایشگاه وارد ماشین با محمد

  رسیدیم شو پیاده -

 . نکرد شدن پیاده برای حرکتی هیچ اما ؛ داد ساختمان به را نگاهش و کرد آیلر سربلند
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 برمت می اینجا ازو کنم می راضیشون شده طوری هر پس دادم قول بهت ، نداری دوست اینجا را میدونم -

 . بیرون

 و کردند می نگاه را آنها چشمی زیر پرستارها ، شد ساختمان وارد محمد همراهی آیلر با و شدند پیاده هردو

، محمد در  رفت سمتشان به آنها دیدن با و آمد بیرون اتاقی از قانعی دکتر ، گفتند می هم گوش زیر چیزهای

 ش دستی کرد سلم کردن پی

 . دکتر آقای سلم -

 . سلم  -

  ببخشید منو امیدوارم ، گذاشتم پا زیر را اینجا قوانین که دکتر آقای بخشید می  -

 . فیاض خانم:  زد صدا را روان پرستاری و برد باال را صدایش کمی دکتر

 . دکتر آقای بله:  گفت و شد نزدیک آنها به مسن پرستاری

 . قشوناتا به خانم را ببرید این -

 . دکتر آقایچشم -

 : گفت محمد رفتنشان از بعد و رفت پرستار همراه آیلر به

 . کنم می قبول بگیرید نظر در م واسه توبیخی هر  -

 ؟ باشه اخراج اگر ؟ حتی توبیخی هر -

  ؟ چی -

 می حرف سرت پشت چقدر بینی نمی ؟ انداختی برت و دور به نگاه یه اصل:  گفت آرامتر و کرد مکثی قانعی

 . کنم تکرارش میاد شرمم من حتی که میگن رو اراجیفی ، زنن

 : گفت و انداخت زیر به سر محمد

 . نیست مهم م واسه دیگران حرف  -

 باهات تندتری برخورد شناختت نمیو  بود من جای به ی دیگه کسی هر ، هست مهم ت واسه که آبروت  -

 . گم می تخود واسه زنم می حرفی اگر من نیکان دکتر اما کرد می

 . دونم می -
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 . خداحافظ ،  کنیم می صحبت مورد این در بیشتر بعدا دارم عجله خیلی برم باید من   -

 . خداحافظ  -

 به را کتش اینکه از بعد و گذاشت میز روی را کیفش ، رفت اتاقش سمت به هم محمد ، رفت که دکتر قانعی

 . نشست میزش پشت و پوشید را پزشکیش سفید روپوش ، کرد آویزان لباسی چوب

 . شد بلند موبایلش زنگ صدای که نکشید طولی

 . داد جواب ولی بود ناشناسی ی شماره ، برداشت کتش جیب از را موبایل

 . بفرمایین بله  -

 شنید خط آنطرف از را علی صدای

 . در به در ی مجنون پیشه عاشق دکتر آقایسلم به  -

  ؟ باز شده ، چی علیک  -

 . بدم کار گزارش تو به زنم می زنگ که من تقصیر  -

 . شنوم می خب -

  ؟ چطوری ، برم روتو  -

  نیستم خوب هم خوبم هم  -

 ؟ مرگته چه فهمم می کنم می رمزگشایی حرفتو این خودم پلیسم ، دندم نرم ،  کور، چشمم آهان  -

 کردید؟ کار چی بفرمایید لطفا میشه ، ببخشید بابا خب خیل -

 و خواهر این مورد در بیشتری اطلعاتتونستیم  ، ترکیه سفارت کاریهم و الملل بین پلیس همکاری با  -

 اسهو ترکیه توی نه اینجا نه  ی سابقه سوهیچ و سفید ش پرونده که شما آیلر خانم ، بیاریم دست به برادر

 برادر کامیار رفعت اسم به شخصی قتل جرم به قبل یکسال ، آدالری آداالن ، داداشش .اما نیست ش

 تبرئه نبوده ش علیه بر موثقی و معتبر مدارک چون اما می شه دادگاهی و بازدداشت رفعت سامیار کوچکتر

 . شه می

 ککل با و برادرشه قاتل آداالن کنه می فکر که اینه خاطر به برادرشآیلر و  با سامیار دشمنی دلیل پس  -

 . رفته در قسر
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 دلیل این به شاید ، ایرانی خانم یه آداالنآیلر و درما دیگه چیز یه راستی ، آهان زنم می حدس همین منم  -

 . فهمن فارسی را می که

 تردک آقای:  گفت و شد اتاق وارد پرستاری و روان شد باز شتاب با اتاقش در بزند دیگری حرف خواست محمد تا

 حریفش پرستارا ، زنه می کتک شدت به داره را رستمی خانم ، سرش به زده آیلر باز ، بیارید تشریف شه می

 . شن نمی

 فریادای و جیغ صدای رفتمی باال که ها پله از ، رفت بیرون اتاق از سرعت بهو  انداخت میز روی را گوشی محمد

 پرستار ، بود شده شوکه دید می که از وضعی اما ، رساند اتاق به را خود عجله یا ، شنید آیلر می اتاق از زیادی

 حسابی که آیلر داشتند کردن آرام در سعی پرستار دیگر سه و بود افتاده ی گوشه خونی صورتو سر با جوانی

 :  زد فریاد و رفت جلو بزند، کتک را آنها داشت قصد و بود عصبانی

 . کن بس ؟ خبرته چه -

 . بود دوخته محمد عصبانی چشمان به را غضبناکش نگاه اما شد شل هایش دست و گرفت آیلر آرام

 گفتو نشست نزدیکش رفت ، کرد می گریه و بود شده خونی و کبود صورتش که جوان رستارپ سمت به محمد

 .. رستمیخانم: 

 :  گفت گریه بارستمی

 . نداد بهم کنم صدا را بقیه یا کنم دفاع خودم از اینکه فرصت . کرد حمله سمتم به وحشیانه -

 . کنید پانسمان راهاشون  زخم و کنیدکمک رستمیخانم  به لطفا ، فیاض خانم  -

 . بکش دراز تختت روی برو:  گفت و آیلر رفت سمت به محمد ، رفتند بیرون اتاق از فیاضو رستمی وقتی

 . زد زل او به گستاخانه و نشست تخت روی و رفت تختش سمت آیلر به

 .برسن ارشونک به برن تونن می هم بقیه ، کنه استراحت تا بدید بهش داروهاش را لطفا ، پرستار خانم -

 با محمد ، کردترک را اتاق که هم پرستار.  کشید دراز تختش درون و خورد پرستارش کمک با را آیلر داروهایش

 :  گفت دلخوری

 . کنم ت تنبیه کارت این خاطر به خواد می دلت -

 و  رفتجلو صحر  با محمد ، کشید سرش روی را پتو دهد ، نشان محمد به را محلیش کم اینکه آیلر برای اما

 :  گفت تحکم با و زد کناررویش  از راپتو 
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 . کن نگاهمن  به زنم می حرف باهات دارم وقتی -

 :  گفت باز محمد که کرد  نگاه محمد به دریده چشمانی آیلر با

 یر، ش بیرون بیای اتاقت از نداری حق هفته یک تا ، شی می تنبیه حسابی امروزت کاری کتک این خاطر به -

 . کردیم مسدود فرارت را های راه ی همه که نکن فکر هم کولر کانال به ضمن در. شد فهم

 . رفت بیرون اتاق ازو  آیلر انداخت صورتروی را پتو و گفت را این

 و فتر  پرستاری ایستگاه سمت به بعد و شود آرامتر کمی تا کشید عمیق نفس چند ، آمد بیرون اتاق از عصبی

 :  گفت بود آنجا که اریپرست تنها به خطاب

 ؟ هستن کجا رستمی خانم -

 . کردن می پانسمان هاشون را زخم داشتن فیاض خانم ، هستن پرستارها اتاق توی -

 ؟ بودید اونجا هم شما شد درگیر رستمی خانم آیلر با که موقعی -

 . بودند اتاق توی فیاض خانم فقط دکتر،  آقای نه -

 . بزنم سر بهشون خوام می ،گردم برمی کنید حاضر من را مارایبی های پرونده ، خب بسیار -

 . دکتر آقایچشم  -

 بود باز اتاق در چون رسید که اتاق نزدیک رفت بود طبقه همان در که پرستارها استراحت اتاق سمت به محمد

 . بود جالب برایش حرفهایشان موضوع چون کرد مکثی شنید را فیاض خانم صدای

 برگشتی کاره یه.  زدیبهش بود حرفی چه این آخه ، جان مژگان بود هم خودت تقصیر کن بولق .... فیاض :

 . شده بهتر حالت که بود مسکنا این از بهترنیکان  دکتر با آغوشی هم مسکن گویا گفتی بهش

 مبهو  شد وحشی این برای ،  هست و بوده تلخ همیشه حقیقت هم ؛ بود محض حقیقت اینکه خب رستمی :

 . نداشت را حق حرف تحمل چون کرد حمله

 . چسبه نمی نیکان دکتر به ها وصله این کنی می اشتباه داری ، ولی هه فیاض :

 رو ینا از نیکان دکتر آسایشگاه این توی گذاشت پاشو عوضی ی دختره این وقتی از ولی چسبید : نمی رستمی

 ددزدی نیکان دکتر قاپ نرسیده راه از هنوز اونوقت یکاره؟چو  کیه نیست معلوم کاره یه ی دختره ، شد رو اون به

. 
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 : گفت و خندید فیاض

 . خواستیا می خاطرشو حسابی معلومه ، برات بمیرم الهی  -

 . ست کاره هم ی دختره همین لیاقتش بمیره بره -

 و کشید عمیقی نفس ، باشد مسلط خودش به کرد سعی اما بود کرده مشت را دستانش عصبانیت از محمد

 کنم می خواهش:  گفت محمد که برخیزد جا از خواست محمد دیدن بارستمی ، زد در به تقه چند و رفت جلوتر

 ؟ خوبه ، حالتون رستمی خانم باشید راحت

 . بهترم کم یه اما ، نه که خوب  -

 فیاض گفت : 

 . بده خیلی چشمش زیر کبودی این فقط ، سطحیه زخماش -

 و انداخت صورتش به نگاهی و گرفت باال را سرش ، رستمی خانم ی چانه یرز  گذاشن دست و رفت جلوتر محمد

 ؛ گفت

 . بیارید یخ کیسه یه برید میشه فیاض خانم ، زده محکمی مشت آره  -

 . میارم ،االن دکتر اقای چشم -

 :  گفت و زد رستمی خانم پیشانی زخم روی و برداشت چسبی محمد ، رفت بیرون اتاق از که فیاض

  ؟ کرد حمله هتونب که شد چی -

 . کرد حمله بهم کنم تزریق آرامبخش بهش خواست نمی که خاطر این به شاید ، دونم نمی -

 :  گفت پوزخندی با محمد

 . شد عصبانی دستتون از زدید بهش که حرفی هم به خاطر شاید -

 .  بهش خیره ماند و خورد جا محمد حرف این از رستمی

 ارک اینجا پنج سالی  تقریبا چهار ، رستمی خانم ببین:  گفت تحکم با  و زد زل چشمانش به و رفت جلوتر محمد

 اومده  نشونو نام بی و افسردهو  بیمار که  آیلر یکی دوماهیه ؟ چیه کوچیکت اسم دونم نمی حتی من و کنی می

آیلر  بدونی که گم می بهت اینارو ، دادم انجام تونستم کاری هر ، بشناسمش و کیه بدونم اینکه برای من و اینجا
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 بعد به این از ، بیارید زبون به موردش در را اراجیفی هر دم نمی اجازه شما به پس ، دارم دوستش ، مهم م واسه

 . شد فهم شیر ، آیلر بذارید اتاق توی پاتون ندارید حق هم

 کیسه با فیاض ، ترف بیرون اتاق از و کشید موهایش به دستی محمد ، کرد می نگاهش مات همچنان رستمی

 :  گفت و شد اتاق وارد یخی

 .. چشمت زیر کبودی رو بذارم یخ را این بذار ، جان مژگان بیا -

 رفیط به و کشید بیرون دستش از را یخ کیسه عصبانیت با مژگان که گذاشت رستمی خانم صورت روی را یخ

 :  گفت و کرد پرت

 . بذار راحتم -

 . دختر؟ کنی می اینجوری چرا وا -

 :  غرید فریاد با میرست

 . بذارید تنهام لطفا ، فیاضخانم بذار راحتم گفتم -

 ؟ کنی می اینجوری چرا ، بابا خب خیل  -

 غرور و خودش حال به بلند و شد شکسته رستمی خانم بغض ، بست سرش پشت را درو  رفت بیرون اتاق از و

 .کرد می گریه اش شده شکسته

 ناگهانیو خداحافظی بی چون ، رفت خودش اتاق به بعد و زد سر مارانشبی به و بود بخش در یکساعتی محمد

 ؟ چطوره حالش رستمی گفت : خانم داد جواب تا علی تا  که گرفت تماس او با بود، کرده قطع علی روی را تلفن

 می شناسی؟ کجا از رستمی خانم تو دوما ؟ کو سلمت اوال:  گفت متعجب محمد

 اتاقت تو اومد دفعه یه که خانمه اون ؟ دوما زدیم حرفی ما زدی حرف علیک و مسل بدون اینهمهتو  چطور  -

 .  گفت چیزی همچین ،یه کشه می رستمی خانم دارهآیلر  که بیارید تشریف دکتر ،اقای زد داد

 .بود کرده کبودشو سیاه و بود زده کتکش حسابی خب آره -

 . بگذر دختر این خیر ازو شو پیاده شیطون خر از محمد میگما  -

 چرا؟ -
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 سیاه زنه می ابرو چشمت باال بگی بهش تا ، بزنی دست چه اونم داره بزن دست پیداست که اینطور اخه -

 . آ کنه می کبودتو

 . مسخره -

 . بدیم نجات آیلر خانم لگد و مشت زیر از رو تو بیایم روز هر نداریم حوصله ما ، گم می راست بخدا واال  -

  ؟ داری خبرایی چه دیگه خب ، باشی من نگران نمی خواد تو  -

 آیلر خانم که ی منطقه اون می رم دارم فردا من راستی ، گفتمبهت که بود همونایی همش ، دیگه هیچی -

 ؟ نمیای من با تو ، کردن پیداش

  ؟ هست کجا  -

 . دیگه رشت -

 ؟ کشه می طول چقدر  -

 . روز دو یا روز یه فوقش  -

 .میام باهات کنم می ردیف هامو برنامه  -

 . دنبالتمیام که باش اماده صبح هفت ساعت فردا پس  -

 . باشه  -

 . بای بای.. عشقم باش مهربونیات و خودتمراقب -

 . مسخره ی گنده مرتیکه درمون بی درد   -

 . گرفت دستانش میان راسرش و کرد قطع را تلفنشو

 یمرخص روز دو برای رفتنش از قبل و گرفت تماس قانعی دکتر با شد تمام آسایشگاه در کاریش ساعت وقتی

 به را اش روزه دو غیبت هم بزند آیلر سر به هم تا رفت بخش به هم باز آسایشگاه کردن ترک از قبل ، گرفت

 . آیلر باشد مراقب مدت این در بخواهد او از و دهد اطلع فیاض خانم بخش سرپرست

 یحرف اینکه بدون ، بودند صحبت  مشغول و بودند ادههم ایست گرد که شد پرستارها متوجه ، شد بخش وارد تا

 آنها رفتن عقب با دیگر هم نفر دو آن و ایستادند عقب ترس با ، دیدند را او تا پرستارها از تا دو ، رفت جلو بزند

 :  گفت اخمی با محمد ، چرخیدند محمد سمت به
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  ؟ هستن کجا فیاض خانم -

 :  شنید را دیگری مرد صدای ندبز  حرفی پرستارها از یکی اینکه از قبل

 . دکتر آقای سلم -

 : گفت لبخندی با دیدنش با محمد که بود آسایشگاه پزشکان از دیگر یکی ، چرخید صدا جانب به

  ؟ هستید خوب ، مهرانی دکتر سلم  -

 ؟ افتاده اتفاقی ، ممنون  -

 .خیر  -

 : گفت پرستاری به خطاب و

 . دارم کار اهاشونب بیان بگید و کنید پیداشون فیاض خانم  -

 : گفت و خندید با مهرانی ، رفتند و گفتند چشمی پرستار چهارتا هر گفت که را این

 . آمیزت معجزه فنون این از بده یاد هم ما به ، گن میچشم  اینجوری که کردی کارچی  -

 :  داد را جوابش لبخندی با محمد

 ، کرده رو پررو اینا خیلی قانعی دکتر خب ولی.  کنم می استفاده م جذبه از کم یه فقط نکردم خاصی کار -

 . دارن مسئولیتی اینجا انگار نه انگار

 تصحب باهاشون که گفته ، کردم می صحبت قانعی دکتر با مورد این در داشتم من هم قبل روز چند اتفاقا  -

 . کنه می

 . نیست تحمل قابل اوضاع این واقعا ، بشه درست صحبت با امیدوارم  -

 :  گفت و شدنزدیک  آنها به ضفیا خانم

  ؟ داشتید کار من با دکتر آقای -

 شما از غیر به  ، بسپارم شما به ۳۱ اتاق بیمار مسئولیت خواستم می ، نیستم روزی دو من فیاض خانم  -

 . نداره ۳۱ اتاق به ورود حق کسی هیچ

 چی؟ نیستم من که ساعتی دکتر آقای  -
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 ؟ کیه شما جانشین  -

 . صادقی خانم  -

 هفته یک تاو تنبیه امروزش رفتار خاطر به بیمار اون ضمن در ، والغیر صادقی خانم و شما فقط پس خب  -

 . خوری هوا برای حتی ، نداره اتاقش را از رفتن بیرون حق

 . دکتر آقای چشم -

 .  صادقی خانم هم شما هم شید می توبیخ شدت به شده کوتاهی بفهممو برگردم اگر  -

 . دکتر آقای چشم  -

 . برسید کارتون به برید تونیدمی  -

 ؟ بود کرده فرار که بود خانمی همون ۳۱ اتاق بیمار:  گفت مهرانی ، فیاض رفتن از بعد

 .. آره  -

 ؟  مرخصی برید خواید می  -

 . شمال برم باید  روزی دو اومده پیشکاری سفر یه  -

 . باشید داشته خوبی سفر ، سلمتی به خب -

 . ممنون -

 رجیحت داشتاو با که تندی برخورد آن از بعد اما آیلر بود ی دوباره دیدن تاب بی ، کرد فظیخداحا مهرانی دکتر با

 . رفت خانه به و برداشت را وسایلش برگشت اتاقش به ، نرود دیدنش به داد

&&&&& 

 اگوی ، گذارند نظر از را شاپ کافی محیط نگاهش با و برداشت چشم از را عینکش  شد شاپ کافی وارد همینکه

 یجوان ، رفت سمتش به و یافت ی نفره دو میز کنار شاپ کافی انتهای را او که گشت می آشنایی ی چهره دنبال

از دستش  را گوشیشو نشست مقابلش کامران که خندید می و بود گوشیش توی سرش که ساله ۲۵ تقریبا

 ؟ بازه گوشت بنا تا نیشت که کنی می داری چیکار:  گفت و بیرون کشید 

 . نکنید نگاه ، شخصیه کامران آقا... ا: گفت اعتراض با انجو
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 یعنی ، سرت بر خاک:  گفت و داد تکان تاسف روی از سری خواند می را چت های متن که همینطور کامران

 . میشی متوسل مجازیش به که کنی تجربه واقعیش را نداری عرضه

 . تفریحمون زنگ فقط که اینا ، آقا دارید اختیار:  گفت ی خنده با جوان

 . نیشتو ببند:  گفت اخمی با کامران

 ؟ پیمان کردی چیکار:  گفت و کرد پرت مقابلش را موبایل و

 ناو از غیر به اما نداره که مطب دکتره این ، دادم ترتیبش را:  گفت بود موبایل به نگاهش که همینطور پیمان

 شگاهآسای و کلینک فقط االن ولی کرده می هم تدریس قبل ماه یه تا ، کنه می کار هم کلینک یه توی آسایشگاه

. 

 :  گفت و کشید دستش از را گوشی باز کامران

 . بزن حرف و کن نگاه من به آدم مث -

 . کامران آقا چشم  -

 ؟ بیرون بیاری آسایشگاه از را دختره خوای می جوری چه  -

 :  گفت و خاراند را اش چانه پیمان

 آوردبیرون  صدا و سر بی رو دختره و داخل رفت دردسر بی شه نمی رقمههیچ ، کردم فکر روش خیلی راستش -

 و جیغ و داد به کنه می شروع بیرون بیاریمش بخوایم ، آدم این اما ، شدا می بود ی دیگه چیزی هر البته ،

 . کنه می خراب کارامونو

 . کنید بیهوشش که نیافتاده کار به نخودیت عقل اون یعنی -

 :  گفت و خاراند را سرش کمی باز پیمان

 ؟ بود نرسیدهخودم فکر به چرا.....آ خوبیه فکر.... ا -

 . دزدیدنش نه کرده فرار کنن فکر که طوری بیاریش دردسر بی تونی می  -

 و داخل بیاد باهام که یکی. کنن کمکم که باشن باید دیگه نفر دو ، تونم نمی تنها دست فقط ؟ نشه چرا -

 . باشه منتظرمون ماشین توی که راننده یه و بیرون بیاره کمکم را دختره

 . کن پیدا خودت هم اطمینان قابل آدم یه ، هستم خودم -
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 ؟ خوایید می چی واسه رو دختره این سوال یه فقط . باحالیه پسر خیلی بیاد بگمرفیقم  به تونم می  -

 . بدهانجام گم می بهت که کاری ، نیومده تو به فضولیش  -

 :  گفت و انداخت پیمان مقابل و آورد بیرون جیبش از را پاکتی و

 ماجرا به پلیس پای و ندی انجام درست کارتو حالت به وای فقط. بودم داده قولشو که پرداختی پیش اینم -

 . بشه باز

  کامران آقا تخت خیالتون -

 :  گفت و نشست جلو صندلی سامیار کنار در ، رفت سامیار ماشینسمت به و آمد بیرون شاپ کافی از کامران

 .آیلر پیشته هفته آخر تا سامیار، حله -

 . خوبه -

 :  گفت و کرد حرکتو کند جا از را ماشین و

 ؟ کردن پیدا جنگل کدوم و منطقه کدوم آیلر تو فهمیدی -

 . مرده آداالن معتقدم هنوزمن گردید می آداالن دنبال اگر ولی ، بفهمیم نتونستیم اینو نه  -

 . نمیشه باورم نبینمخودم  چشمای با جسدشو تا  -

 ؟ کجاست برادرش گفت و اومد حرف به شاید ، آیلر بیاریم تا کنیم صبر باید پس خب  -

 ؟ بریدش می کجا دزدیدنش اینکه از بعد  -

 . خوبیه جای هست شهریار طرفای قدیمی باغ خونه یه  -

 ؟ کیه مال -

 . خودمه مال  -

 :  گفت و کشید هم در ابروی سامیار

 ؟ داریخونهتهران بودی نگفته -

 زندگی قابل ، بفروشمش شد الزم اگر که مبادا روز برا گذاشتمش ، داغون و قدیمی ، پدریه ارث تکه یه -

 . بسازن بلند آپارتمان یه جاش به و بکوبن باید ، نیست
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 داری؟ کار یا میای من با بورس بازار برم باید من ، خوبه  -

 چیکار؟ میری رسبو بازار ، میام باهاتندارم  کاری نه  -

 . قشنگیه تفریح میاد ، خوشم. خریدم سهامی یه هم شاید ، گذرونی وقت برای  -

 :  گفت معنایی پر لبخند با کامران

 . جالبه هم تفریحاتتون پولدارا شما ، برازندگی و دارندگی -

 : گفت و انداختکامران به نگاهی نیم  سامیار

 . دیوانه  -

 . ردک بیشتر را سرعتش و گفت این را

&&&&& 

 کرد اخمی خندیدند می بلند صدای با و بودند ایستاده ماشین کنار که محیا و علی دیدن با آمد بیرون خانه از تا

 . واال خوبه هم خجالت:  گفت و

 ؟ زهرماری برج مثل باز ؟ چته صبحی سر  -

 نمی خجالت تو نیست عیبش مرد ، شوهرت این حاال محیا ، می ره هم اونورتر کوچه تا ده تا کرتون و هر -

 . کشی

 . داداش ببخشید  -

 ، نمیاد خوشم زن برادر دخالت از اصل من ، کنیا دخالت ما زندگی تو باشی نخواسته االن از محمد ببین  -

 . سننه رو ، تو بخنده من پای به پا خواد می دلم زنمه محیا

 ؟ چی دیگه:  گفت اخمی با محمد

 . نخور منو هاپو ، کردم غلط:  گفت و داد قورت را دهنش آب الکی ترسو  ی بامزه حالت با علی

 :  گفت و داد تکان سری تاسف با محمد که خندیدن بلند بازمهردو  محیا باو 

 . بریم بیفت ، راه جفتتون واسه متاسفم -

 ، عقدت کنم . برگردم سلمت سفر این از کن دعا م واسه ، جان محیا ،خب فرمانده چشم  -
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 . نکن اذیت داداشموهم  ، انقدر همراهتون به خدا  -

 . خداحافظ..... دم نمی قول اما کنم می سعی  -

 . شمال سوی به پیش خب:  گفت و نشست رل پشت و

 خودش به علی صدای با که خورد می غوطه افکارش توی و بود ساکت محمد ، کرد حرکتو کند جا از را ماشین و

 . آمد

 ؟ کنی می فکر چی به  -

 ؟ گفتی چی ؟ هان  -

 ؟ کنی می فکر چی به گفتم  -

 . هیچی به  -

 آیلر خانم؟ یعنی هیچی این  -

 دستم از  هم قانعی دکتر ، کردم روی زیاده کم یه گویا ، درآوردن حرف مون واسه بدجور آسایشگاه توی  -

 . بود عصبانی

 ؟ شد چی ، یبگ بهم و بپرسی قانعی دکتر از را بوده رفعت سامیار با که مردی  اون اسم بود قرار راستی  -

  مهم؟ خیلی ، رفت یادم آخ  -

 . مهم ماجرا شدن روشن توی کوچیکی چیز هر -

 . میپرسم زنم میزنگ  االن -

 . داد جواب زود هم خیلی که گرفت را قانعی دکتر ی شماره موبایلش باو

 . شدم مزاحمتون صبح وقت این بخشیدکه می ، بخیر صبحتون ، دکتر آقای سلم  -

 ... کنم می خواهش ، بخیر هم شما صبح سلم  -

 بود رفعت سامیار با که مردی  اون ، بپرسم آیلر اومدن دیدن به که آقایون اون مورد در سوالی خواستم می -

 ؟ بود چی اسمش

 :  گفت مکثی از بعد قانعی
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 . بودید پرسیده ازم روز همون کاش ، نیست یادم االن ولی ، کرد هم معرفیش ، نیست یادم اصل راستش -

 ؟ مهم خیلی حاال

 . بگیرید تماس باهام اومد یادتون اگر شه می ، مهمه می گه پلیس  -

 . حتما  -

 . ممنون  -

 :  گفتو کرد قطع را تلفن محمد

 ؟ کنیم چیکار باید حاال خب. کرده فراموش اسمشو قانعی دکتر -

 اطلعاتی هست ، بعق صندلی روی پرونده یه راستی اوه ، بگذرونیم خوش شمال ریم می داریم دیگه هیچی  -

 ت واسه شاید ، آوردیم دست به سفارتشون و ترکیه پلیس همکاری با که داداشش و آیلر خانم بهمربوط 

 . باشه جالب

 ؟ کیه این : گفت و  دید را جوانی عکس مرد  کرد باز و تا برداشت را پرونده محمد

 . آدالری آداالن ، آیلر خانم داداش  -

 . ست بهجذ با خودم مث ، خوبه -

 . با جذبه بابا  -

 .  درآوردید زندگیشون را درشت و ریز باریکل   -

 . دیگه اینیم ما  -

 لوازم صادرات بزرگ شرکت داخلی مدیر و مدیریت لیسانس فوق ، ست ساله۳۵ یعنی ،۱۹۸۱ متولد آداالن  -

 .کشاورزی آالت ماشین یدکی

 . رفعت سامیار پدر ، رفعت ایرج اسم به شخصیه شرکت صاحب  -

  سالشه۲۴....  ۱۹۹۲ آگوست۲۰  متولد آیلر هم  -

 ؟ چندم امروز:  گفت و کرد مکثیو

 . نهمو بیست -
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 ؟ میلدی ، ماه نه  -

 . دونم نمی  -

 . تولدشه دیگه ماه یه تقریبا.... اکتبر بیستم:  گفتو کرد نگاه گوشیش روی از محمد

 . له له او:  گفت مسخره و بلند خیلی علی

 . تکوف و له له او  -

 . کارش پی رفته شدی خر پاک:  گفت خنده با علی

 ازدواج به مشروط محیا با تو ازدواج ؟ چیه می دونی ، اصل کن جمع حواستو ، علی  شدیا ادب بی خیلی  -

 .آیلر  با من

 : گفت شاکی علی

  ؟ حسابی مرد چی یعنی -

 . نیکازدواج محیا با نمی ذارم نرسمآیلر  به من اگر ، هست که همینی  -

 اومدیم ،حاال بشی بستری آیلر جونت پیش انشالله ، روانی عاشق نکردی پیدا من از کوتاهتر دیواری  -

 گفت و کرد باز زبون آیلر خانم می دونم چه اصل یا بشی دامادشون تو نخواستو  شد پیدا دختره داداشو 

 . نمیاد خوشش تو ریخت از

 :  گفت خنده با محمد

 میشه که تولدش روز خوام می چون کنیم آیلر پیداش داداش زودتری بکن تلشتو امتم ، هست که همینی -

 .آ میشه خوبی تولد کادوی ، باشه پیشش داداشش

 .بکشم جورشو باید من شدی عاشق تو ، ساعته سه درد  -

 . بره راه اعصابت رو اینجوری یکی ، میاد خوشت خوبه -

 . روانی مریض  -

 ؟ یمبر  باید کجارسیدیم وقتی خب  -

 . من قبر سر بریم باید  -
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  بخونم ت واسه فاتحه یه کن بیدارم رسیدیم پس خب  -

 . خوابید و داد عقب را صندلیش کمیو

 در یکس و بود گذشته اداری ساعت از که بود یکساعتی رفتند جنگلبانی ی اداره به و رسیدند رشت به وقتی

 :  گفت و زد کیهت ماشین به محمد ، باشد آنها پاسخگویی که نبود اداره

 . ست جمعه هم فردا رسیدیم دیر که ست شنبه پنج امروز ، هلمز شرلوک آقای کنیم چیکار حاال خب -

 . شو سوار ، کنم می حل را موضوع تلفنی من بزنیم ناهار یه تا و هتل یه می ریم ، نگران نباش -

 ، تگرف تماس نفری چند با کند پیدا ار  رشت جنگلبانی ی اداره رییس اینکه برای علی و کرد می رانندگی محمد

 تندنشس میزی سررستوران  در ، رفتند هتل رستوران به ناهار خوردن برای متوسط هتلی در اتاقی گرفتن از بعد

 به نگاهش محمد ،  بود بارش حال در هم شدیدی باران و داشت دید دریا به و بود بلند های شیشه کنار که

 یادداشت کاغذ روی را تلفنی شماره و آدرس ، کرد می صحبت کسی با تلفنی شتدا علی و بود  متلطم دریای

 . کنم می پیداش تماس چندتا با گفتم دیدی:  گفت کردن قطع از بعد و کرد

 : گفت و چرخید جانبش به محمد نگاه

 ؟ کیه آدرس این  -

 جنگل نزدیک روستای توی ، یمحلمردم فرخی ، از سهراب اسمش ، کرده پیدا آیلر خانم که جنگلبانی همون -

 . داره سکونت هم

 .بریم باید ناهار از بعد خب  -

 ؟ بارونیه چه بینی نمی ، محمد بیا کوتاه  -

 اونوقت ، نیاد بند دیگه هفته یک تا بارون این شاید ، هست همینطوری فصل این توی شمال هوا اوضاع  -

 ؟ چیه تکلیف

 . واال بگم چی  -

 . چید میز روی و آورد را ناهارشان گارسونی

 ؟ شه می دستگیرمون خاصی چیز کنی می فکر  -

 ؟ هن یا داشتن اقامت شهر این توی برادر و خواهر دوتااین ببینن بگیرن رشت های هتل ازاستعلم یهگفتم   -
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 ؟ خب  -

 . جمالت به خب  -

 ؟ شه می دستگیرمون چی نه یا بودن اینجا بدونیم اینکه از خب  -

 ؟ نه یا بودن اینجا هک فهمیم می فقط هیچی  -

 ؟ خواد می گرفتن استعلم دیگه این دیگه ،بودن  البد خب  -

 اونجا می ریم ؟ بودن کجا بدونیم وقتی عزیزم خب... میدی گیر تو چقدر:  گفت و نوشید را ش نوشابه از کمی 

 ی دیگه سوال هر و نه؟ یا داشتن ملقات کسی با برادرش و دختر این پرسیم می ؟ کنیم می سوال موردشون در

 . کنه کمکمون بتونه که

 . آهان  -

 . بخور ناهارتو ، کوفتو آهان  -

★★★★★ 

 نظرشان مورد روستای سمت به اینحال با ولی ، بود شده هم بیشتر هیچ که بود نشده کمتر باران بارش شدت

 در کسیچون و رسیدند روستا هب بعد ساعت دو تقریبا رانندگی در علیزیاد  احتیاطو کم سرعت با ، افتادند راه

 بعد از ، کردند پیدا را ش خانه سختی ، به بپرسند را فرخی سهراب ی خانه آدرس تا شد نمی دیده روستا

 را زنگ ، رفتند خانه سمت به وشدند پیاده  ماشین از سرشان رویکلهشان کشیدنو بلند هایبارانیپوشیدن

 . شد طوالنی درشدن  باز برای انتظارشان اما زدند بار چندین

 شیر رفته هم یادش ، شهر اینرو  گرفته کرده باز آبشو شلنگ خدا انگاری ، بارونیه با غرلندی گفت : عجب  علی

 . ببنده آب

 ؟ نیستن شاید  -

 زدما. زنگ اومدنی قبل خوبه  -

 . شد باز شتدا تن به رنگی آبی بلند بارانی هم او که ی چهارشانه میانسال مرد توسط در 

 سریع گفت :  علی

 . فرخی سهراب آقای ، سلم  -
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 . داخل بفرمایین ، بفرمایین. ...بله  -

 . شدند وارد دنبالش به محمد و علی و رفت جلوتر سهراب

 :  گفت و کشید راحتی نفس علی شدند اتاقی واردهمینکه

 . شدیما راحت آخیش -

 . امدید خوش خیلی سلم -

 . هستننیکان دکترهم ایشون هستم اننیک علی سروان من ، ممنون -

 . چسبه می دم تازه داغ چای یه هوا این تو ، بنشینید بفرمایین ،خوشوقتم -

 . ممنون -

 برگشت چای سینی یک با و رفت بیرون رفت می دیگری اتاق به که دری از سهراب ، نشستندهم  کنار در هردو

 : گفت و نشست مقابلشان کردن تعارف از بعد

 . کنید سوال خواید میکردم  پیداش جنگل تو از که خانمی دختراون مورد در فتیدگ تلفنی -

  سری تکون داد و گفت :  علی

 .درسته ، بله -

 ؟ اومده پیش مشکلی سروان؟ جناب شده چی خب -

 . بدید توضیح م واسه دخترو اون کردن پیدا ماجرای کامل دیگه بار یه خواستم می فقط نه -

 قاچاقچی ی کله و سر دوباره باز وقتی از آخه ، جنگل توی زنی گشت رفتم می باید روزاون من ، چشم روی به -

 جنگل شمالی بخش بودم رفته اونروز منم ، کردن بیشتر را منطقه های زنی گشت ، شده پیداچوب  های

 سرگردون و حیرون ، برهنه پای و خونی صورت و سر با کهدیدم دختراون دفعه یه کردم می زنی گشت سراوان

 مراقبشدور از مدت یه . روح یا جن کردم فکر چونترسیدم  ازش اولش باشه خودمون بین ، ره می راه داره

 زخمی ببر مثل ،زدم حرف باهاش و طرفش رفتم وقتی ، بود و زخمی پریشون حسابی اما آدمیزاددیدم ،بودم

 یه ، نیست خودش دست رفتارش کنترل و افتاده ش واسه اتفاقی فهمیدم ، زدمی کتکمو کرد حملهطرفم 

 بادونستم  می ،افتادم راه سرش دنبال منم ، رفتو  راهش را کشید صورتمو سر به زد که مشت خورده

 ترسیدم می این از ، بیشتر کردم می ولش اگر اومد نمی خوش هم رو خدا ، نمیارهدووم  زیاد روزش و حالاین

 پلیسو  بیمارستان رسوندمش ، خورد زمین و شد بیهوش ، رفت راه که ساعتی نیم ، نااهل آدم پست بخوره 
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 تا نرسیدن جایی به ولی کردجویی و پرس از اهالی و گشت رو منطقه روزی سه دو هم پلیس ، کردم خبر

 . روانیا بیمارستان فرستادن را  دختره شنیدم اینکه

  جرعه ای چایش را نوشید و گفت :  علی

 . ببینیم رو منطقه اون ببرید رو ما تونید می شما -

 . شهمیتاریک  هواهم دیه  ساعت یه تا ، بینید می که رو هوا وضع ؟ االن  -

 ؟خوبهصبح فردا  -

 .کرد یخ چایتون بفرمایین ، چشم رویبه  -

 . ممنون  -

غر می زد رانندگی  در حالی که لیع و بارید می همچنان باران ، رسیدند شهر به که بود شب ده تقریبا ساعت

 :  می کرد گفت

 جنابعالی ولی ، کرد هم خواهش حتی ، کرد تعارف کلی خدا بنده شد، می چی موندیم می اونجا اگر حاال -

 ؟ کردی لج ها بچه مث

 . بخوابم شناسمش نمی که کسی ی خونه شب نمیاد خوشم من خب بابا ای  -

 .. برگردیم مسیرو همین باید دوباره فردا ، ستیه نازی ناز انقدر که تو نگیری درد ای  -

 .گردیم برمی خب  -

 :  گفت ادا با علی

 . گردیم می بر خب -

 . همکارمه:  گفت و انداخت شماره به نگاهی ، شد بلند علی موبایل زنگ صدای

 چی بخ/  شدیدا بارونیه هوا ؟ خوشی چه بابا نه/ ؟ خوبی تو ممنون/  جان احمد سلم: داد جواب سریع و

 . کنم می یادداشت بگو خب/  باریکل/  ؟ شد

 . کن یادداشت میگم که آدرسی محمد-

 تلفنش علی ، کرد یادداشت را هتلی آدرس و اسم و برداشت داشبورد توی از را خودکاری و دفترچه سریع محمد

 :  گفت و کرد قطع را
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 می و کردیم می گوش تو حرف به ، اگر یمبزن سر هتل این بریم تونیم می االن ، برگردیم گفتم من خداروشکر -

 . موند می کارامون ، موندیم

 . هللا الاالاله:  گفت آروم و کرد نگاهش چشم ی گوشه از و حرص با محمد

  کرد زیاد را ضبط صدای و خندید بلند هم علی

★★★★★ 

 در هم سریع دربان ، دویدند داخل سمت به شدید باران خاطر به شدند پیاده ماشین از اینکه محض به دو هر

 . کرد باز برایشان را

 . آمدید خوش خیلی  ما هتل و باران شهر به ، سلم  -

 این بارون که نیست ، سیله از آسمون میاد . علی خندید و گفت: سلم ، شهر باران خوب اومدی ، 

 دربان هم با لبخندی در جوابش گفت: 

 برای همین اسم شهر گذاشتن شهر باران . -

 : گفت و برخاست جا از آنها ورود با جوانی خانم ، رفتند پذیرش سمت هب دو هر

 بکنم ؟ بهتون تونم می کمکی چه ، اومدید خوش خیلی سلم  -

 :  گفت و داد نشان را کارتش علی

  هستم نیکان علی سروان -

 . نیکان سرگرد مافوقم و:  گفت شیطنت با ادامه درو

 . ست تهساخ ما دست از خدمتی چه ، خوشوقتم -

 :  گفت و گذاشت پذیرش مسئول مقابل  راآداالن  عکس علی

 گرفتند اتاق اینجا آیلر آدالری خواهرشون همراه به قبل ماه تقریبا دو آدالری آداالن آقای ، عکس این صاحب -

 ؟ درسته ،

 . بفرمایید اجازه لحظه چند ، کنم چک باید  -

 :  گفت و کرد کامپیوترش درون سرچیو
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 و کردند ترک هتل تیرماه، پنجم و بیست ، صبح جمعه ، گرفتند اتاق اینجا تیرماه۲۳ تاریخ توی ،  درسته -

 و شد اوت چک اتاق بعد و ، کردیم صبر بودن کرده رزور را اتاق که تاریخی تا قوانین طبق ، برنگشتند دیگه

 . شد داده تحویل هتل امانت بخش به و آوری جمع اتاق توی از وسایلشان

 . ببریم وسایلشونو تونیم می ما -

 . بفرمایید اجازه لحظه چند ، بدن هتل رییس باید شو اجازه -

 برای بود ساله پنجاه مردی که هتل رییس بعد دقایقی و داد اطلع را موضوع و گرفت تماس هتل ریس با و

  آمد  دیدنشان

 . ست ساخته من دست از کمکی چه ، اقایون بخیر وقتتون -

و گفت : شما آقای آدالری و خواهرشون را می شناختید   داد توضیح را موضوع و کرد معرفی ار  خودش باز  علی

 ؟

 افتاده شون واسه اتفاقی چه یعنی ، شدم متاسف بله از مهمان های دائمی و هر ساله ی هتل ما هستند ،  -

 ؟

 ؟ داشتند مهمانی بودند اینجا که مدتی توی ، نیست معلوم هیچی هنوز -

 و ایران به ماه خرداد اواخر سال هر ، بودند ما هتل دائمی های مشتری از آدالری فتم آقایهمونطور که گ -

 مادرشون و مادریشونه شهر رشت گفتن می که اینطور ، دوستانشونو خواهر همراه به کردند می سفر رشت

 . داشتند دوست خیلی را اینجا  همین برای ، شده سپرده خاک به اینجا

 . شده داده تحویل هتل امانت بخش به وسایلشونو  شده اوت چک اتاقشون که تنگف پذیرش مسئول   -

 معج وسایلشونو و بشیم اتاق وارد بودیم مجبور ولی ، برنگشتند چرا که بود عجیب هم من خود برای ، بله  -

 . کنیم

 . ببینیم وسایلشونو تونیم می ما  -

 . اینطرف از ، حتما بله  -

 . شدند اتاق وارد و کرد باز را اتاق در جوانی مرد کرد راهنمایی طبقه همان در اتاقی سمت به را آنها و

 بدید نشون سروان جناب به را آدالری خانم و آدالری آقای وسایل لطفا:  گفت خدمه جوان به خطاب هتل مدیر

. 
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 . چشم -

 کیفیک  و دخترانه تیدس کیف یک و  گذاشت اتاق وسط میز روی و آورد بیرون را بزرگ ساک دو کمدی توی از و

 . عروسکی خرس یک و مردانه دستی

 ردندک بررسی آیلر هم دستی کیف و آداالن کیف ، نکرد پیدا چیزی لباس از غیر به و کرد رو و زیر را ها ساک علی

 ار  دفترچه محمد ، بود داشت زیبایی جلد که قطور دفترچهیک و آرایشی وسایل مقداری آیلر فقط کیف داخل ،

 . کرد باز و اشتبرد

  ؟ چیه اون  -

 .آیلر  خاطرات دفترچه  -

 . بریم می خودمون با وسایل این ی همه ، خوبه  -

 . بدید تحویل رسید یک ما به باید فقط نداره اشکال  -

 . حتما  -

 . آمدند بیرون هتل از و گرفتند را آداالن آیلر و وسایل تمام و داد هتل مدیر به را رسیدی علی

 شد آداالن کیف بررسی مشغول علی ، رفتند اتاقشان به شام خوردن از بعد دشان رسیدندخو هتل به وقتی

 کیف از که مدارکی به که همینطور علی ، زد می ورق آیلر را خاطرات دفترچهو بود نشسته تختش ی لبه محمدو

 : گفت کرد می نگاه بود آورده بیرون آداالن

 . بوده مادریشون ارث نمک فکر.  رشت توی زمین قطعه یه سند این  -

 :  گفت و داد او به را نگاهش علی که نکرد توجهی محمد اما

 ؟ چیه اون -

 :  وگفت نشست کنارش در ، رفت محمد کنار به و برخاست جا از علی که نداد اهمیتی محمد هم باز اما

 ؟ کجاست حواست -

 ؟ چی  -

 ؟ کجاست حواست گفتم  -

 . خوندم می خاطراتشو دفترچه داشتم -
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 هب که ، رشتتوی زمین  قطعه یه به مربوط سند یه ، نشد دستگیرم چیزی داشتن که مدارکیو وسایل از  -

 . مادریشونه ارث گمونم

 ؟ کنیم چیکار باید حاال -

 بخوره دردمون به که باشه نوشته چیزای یه شاید ، شه می دستگیرمون چیزی ببینیم بخوون خاطراتشو فعل  -

. 

 . بخونیم باشه نداشته دوست شاید ، شخصیه وسیله یه خاطرات دفترچه -

 ؟ دیگران شخصی وسیله تو کردی تو کله جنابعالی چرا اونوقت ، آهان -

 . اسرارشم محرم ، پزشکشممن چون  -

 . می خوره من درد به که باشه نوشته چیزی یه شاید ، شونم پرونده پلیس من خب.... اسرار محرم ، بابا نه  -

 : گفت و کرد مکثی محمد

 . خونمش می ، شهبا -

 :  گفت و کشید دراز تخت روی ، رفت خودش تخت سمت به علی

 ، روستا بریم باید زودصبح فردا بخواب بگیر هم تو نخوون دیگه بردخوابم کجاش هر ، میدم گوش ، بخوون -

 مکنی داپی اقوامشون بتونیم زمین طریق از شاید ؟ جوریه چه و کجاست زمین این ببینیم برگردیم باید بعدم

 ؟ نه ، باشن داشته خویشی و قوم باید حتما ،

 . دونم نمی  -

 . محمد بخوون ؟ اومده آداالن سر بلیی چه و ؟ چیه ماجرا بفهمم باید من  -

 . خواندن به کرد شروع و گشود آیلر را قطور خاطرات دفترچه اول ی صفحه محمد

  بخش هستی هستی نام به★★

 ، دمش می خیالش بی نبودم بلد نوشتن اصول چون اما بنویسم خاطراتمو که دبو زده سرم به که بود وقتی چند

 اما نبود مهم م واسه  هام جمله غلطو  درست ،   بنویسمچیزو همه گرفتم تصمیم افتاد که اتفاقاتی بعداز اما

 سبکتر سبک انگاری نوشتن به کردم شروع وقتی و ، باشه حقیقت عین می نوسم که چی هر که بود این مهم

 . شدم می
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 . سلیم نام به ترک پدری و سیما نام به ایرانی مادری از رگه دو دختر یه ، آیلر آدالری ، آیلرم من

 . آالمان اسم به هستیم سوا مادر از که برادر یه و زندگیمه ی همه که آداالن اسم به دارم تنی برادر یه

 می بابا  ، بود رفته در و بود زده بهش خبربی خدا از یه ، کرد فوت تصادف خاطر به مادرم که بود سالم چهارده

 رشت بوده خودش شهر عاشق همیشه مامان دونست می آداالن چون ولی کنه دفن  ترکیه تویمامان را  خواست

 انمام اینکه از بعد روز ده ، کردیم دفنش اونجا و ایران بردیم را مامان جسد تا کرد راضی رو بابا بدبختی هزار با

 من . دق ی آینه شد و آوردش خونه به و کرد ازدواج ی دیگه زن با بابا ، کردیم دفن را

 بلند و زدن روپایی به بود کرده شروع آالمان باز که ، کردم می نگاه فیلمداشتم  و بودم نشسته تلویزیون مقابل

 تثب فوتبال مدرسه توی بابا و بود شده تموم سالش ده تازه ، تلویزیون نزدیکو  پذیرایی وسط اونم شمردن بلند

 . کرد می فوتبال تمرین خونه وجب نیم این وسط روز هراونم  ، بود کرده نامش

 ولیکنم  خراب خاطرش به اعصابم رو بازم خواست نمی دلم ،خوردم می حرصو کردم می نگاهش چشمی زیر

 :  زدم داد و رفت باال صدام دستش از باالخره ، ذاشت می مگه

 ؟ تمرین جای اینجا مگه بدقواره ی کوتوله -

 از اگر دونستمی چون ، زد غیبش و برداشت را توپش ثانیه چند عرض در ، من به زد زل مات و شد رها توپش

 به کنه دفاع ازش که نبود خونه کسی هیچ که اونجایی از و کنه می جان نوش کتک پرس سه بشم بلند جام

 مون خونه ، کشیدم راحتی نفس ، رفت بیرون پذیرایی از اینکه از بعد ، میکردم سیرش کتک از زیاد احتمال

 موند می اتاق بی که اونی طبیعتا که داشت خواب اتاق تا سه ، حیاط بدون متری۱۰۰ ی خونه یه نبود بزرگ خیلی

 فیلم ی بقیه داشتم ، بود  کنسا اونجاو بود کرده مرتب ش واسه بوم پشت باال انباری بابا اونم که ، بود آالمان

 همسایه مرد ، بیرون زدم خونه از و شدم بلند جام از پر توپ با ،شنیدم کوچه از دعوا صدای که کردم می نگاه

 اما اومد نمی خوشم بچه این از اینکه با ، زد می کتکش داشت و لگدو مشت زیر بود گرفته آالمان ، رجب مون

 . دویدمطرفشون به و زدم دادی عصبانیت با ، ببینم خوردنش کتک متونست نمی و بود برادرم خب

 . آوردی گیر مظلوم ، بک گند لندهور مرتیکه  -

 :  گفتم و زدم باال آستینام رو ، اومد من طرف بهو  کشید آالمان زدن کتک از دست شنید صدام رو تا

 . کردی کتک هوس پس -

 قبع به که ش سینه تختگذاشتم  پا جفت و شدم بلند زمین رو از که بود نرسیده من به هنوز ،ندادم مهلتش و

 کوچه وسط بودم واستاده ، رفت در طرفش رفتم تاو  برخواستم سریع خیلی ، خوردم زمین خودممو شد پرت
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 یه دیدم که ؟ خبره چه ببینن بودن شده جمعهم تماشاچی همیشه مردم گفتم می بیراهو  بد بهش داشتمو 

می  هم منم ، بستدرو  و خونه تو پرید نامرد آالمان ، میان دارن پر توپ با لندهورش برادرو  پسر با برج دفعه

 با ، تره آبروم تا بخورم کتکدادم ترجیح پس ، کنم فرار خواستمنمی و بودم مغرور اینکه هم کنم،  فرار خواستم

 وبزرگترت رفتی ؟ چیه هان:  زدم داد و سرم رو انداختم صدام رو باز ، بکنم خونی رجز یه برسن بهم تا گفتم خودم

 بیاریآدم بری اینکه نه جنگیدی می وا می ستادی بودی مرد اگر تو ، ترسو کوچولوی ، بدقواره بدبخت آوردی

 . بدریخت کچل

 فتمگ پررویی با منم ، واستادن تاشون سه هر دفعه یه که سمتم اومدن می داشتن کشان خرناسه همینطور اونا

 . کردید دار لکه مرد چی هر اسم که سرتون بر خاک یعنی ، ترسیدید هم ؟شما شد چی هان: 

 کنیدمی فرار چرا : زدم داد باز منو  رفتن می داشتن هم خودشم و پسرش ، برگشتو  داد تکون سری رجب برادر

 ؟ نامردا

 ؟ انداختی راه بازی الت تو که باز:  فتگ و گرفتبودم بسته اسبی دم که موهام رو عقب از نفر یه دفعه یه

 :  گفتم الکی ی نالهو آخ با ، بود آداالن صدای

 . کنم دفاع آالمان این از اومدم ، داداش نیست من تقصیر بخدا -

 :  گفت و کرد رها موهام رو

 . باشم درگیر ها همسایه با باید تو دراز زبون خاطر به همش -

 : گفتم و پایین انداختم سرمو

 . همسایه شد هم جونور رجب این هآخ  -

 :  گفت رفتیم می خونه سمت به که همینطور و گرفت دستم رو

 .دختر بزن ور کمتر -

 :  گفتم و قویش رو چسبیدم بازوی محکم

 . ندارم غم دارمتورو تا -

 : گفتو خندید باالخره

 . آوردن می سرت بلییچه نبود معلوم لندهور تا سه این که بودم نرسیده من اگر آیلر ، ی دیوونه  -
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 کارم جودو ناسلمتی رجب ، سینه تخت زدم پا جفت جوری چه ببینی نبودی ، الکیه آیلر خانم کردی فکر -

 . اومدم می بر هم دوتا اون پس از ،

  : گفت و پرید جا از دید آداالن تا که تلویزیون مقابل بود نشسته آالمان ، داخل رفتیم هردو و کرد باز را خانه در

 . داداشی سلم -

 . داشت دوست اونو هم آالمان ، داشت دوستش و بود مهربون آالمان با آداالن ، من برخلف

 : گفت و مبلرو  داد ول خودشو آداالن

 . بخوریم بیار آب لیوان آیلر یه -

 . آالمان شنیدی  -

 کنارش ، بست ماش رو چش و داد تکیه مبل پشتی به سرش رو آداالن ، گفتن چشم جز نداشت ی چاره آالمان

 ؟ ناراحتی چرا ؟ داداشی شده چی:  گفتم و نشستم

 :  گفت و دادمن به نگاهش رو 

 ؟ کجاست تیارا . ام خسته کم یه فقط ؟ کوچولو آبجی نیست چیزی -

 :  گفتمو انداختم باال ی شونه

 . گیریمچ عملیات رفته کنم فک ولی دونم نمی -

 ؟ چی یعنی  -

 یه داره بازم کنم فک ، رفت دنبالش آژانس با و کرد کله و شال سریع تیارا ، رفت یرونب خونه از بابا که صبح -

 . کنه می غلطایی

 . گذرونده حد از دیگه:  گفت و بست چشماش رو  دوبارهو  کرد پوفی آداالن

 . بود مرد جاش به اما داشتم قیافه بد و ریخت بد بابایی یه خواست می دلم  -

  نوشید نفس یه آب لیوان تمام آداالن ، برگشت پذیرایی به آب لیوان با آالمان

 . ؟ آداالن بکنی کاری یه خوای نمی تو -

 . باشه آدم نمیخواد خودش وقتی ، بکنم باید چیکار من -
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 مردی یه بود فایده بی اما برداره هرزگیش از دست بابامون تا کرد تونست می کاری هر آداالن ، گفت می راست

 ثروتیو پول اینکه با ای ، حرفه بازی زبون هم توی و بود تیپ خوش و چهره خوش هم سالگی۵۵ سن تو که

 همیشه بود، االن از بدتر بود که جوونتر ، کنه برقرار رابطه مختلف زنهای با بود بلد خوب خیلی اما نداشت

 چون ، باهاش ازهبس بود مجبور نداشت هیچکسی و بود غریب کشور این تو اما خوردمی حرص دستش ازمادرم 

 تیپ گول ، کشیدم عاشقی و عشق از کشیدم چی هر من گفت می همیشه و بود کرده انتخاب خودش مرد این

 فقط فهمیدم هم آخر که بشم رویاهام مرد همسر تا ایستادم م خانواده روی توی و خوردم خشکلش رو ی قیافه و

 قربونی تیارا هم حاال ، نداشت چیزی غصهو  غم جز ردک زندگی مرد این با مادرم که سالی۲۶ ، بوده کابوس یه

 آداالن ، نداره ی فایده دونست نمی اما کنه راه به سر مردش رو دعواو جنگ با خواست می که بود زندگی این

 مهمی موضوع که فهمیدم می شد می مات اینجوری وقتی ، بود دیگری جای فکرش اما بود تلویزیون به نگاهش

 : گفتم و دادمتکون صورتش جلوی دستم رو ، کرده ناراحتش که اومده پیش

 ؟ کرده ناراحتت چیزی یه ؟ آداالن شده چی  -

 داد له را تیارا ، باباو  شد باز خونه در ،شنیدیم را بابا و تیارا بیداد و داد صدای ، بزند حرفی آداالن اینکه از قبل

 :  زد فریاد یتعصبان با تیارا ، بست درو داخل اومد خودش و داخل

 .دمنمی اجازه بهت دیگه ، بسه کردی غلطی هر حاال تا ببین -

 . شد خشک دستش شنید آداالن صدای تا اما بزند را تیارا تا کشید کمربندش رو عصبانی بابا

 ؟ کردی فراموش ، ورافتاده خونه این توی زن زدنکتک رسم وقته خیلی -

 :  گفت و کرد نگاه آداالن  به ترس با

 ؟ ای خونه تو -

 . باشم نباید  -

 :  گفت و اومد آداالن سمت به تیارا

 می طلق ازش میرم یا کنی می جمعش یا ،کنم زندگی عوضیت و بوالهوس پدر این با تونمنمی دیگه من -

 . گیرم

 :  گفت و واستاد دروش رو و رفت بابا سمت به آداالن
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 خوای نمی دیگه ، افتادهچروک و چین صورتت ، هشد سفید موهات.  انداختی آینه تو خودت به نگاه یه -

 ؟ کنی تمومش

 . نکن دخالت من کارای توی گفتم بهت هم قبل پسر ببین :  بابا

 . بکنی خواست دلت غلطی هر تو که نکنه : دخالت تیارا

 . هری نمیاد هم خوشت کن زندگی میاد خوشت اینجوریم : من بابا

 نداشت پناهیو پشتاونم  چون گیره نمی طلق ازش وقت هیچ و خالی تو تیارا تهدیدای دونست می خوب بابا

.  رفت مادرش دنبال و انداخت پایینسرش رو  هم آالمان ، برد پناه اتاقش به گریه با همیشه مثل همین برای ،

 . بیرونمی ریم  شو حاضر آیلر برو:  گفت و داد تکان تاسف روی از سری آداالن

 میاین  از ، بذاره خونه توی من رو هم که خواد نمی و باشه دور فضا اون از خوادمی دلش و یعصباندونستم  می

 . بشه دعوامونو  کنم کل کل بابا با که ترسید

 را استانبول شهر رنگ هزار های مغازه و ها رو پیاده نگاهم با من و کرد می رانندگی آداالن ، بودیم ساکت دو هر

 حداقل ، داشتم دوست بیشتر را رشت مخصوصا ایران ولی داشتم دوستش  که زیبایی رشه ، کردم می نگاه

 زیاد باهاشون ولی کنند می زندگی رشت مادریمون اقوام تمام ، رفتیم می رشت شهر و ایران به  بار یک سالی

 صدای با که دمبو خودم خیاالت و فکر توی ، ریم نمی دیدنشون به اصل می ریم هم وقت ،هر نداریم ی رابطه

 . اومدم خودم به آداالن

 ؟ خبر چه دانشگاهت از  -

 . خوبه چیز همه ، نیست خبری  -

 :  گفت و انداخت بهم نگاهی نیم اخمی با آداالن

 . کنید می اذیت پسرارو و دادید تشکیل تیم یه دختر دیگه چندتا با و کنی می کل کل استاداتون با شنیدم -

 :  گفتم جانبانه به حق اینحال با ولی بود، فهمیده کجا از رو چیزا این آداالن ، پیغمبر یا

 ؟ زده حرفی همچین کی ، نخیرم -

 .  آورده خبر م واسه کلغه -

 . کنم می قیچی بالش رو و پر برسه کلغ این به دستم اگر ، کنه می پراکنی دروغ که بیشعوریه کلغ عجب  -
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 من خواهر ندارم دوست اصل ، باشی رفتارت مراقب بهتره ، کنی قیچی رو کلغه بال و پر خواد نمی شما  -

 ؟ شد فهم شیر  ، کنه رفتار التا و کلفتا گردن مثل

 .. آخه  -

 :  گفت بیشتری تحکم با آداالن

 ؟ شد فهم شیر -

 . داداش بله -

 به ناهار خوردن برای بعد و زدیم قدم ساحل کنار مدتی ، شدیم پیاده هر دو و کرد پارک را ماشین ساحل نزدیک

  نشست کنارمون و زد گردنی پس بهم یکی دفعه یه که بودیم نداده غذا سفارش هنوز ، رفتیم رستورانی

 ؟ آیلری چطوری  -

 :  گفتم اخمی با دیدنش با ، آداالن صمیمی دوست ، بود کامیار بدریخت این

 . بزن حرف درست من با ، عمته آیلری -

 :  گفت النآدا به خطاب کنه توجهی من حرف به اینکه بدون

 . باشید اینجا باید زدم حدس ، نبودید تون خونه رفتم -

 :  گفت اخمی با آداالن

 .باشم تنها خواهرم با کم یه خواستم -

 ؟ شدم مزاحم یعنی -

 جونشون که اینا ، زدمی حرف جورایی کامیار یهو بود کامیار ناراحت دیدن ازآداالن ، بود شدهمرگشون چه دوتا این

 . رفت می در هم واسه

 نعنوا به اولش بود خوبی بوکسور چون آداالن ، بود ترکیه مقیم  ایرانی ثروتمند تاجر یه پسر کامیار رفعت 

 یداخل مدیر عنوان به آداالن االن که جایی تا شدند رفیق هم با کم کم اما شد کامیار استخدام ی راننده و بادیگارد

 اگر که بود پسری تنها و شد می بیشتر روز هر کامیار هم و االنآد دوستی ، شده استخدام رفعت آقای شرکت

 ، داشت اطمینان بهش کامل چون گفت نمی چیزی آداالن زدم می حرف باهاش یا کردم می شوخی باهاش من

  بود شخصیتی با و خوب پسر واقعا کامیار هم
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 . بود گردش کامیار در و آداالن بین نگاهم

 کامیار با ناراحتی گفت : 

 . صوریه دوستی این کردم نمی فکر اما دوستیم با هم کردم می فکر -

 :  گفت و گرفت را دستش مچ آداالن که برخیزد جا از خواست  و

 . کنیم می صحبت هم با کامیار .بعدا بشین -

  تند گفتم :   من

 ؟ کی یعنی بعدا -

 کامیار گفت : 

 . خانم فضول نباشی تو وقتی یعنی -

 من بزنی حرف اینجوری دیگه بار یه . محترم خانم یه با زدن حرف طرز چه این ار ،کامی شدی ادب بی خیلی  -

 ؟ تو ودونممی

 : گفت مسخره و کشیده کامیار خیلی

 . بابا نه  -

 . برخاست نهادش از آه که زدم لگد پاش ساق به محکم پا با گفت اینو تا

 :  گفت حرص با آداالن

 آیلر ؟  -

 :  مگفت و انداختم باال ی شونه 

 . بود خودش تقصیر ، داداش بودم داده اخطار بهش -

 : گفت مالید می پاشو ساق که کامیار همینطور

 . روانی ی دختره بیاد گیرت بدریخت کچل شوهر یه الهی  -

 ، دادم تحویل بهش ی موزیانه لبخند و کردم نگاه کامیار هم به چشمی زیر کردم می نگاه را منو که همینطور

 : گفت حرص با کامیار بازم



                 
 

 

 م .صالحی  | در گرداب  غوطهرمان 

 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            انلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای د 

 

83 

 

 . نکنم قیچی اسبتو دم اون اگر نامردم ، نبرن چشاتو اون شور مرده  -

 : گفتم آداالن به اخمی با

 . کنه می تهدیدم داره تو روی تو ، بگی پرروت رفیق این به هیچی خوای نمی تو  -

 :  گفت من به ابخط بعد و بیاید میز کنار به سفارش گرفتن برای تا کرد اشاره گارسونی به دست با آداالن

 . خالیه تو تهدیداش نباش نگران -

 فهمی می اونوقت فرستادم ت واسه سفارشی پست باخواهرتو  گیسای وقتی ،  خالی تو من تهدیدای کامیار : 

 ؟ خالیه تو کی تهدید

 :  گفت آداالن که بگم چیزی یه خواستم تا

 ینیدب می بد هردوتون وگرنه بکنید م رو ملحظه ره. بهت  ندارم رو دوتا شما کل کل ی حوصله امروز یه ببینید -

 . شد فهم شیر ،

 : گفت من به کامیار آرومو دادیم تکان سریهردو

 . نذاریم سرش سربه بهتره ، مرغیه چیز داداشت اخلق امروز  -

  یغذا اینکه از غیر به من که دادیم سفارش مخلفاتش با غذا یه کدوم هر ،نشستم ساکت و دادمتکان سری

 اینکارو دفعه هر من ولی بود متنفر کار این کامیار از ، زدم ناخنکی هم آداالن کامیار و غذای به خودم رو خوردم

 و برخواست میز سر از و کشید غذا از دست ما از زودتر همیشه مثل آداالن.  آوردممی صداش رو در وکردم  می

 .غذا جون به افتادن هازده قحطی مث وندوتاش ، بیرون برید پاشید ، کنم حساب می رم:  گفت

 با ناله گفتم : 

 . خب دادیم پولشو  -

 کامیار جوابم رو داد : 

 ریبگی رژیم باید آیلر ، میشی چاق داری کم کم دیگه ، بخوری هم اونو مونده کم ، ندادی که بشقابشو پول  -

 :  گفت ناله با که زدم پاش به لگد یه دفعه یه باز

 ؟ میزنی چرا روانی -



                 
 

 

 م .صالحی  | در گرداب  غوطهرمان 

 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            انلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای د 

 

84 

 

 دیه بار یه دوما ، کلغ آقای یا نمی شم جناب می شم چاق دارم من که سننه رو تو اینکه اول ، دلیل چند به  -

   ،کلغ تو و دونم می من دادی داداشم به منو کارای خبر ببینم

 . بگم آداالن به می شم مجبور منم نمیدی گوش من حرف به وقتی خب  -

 ؟ بدم گوش فتحر  به باید که باشید کی جنابعالی  -

 :  گفت و کرد کامیار پوفی

 شما مثل خانمی دختر شخصیت و شان در یعنی ، نیست درست دانشگاه توی اصل آیلر رفتارت ببین -

 . راهه به بازیتون کل کلو میذارید پسرا سر به سر دارید دوستات اون با مدام.  نیست

 منو زوری خب گفتم آداالن به هم اولش از ندارم دوست خوندن درس من ببین ، سننه رو تو ، باشه خب -

 .کنم می دق کهباشم نداشته هم تفریح دانشگاه توی اگر خب.  بخونم درس که دانشگاه فرستاد

 انمخ یه و باشی داشته باالیی تحصیلت اگر دونی می ، خودته خاطر به فقط بخونی درس گه می اگر آداالن  -

 اومد گیرت من مثل جنتلمنی و مهندس شوهر شاید کنی ازدواج خواستی روزی فردا باشی سنگین و وقار با

. 

 :  گفتم و زدم عاروق الکی مثل

 . سیرابی نخونم درس سیاه سال صد خوام می بیاد گیرم تو مثل شوهری قراره اگر -

 . رفتم بیرون رستوران از وبرداشتم  پشتیم رو کوله و

 توی من رو کارای خبرای و کرد می طی دکتراش رو ی دوره خوندم می درس من که دانشگاهی همون کامیار توی

 .می داد آداالن به دانشگاه

 بشم سوار اسکی جت فرستادنم تنهاییو  پیچوندن ی بهانه به منو  که دریا کناررفتیم بازم رستوران از بعد

 . زدن حرف به نشستن ساحل کنار خودشونو

 دنبالشون به ساحل توی نگاهم با ، شدم دور اسکله از و دادم یلتحو اسکیم رو جت داشتم که تایمی از زودتر

 رسهب چه ، نیستن اطرافشون متوجه که هستند صحبت گرم چنان و نشستن نیمکتی روی دیدم که گشتم می

 به پشت از و رفتم سمتشان به آروم و نشست لبم رو شیطانی لبخندی ، باشه من به حواسشون اینکه به

 نزدیک آنها به اینجوری و نشستم ها ماسه روی پا دستو چهار نیمکت قدمی چند ، مشد نزدیک نیمکتشان
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 تپش هک بودم گرفته استرس انقدر.  نبود معلوم پشتش که بود طوری هم نیمکت ، نشستم نیمکت پشت و شدم

 :  گفت می کامیار داشت ، گن می بهم چی اینا بدونم داشتم دوست اما هزار، رو بود رفته قلبم

  بدی عذاب خودت رو موضوع اون به کردن فکر با عمرت آخر تا تونی نمی که تو خب -

 . نده ادامه خدا رو تو کامیار ، کنم می خواهش :  آداالن

 ، ولی خب تو داری اینجوری خودت رو اذیت می کنی . بخوای تو چی هر باشه کامیار : 

 شگاهدان توی شیطنتاش از داده قول ، کردم ر صحبتآیل با راستی:  گفت آداالن باز تا بودند ساکت دو هر مدتی

 . برداره دست

 . خوبه  -

 نبود من تهدید و زور به اگر ، لجبازه چقدر که دونی می ، بگیرم سخت بهش زیاد خوام کامیار نمی ببین  -

 .میاد کارش چقدربه تحصیلت آینده در دونه نمی و ست بچه خیلی هنوز.  داد نمی ادامه درسش رو

 .کردم صحبت باهاش باال تحصیلت داشتن مزایای مورد در منم.  می دونم این رو  بخ آره  -

 بهش؟ گفتی چی  -

 غلش وبگیره  باال سرش رو  جامعه توی تونه می روزی فردا باشه داشته خوبی تحصیلت اگر همینکه هیچی  -

 . بیاره دست به خوبی

 .کامیار دادم به فحش تا دو دلمتوی

  نگران گفت : آداالن

 . بینمش نمی ؟ کجاست  -

 .داده تحویل را اسکی جت شده تموم تایمش شاید  -

 . بسوزونه آتیش جا یه رفته باز حتما -

 ؟ باهاش موبایلش -

 خوردن زنگ به کرد شروع که کنم سایلنتشو بیارم  درشلوارم  جیب از موبایلم رو خواستم سریع موبایل گفت تا

 اخم با باال از دارن دوشون هردیدم  که کردم بلند سرم رو  ، م رو خوندمخود ی فاتحه شد بلند موبایل صدای تا ،

 : گفتم زورکی لبخندی ، با کنن می نگاه بهم
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 . شنیدم را کردید می خودم غیبت داشتید که قسمتش رو همون فقط رسیدم آخرش بخدا -

 کامیار گفت : 

 ؟ هست بشو آدم خواهرت این کنی می فکر تو آداالن  -

 :  گفت اخمی با آداالن

 . پاشو -

 می ولی نگفت بهم کامیار هیچی حضور در . انداختم پایین سرم رو و ایستادم مقابلشون و برخاستم جا از

 کامیار با چون ، رسیدیم پارکینگ به و شدیم دور ساحل از زنون قدم ، زنه می داد سرم حسابی بعدش دونستم

 . شد نمی ما مزاحم پس بود اومده خودش ماشین

 ؟ نداری کاری ، برم من جان داالنآ خب -

 .رفیق سلمتیت  -

 با التماس گفتم :  من

 ؟ حاال بودی ، بری خوای می  -

 : گفت خنده کامیار با

 . کنه دعوات خواد می باشه راحت هم آداالن دیگه، که برم من نه  -

 ؟ داداش نه مگه ، کنه نمی دعوا منو وقت هیچ آداالن ، دیدی خواب ، زکی  -

 :  گفت و دستم کف گذاشت سوییچش را و کرد نگاهم چپ چپ آداالن

 . میام االن منم بشین ماشین توی برو -

 . داداشی چشم -

 :  گفت بلند صدای کامیار با که رفتم می داشتم کنم کامیار خداحافظی از اینکه بدون

نی ی  می ز ،رانندگی بلد نیست نرو ور کلچو گاز و دنده به نشستی ماشین تو لطفا ، خداحافظی عرض ضمن -

 .هم خودت رو، هم ماشین رو داغون می کنی 

 :  گفت بلند صدای با منم
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 . دلقک نیومده تو به فضولیش -

 از بعد و انداخت من به خشم با نگاهی نیم ، نشست رل پشت و آمد هم آداالن باالخره تا نشستم ماشین توی

 :  زد داد عصبانیت با برد بیرونپارکینگ  از را ماشین اینکه

 . نره یادت وقت هیچ که زنمتمی همچین ، واستادی گوش فال ببینم دیگه بار یه ، دیگه بار یه لر فقطآی -

 حرفی خونه به رسیدن تا و گفتم چشمی ، زدم می دیگری ی اضافه حرف نباید چشم جز که بود عصبانی اونقدر

 پذیرایی توی آالمان ، بود امن و آروم هخون اوضاع ، رفت سریع باز خودش رسوند که من را ، نشد بدلو رد بینمون

 بودم حوصله بی ، نبود خبری هم بابا از زد می حرف کسی با تلفنی داشت تیارا و کرد می بازی توپش با داشت

 عکس با که همینطور و کشیدم دراز تختم رو و برداشتم مامان عکس کوچک ، قاب رفتم اتاقم به که خسته و

 . برد خوابم کردم می دل و درد مامان

 و آوردبیرون بغلم از را قاب ، بود نشسته کنارم شدم، بیدار موهام روی دستش شدن کشیده و آداالن صدای با

 ؟ کردی گریه باز:  گفت

 ؟ چنده ساعت ، کردم دل و دردکم یهفقط نه  -

 . بخوریم شام بریم پاشو ، خوابیدیا ساعتی پنج قشنگ ، شب هشت  -

 . می ریم یراناکه هم امسال داداشی -

 . بیا زود ، پایین می رم من ، حتما  -

 کنار در منم ، بودند میز سر خانواده ی همه ، رفتم بیروناتاق از و زدم صورتمو دست به آبی منم رفت که آداالن

 :  گفت اخمی با بابا ، نشستم آالمان

 . بدی سلم پدرت به نباید تو -

 :  گفتم لبی زیر و انداختم بهش نگاهی نیم

 .سلم -

 . نشست و گذاشت میز وسط را غذا ظرف تیارا

 .گذاشتید تمومسنگ  بازم ممنون با نگاه مهربانی خطاب به تیارا گفت :   آداالن

 . جان نوش -
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 پای نشستم همین برای برد نمی خوابم دیگه بودم خوابیده حسابی چون شام بعداز ، خوردیم سکوت در را شام

 ، ندبود نشسته تلویزیون پای هنوز هم آداالن و بابا اما ، بخوابن که رفتن آالمانو  راتیا ، تلویزیون های برنامه

 نداری؟ کلس فردا مگه:  گفت و انداخت ام شانه به دست آداالن

 . دارم کلس هم اخلق بد استاد یه ، با  دارم  -

 . نمونی خواب فردا که بخواب برو پس خب  -

 . بره نمی خوابم دیگه بیدمخوا ظهر از بعدم ، ده ساعت  تازه  -

 .بخوابم برم خوام می ، ام خسته خیلی من ولی  -

 .خوابم می گرفت خوابم وقت هر منم ، داداشی بخواب رو تو خب  -

 :  گفت اخمی با بابا

 ؟ تو یا منم دختر این پدر دونم نمی من اصل -

 !؟ پدر:  گفت تمسخر با و پوزخندی با آداالن

 . بگیره تصمیم خودش بذار ، نشده بزرگ خودش مگه  -

 . ست بچه خیلی ، نشده بزرگ هنوز نه  -

 ؟ ست بچه کجا ، سالشه دو و بیست -

 . چشم بگید هم شما ، ست بچه گم می من  -

 دخالت کردم و گفتم:  من

 ؟ چیه موضوع داداش  -

 قبل از اینکه آداالن حرفی بزند بابا گفت :

 اجازه که نداره رو تو خوشبختی دیدن چشم برادرت گویا ولی ، داری خوب خیلی خواستگار یه ، دخترم ببین  -

 ؟ خواستگاریت بیان نمیده

 :  گفت اخمی با آداالن

 . خودتون ی لنگه یکیه البد کنید انتخاب شما که آدمی اون -
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  با تندی گفت :  بابا

 . احترام ذره یه از دریغ ، پدرتم که انگار نه انگار ، داره حدی هم وقاحت و پررویی -

 :  گفت و داد من به را نگاهش بابا ، داد را جوابش زهرخندی با فقط زمبا آداالن

 املک بنگاه هم خودش ، پرستار مادرش ، خوبیه پسر ، اسماعیل اسمش پسره ؟ چیه خودت نظر دخترم -

 ؟ دخترم چیه نظرت خب... نداره حرف هم قیافه و تیپ نظر از ، کنه می کار

 :  تمگف بعد و کردم نگاهش همینطور لحظاتی

 . گیره می تصمیم آداالنم داداش فقط و فقط من ، زندگی واسه ، بمیره بره -

 شروع دل ته از ، آداالن های خنده دیدن با منم ، خندیدن به کرد شروع بلند صدای با آداالن ، گفتم که را این

 : گفت و برخاست جا از حرص با بابا که خندیدن به کردم

 . هستید ازتونلجب مادر اون ی لنگه دوتون هر  -

 . هستیم مامان شبیه که خداروشکر :  آداالن

 . خندیدیم بازم ما و کرد ترک را ما و داد تکان تاسف روی از سری حرص با بابا

 فیکا به استراحت کمی برای دوستانم با ، احمد استاد فرسایی طاقت و سخت کلس ساعت دو گذروندن از بعد

 دهع یه که بود هوا کرمون و هر بودن خودم ی لنگه که دوستام جفت با و بودیم نشسته  ، رفتیم دانشگاه شاپ

می  را پسرا اون از یکی فقط ، کردند اشغال را میزی ، ما میز نزدیکو  شدند شاپ کافی وارد دانشگاه پسرایی از

 .بودیم کلسباهم ، هم عمومی واحدهای سر و بود کریم اسمش ، شناختم

 ی غره چشم یه ، نشست تا ، بود من تند حرفهای  تیررس در کلسا توی که راضی خود از مغرور آدمای اون از 

 .  هستن اینجا هم کثیف موش تا چند که بینم می:  گفت دوستانش به خطاب و رفت من به

 خطاب من همین ، برای دادم می جوابشون رو باید اما بودم داده قول آداالن به چند هر کنم تحمل نتونستم منم

 .هستن ها دستشویی فاضلبای که هستن جاهای کثیف های موش همیشه دونی می:  گفتم دوستم به

ره دخت گفتی چی:  گفت و کوبید میز روی محکم دست کف دوتا با و طرفم اومد پاشد عصبانی گفتم رو  این تا

 ؟ کاره همه ی

 . آشغال تویی کاره همه:  زدم صورتش به مشتی فریاد با زد که حرف رو این



                 
 

 

 م .صالحی  | در گرداب  غوطهرمان 

 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            انلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای د 

 

90 

 

 ت بیچاره:  زد دادو  کرد حمله سمتم به افروخته بر ، اومد می خون داشت بینیش از ، گرفت صورتش رو کریم

 . کنم  می

 دخالت اگر ترسیدن می شایدم کردن ، می نگاه و بودن ایستاده عقب جیغ با نامردم دوستای ، کشید موهام رو و

 بیراه و بدبهم  مدام بود درگیر باهام که حالی در کریم ، ندکن دخالت  بودند تماشاچی که هم کریم دوستایی کنن

 کنده ها دکمه تمام که کشید محکم جلو از لباسمو عوضی کثافت اینکه تا ، میدادم جوابش رو منم گفت می

 بودند ایستاده عقب هم دوستاش و کریم ، بپوشونمخودم رو  کردم سعی و رفتم عقب ، شد باز لباسم جلویو شد

 روعشهش تازه این:  گفت نامردی با کریم ، کنم گریه اونا جلوی خواستم نمی اما بود گرفته بغضم ، خندیدند یمو 

 کنی ثابت باید باالخره ؟ که فهمی می ، کنی مهمون دوستام را هم من رو ، هم باید ، کنی درازی زبون بازم اگر ،

 .پیچیده  ش آوازه تون محله توی که هستی پدری اون دختر

 اینکه از قبل اما دویدم شاپ کافی در سمت به ، نداشتم رو فضا اون تحمل دیگه ، خندیدن بهم بازم  عوضیا و

 از تا بود اومده گویا ، انداخت شاپ کافی توی خودش رو کامیار سراسیمه و شد باز شاپ کافی در برم بیرون

 جلوی محکم که دید من را اونجوری وقتی ، بود داده خبر بهش کی دونم نمی ، فقط کند جلوگیری دعوایی ما

 اونو ات کرد کمک بهم و اورد در سویشرتش سریع ، برد ماتش کردم می نگاهش بغض با و بودم لباسم رو گرفته

 کرد می نگاهکریم  به خشمی از پر نگاه با که حالی در ، کشید باال گلوم زیر تا را سویشرت زیپ وقتی بپوشم

 ، داد می فشار دستم رو خشم شدت از که بود عصبانی اونقدر ، برد بیرون شاپ یکاف از و گرفت من رو دست

 باز درو سریع رسید ماشینش به وقتی ، بزنم حرفی کردم نمی جرات اما شدمی خورد دستش توی داشتدستم 

 ، کرد کتحر  و کند جا از شتاب با را ماشینش ، شد سوار سریع هم خودش و نشاند جلو صندلی روی منو و کرد

 امیار ،ک جای به اگر شاید ،کنم گریه خواستم نمی اما کرد می سنگینی گلوم توی هنوز بغضم و بود پایین سرم

 ،اما. مون خونه بره می منو کردم می فکر ،کنم کامیار گریه جلوی خواستنمی دلم اما کردم می گریه بود آداالن

 و دادم جراتی خودم به ، کرد می رانندگی خیابونا توی شتدا هدف بی فقط و رفت نمی خونه سمت به انگاری

 ترس با اما بود زیادیریسک  ، گرفت می گاز لبشو داشت و بود شده سرخ زیاد عصبانیت از ، کردم نگاهش

 ؟ نگی هیچی آداالن به شه می:  گفتم

 و چون بود ناگهانی سرعت واینکارش با  اونقدر ، داشت نگه دفعه یهو  کشید کنار ماشین رو گفتم این رو تا

 . وحشی خبرته چه هوووش:  زدم دادو شدم پرت جلو به بودم نبسته کمربند

 برداری اینکاراتاز دست خوای می کی دختر تو:  گفت داد با و عقب کشیدمو گرفت عقب از موهامو عصبانیت با

 ؟ نه شی نمیآدم  نبری برادرت رو آبرویو  نکنی خودت رو بیچاره تا گویا ،
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 چراغ تیر کابل ی اندازه به گردنش رگهای و ریخت می چشماش از خشم آتش ، ترسیدم واقعا بلندش صدای از

 ، کردن شروع اونا بخدا ولی ، متاسفم:  گفتم آروم همین برای نبود انداختن کل وقت حاال ، بود کرده باد برق

 ، نیست خوبی آدمتو  پدر مثل من پدر که چیه من تقصیر خب  . شدم عصبانی که زد بهم زشتی حرف کریم

 ... منم کنن می فکر همش و فهمیدن را چیزا این هم دوستاشو کریم اون

 اشکها نای گویا ، افتادم گریه کامیار به جلوی و شد شکسته لعنتیم بغض ، کنم تحمل این از بیشتر نتونستم و

 اونطرفکردم  رومو و چرخیدممنم ، داد رو روبه به نگاهش ، تنشس صافو  کرد موهام رو  رها ، بود آتش روی آب

 . نبینه اشکام رو این از بیشتر تا

 . نمیاد بهت اصل ، نکن گریه خب خیل  -

 : گفتمو صورتش توی شدم براق و پاک کرد و برگشتم اشکامو دست پشت با

 . کنم گریه که لوسم دخترایاین مثلکردی فکر ، کنم نمی گریه من -

 :  گفت و نشست لبش روی لبخندی

 . دونممی آره -

 . کرد حرکتو کند جا از را ماشین بازو 

 . بگم بهش چیزو همهخودمدارم تصمیم چون ، کلغ آقای جناب بگی آداالن به بری نیست الزم ضمن در -

 :  گفت لبخند کامیار با ،بگم بهش نداشتم جرات ؟ چی مثل گفتم می دروغ

 . گم نمی بهش هیچی باشه -

 :  گفت و واستاد بوتیک یه مقابل

  شو پیاده -

 ؟ چی واسه  -

 ؟. خونه بری من سویشرت با خوای نمی که تو  -

 ؟ دی می پولش رو خودت -

 :  گفت و خندید بلند ایندفعه

 . شو ، پیاده پررویی حال هر در -
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 ، بیرون اومدم و پوشیدم پررو اتاق توی رفتم همونجا کهخریدم قشنگ خیلی بلوز یه ، بوتیک داخلرفتیم هم با

 . میاد بهت خیلی:  گفت لبخندی کامیار با

 . میاد بهم بپوشم چی هر من  -

 ماشین  تو نشستم تابیرون اومدیم بوتیک  از هم با ، رفت صندوق سمت به کرد می نگاهم چپ چپ که حالی در

 : گفتم سرش و رو انداختم سویشرتش را  ،

 . یشرتت رو پوشیدمسو بار یه کن افتخار -

 :  گفت حرص با و انداخت عقب صندلی سویشرت را روی

 . نکنی فراموش وقتهیچ که کنم می کم ازت رویی یه که رسه می روزی یه -

 ؟ رسوندی خودتو زود کهشده دعوامون ما فهمیدی کجا از راستی.  باش خیال همین به  -

 . نیومده تو به فضولیش  -

 آمار که زدی منو دوستای از یکی کدوم مخ کلک بگو راستشو ، زینب یا داده خبر بهت آنا  یاکنم  می فکر -

 .میدن بهت منو

 :  گفتو کردنگاهم اخمی با ایندفعه

 . عبضی کن عوض کثیفتو تفکر اون -

 :  گفتموخندیدم  بلند

 . همینه نگیراستشو  که وقتی تا من تفکر -

 . بفهمی عمرا ، بمیری تاکن زندگی تفکر همین با پس -

 . فهمم می باالخره که من -

 . باالخره ، خب آره  -

 . رفت بعد و رساند خانه تا من را ، کرد حرکت و کند جااز را ماشین و

 نکنم فکر بهشو  کنمگرم خوندن کتاب با خودم را سر کردم می سعی ، نبود دلم تو دل بیاد آداالن که عصر تا

 در آداالن اینکه از ، داشتم ترس بازم من ولی گه نمی هیچی بهش بود تهکامیار گف چند هر ، تونستم نمی اما

 همهبف امروز موضوع آداالن بشه باعثکه  ی دیگه چیزی هر یا ، بگه دروغ کامیار نتونه و کنه سوال دانشگاه مورد
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 ترس با اومد خونه به عصر وقتی اما ، بخوابم ظهر نتونستم که بود آداالن درگیر فکرم اونقدر ، اومد می ذهنم به

 :گفتمو نشستم کنارشرفتمآروم ، تلویزیون جلو بود نشسته خسته ، رفتم بیرون اتاق از لرزو

 . نباشی خسته ، داداشسلم  -

 . کوچولو آبجی سلم  -

 :  گفت و کشید بینیم رو و

 ؟ چطوری -

 :  گفتمو مدماغم رو گرفت ، دونه نمی هیچیو  سفید وضعیت فهمیدم بودنش شوخ دیدن با

 بود خوب خوب چیز همه -

 . خداروشکر -

 . داداش:  گفت و پذیرایی توی آمد توپش با آالمان

 ؟ چیه  -

 ؟ فوتبال مدرسه بیاید باهام روز یه میشه  -

 :  گفت و کشید هم در ابروی آداالن

  ؟ شده چی -

 : گفتو پایین انداختسرش رو  آالمان

 بسمه رفتمکه ماهی یه همون میگه ،میگم بابا بهچی هر ، کنن خراجما خوانمی ، نداده رو شهریه ماهدو بابا  -

 . دارم دوست خودمم ، خوبه بازیم گهمیمربیمون  ،

 :  گفت و نشوندش خودش کنار کشیدش و دستش رو گرفت مچ آداالن

 . بشی معروفی فوتبالیست روزی یه بده قول فقط تو ، میدم تو شهریه میامخودم ، نخور شو غصه -

 :  گفت و بوسید آداالن خوشحالی با آالمان

 . ملیتیم ببرن منو که کنم بازی خوب اونقدر میدم قول.  داداشی دارم دوست خیلی -

 : گفت و شد پذیرایی وارد چای سینی با هم تیارا
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 . خبر بی خدا از مرد اون نه کنی می پدری ها بچه این واسهداری که تویی این بخدا ، باشه راضی ازت خدا  -

 :  گفتو گذاشت میز روی را سینی و نشست مبلیروی  و

 ؟ کنی می کمکم تو ،بشم جدا پدرتون از خوام می ، شدم خستهزندگی این از واقعا من آداالن -

 :  گفتو داد تکانسری طوالنیمکث از بعد آداالن

 ؟ کنید زندگی خوایدمی جوری چهو برید خوایدمی کجا کردید فکر این به ولی ، آره -

 .میارم در رو بچه این و خودمو خرج ، سرکارمیرم خودمبعدم ،کنممی اجاره خونه یه میرم  -

 . ببرید خودتون با آالمان نذاره و کنه لج باهاتون شاید ، نیست کنیدمی فکر که هم سادگیااین به -

 آالمان گفت : 

 . میرم مامان با ،مونم نمی بابا پیش منم ولی -

 .دارنگه دست دیگه مدت یه ارا: تی آداالن

 یادت ، خودشه  هوس فکر به بره هم گور توی  مرداین ، شه نمی درست بخدا ؟ شه می درست کنیمی : فکر تیارا

 که با ..... رفته

 : گفت تندی با آداالن زد را حرف این تیارا تا

 . نده ادامه  -

 :  گفت و انداخت زیر به سر تیارا

 . متاسفم -

 باز خونه در ، شد عصبانی اینطور آداالن که بزنه حرف خواستمی چی مورد در تیارا و بودچی  وضوعم نفهمیدم

 کدوم هیچ که شد پذیرایی وارد بابا ، رفت آشپزخانه به سرد سلمی دادن با دیدنش با تیارا ، شد وارد بابا و شد

 :  گفت که کردیم می نگاهش همینطور و ندادیم سلم بهش

 ؟ بدم سلم بهتون من دارید وقعت ؟ چیه -

 : گفتو افتاد لم مبل رویو  ندادجوابش رو  بابا سلمی داد اما آالمان

 . بدی منو سهم و بفروشی مادریت رو ارث زمین تکه اون خوای نمی آداالن  -
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 : گفت اخمی با آداالن

 ؟ داری سهمی چه وسط این شما آیلر ، و من واسه ، ارثی زمین اون  -

 . بودم مادرتون شوهر من ، ندارم سهمی یعنی :  بابا

 اصل آیلر ، و من برای ی ارثیه زمین اون ، پدر نشو مون خنده باعث مسخره حرفهای این با! ؟ شوهر :  آداالن

 . برسه شما به پول اون از لیره  یه حتی که نکنید فکر بهش هم

 . کنم کارو کنم کرایه مغازه یه خوام می :  بابا

 .نداشتیم باورحرفاشو  دیگه که بود گفته دروغ اونقدر چونکردیم می نگاهش اورناب همه

 ؟ ی مغازه چه : آداالن

 . بابا : پوشاک

 :  گفتم آروم خیلی

 . بفروشه می خواد هم زنانه پوشاک حتما -

 . نصف نصف هم سودش ، شما از کار ، من از مغازه خب خیل : آداالن

 .باشم شریک کسی با خوام نمی باشم مستقل خوام می من بابا: 

 هر ، کن کار واستا فقط هم شما ، من با هم جنسش ، ت واسه کنم می اجاره رو مغازه من خب : خیل آداالن

 . خودتواسه فروختی هم چی

 . کنی می ضرر تو که اینجوری :  بابا

 :  گفت خندی زهر با آداالن

 . کن کار و واستا حرفت سر و باش مردش فقط ، نباش من ضرر نگران شما -

 :  گفت بلند صدای با ، پوزخندی با هم بابا

 ؟ شد چی شام این ،تیارا تیارا -

 . دانشگاهرفتم می باید و داشتم کلس هم فرداش چون ، بخوابم تا رفتم اتاقم به بودم خسته خیلی شام از بعد
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 تا چند هر ، باشم نداشته هیچکس اب دانشگاه توی هم کلی کل کوچکترینحتی دیگه بودم داده قول خودم به

 دردسر م واسه کهکردم می کاری بایست نمی ولی بکشمش خواست می دلمو  بودم بیزارکریم  از مرگ حد سر

 ، زد می کتکش مرگ حد سر تا و کردنمیرحم  کریم به ی ذره فهمیدمی اگر چون، بفهمه آداالن و بشه درست

 کلس تهرفتممی که همیشه خلف بر و رسیدم کلس وقت از زودتر دقیقه چنددمرسیمی دیر که همیشه برخلف

 گوشی در همهو اومدن مییکی یکی ها بچه ، بدم گوش درس جدی کردم سعیو نشستم کلس ابتدایی همون

 شده چی ،آیلر  سلم:  گفت و اومدسمتم به شد کلس وارد که زینب ، کردن می پچ پچ و می زدن حرف هم با

  ؟ اومدی زود

  همینطوری هیچی -

 :  گفت آروم و نشست کنارم

  ؟ نه مگه ، بوده داداشت کار -

 :  گفتم و کردم نگاهش متعجب

 ؟ زنیمیحرف چی مورد ؟  در چی -

 حسابیو بیرون کشیدتش خونه از شون خونه جلو رفته یکی دیشب ،گم می  کریم خوردنکتک  بابا ای  -

 . شکسته دستاش جفت که زده بد هم یاونقدر  ، زده کتکش

 : گفتم ناباور

 ؟ گی می راست خدارو تو ، نه  -

 ؟ دونستی نمی تو مگه ؟ چیه دروغم -

 . نه  -

 ؟ نبودهتو برادر کار یعنی -

 . نداره خبر دیروز اتفاقات از اصل من داداش  -

 واقعا؟؟  -

 . شده خنکدلم ، نکنه دردهم شوندست که آوردن سرشرو بل این بودن ی دیگه کسایی یه البد بابا آره  -
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 جمع وسایلم رو سریع داشتن کار ی بهانه به ، کلس از بعد ، اومد استاد بزنه ی دیگه حرف خواست زینب تا

 . داد جواب زود خیلی که گرفتم کامیار هم شماره همینطور که با عجله می رفتم ، بیرونزدم  کلس ازو  کردم

 ؟ تربچهچطوری  ، کار وف کنگ پاندای بر درود ، به -

 ؟ کجایی ، جان شلغم ممنون -

 ؟ شدهتنگ  برام دلت شده چی  -

 . بخورم حلواتو بمیری  منتظرم ؟ تو برا ؟ من کی ؟  -

 :  گفت و خندید کامیار باز

 ؟ آوردی کجا از را مهربونی و دخترونه لطافت همه این تو موندم  من -

 . متببین باید ، هستی دانشگاه ،بزن ور کمتر -

 . داداشت به سپردم شرکتم کارای کنم، استراحت خونه موندم ،بودم ناخوش کم یه نخیرم -

  اومدممنم  کنی آماده پذیرای رو وسایل تا پس خب  -

 . ملقاتم بیای خوای می جان ای  -

 . شده تنگ ش واسهدلم مادرت دیدنبیام می خوام نخیر -

 . منتظرتم بیا ، دراز زبون  -

 .کردم قطع تلفن را سریع غشترمر گفتن با و

 دازهان ما ی خونه کل شاید ، دریا نزدیک بزرگ ویلیی ی خونه یه ، بود استانبول ی محله بهترین توی شون خونه

 خوش مرد یه ،ایرج آقا پدرش و بود سهیل مادرش اسم ، داشتهم خوبی ی خانواده ، می شد اونا ی خونه اتاق یه

 ادربر  سامیار ، بود سفر توی عمرش بیشتر که سامیار اسم به  دماغ گنده برادر یه ی اضافه به ، مهربونو قلب

 خانواده با منم بودند، شده دوست هم کامیار با و آداالن وقتی از بود، کوچکتر اون از سالی کامیار یهو بود بزرگتر

 حیاط شدم مجبور بعد ورفتم شان خانه مقابل تا تاکسی با.  مادرش دیدن می امدم گاهیو شدم کامیار آشنا ی

 .دادمسلم بلند صدای باشدم وارد تا. کنم طی پیاده طوالنیشون را

 . رفعت ی خانه اهالی بر سلم -

 :  گفت و اومداستقبالم  به لبخند با سهیل
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 . اومدیخوش،دخترم ماهت روی به سلم -

 درست داشتنی دوست و بود مهربونآغوشش  ، بیرون بیام بغلش از خواست نمی دلم گرفت می بغلم وقتی

 :  گفتم و بوسیدمش کلی ، خودم مادر آغوش مثل

 . بود شده ذره یه تون واسه دلم -

 ؟ خبرا چه  همینطور منم  -

 ؟ خوبید شما . سلمتی  -

 .کامیار  عیادت اومدی ، شکر  -

 . بکنه داره مصیتی وصیتاگر  بیامگفتم  موت حال در شنیدم آره  -

 : گفتو خندید لندب سهیل

 . بمیره من گل دسته پسر میاد دلت ، دختر تو نمیری  -

 . حقه مرگ چیه چاره اما نمیادکه دلمخانم  سهیل خب نه  -

 . کامیار شنیدم صدای که

 . بخوری منو حلوا که ببینی خوابت به  -

 صورتش ، بود داغون صورتشو  سر ،کردم کپ دیدنش از ، اومدمی پایین هاپله از داشتکه دادم  اوبه  نگاهم

 . بود بسته دستشم یه ، بود شده باندپیچیسرشو بود کبود

 :  گفت خانم سهیل کهکردممی نگاش مات همینطور

 . اورده خودش روز به چه خدا رو تو بینی می -

 کردم می نگاهش مداشت مبهوت ، بکنه کاری کامیار همچین نمی شد باورم ، کامیار بوده کار کریم زدنکتک پس

 :  گفت و رسیدکامیار بهمون  که

 ؟ شدم خشکل -

 . شدی بهترهم اولش از خیلی آره  -

 :  گفت خانم سهیلو خندیدکامیار بازم
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 . بیارن آبمیوه تون واسه بگم برم من بنشینید برید -

 :  گفتم نشستیم تا

 ؟ کریم سراغ رفتیچی برا -

 . شدهدعوامیکی با خیابون تو گفتم همه به آرومتر هیسس  -

  ؟ زدی کتک کریم رفتیچی برا  -

 بود، کرده بلند من دوست بهترین خواهر رو دست ، بود کرده درازتر گیلمش  از پاشو ، بود حقش اینکه برا  -

 . شکشتم می دستاشو جفت باید

 ؟ چی کنه شکایت ازت اگر  -

  ؟ باشینگران نمی خوادهم تو ، نیست حرفا این مال  -

 ...کهبینممی ولیبپرسم ازت اومدم همین برا ، سراغش رفته اونو  فهمیده آداالن کردم یم فکر من  -

 ؟خانم که چی بینی می -

 : گفتمآوردم و در ش واسه ادای

 . صورتتروی بادمجونای اون با. شدی خشکل چه که بینم می  -

 اهمیتی بهش من اما بود خاصی جور یه که لبخندای کرد،می نگاهم لبخند با فقط اون و کردم می ش مسخره من

 اصرارهم چقدر هر ، خندیدیم بهش خانم سهیل باو  انداختم کامیار دست ، بودم اونجاکه  مدتیتمام  ،دادم نمی

 ( برگشتم خونه بهو  نکردم قبولبمونم  پیششون ناهار برا کردن

 :  گفت و چرخید محمد تخت سمت بهو زد جایش توی غلتی علی

 . خونیم می فرداش رو  بقیه بذار ،می رم خواب دارم ، محمد بسه -

 :  گفتو بست رادفترچه محمد

 . باشه -

 رفت نمی خواب اصل ، علی برخلف اما ، کشید دراز تختش روی و کرد خاموش را چراغ و برخواست جا ازو 

 و ، دانست می را زندگیش از کمی حاال که یآیلر  ، کرد می آیلر فکر به و بود کرده جمع سرش زیر را ،دستانش
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 چقدر زندگیش امید تنها ، دادن دست از باشد برادرش زندگیش یهمه که کسی برای که، فهمید می خوب را این

 . شد خیس اشک از چشمانش اختیار بی و است سخت

***** 

 . شد بیدار خواب از علی صدای با

 .... ظهره لنگ ، خوابیمی چقدر دیگه پاشو  -

 . زد را چشمانش آفتاب روشنایی کرد باز چشم وقتی

 . شد قضا نمازمون وای هی  -

 . عالیه نوردی جنگل واسه و آفتابیه هوا امروز گویا ،بیافتیم راه بکن کاراتو پاشو خب ، آره -

 ستارو به رفتن قصد به هم صبحانه از بعد ، رفتند هتل البی به صبحانه خوردن برای و پوشیدند لباسهردو 

 رادفترچه ، شد آیلر مطمئن حال ازوقتی و پرسید آیلر را حالو  گرفت تماس آسایشگاه با محمد ، کردند حرکت

 . بخواند خاطرات آیلر را ی بقیه تا کردباز

 شدههم  دردسرتر بیو  بهتر چیز همه رفتارم کردن عوض بامنم  و بود خوب دانشگاه اوضاع روزی چند تا★★

 تعریفی که هم خونه اوضاع ،نداشتم دانشگاه از دلخوشی و بود شده کننده خسته اوضاع این خب اام بود

 خوابید می و خورد میشام  هم آن از بعد و آمد می خونه به دیر کهبود شده زیاد اونقدری هم آداالن کار ، نداشت

 دانشگاه ، گرفت تماس باهام ظهر زیاد کاری ی هفته یک از بعد باالخره تا ، نداشتیم رفتنبیرون  برای وقتی و

 جمعوسایلم رو  سریع کلس از بعدو بودم  شده مرگ ذوق خوشحالی از ، دنبالم بیاد خواستمی خودش بودم

 ماشین یه کهکردم می نگاه را خیابون شوق و ذوق با ، بودم منتظرش و دانشگاه بیرونرسوندم خودم رو  وکردم 

 دست دوتا با بود کریم ، کرد باز اونطرف در و شد پیاده بود مسنی مرد که ش راننده ، واستاد گاهدانش مقابل

 می نگاهم داشت خشم با اونم ،نخندمکه  نتونستم دیدمش تا ، قیافهاون با بود شده هم دلقکی چه ، گرفتهگچ

 آمد می پدرش داشت ، داد نشون هشب من رو سر با و گفت بهش چیزی یه که بود پدرش مرد اون گویا ، کرد

 .کرد صدام کریم پدر برم خواستم تا ، واستاد خیابان اونطرف آداالن ماشین که دیدم اونطرف از ، من سمت

 . بزنم حرف باهات دقیقه چند شه می ، دخترم -

 آداالن مه چشم ی گوشه از ، چرخیدم او جانب به ، نداشت تقصیری که پیرش پدر ، رفتم میاگر بود ادبی بی

 . میاد طرفمون به دارهو  شده پیاده دیدم که پاییدم می

 ؟ آیلر خانمی شما  -
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 . بله  -

 الزم نظرتون به ، دیگه کردید تلفی هم شما خب ولی کرده اشتباهی چهپسرم  دونم می ، کریمم پدر من  -

 اخراجش کنن ؟ که کنید هم شکایت دانشگاه به تا بود

 :  گفت بود رسیده کنارمون به که النآدا بزنم حرفی اینکه از قبل

 ؟ افتاده آیلر اتفاقی -

 : گفت و رفت عقبتر قدمی آداالن ی ورزیده هیکل و بلند قامت دیدن با کریم پدر

 . سلم  -

 :  داد را جوابش مهربانی با آداالن

 ؟ شده چیزی ، جان پدر سلم -

 ؟ هستی آیلر خانم برادر شما  -

 ؟ مگه چطور ، بله  -

 . رفت میلو  داشت چیز همه باال رفت ،قلبم  ضربان

 ونم خونه جلو فرستادید آدم هم شما و کرده اشتباهی یه من پسر گفتم می خواهرت به داشتم پسرم ببین  -

 . شکسته دستاش جفت ، کردید تنبیه حسابی پسر این و

 ؟ خب:  گفت و انداخت کریم به نگاهی نیم اخمی با آداالن ، کرد اشاره پسرش به و

 فهحی ، بشه اخراج پسرم نذارید ، بگذرید کردید دانشگاهبه  که شکایتی از دیگه کنم خواهش ازتون ومدما  -

  نکنه خطایی هیچ ترم دو این تویمیدم قول من.  مونده درسش از ترم دو فقط بخدا

 . دادم می کامیار فحشو پدرش و کریم به فقط دلم تو

 . کنم فکر موردش در باید ، باشه  -

 :  گفت کرد حرکت و کند جا از را ماشین تا ، رفت ماشین سمت به و گرفت مرا ستدو 

 . بده توضیح ، شنوم می خب -
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 اسهو شو ، دیگه بقیه لباسم کردن قسمت پاره سانسور با البته گفتم می بهشچیز رو   همه باید نبود ی چاره

 کتکش خودش هم پرس یه برگرده مداو نمی بدش که بود شده عصبانی اونقدری هم همونجاش تا ، گفتم ش

 گهن ماشین ساحل نزدیک ، دریا کنار رفت می شد می عصبانی هم وقتی ، کرد می رانندگی خشم با فقط ، بزنه

 : و گفت داشت

 . شد فهم شیر ، نمیشی پیاده ماشین از  -

 کسی با هم تلفنی زدمیقدم  که همینطور و کرد روشن سیگار یه ، رفت ساحل سمت به و شد پیاده و گفت را این

 ،  ناخنم رو با دندون می کندم و خوردم می حرص ، زنهمی کامیار حرف با داره حتما دونستم می ، زد می حرف

 وعموضکامیار این  کردم می خدا خدا ، ذاره نمی زنده هم منو ، کشه می کریم کرده ، پاره منو لباس کریم بفهمه اگر

 :  گفت و شد سوار اومد انیعصب بعد دقایقی ، نگه بهش

 ، بیاری در بازی الت یا بخونی درس دانشگاه فرستادمت ؟ آره ، کنی می پنهون من از چیزو همه دیگه حاال -

 . بزنه کتکت بگه و بهت میاد در دهنش از چی هر بیشعور الدنگ یه که

 بلند گریه م صدای و ترکید بغضمفقط  ،بگیرم باال سرم رونداشتم  جرات ، زد می نفس نفس زیاد عصبانیت از

 :  زد داد تر عصبانی که شد

 خونه می درسش رو داره خواهرم خوشه دلم ، احمق ی دختره گذرم می گناهت از کردن گریه با نکن فکر -

 . بگیره یاد بازی الت که دانشگاه میره فقط خواهرم دونستم نمی اما افتخارم باعث شه می روزی فردا

 هم خودش و بود در مقابل کامیار هم ماشین رسیدیم خانه به وقتی ، افتاد راه به و آورد در حرکت به را ماشینو 

 :  گفت من به خطاب خشمی باآداالن  ، بود ایستاده انتظار به ماشین کنار

 . داخلبرو شو پیاده -

 :  گفت آداالن به خطابو آمدسمتمان  کامیار به ، شدیم پیاده ماشین ازهردو 

 حسابش رو منم خوردگوهی یه دانشگاه توی نفر یه افتاده ؟ اتفاقی مگه  ؟ آوردی جوش انقدر چرا ؟ تهچ -

 مشکل خودش پسره ، بوده گناه آیلر بی که دادن شهادت شون همه بودن اونجاکه هم کسایی ،رسیدم 

 میدون چاله نه نشگاهدا فقط دانشگاه که فهمه می بشه اخراج هم وقتی کردم ش تنبیه خوب منم که داشت

. 

 :  گفت و داد من به نگاهش رو کامیار ندادبهجوابی اما بود خشمگین آداالن

 . خونه تو برو نگفتم مگه -
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 صدای شنیدن با  تیارا ، شکست بغضم بازم بستم سرم پشت که درو ، رفتم داخل به و پایین انداختم سرم رو

 . رسوند من به خودشو هام گریه

 ؟ کنیمی گریه چرا آیلر ؟ شده چی وااای  -

 . آداالن... آداالن  -

 :  گفت ترس با و زد صورتش بهچنگی

 ؟ شده چی آداالن ، هللا رسول یا -

 . کرد دعوام فقط نشده چیزیش  -

 :  گفت و کشید راحتینفس تیارا

  دختر که منو کشتی -

 گرممادرم آغوش مثل هم تیارا آغوش ، بردم اهپن آغوششبه منم ، گرفت آغوش درمنو  باراولین  برای و اومد جلو و

 :  زدمی حرف باهام اون وکردممی گریه من ، بود مهربون و

 کرده؟ دعوات آداالن که شده چی -

 ؟ کردم دعوا چرا میگه آداالن ، شددعوام دانشگاه تو یکی با  -

 نمی داره دوست کهنهای برا کنه می هم دعوات اگر ،نداره دوست آداالنبیشتر هیچکی باش مطمئن -

 . بیفته  ت واسهاتفاقی خواد 

 .شدیم پرت عقب به تیارا با وکمرم  به خوردمحکمو شد باز در دفعه یه کهبودم تیارا آغوشتو  در پشت همونجا

 . شدم له ، کمرم آخ  -

  تیارا هم با تندی گفت : 

 . آرومتر ، آداالن خبرته چه -

 . واستادنه جای اینجا خب  -

 :  گفت و داد من به نگاهش رو و

 . بریم بیا و بذار کتاباتو -
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 ؟ کجا -

 . دیگه بریم بیا ، من قبر سر -

 :  گفت و گرفتازم کتابام رو تیارا

 . نکنعصبانیش این از بیشتر آیلر ، برو -

 راه و شدیم نماشیسوار دوباره ، بودش رفته و نبود خبری کامیار هم از ،رفتیم بیرون خونه از و دستم رو گرفت باز

 . افتادیم

 . کردن دعوت هم رو تو و من ، بزرگمهمونی یه رفعت آقای ی خونه امشب  -

 : گفت ادامه در خودش نداشتم رو دادنش بروزجرات  اما شدم خوشحال خبر این شنیدن از

 . من اعصاب به زدی گندجنابعالی کهبگیریم لباس بریم کهاومدمزودتر امروز  -

 : گفتم آروم

 . خوام می معذرت  -

 ، باش رفتارت مراقب امشب کهکنم نمی تاکید بازم پس ، بزنم بهت  هزار حرف یه ندارم آیلر دوست ببین  -

 اصل.  هست مهمونی توی هم سامیار یعنی ، پس گرفتن سامیار برگشتن افتخار به مهمونیاین ضمن در

 و باوقار خوب و خانم یه مثل پس ، همینطور ار همکامی با ،باشم سامیار با کردنت کل کل شاهدندارم خوش

 ؟ شد فهم شیر ، کنیمی رفتار سنگین

 :  گفتمآروم

 . داداشچشم -

 رو و یرز  کنه پیدا من برای مناسبی لباس اینکه برای پاساژ تمام ،  داشت نگه زیبا و العاده فوق پاساژیک  مقابل

 کشک که منم ، کرد پیدا یکی هم باالخره که باشد زیبا و رنگخوشو  پوشیده کامل بایست می که لباسی ، کرد

 چیزی یه کرد می نگاهم چپ چپ کردم می انتخاب لباسی یه هم اگر داد نمی اهمیتی من نظرای به اصل بودم

 ،بودم غیرتش همین عاشقمنم و  بود برده ارث به ایرانیمونمادر ازداشتنیش رو  دوست غیرت این ، گفت می

 شاال یه ، پا پشت تا بود قرمز کلوششو بلند دامن و بود مشکی آستیناشو  ش تنه باال قسمت که لباسیک 

 هعالی:  گفت تحسین با آداالن پوشیدمش وقتی ، بود قرمز هم روسریش و خوردمیکمرشتوی هم باریکوقشنگ

 . بپوش روسری همیشه بعد به این از ، میاد بهت روسری خیلی ،
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 .  شد اضافهخداروشکر که نمی داد گیرموهام پوشوندن به فقطاالن تا

 کمی و بود شده محشر تیپش ، قرمز کراوات و  سفید پیراهن با و گرفت مشکی شلوار و کت یک هم خودش   

 .بشیم آمادهشب  مهمونی برایو کنیم استراحت تا خونهرفتیم  خرید از بعد. بودیم شده ست هم با

 فطر  به آداالن همراه به بعد و کرد کمکم آرایش در کمی هم تیارا البته شدم حاضر که بود شش تقریبا ساعت

 . افتادیم راه به رفعت زیباییوبزرگ ی خانه

 . کنم سفارش که نباشهالزم دیگه کنم آیلر فکر -

 . داداش راحت خیالت  -

 : گفت و انداخت بهم نگاهی نیم بازم

 . مامان شبیه شدی ، شدی خشکل خیلی -

 :  گفت و نشستلبم  رو لبخندی

 .شدی ماه و تیپ خوش خیلی هم تو -

 :  گفت و کشید لپمو

 ؟ ببینم رو تو عروسی من بشه کی -

 . پایینانداختم سرمو و کشیدم خجالت مثل الکی

 اب و اومد استقبالمون به کامیار زودتر شدیم وارد تا بودند رسیده ما از قبل زیادی های مهمان که رسیدیم وقتی

 :  گفت مسخرگی با من لباسای دیدن

 . کنن سرش چارقد باید همینطور شیطون و باشه بد انقدر که دختری -

 :  گفت و داد دست آداالن با ،دادممی جوابش رو بایست نمی اما کردم نگاهش حرص با

 . رفیق اومدی خوش -

 . بشه تموم خوشیو خیر به بذارید کنید مراعات امشب یه ضمن در ، ممنون -

 . خندید می داشت چشماش با اما چشم گفت کامیار جدی
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 خانما پیش برد گرفت من رو دست بعدو گفت آمد خوش بهمون اومد هم خانم سهیل ، شدیم مهمونا جمع وارد

 دوستان از که هم ،تعدادیشون بودند ترکیه که هم عده یه و ایران از عده یه ، بودن اومده فامیلشون ی همه گویا ،

 هم دخترا از بعضی وضعیت ، نداشت حجاب مهمونی توی من مثل هم هیچکسی ، بودند خانوادگی ایانآشن و

 و یرپ آقایون ، می دادم گوش رو اونا حرفای حوصلگی بی با و بودم نشسته خانم سهیل نزدیک ، بود افتضاح که

 یه هم جوونا اما ، اینا قاطی بودم هافتاد منم بودن غریب سر از که بودن طرف یه هم خانما ، بودن هم دور پاتیل

 ی دختره یه با دیدم که گشتم می آداالن دنبال به نگاهم با ، خندیدن می و گفتن می داشتن و بودن دیگه طرف

 ، میاد بدش دختره ریخت از حسابی بود معلوم ش قیافه از ، زد می حرف بود تنش کوتاهی ی دکلته لباس که

 ونیمهرب با ، چرخیدم جانبش به که دستم رو گرفت خانم سهیل ، بود زدن حرف درگیر دیگه نفر چند با کامیار هم

 . جوونا پیش برو پاشو ، دختر اینجایی چرا تو:  گفت

 . شنیدم رو آشنا یه صدای که رفتم می آداالن سمت به داشتم و برخواستم جا ازو کردم قبول خواسته خدا از

 آیلر ؟ چطوری.... خشکلی مادربزرگ عجب  -

 یگهد پسر یه کنار که بود سامیار.  بود شده برگزار افتخارش به مهمونی که بود کسی همون ، چرخیدم جانبش به

 همودبان پس بودم داده قول اما کنم بارش قشنگ تکه چند خواست می دلم ، کردن می نگاه من رو و بود ایستاده

 . اومدید خوش خیلی ، سامیار آقاسلم:  گفتم

 : گفت متعجب رسامیا

 ؟ آیلری تو نمیشه، باورم -

 . بله  -

 . شدی عوض چقدر نبودم که سالی دو این توی -

 . دیگه کنن می تغییر آدما خب -

  آیلر خانم ، هستن آشنایان از هم ایشون کامران ، کامران ، هستندوستم  ایشون راستی. خوبه  -

 کامران با اون لبخند چندشش گفت : 

 . خوشوقتم آشنایتون از  -

 بود شرارت از پر چشماش ، نیومد خوشم ازش اول برخورد همون از

 . تون بااجازه ببخشید  -
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 سامیار زود گفت : 

 میری؟ کجا -

 . بخورنش لولوها اینکه از قبل بدم نجات داداشمو می رم  -

 :  گفت و خندید سامیار ،کردم اشاره دختره اونو  آداالن به  ابرو با و

 اونا ، نخورهرو  اونا داداشت بعدم ، هستن هلو نیستن لولو اینا دختر ، نشدی عوض هم خیلی گویا نه -

 . خورن نمیداداشتو 

 . بشه مریض ممکنه نخوره رو پلسیده هلوهای این بگمداداشم  بهبرم  بذار پس خب  -

 :  گفت و خندید بازم سامیار

 . بزنم حرف باهاتخوام  می برگرد زود ولی برو خب خیل -

 . رفتم آداالن سمت بهو  دادم بای سامیار با دست حرکت با

 . کردم  خودم رو اعلم وجود ی سرفه تک با شدم نزدیک دختر اون و آداالن به همینکه

 . شدم مزاحم که بخشید می ، سلم  -

 ی خاله دختر هستن خانم آرمیتا هم ایشون آیلر جان ، آیلر خانم خواهرم  آیلر ، اومدی شد خوب چه -

 .کامیار 

 :  گفتم و دادم دست باهاش ، آورد جلو دستش رو مهربونی با آرمیتا

 . خوشوقتم آشنایتون از -

 یم زندگی ترکیه مثل قشنگی کشور توی اینکه با شما ، آیلر خانم جالبه م واسه خیلی. چنین هم : به آرمیتا

 ؟ باشیدحصار  تو دارید دوست چرا ؟ پوشید می لباس اینجوری بازم دارید آزادی  و کنید

 فک محترمانه نبودم بلد اصل من مواقعی همچین دردم  می جوابش رو چی ببینه تا بود من به نگاهش آداالن

 جواب اینجوری شد نمی االن اما کردم می بارش درشت ی تکه تا سه دو بایست می حتما ، زمین بزنم طرفم رو

 : گفتم باالخره تاآوردم فشار مغزم به خیلی ، داد

 اما کنن انتخاب را خودشون پوششون آزادنمردم اینجا ، انتخاب در آزادی اما هست آزادی اینجا درسته  -

 . حصار بگن یکی پوشش ی نحوه به و کنن توهین دیگران انتخاب به ندارن حق
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 اسلب خانم افریته هی گفتم می بهش کنم عمل خواستم می خودم ی شیوه به اگر البته ، افتاد فکش کنم فک

 یاونجور  نباید خب اما.....  منو بیاید پسرا میگه زنه می داد داره که ست مغازه ویترین توام لباس ، حصار اگر من

 . گفتم می

 : گفت باز لبخندی با و انداخت آداالن به نگاهی نیم

 . نبود انتخابت به توهین قصدم عزیزم نه  -

 . رسوند منظورو این که کردید بیان طوری تونو جمله ولی -

 . برسونم منظورو این خواستم نمی ، متاسفم عاواق من -

 :  گفت لبخندی با آداالن

 . ذارم می تنها رو شما من ، خانما بخشید می -

 ؟ آداالن اقا کجا  -

 . اجازه با.  دارن کار من با خان ایرج گویا -

 و گفت ششپو مورد در چیزای یه الکی و واستاد ی لحظه چند هم آرمیتا ، رفت خان ایرج سمت به و گفت اینو

 . کامیار شنیدم صدای که آوردم در شکلکی یه رفتنش از بعد منم ، رفت ی بهانه به بعد

 .مردم سر پشت اونم ؟ کنی می اینجوری تو لوچه و لب این.   زشت کارت چقدر  -

 :  گفتم و چرخیدم سمتش به

 بود؟ ت خاله دختر این -

 ؟ نه مگه خوبیه دختر ، آره  -

 . خیلی آره  -

 . هستیا بدی خواهر خیلی توآیلر  گم می  -

 ؟ چی یعنی  -

 .نیستی برادرت فکر به اصل  -

 ؟ منظور خب  -
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 ش واسه چرا ، نیستی آداالن فکر به اصل تو ولی بخت ی خونه بودم رفته االن تا داشتم خواهر یه اگر من  -

 ؟ زنی نمی باال آستینی

 . بزنم باال آستین ش واسه من -

 . خواهرشی تو ناسلمتی ؟ کی پس آره  -

 ؟ کنم چیکار باید خب  -

 تونی می ، هستن مهمونی این توی خوب دخترایی چقدر ببین ، کنی شروع مهمونی همین از تونی می مثل -

 . کنم می کمکت منم ، کنی انتخاب آداالن واسه یکیشونو

 ؟ کو: گفتم و چرخوندم مهمونا جمع توی نگاهی

 ؟ کو کی  -

 . خوب دخترایی -

 . یتاآرم م خاله دختر همین مثل  -

 . پوشیدنش لباس ریخت اون با ، کنه می قبول آداالن هم حتما  -

 ... خب ، تو با حق مورد این در خب  -

 یهبق به نسبت هم لباسش وضعیت که خشکلیو ناز دختر دیدن با کردم می نگاه رو مهوونا جمع داشتم که من

 ؟ کیه دختره اون:  بودگفتم بهتر

 . کردی انتخاب اونو.....بابا دوستان از رادمهر، اقای دختر -

 ؟ چیه اسمش  -

 . کرده انتخاب سامیار واسه مامانم قبل اونو شرمنده اما.... رز  -

 هخور  نمی سامیار بدریخت ی قیافه به اصل.  حیفه سامیار واسه دختره این ، گمشه بره سامیار .هیششش  -

 رز و آداالن ، میاد بهم اسماشونم.  میاد من تیپ خوش داداش به فقط اون ،

 :  گفت خندید می که کامیار همینطور

 . وزن هم ، هم با کل ، میاد هم به خیلی -



                 
 

 

 م .صالحی  | در گرداب  غوطهرمان 

 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            انلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای د 

 

110 

 

 :  گفتم و خندیدم منم

 ؟ خواستگاری بریم کی خب -

 . بشه باز شما برای راه تا بکشه کنار خودشو که کنیم صحبت سامیار با باید اون از قبل  -

 :  گفت سامیار بزنم حرفی من اینکه از قبل

 . کنار کشم می آداالن نفع به من ، داداش نباش نگران -

 :  گفت و گرفت قرار کنارمون در هم سامیار

 . نبودم راضی مامان انتخاب از اصل خودمم من -

 . بزنم حرف رز با برم من ، خداروشکر خب  -

 :  گفت سامیارو  کردن راهم سد دستشون رو یه بودن واستاده طرفم دو که دوتایشون که رفتم می داشتم

 ؟ چیه آداالن خود نظر ببینی باید.  دختر نکن عجله انقدر االح -

  کامیار گفت : 

 . بپرسم نظرش را  میرم من -

 . دارم عجله من بیایا زود ، باشه  -

  با خنده گفت :  سامیار

 . حجله به داداشت رو بفرستی خوای می امشب همینکنم  فک -

 ؟ بخیلی جنابعالی -

 گفت:  و خندیدبازم سامیار

 ؟ مشقت و درس از اخبر  چه -

 .شدم دانشکده اول شاگرد قبلم ترم ، عالیه که درسام ، خوبه  -

 نمیده نمره بهم بود گفته که استاد تهدید با  واحدمم یه و بودم افتاده که واحد چند ؟ چی مث گفتم می دروغ

 . بودم کرده حذف

 سالته؟ چند آیلر تو میگم ، عالی چه  -
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 . دادم جوابشو آدم مث همین برای کردن کل کل یه برای شروعیه خودش این دیدم ، مگه فضولی بگم خواستم

 چطور؟ ، سال دو و بیست -

  همینطوری هیچی -

 ؟ سالته چند تو:  گفتم همین برا بیارم کم نخواستم منم

 . نیومده تو به فضولیش:  گفت و دوخت نگاهم به نگاهش رو لبخندی با

 : گفت خنده با که بیرون نفسم رو دادم حرص با و پایین تمسرم رو انداخ ، بودگرفتهحرصم دستش از

 ؟ نمیدونم نمیدی جوابم رو چرا اما بیاری کمکه نیستی آدمی  -

 : گفتمو کردم نگاه بهش غضب با

 . بینمت می ریز جورایی یه.  بدم جوابت رو که بینم نمیخودم  حد در رو تو چون -

 حرص با چرخید.  سمتمون به ها نگاه از بعضی کهطوری خندید می هم بلند خندید فقط حرفم این با سامیار

 :  گفتم

 . کنن می نگامون دارنهمه ، دیگه شو خفه ، بگیری حناق -

 بدنش توسالم جا یه باش مطمئن می زد حرف من با اینجوری و بود دیگه کی هر ، دراز زبونت خیلی خدایی -

 .ذاشتم نمی

 :  گفتمپررویی با بازم

 آیلرم  من ،  نیستم کسی هر من چون -

 : گفت لبخندی با

 . العاده فوق دختر یه آیلری ، تو ، نیستی کسیهر کهدونم می -

 . باااجازه فعل:  گفت زد که چشمکی با و

 کوفت بنشینم جا یهبردارم  ی میوهیه رفتم و دادم بهش دلم تو قشنگ فحش یه رفتش وقتی ، رفت و گفت این را

 بودن مرداب زشت وزغای این اینهو که میز کنار اومدن هم با هم دختر دوتا  میوه برداشتن موقع میز کنار که کنم

 بود خشکلتر که یکیشون ، اونجوری مهمونی نه خورد می خواب اتاق درد به فقط که قشنگی لباسی اون با ،

 :  گفت دوستش به خطاب
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 کنن می دلبری هم همچین ، نداره خبر نصبشون و اصل از یا ، نمیشناسه رو اونا هیچکسی کنن می فکر -

 . نگو که

 کردن می نگاه منو چشم ی گوشه از تحقیر با ، اما موقع حرف زدن زدن می حرفکیو چی مورد درفهمیدم نمی

 :  گفت دوستش ،

 ندارن تقصیری که کامیار همو سامیار ، کار این تویشدنخبره کردن برای این و اون ، دلبری بس از دیگه خب -

 . میشن دار میدون امشکل دار  که معلومه نیستیم بلد تویی و من وقتی ، دارن نیاز ، مردن باالخره هم اونا

 ازیکی ، بود برده ماتم همینطور.  باشه دیگه یکی به اونا منظور  باشم کرده اشتباه کاشکی ، خدا یا فهمیدم نمی

 :  گفت و کرد نگاهچشمام به و واستاد لحظه چند بگذره کنارم از خواست می ش میوه بشقاب با که دخترا

 . کنه می گیر گلوت تو زمین بذارش ، نیست تو ی لقمه سامیار ، برداشتی دهنت از تر گنده ی لقمه -

 یچ منظورش نکن کل کلو کامیار شوخیو سامیار با گفت می آداالن وقتی فهمممی حاال ، بود گرفته بغضم بازم

 اون توی که اونایی و باشم اونجا دیگه خواستنمیدلم  ، گیرممی دیرچیزو  همه همیشه که منرس بر خاک ، بود

 . کننفکر اینجوری موردم درهستن  مهمونی

 رسامیا که جوانها از عده یه با ، گشتم آداالن دنبال بهنگاهم  با و گذاشتم سرجاش بودم برداشته که سیبی

 به آروم و رفتم آداالن سمت به ، بودند بخند و بگو ، مشغول بودند ایستاده هم گرد بودنجزوشون  کامیار همو

 . چرخیدسمتم  به که زدم اش شانه

 آیلر ؟ چیه  -

 :  گفتآروم ،ندارم خوبی حال فهمید کرد نگاه کهچشمام به

 آیلر ؟ شده چی -

 :  گفتمآروم

 . بیای دقیقه یه میشه -

 . پایید می راما های نگاه دونستم می اما ، تیمرف ی گوشه به و داد تکون سری

 ؟ بهم ریختی اینجوری چرا آیلر ؟ شده چی  -

 . خونه بریم میشه داداش  -
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 .بریم االن که زشته ؟ االن -

 . نیست خوشحالم ، برمخوام  می من ولی -

 . نبود چیزیت که پیش دقیقه چند تا ، بگی من به خوای نمی شدهچیزی یه  -

 دکتر ببریم باید کنم فکر ، دارم گیجه سر و فتهگر  درد سرم یهو -

 . بگم راستشو باید یعنی که کرد نگاهم بازجویانه

 . آداالن کنم می خواهش گم می بهت بعدا بریم -

 :  گفتو شدنزدیک کامیار بهمون

 ؟ آداالن افتادهاتفاقی -

 :  گفتم و کردم نگاهش اخمی با

 . مگفت می همونجا بفهمید شما خواستم می اگر -

 اخمی با آداالن ،رفتنش از بعد شد دور ازمون و کرد نگاهم بر و بر کامیار لحظاتی ، نبود شوخی دیگهحرفم این

 : گفت

 . بریم کن خداحافظی  -

 بمونیم که کرد اصرار چقدر هر و کردم خواهی خانم معذرت سهیل از منم ، رفت آقایون جمع سمت به خودش و

 حتی دیگه خواستم نمی ، کردم خداحافظی هم خان ایرج از ، کردم خداحافظی ازش و کردمبهانه را شدید سردرد

 آداالن منتظر و رفتم بیرون سالن از ، برم بود هم شلوغ سرشون کامیار که و سامیار سمت به خداحافظی برای

 :  گفتو آمد بیرون سامیار که بودم

 ؟ برید می تشریف خداحافظی بدون -

 :  فتمگ و دادم نگاهم رو بهش

 .. بودید دوستاتون با صحبت مشغول آخه ، بیرون اومدم خداحافظی بدون بخشید می -

 :  گفت و برید حرفم رو که

 بهت چیزای یه دوتا اون ، نبودبهتون حواسم نکن فکر . زدن حرف اینجوری نمیاد بهت اصل آیلر ، بسه -

 .  کردیکوک رفتن ساز و ریختی هم به تو بعد گفتن
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 . بدم توضیح تو به باید کنم نمی فکر  -

 . باشه:  گفت و شد عصبی کمی

 :  گفت و آمد بیرون ناراحت آداالن بعد دقیقه چند ، رفتداخل به و گفت این را

 . بریم بیا -

 : گفت سکوت مدتی از بعد ، خانه راه افتادیم سمتبه  و شدیم ماشین سوار ، افتادم راه به دنبالش به

 . مهمونیواسه رفتمی در جونت که ،تو بری خواستی جنابعالی که شد چی یهو ببینم بگو خب  -

  :  گفتم ودادم بیرون به نگاهم رو 

 . داداشنگم میشه -

 .ببینم بگو.  بگی باید نه  -

 می کی کامیار  از غیر به داداش . برخورد بهم خیلی که زد بهم بدی حرف مهمونی توی دخترای اون ازیکی -

 ؟ جوریه چه ما ی خانواده دونه

 خانه تا فقط ، پرسید سوالی نه دادمن  بهجوابی  نه و کرد سکوت ، فهمید چیزو همه آداالن گویا حرفم این با

 . خوابیدیم شام بدونهردو رسیدیم  که هم خونهبه ،بودیم ساکت

***** 

 وقتی از اما کردم می ارک جودو که بود سالی پنج ، باشگاهرفتم  سر یه جاشبه امانداشتم  کلس فرداش

 بااالجبار و نبود خوب اصلدرسم چند هر ، زدم می سر اوقات گاهیفقط باشگاه رفتممی کمتر دانشگاهرفتم

 ، داشتم آرامش بودم باشگاه توی که نیمی و ساعت یک توی انگار ، داشتم دوست ورزش اما خوندم میدرس

 ماا کشیدمی من رو انتظارو بود واستاده قشنگش ماشین کنار که دیدم کامیار را ، بیرون اومدم باشگاه از وقتی

 . زد صدایم کهرفتم می داشتمو ندادم اهمیتی بهش من

 .آیلر  آیلر ،  -

 :  گفتم تشر باو رفتم سمتش به

 ؟ اینجا اومدیچی برای ؟ چیه هان -

 :  گفت لبخندی با
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 . ببینم تورو اومدم که باش خوشحال -

 :  فتمگ جدی خیلی

 . هری هم حاال ، نیستم خوشحال -

 کسی مهمونی توی نبودی؟ اینجوری که تو . االن از اینم دیشبت رفتار از ؟اون شدی اینجوری چرا ؟ تو چته  -

 . گفت بهت چیزی

 . زدی جارفامیلتون توی رفتیرو  ما ی خانواده وضعیت که پرسید جنابعالی از باید اینو -

 ؟ بگمچیزی فامیلم  به تو ی خانواده از باید چرا من  ؟ تو گی می داری چی -

 اینه معنیش کردم شوخی داداشتو تو با بار دو اگر من ببینم ، داره خبر ما ی خونه اوضاع از کی تو از غیر  -

 . کردم پهن تور تون واسه و دارم منظوری

 :  گفت تندی کامیار با

 . کن تمومش آیلر ، کنم می خواهش -

 تو ، منم شناسی نمی هم من رو ، همکارشیو  آداالن دوست فقط شما ، کنیم می تمومش ، خب خیل  -

 . خداحافظ.  نمی شناسمرو 

 :  گفت و گرفت بازوم رو که برم خواستم

 .می زنم حرف با هم راهم تو رسونمت می من بریم بیا ، میاریا باال منو سگ روی اون داری دیگه -

 . بزنی حرف فامیلتون دخترای همون با بری بهتره هم شما ، ندارم سیک با هم حرفی ، برم پیاده می خوام  -

 : گفت و شد راهم سد باز و اومدکامیار دنبالم  ،رفتم و کشیدم بیرون دستش از بازوم رو و

 . بریم بیا.  بزنم حرف باهات مهمی موضوع مورد در خوام می ، نبودی اینجوری که آیلر تو  -

 :  گفتم کممح و زدم زل چشماش به

 .برم بذار.  مهمت رو  حرف ی حوصله نه ،دارم خودتو ی حوصله کامیار نه -

 .شنیدم صداش رو  نه اومددنبالم نه دیگه ، رفتم و گذشتم کنارش از و
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 دانشگاه ، نبود بد هم خونه اوضاع ، ندیدمشون روزی ده تا دیگه دیدم باشگاه کامیار جلوی که روزی اون از بعد

 ، ودب برگشته دانشگاه بهبازم  کریم شدم متوجه بعدم ، نداشتم کسی به کاری وبودم  زیر سربهو مرفت می هم

 نشگاهدا از بعد که گذاشتیم قرار زینبو آنا با روز یه اینکه تا ، نبود خبری شرارتاش از که بود شده آدم گویااونم

 . خوشگذرونیو پارک بریم

 ودیمب نشسته ، گردش بره دوستاش با آدم خوبه کل ،رفتیمپارک به زنی قدم برای بعدمو خوردیم ناهار رفتیم اول

 کنار داشتنکه  دیدم رفیقش اونو  سامیار دفعه یه کهخندیدیم می وگفتیم  می هم با و نیمکت یه رو

 دارم باهاشون مثلو دوستام طرف بردم سرم رو و عینکم رو زدم سریع ، کردن می صحبت و زدنمیقدم هم 

 .شنیدم صداش رو بعد ی ثانیه چند اما نشدم اون متوجهو  کنم می صحبت

 . ندیدیرو ما بگی که دوستات به چسبیدی اینجوری مثل حاال -

 :  گفت و برداشت چشم از عینکش رو ، دادم بهش نگاهم رو

 ؟ چطوری -

 ؟ خوبید شما ، ممنون  -

 . کنی نمی معرفی دوستاتو ، عالی  -

 . کنم معرفیآنها را و بایستم  شدم مجبور منم و برخاستن جا از زینب و آنا

 از مادرم:  گفت و داد من نگاهش رو به اونا با آشنایی از خوشوقتیش ابراز و من دوستان با دادن دست از بعد

 .بود شده ناراحت خیلی رفتید اونشب اینکه

 . نداشتم رو شلوغی ی لهحوص کرد می دردخیلی سرمم ، کردم عذرخواهی من که  -

 :  گفت پوزخندی با

 . کردم باور که منم باشه -

 . نباشممزاحمتون ، راحتی جور هر  -

 :  گفت فارسی زبانبه و داد تکون سری سامیار

 . میکنم ت تنبیه خوب وقتش به -

 :  دادم جوابش رو فارسی به منم
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 . زننمی له له ت واسه که کن یهتنب فامیلتونو دخترای اون برو ،  کنی تنبیه منو نکرده الزم -

 . کنم می ادبت وقتش به هم رو تو اما ، کردم تنبیه شب همون که اونارو  -

 . خداحافظ ، باش خیال همین به  -

 یدمرس خونه به هم وقتی ، پارک رفتنمون از اینم ، اومدن می سرم دنبال هم دوستامم ، رفتم و برداشتم کیفم رو و

 آالمان ، بود زدهکتک  را تیارا و بود کرده استفادهسو آداالن نبودن از باز بابا و بود راه به یاراتو بابا دعوای ی برنامه

 داشت بابا ، کردممی خالی یکی سر باید داشتم سامیار دست از که حرصی ی همه ، گریه و کرد می تماشا هم

  داد می وفحش کرد می بیداد و داد

 نکاراای از دیگهکه کنم ادبتهمچین ، افریته کنی می منو جاسوسی دیگه حاال ، خور مفت ی سلیته ی زنیکه  -

 . نکنی

 : زدم دادو  افتادم سامیار حرف یاد کنم ادبت گفت تا

 می بهم ازتحالم  ، آشغال کن ادب خودتو مردی اگر تو ، کنی ادب اونو بخوای کنی می جا بی خیلی تو  -

 . پدر گذاشت می شهتورو هم  اسم آخه ، خوره

 عصبانی اومد خودش به که بعدش ، بودم نزده داد سرش اینجور حاال تا چون کرد می نگام مات اولش بابا

 . اومد سمتم بهو  برد باال بود دستش تو که کمربندی

 . زنی می داد پدرت سر ، عوضی ی دختره شو خفه  -

 بیرون مشتش تو از و گرفتمکمربندشو و نهبز  دومش رو نذاشتم یضربه اما صورتمتو زد محکم اول ی ضربه

 کتک ولی ،  نگرفت دردم  ، زیاد ورزش خاطر به ، زد شکمم به محکم لگد یه بکنم کاری اینکه از قبل اما کشیدم

 خواستمنمی ولی بزنمش تونستم می ، کردم نگاش وواستادم  مات ، داشتی دیگر درد پدر دست از خوردن

 وقتی اومدیادم قشنگ ، شد پیدا ش کله و سر ذهنم توی کجا از لعنتی ی خاطره اون دونم نمی دفعه یه ، بزنمش

 آداالن ، بوددستم توی  قرمز بادکنک یهمنم . می دوید  ساحل کنارو بود کرده سوارم دوشش روی بود سالم شش

  پدر یه تونست می یعنی خندیدمیو  کرد می تماشا رو ما جا یه بود نشستهمامان و دویدمی سرمون پشت هم

  از پر چشمای با ،اومدمخودم به خوردصورتم به که محکمی سیلی با ،  باشه که نخواست و باشه خوب

 بابا ولی نزنهکتکم  بیشتر تا واستاد من مقابل و طرفمون اومد تیارا ، که خوردم سیلی ، کردم می نگاهشاشک 

 مامان هایخوردنکتک یاد ، تیارا جون به افتادبازم نبود حالیش هیچی که بود شده وحشیو  عصبانی اونقدر

 دادهلم عقب به محکم و چرخیدسمتم  به که عقب بیارمش خواستمو گرفتم بازوش رو  و طرفش دویدم ،افتادم

 . شد تارو تیره جا همه بعد و خوردم زمین به عقب از وخوردم  تلوتلو خورده یه ،
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 یه و بودصورتم روی اکسیژن ماسکو  کرد می درد سرم ، بودم بیمارستان توی که کردم باز چشم وقتی    

 گفت و برخاست جا از سریع که بود نشسته نزدیکم پرستاری یه کردم نگاهاطراف رو  ، بود وصل بهم هایدستگاه

 . کنم خبر دکترو میرم ، اومدی هوش به: 

 از را ماسک دکتر ، شدند اتاق وارد پرستار دوتا همراه به دکتری که بود بعد دقایقی ، رفت یرونب اتاق  از سریع و

 : گفتم سخت خیلی ، بزنم حرفی نتونستم که بود خشک انقدرگلویم ولی ،زد حرفباهام و برداشت صورتم روی

 . آب

 اسمتو ، بدهجواب من به چشمات کردن بسته و باز با تو می پرسم سوال من ، دخترم کن تحمل خورده یه :  دکتر

 ؟ میاری خاطر به

 . بستم مثبت علمت به چشامو

 ؟ افتاد ت واسه اتفاقیچه دونی می :  دکتر

 . شداشک  از پر چشمام ، اتفاقات آوردن خاطر به با

 اومدی هوش به تازه ، بودی کما تو تقریبا سه هفته ست که االن تو جان دختر ، باشآروم کنم می خواهش : دکتر

. 

 . هیچی هیچی .نفهمیدم من چرا پس خوابیدم، تخت این روی که یعنی سه هفته  نمی شد باورم

 .آداالن: گفتم سختی به و خورد سر چشمام از اشک امانکنم  گریهخواستم

 . پیشت بیاد میذارم باشی آروم بدی قول اگر ، همینجاست ؟ داداشت -

 . آرومم  -

 . خوبه خیلی  -

 خیلی ، شد اتاق وارد بود پوشیده مخصوصی لباس که آداالن بعد دقایقی و رفتند بیرون اتاق از پرستارا و دکتر

آیلر :  گفت گریه باو  دستم رو گرفت ، دیدم خیسش رو چشمای رسید کهنزدیکم ، داشت ریش و بود شده الغر

. 

 . داداشی:  گفتم گریه با منم
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 :  گفت و کرد بغلم شد خم

 . تخت این رو سه هفته ست افتادی  آیلر ، کردیلبم به جون ، بشه فدات داداشی -

 . زنهمی آتیش دلمو اشکات ، داداشی نکن گریه خدا رو تو -

 . باشد آرام کرد سعی و کرد پاک را اشکهایش

 . نگیره ازم رو تو دادم قسم رو خدا ، اتاق این سه هفته ست پشت در -

 بابا؟  -

 : گفت بغض با آداالن

  بشنوم اسمشوخوام نمی حتی دیگه ، نیار اسمشو -

 :  گفت و شد اتاق وارد پرستاری

 . کنید ترک اتاق لطفا ، نکنید خسته بیمار آقا -

 . کنم می خواهش باشم پیشش دقیقه اجازه بدید چند  -

 . باشید پیشش تونید می اونجا ، بخش به میبریمش دیگه ساعت چند تا  -

بردنم هنوز گیج بودم  بخش به که بعد ساعت چند ، رفت بیرون اتاق از بعدو موند شمپی ی دقیقه چند آداالن

 مدام خواب می رفتم و بیدار می شدم و هر کسی که به دیدنم می اومد متوجه نمی شدم ، فرداش حالم بهتر بود

 ضرباتی ،که بگیرم جون که می داد  خوردم به آبمیوه و کمپوت مدام هم آداالن ، اومدن دیدنم به هم تیارا و آالمان

 . شد اتاق وارد شکلت جعبه یه و گل دسته یه کامیار با و خورد اتاق در به

 . بخوریم حلواتو نشد قسمت ؟ شانس رو بینی می ؟ میت چطوری -

 نتونستم جوابشو ندم .

 . راحت خیالت ، میرم نمی نخورم رو تو حلوا تا من    -

 :  گفت و میز ویر  گذاشت گل دسته و آمد جلو خنده با

 .خریدم ت واسه خشکلی گلهایچه ببین -

 :  گفتم فارسی زبان به نشه متوجه تیارا اینکه 
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 . فامیلتون دخترای به بدی ببری نره یادت رفتنی موقع فقط ، نکنه درد دستت  -

 :  گفت و کرد نگاهم اخمی با آداالنو شد کامیار ساکت

 . دیگه کن آیلر تمومش -

 پایین و گفتم : سرمو انداختم  

 . ببخشید -

 :  گفت و شد شوخ کامیار بازم

 . گرفتم ت واسه داری دوستکه هم شکلتی ببین -

 . ببینم بده.  ممنون  -

 : گفتم و کردم نگاهش اخم با نیست شکلتا نصف دیدم کردم باز ش رو که جعبه در

  ؟ کو نصفش  -

 . برداشتم که بود خودم سهم نصفش  -

 . شکمت بخوره کارد -

 چی من پس:  کامیار گفت که کردم تعارف هم آالمان و تیارا و آداالن به و دهنم گذاشتم و کردم باز شو دونه یه و

 ؟

 . نمیرسه بهت دیه برداشتی سهمتو تو  -

 :  گفت و شد اتاق وارد خالی دست با که بود سامیار ایندفعه و خورد در به ضرباتی بازم

 ؟ هست اجازه -

 . گیره می هم اجازهحاال  اتاق وسط تا اومده  -

 آیلر !!:  گفتاروم آداالن

 .کردم می زبونت رو کوتاه می اومدم باید بودی بیهوش تا سامیار : 

 . هه - 

  ؟ آداالنچطوری :  سامیار
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 . ممنون : آداالن

 . نشد هیچیش ببین خوردی حرص : اونقدر سامیار

 . : خداروشکر آداالن

 :  گفت و داد من به نگاهش سامیار

 بیشتر کن سعی دختر ، نداشت خوشی حال هیچکس سه هفته  این توی واقعا ،برگشتی که وشحالمخ -

 می گم . دارن دوست واقعاکه اطرافیانت خاطر به خودت خاطر به نه باشی خودت مراقب

 . دبو شدهمهربون واقعا آن روز اما ، نبود مهربون و آروم اینجوری وقت . هیچ می زد حرف جورایی یه سامیار

 ؟ شه می مرخص کی نگفت دکترش کامیار :

 . خونه ببریمش تونیم می بعدا باشه اینجا باید ی هفته : یک آداالن

 .شم می دیوونه اینجا هفته یک من ، هفتهیک  : من

 . هستی که دیوونه کامیار : 

 . روانی خودتی هم : دیوونه من

 :  گفت و خندید کامیار بلند

 . کنه زندگیتو مثل ی دیوونه با باید که شوهرت اون حال به ، سوزه می کی حال به دلم دونی می -

 سامیار گفت : 

 . خودش مثل باشه ی دیوونه یه همشوهرش  شاید ، بود نگران خیلی هم نباید  -

 .بگو بهشون چیزی یه داداش :  من

 :  گفت لبخندی با آداالن

 دیوونهتو از البداینام ی دیوونه تو اگر ، آید خوشش ندببی دیوانه چو دیوانه میگن ، خواهرم نگیر سخت زیاد -

 . ترن

 (  .خندیدیم همگی ایندفعه

 . بخوون برگشتمسیر توی شو بقیهبذار ،می رسیم داریم محمد علی کلم محمد را برید و گفت : 
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 . شده آفتابی هوا که خوبه:  گفت و داد بیرون به رانگاهشو بست رادفترچه محمد

 .باشه اعتباری آفتاب این به زیاد نکنم فکر اما هآر   -

 ؟ میده بهمون سرنخی جنگل به رفتن کنی می فکر -

 ولی ،کنیم پیدا نشونی و رد شاید خدا امید به ، داد بهمون سرنخی اقامتشون محل هتل به رفتن که دیدی  -

 یه درخواست بودن جنگل از منطقه کدومبشیم مطمئن ، گشت جاش رو همه نمی شه بزرگه جنگل خب

 رفتن هتل از که باری آخرین گفت می هتل مدیر که شنیدی.  داشتن ی وسیله حتما ، میدم جستجوتیم

 .کردن تهیه شخصی ی وسیله یا داشتن قرار کسی با یا پس نکردن استفاده هتل تاکسی از بیرون

 . نشد دستگیرت خاصیچیز خوندیم که داستان اینجای تا -

 دوم ، تراشیده می دشمن خودش واسه شیطنتاش با و بوده شیطون و شر خیلی ر خانمآیل . یک خب چرا -

  داشتن علقه بهش برادر دوتا این اینکه

 ؟ بود نوشته اینو داستان کجای ؟ نگو چرت -

 : گفت و خندید علی

 . شد غلغلک غیرتت حس جان ای  -

 :  گفت و کشید صورتش به دستی محمد

 فهمید می شد آسایشگاه توی سامیار اونروز رفتار از و شده کامیار کشته که اینه می دونیم که چیزی خب -

 . آیلر نداره به ی علقه هیچ که

 یم توجیه عشقیش رو رقبای برکناری داره چطور ببین ، برم ت عاشقانه بازپرسی حس اون قربون من الهی  -

 . کنه

 : زد داد عصبی محمد

 .  رفتیگ مسخرگی به گفتم من چی هر ،.  کن بس اه  -

 :  گفتو چسباند کنار شیشه به خودش را  ی بامزه ترس حالت یه با علی

 . خب نکن دعوام.  کردم غلط -

 :  گفت و خندید حرکتش این با محمد
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 زهرمار -

 آنها با و برداشت را شکاریش تفنگ سهراب ، علی درخواست با و رفتند سهراب ی خانه به و شدند روستا وارد

 . شد همراه

 :  گفت سهراب ، رسیدند که راه های میانه ، رفتند ماشین با داشت جاده که جنگل از یجاها تا

 . دارید نگه همینجاست -

 ؟ کردید پیداش جاده توی ؟ اینجا :  علی

 . بریم پیاده راه رو ی بقیه باید ، درختا بین بریم باید ، آقا نه سهراب : 

 . شدند پیاده نفر سه هر

 . بزنه بارون ممکنه ، بپوشید اتونوه بارونی بهتره سهراب : 

 می جلو و زد جنگل دل به سهراب ، شدند همراه سهراب با و پوشیدند را بلندشان های بارونی هم محمد و علی

 . کرد نمی اذیت سردش هوای اگر داشت داشتنی دوست هوای و حال که گرفته مهو زیبا جنگلی ، رفت

 ؟ بریم باید خیلی علی : 

 . نمونده دیگه  یزچ نه سهراب : 

 :  گفت  ،سهراب رفتند که جلوتر چند متر 

 ، مه تو همیشه جنگل این چون ، جلو می اومد سمت اون از ، دیدمش که بود همینجاها نکنم اشتباه اگر -

 رنزدیکت وقتی ، بود شده ارواح شبیه زخمی و پریشون وضع اون با دختر یه آخه ، ترسیدمو کردم شک اولش

 بعد ، زد کتکمم تازه و نداد جوابم رو زدم حرف باهاش چقدر هر ، آدمیزاد فهمیدم طرفش تمرف منو اومد

 بیهوش و زمین خورد رفت که قدمی چهل سی هی ، بود بهش حواسم اما خودش حال به کردم ولش من

 . شد

 ؟ گشتید اطراف این قبل شما  -

 رو کسی یا چیزی ولی گشتن متری هزار دویست شعاع تا اطراف رواین اونا ، اینجا اومدم پلیسا با فرداش  -

 . نکردن پیدا

 . نیست اینطرفا ی دیگه ی جاده ، جاده این از غیر به  -
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 . هست ی جاده یه نیست ما ی محدوده توی اصل دیگه که جا این از باالتر کیلومتر سه دو  -

 ؟ نیست شما ی محدوده توی چی یعنی  -

 . مازندران استان جنگلبانی نظر زیر و انمازندر  استان جزو اونجا چون دیگه خب  -

 . هستیم مازندران استان مرز بهنزدیک  االن یعنی:  گفتو کشید هم در ابروی علی

 . بله -

 :  گفت و کرد پوفی علی

 . کردنمی چیکار بود جداگونه کشور دوتا اگر ، کشور یه استان دوتا خوبه حاال -

 ؟ چیه منظورت محمد : 

 محدوده توی بتونیم شاید ، را گشتن  بوده گیلن استان به مربوط که ی محدوده فقط محلی پلیس احتماال : علی

 . بریم بهتر ، بدم  تجسس نیروی درخواستبگیرم تماس باید . کنیم پیدا سرنخی مازندران ی

 . گرفت شدت سریع وخیلی کرد باریدن به شروع بارون کم کم که گشتنبرمی ماشین سمت به

 . کرد باز آبش را شلنگ خدا باز بابا  ای:  گفت نشست شینما توی تا علی

 . حمومشه دوششایدم :  گفت و خندید سهراب

 . شاید:  گفت و خندید هم علی

 ؟بریم باید کجا محمد : االن

 .داریم کار خیلی ، شهربرگردیم باید و رسونیم می سهراب اقا علی : 

 . برگشت بودند هآمد که مسیریهمانو  کرد روشن را ماشین و

 فنتل وقتی داد شرح را ماجرا و گرفت تماس مافوقش با علی ، افتادند راه به شهر سمت به سهراب رساندن از بعد

 ؟ شد چی:  گفت محمد کرد قطع را

 منطقه جستجویی برای و گیرن می تماس مازندران آگاهی اداره با ، ده میترتیبش را  گفت سرگرد جناب  -

 . مازندران میریم گیریم می تحویل وسایلمون را میریم ، کنن می هماهنگ

 ؟ تهران گردیم نمی بر  -
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 . کنیم می حرکت فردا که نه اگرگردیم  برمی ، بشه تموم زود مازندران توی کارمون اگر  -

 ؟ آسایشگاه برم باید فردا من -

 . بخوون رو قصه بقیه ، کنی مرخصیت رو تمدید تلفنی می تونی  -

 .شد خواندن مشغولو رداشتب را دفترچه محمد 

 ندانز  توی من شتم و ضرب جرم به بابا ، برگشتم خونه به و شد تموم بیمارستان ی کننده خسته ی هفته ) یک

 تیارا ولی ، باشه زندان توی خواستم نمی اما بودم ناراحت ازش حادثهاین از بعد ، می شد دادگاهی باید و بود

 از دست و بشه شایدآدم باشه زندان توی مدتی اگر شاید ، حقشه فتگ می و نبود ناراضی هم چندان گویا

 . بود تماشاچی فقط و زد نمی حرفی هیچ آالمان اما داشت اعتقاد همین هم آداالن ، برداره شرارتاش

 همین برای ، رفت می سر داشتم  حوصله اما کردم می استراحت باید و بودم اومده خونه به که بود اولی روز

 وقت اما زدن سر بهم دوستام باری چند بیمارستان توی ، برم بیرون خونه از زنیقدم کمی برای تا شیدمپو لباس

 تمخواس ، بزنم سری هم زینب به داشتم قصد ، بپرسم دانشگاه احوالو اوضاع از و کنیم صحبت هم با بود نشده

 :  گفت و گرفت راهمو سر تیارا که بیرون برم خونه از

 میری؟ کجا -

 . خونه توی رفته سر م حوصله ، بزنم قدم کمی ی رمم -

 . بیرون بری خونه از نذارم گفته آداالن  -

 : گفت و بوسیدم را تیارا بار اولین برا و خندیدم

 ؟ باشه گردم، برمی زود  -

 :  گفتم بازم لبخندی با که کرد می نگام بودم نشونده ش گونه روی که ی بوسه خاطر به مات

 . میدم قول -

 :  گفت و زد لبخندی هم تیارا

 . برگردیا ناهار وقت تا -

 . میایم هم با شد تعطیل که موقعی آالمان دنبال میرم ، باشه -

  . باش خودت مراقب  -
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 .آمدم بیرون خانه از چشم گفتن با و

 عزراییل دست از:  گفت بلند شدم می رد رجب کوچیک ی مغازه جلوی از که موقعی زدم می قدم رو پیاده در آروم

 . رفتی در مه

 انهخ به ، رفتم و پایین سرم رو انداختم همین برای بدم جوابش رو نداشتم حوصله اصل اما انداختم بهش نگاهی

 جک بود نزدیکی همان که کوچکی پارک سمت به راهم رو ناچارا ، نبود خونه زینب بدم شانس از اما رفتم زینب ی

 و آمدم بیرون پارک از و برخواستم جا از بعدو  کردم نگاه ماآد آمدو رفت به و نشستم تنها هم مدتی ، کردم

 . شنیدم رو سامیار صدای و واستاد نزدیکم ماشینی که رفتم می آالمان ی مدرسه سمت به داشتم

 .آیلر  خری که واقعا  -

 :  گفت خنده با ، کردم نگاه بهش اخم با

 ؟ نبیرو اومدی پاشدی چی واسه ، کنی استراحت باید االن تو -

 . کردم پیدا اولیش رو  خداروشکر ، فضول چندتا کردن پیدا واسه  -

 :  گفت خنده با بازم

 ؟ چیکار خوای می رو فضوال این حاال -

 . سرکار بفرستمشون خوام می  -

 ؟ کاری چه  -

 :  گفتم ی موزیانه لبخند با

 . گیره می نیرو داره شهر سطح از زباله آوری جمع برای شهرداری -

 :  گفت حرصی از پر لبخند با گفتم را این تا

 . شو سوار -

 . بزنم قدم خوام می ، ممنون  -

 . شو سوار پس ، بزنم حرف باهات خوامم می ، ندارم زنی قدم حوصله اصل من ولی  -

 رد جلو ، نکنم کل کل دیدم بهتر ولی ، شو پیاده داری حرف اگر تو ندارم حرف کسی با که من بگم می خواستم

 :  گفت مهربونی با  و کرد حرکت زود یخیل که نشستم کنارش
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 ؟ خوبی -

 ؟ چطوری شما... بعد سال سی -

 :  گفت بده جوابم رو اینکه جای و به کرد نگاهم چشم ی گوشه از

 هی ممکنه برگردی هم اگر گفت می دکترت ، برگشتی سالم انقدر چطوری کما اون از تو موندم من خداییش -

 ؟ بیاد وجود به ایتبین یا  تکلمت قدرت ، مغزت تو اختللی

 . سالمم که سوخته دماغت خیلی ؟ چیه  -

 . اومد می پیش ت واسه مشکلی اگر می شدم خوشحال کنی می فکر ، دیوونه -

 می حسابی جشن یه دادم می دست از تکلمم قدرت اگر هم شاید گرفتی می سور ، نمی شدی که خوشحال -

 . گرفتی

 صداتو دیگه اینکه اال داشتم رو اتفاقی هر تحمل:  گفت و داد رو وبهر  به نگاهش رو  و کرد نگاهم بازم لبخندی با

 . نشنوم

 ؟ اونوقت چرا  -

 :  گفت و انداخت بهم نگاهی نیم خندید می صورتش اجزای ی همه با که حالی در

 تماح دانشگاه نرفتی چند وقته که این راستی . ای دیگه کس نه کنم کوتاه باید خودم درازتو زبون اون چون -

 ؟ افتادی عقب ابیحس

 ؟ ری می داری کجا ، خونه بریم هم با بعدم آالمان دنبال برم باید من ، سامیار آره  -

 . کنم مهمون ترک قهوه یه به  رو تو خوام می  -

 . بشی ورشکست وقت یه می ترسم -

 . شم نمی ورشکست ، نباش نگران -

 نمی ری؟ کار سر اصل چرا تو راستی  -

 ؟ نمیر م سرکار من گفته کی:  گفت و کرد نگاهم متعجب سامیار

 . ولی خیابون تو همش آخه  -
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 : گفت و کرد اخمی دفعه یه سامیار

 . کنیا می درازی زبون داری خیلی دیگه گم نمی بهت هیچی چی هر  -

 :  گفتم آروم مکثی از بعد ،خوردم جا برخوردش این از

 . خوام می معذرت -

 :  گفت سکوت لحظاتی از بعد هم سامیار

 . کنم نمی درگیرش خودم رو فقط می رم کار رس من -

 ؟ داری نگه همینجاها شه می ، آهان  -

 . دارم حرف باهات هنوز ، نمیشه نه  -

 . آالمان دنبالبرم   من ، بزن حرفت رو زود پس خب -

 :  گفتم باز که بزند را حرفش نداشت قصد گویا ، کرد سکوت سامیار

 . دیگه بزن حرف خب -

 :  گفت تندی با

 . کنم فکر بذار باش ساکت دقیقه یه خب... دهه -

 . کنی فکر تو تا کنم صبر تونم نمی دارم عجله من خب  -

 . جمهور رییس خانم بشه دیر مهمت ی جلسه می ترسی  -

 . کنم حروم رفعت سامیار مثل ی افتاده پا پیش آدمای با وقتم رو  نمیتونم ، هستنمنتظرم وزرام آره  -

 :  گفت و آورد باال دستشو می زدیرون ب چشماش از آتش که حالی در

 . دهنتا تو کنم می خورد استخونو چهارتا این راستی آیلر راستی -

 ؟ کنم می نگات شلغمم اینجا منم کردی فکر ، بکنیاینکارو کنی می غلط تو  -

 :  گفت و ماشینش رو چسبید فرمون دودستی حرص با

 . حسابت را میرسم وقتش به بذار -
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 . دار نگه ، نره یادت قتو یه بنویس فقط  -

 محله و آالمان مدرسه از خیلی ،انداختم بودیمکه  خیابونی به نگاه یه ، واستادو  کشید ماشین رو کنار دفعه یه

 : گفتم و بستم دوباره ماشین باز نیمه در ، بودیم شده دور مون

 ؟ آوردی منو کجاست اینجا -

 . خبشو ادهپی ، بشی پیاده خواستینمی مگه ، آنجلس لس  -

 پول ، باید بگیرم تاکسیبخوام  اگرم برم تونم نمی که پیاده ، شدیم دور آالمان ی مدرسه از چقدر می دونی  -

 . بدم

 ؟ چه من به ، بده پول خب  -

 . شدم سوار که همونجای ببر منو ؟ چه من به میگی حاال اینجا آوردی برداشتی منو تو ؟ چه تو به  -

 مگفت شیطنت با و کردم نگاهشچشم  گوشه از ، بودیم ساکت دو هر ، کرد حرکتو کرد یپوف حرص با باز سامیار

 : 

 ؟ نه مگه گرفته حرصت من دست از خیلی -

 :  گفت و کرد جاخوش او لب رویهم لبخندی ،لبخندم دیدن با ، انداخت بهم نگاهینیم هم  او

 . میاد بهت روسری -

 ؟ بزنی حرفتو خوای نمی خب . می دونم  -

 ؟ نهمگه  میری می فضولی از داری  -

 . نیستمهم مواسه نگو اصل ، نه  -

 .. گم نمی باشه  -

 :  گفت بعدو کرد سکوت لحظاتی دوباره و

 . بپرسم ازت سوالی یه تونم می -

 : گفتم بشه ضایع اینکه برای

 . تونی نمی نه  -
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 . خندیدم می بلند بلند من و رفت غره چشم بهم حرص با

  ای مزه بی و لوس نکن جونت به جون -

 . کنه می قهر هم زود چه ، بپرس بابا خب خیل  -

 . خیالش بی نیست مهم اصل  -

 . خیالش بی ، باشه  -

 . پرسم می سوالمو ،بپرسمخواستم  می سوالی چهبدونی  خواد می دلت و فضولی خیلی می دونم چون  -

 ؟ باشه جوری چه شوهرت داری دوست کنی ازدواج بخوای روزی یه اگر آیلر تو

 بهش اینکه برای ، بندازه دستم تا کنه علم میخواد رو موضوع این باز فهمیدم ، کردم نگاهش مشکوکانه کمی

 :  گفتم بشه ضایع و باشم زده دسترو

 ... فقط ، نیست مهم باشه باشه خوادمی که طوری هر -

 ؟ چی فقط  -

 :  گفتم خنده با

 . نباشه تو مث فقط  -

 :  گفتو واستادخیابون کنار ، اومد نمی در خونش زدی می کاردش ، نگو که کرد می منگاه حرص با چنان

 . شو پیاده -

 .بودم نخندیده انقدرعمرم تو ،خندیدم می فقط من

 . گم می بهت شو پیاده -

 . آوردی کم و سوخت دماغت چیه  -

 : گفت عصبی سامیار

 . شو پیاده ، کنما می ت له زنمآیلر می  -

 :  گفتم و شدم جدی منم

 .. درک به اصل ، کنی می شوخی چرا نداری جنبه خب -
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 :  زدم داد معترضانه که کرد حرکت باز که بشم پیاده خواستم و

 . بشم پیاده خوام می واستا -

 :  گفت محکم و جدی خیلی و انداخت بهم نگاهی نیم

 . نزن داد -

  : گفت دوباره بعد مدتی ، بشم ساکت شد باعث ش کلمه دو همینو 

 . بدی جوابمو هم جدی دارم دوست ، بود جدی نبود شوخیپرسیدم ازت که سوالی -

 . بگم تو به دیدم نمی لزومی بودم کرده فکر موردش در هم اگر اینکه دوما ، نکردم فکر موردشدر اینکه اوال  -

 ؟ پرسیدی سوال این چی برای بپرسم تونم می من حاال خب

 :  گفت بده من را سوال جواب اینکه جای به بازم بود شده ناراحت انگاری که سامیار

 یا گیری می شوخی بهچیزو همه که ای مزه بی و شوخ اونقدر یا نداری تعادل کردنت صحبت توی اصل -

 . میشه پشیمون باهات زدن حرف از آدم که شی می تندو تلخ اونقدر

 : گفتم و کردم نگاه رو روبه به ، برخورد بهم حرفش این

 نیای تونستی می ، اومدی خودت ، کنم ناراحتت که بشمکلم  هم باهات بگیرم راهت رو سر ومدمنی که من  -

 سلم اشتباهی بهت من وقتم یه اگر دیگه ، کارم دنبال میرم شم می پیاده من داری نگه همینجاهم اگر ،

 . نده سلممو جواب کردم

 . زنیمی حرف اینجوری کردن یعذرخواه عوض کنه می گوشزد بهت اشتباهت رو یکی هم وقتی  -

 : گفتم داد با

 ؟ دارینگه شه می ، خوب تو ، بد من اصل  -

 : زد داداونم

 . سرجات بشین پس ، نشده تمومحرفام هنوز ، نمیشه نه  -

 :  گفتو شکست سکوتش رو باز اینکه تا بود ساکت هم او ، کردم سکوت بازم

 . ای بچه یخیل هنوز اما عاقلیو شدی بزرگ کردم می فکر -
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 ؟ امبچه من  -

 . کنم می درستت یعنی شی می درست خب اما ، کنی آدم رو خورد اعصاب بلدی فقط تو آره  -

 .. خیلی تو  -

 ؟ چی خیلی من ؟ چی هان:  گفت دریده چشمانی با و سمتم برگشت عصبی که

 : گفت و داد رو به رو به نگاهش رو ، کردم می نگاهش فقط و اومد بند زبونم که ترسیدم ازش راستش

 . اعصابم به زدی گند ولی بزنم حرف باهات بودم اومده  -

 . مقصربودی هم خودت نبودم مقصر من فقط  -

 ، بدی من به وقتت رو روز یه خوام می ولی . کنم می فراموش منم ، بودیم مقصر پنجاه پنجاه خب خیل -

 ؟ موافقی ، بزنیم حرف هم با جدی موضوعی یه مورد در بشینیم بریم

  ؟ چیه بزنی حرف موردش در خوای می که موضوعی اون  -

 ؟ کجاست آالمان ی مدرسه  -

 :  گفتودادم بیرون به نگاهم رو 

 . چپ سمت برو چهارراه همین -

 :  گفت و ایستاد آالمان ی مدرسه مقابل تر پایین متر چند

 ؟ همینجاست -

 . شن می تعطیل ی دقیقه چند تا:  گفتموانداختمساعتم به نگاهی

 . بینمتمی رفتی امروز که پارکی همون۱۰ ساعت فردا ، پس خب  -

 . رفتو  داد تکون دستی هم سامیار ، شدم پیاده ودادم تکون مثبت علمت به سری

 مشغولش فکرم را کردم سعی ، بزند حرف خواد می چیزی چه مورد در کردم می فکر این به رفت سامیار وقتی

 خونه به هم باو  آمد بیرون مدرسه از آالمان بعد دقیقه چند ؟ چیه موضوع هممبف تا کنم صبر فردا تا و نکنم

 از و زد حرف درساشون مورد در کلی ، بود خوشحال خیلی دنبالش شون مدرسه جلو بودم رفته اینکه از ،رفتیم

 زدمی حرف ذوقو شوق با ، راضیه دستش از مربیشون و کرده عمل خوب حسابی فوتبالشون مدرسه توی اینکه
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 رفح بابا از هم آالمان حتی جالبه ، کنه جبران آداالن های محبت بتونه و بشه بزرگی فوتبالیست داره دوست که

 حتی نبودنش بهمون بیشتر آرامش می داد . نداشت فرقی نبودش و بود که بود پدری چه این آخه ، زد نمی

 تختم روی ، نداشتم کتابم رو ی حوصلهو حال ،رفتمماتاق به استراحت برای بعد و خوردیم تایی سه ناهار ظهر

 . بردخوابم کهکردم می فکر حرفاشو سامیار بهو کشیدم دراز

 . شدم بیدار  آداالن باصدای

 ؟ بشی بیدار خوای نمی شد شب دختر، خوابی می چقدر -

 . کرد می نگاهمو بود واستادهاتاقم در چوب چهار توی

 . سلم  -

 . بدم بهت هم خوب خبر یه خوام می ضمن در ، هستید من مهمون امشب شام ، شو اضرح پاشو ، سلم -

 :گفتم و نشستم جام توی

 ؟ خبری چه  -

 شام از بعد و رستوران یه ریم می حسابی گردش یه از بعد بیرون بریم ، بگم بهت االن نمی شه دیگه نه  -

 . کنم عوض لباس میر م منم.  گم می بهتون

 نشسته ما منتظر آماده و حاضر هم آالمان دیدم شدم پذیرایی وارد وقتی ،شدم حاضر وخواستم بر  جا از سریع

 :  گفت و اومدبیرون اتاقش از هم تیارا ،

 . بده بهمون خوب خبر یه خواد می گفت می آداالن ؟ شدهچی دونیمی آیلر تو -

 :  گفتمو انداختم باال ی شونه

 . نگفت منم به دونم نمی -

 . بریم خب:  گفت و اومد بیرون اتاقش از قشنگی اسپرت تیپ یک با آداالن خرهباال

 سرم ترسید می چون بشم سوار  ی وسیله هیچ من نداد اجازه که آداالن  البته ، بازی شهر رفتیم هم با همگی

 رفتیم استانبول خرید مرکز بزرگترین به بعدم ، بودیم آالمان شادیای تماشاچی فقطو  ببینم آسیبی و بره گیج

 کنه خرید خودش واسه خواست نمی داشت حیا تیارا ، گذاشت تمومسنگ مون همه واسه حسابی آداالنو 

 ساعت ، کند پرو شد می مجبور اونم کردیم و انتخابو گفتیم من و آداالن اما بذاره آداالن دست روی خرجو
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 ینهمچ به که بود باری اولین برای ،رفتیم قیمتی گرون و زیبا رستوران به شام خوردن برای که بود ده تقریبا

 . خوردیم شاممون رو خندهو شادی در و دادیم سفارش مون رو علقه مورد غذای کدوم هر ، رفتیم می رستورانی

 خوش بهمون حسابی امشب ، باشه راضی ازت خدا ، آداالن ممنون:  گفت و کشید غذا از دست وقتی تیارا

 . گذشت

 .هستید مادرمون مثل هم شما ، کنم می خواهش  -

 . کنه حفظ برادروو خواهر شماو  باشه شاد روحشو کنه رحمتش خدا  -

 من زود گفتم : 

 . خوبته خبر نوبت باشه هم نوبتی حال داداش خب  -

 :  گفتو  نوشید را اش نوشابه از کمی آداالن

 برتر بازیکن خاطر به دومیش آیلر ، سلمتی خاطر به اول مناسبت سه به امشب خوشگذرونی این خب -

 . فوتبال مدرسه توی آالمان شدن

 . کردی سرافرازم ، بود عالی کارت:  گفت و کشید آالمان موهای به دستی و

 . داداشی ممنون  -

 ؟ چیه خاطر به سومیش خب  -

 . بشم مستقلکارم توی کم کم کهکنم خودم رو می سعی دارم قبل یکسال از  -

 م : با شوق گفت  من

 ؟؟ خب  -

 . گرفتم خودم رو شرکت تاسیس مجوز دیگه خب -

 :  زدم فریاد خوشحال و بلند صدای با دفعه یه من بعد و کردم می نگاهش واجو هاج همه

 ؟ گی می راست -

 :  گفت اخمی با ، چرخید ما سمت به ها نگاه ی همه

 .  آرومتر آیلر ، -
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 :  گفتم آروم و آداالن سمت مبرگردوند سرمو ب عدو انداختم اطراف به نگاهی

 ؟ آداالن گی می راست -

 .آره:  گفت لبخندی با

 ؟ هست شرکتی چه حاال خب  -

 . کامپیوتری های برنامه ساختو  افزاری شرکت نرم یه  -

  هم با هیجان گفت :   آالمان

 ؟ واقعا -

 ؟ نداری سررشته کار این از که تو :    من

 ؟ مطمئنی :  آداالن

 ؟ چی از :  من

 . ندارم ی سررشته اینکه از :  داالنآ

 .نیستممطمئن : نه من

 ای حرفه نویس برنامه یه االن خودمم ، کنم می مطالعه روش کامیار دارم پیشنهاد به که سالیه چند :  آداالن

 . هستم

 ایه ورزش به کارش ها بچه با محله توی نوجونی های کل کل خاطر به کهکسی ، من بوکسور برادر ، نمیشدباورم 

 یه صاحب داشت حاال،  بادیگارد و راننده شد بعد به خاطر هیکل خوب و زور بازوش  و کشید بوکس و خشن

 های قطره پشت از کردم می نگاهش فقط و شد پر اشک ازچشمام  ،بودم خوشحال چقدر . شد می شرکت

 . بودن زده پرده دیدم جلوی که اشکی

 کرد پاک اشکمو و آوردجلو دستش رو ، سرید صورتم روی اشک قطره اولین وقتی ، شد نگاهم مات هم آداالن

 کنی؟ می گریه چرا:  گفتو

 . خیلی ، آداالن خوشحالم : خیلی من

 ابیحس شرکتم توی بیای باید بعداچون  درست رو بخوونی خوب بده قولفقط نکنگریه  ،  ،برم : قربونت آداالن

 . کنی کمکبهم
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 . بخونم درس جدی جدی بعد به این ازمیدم لقو ، باشه :  من

 حرف مون آینده های خوشبختی از فقطو نزدیم ناراحتیامونو غم از حرفکدوم هیچ ، بودخوبی شب ، شب اون

 . خندیدیممیو زدیممی

 ۹ تقریبا ساعت فرداش صبح ، برد خوابم زود بودم خستهحسابی و برگشتیم خونه به دیروقت قبل شب چون

 ، برخاستم جا ازحوصله با ، داشتم وقت کلی هنوز سامیار با قرارم سر به رفتن برای ، شدم بیدار خواب از که بود

 امکان ، بود ده به دقیقه ده ، انداختم ساعتم به نگاهی ، بیرون زدم خونه از و شدم حاضر و خوردم مو صبحانه

 هنرفتهم را راه از نصفی هنوز ، بگیرم تاکسی ستمنخوا و ندادم اهمیتی اما برسم پارک آن به وقت سر نداشت

 . بود سامیار شماره ، خورد زنگ موبایلم که بودم

 . بفرمایین الو  -

 . بود ۱۰ ساعت ما قرار دختر؟ کجایی آیلر ، سلم -

 . رسم می دیگه دقیقه بیست تا ، میام دارم خب -

 ؟ رسی می دیگه دقیقه بیست که کجایی مگه  -

 . راهم توی  -

 . راهه دقیقه پنج فقط اینجا تا شما ی خونه -

 . میام پیاده دارممن چون خب -

 : گفت عصبی سامیارکمی

 . بیا تاکسی با خب تو، نگیری درد  -

 . میدی پولشو تو  -

 ؟ نبودی خسیس انقدر که تو ، میدم پولشو من آره  -

 . باشه کما عوارض از کنم فکر -

 دقیقه پنج ، برسم پارک به تا گرفتم تاکسی سریع خیلی و کردم قطع را تلفن بزند، حرف بیشتر ندادم و اجازه

 پارک واردو  انداختم دوشم روی را کیفم ،دیدم نزدیکی همان را سامیار خاص ماشین ، بودم پارک مقابل بعد
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 دریاچه کنزدی ، کردم پیدایش هایش راهنمایی با و گرفتم تماس او با دوباره کنم پیدایش بتوانم اینکه برای ، شدم

 : گفتم شیطنت با رسیدم که نزدیکش ، بود نشسته نیمکتی روی پارک کوچک ی

 . کردم دیر خیلی  -

 :  گفتم و نشستم کنارش در ، نزد حرفی ولی کرد نگاهم اخمی با

 ؟ قهری -

 .آیلر  ست کننده دیوونه اخلقت -

 . بگی همینو که گذاشتی قرار اینهمه خب  -

 :  گفتو اشتبرد چشم از را عینکش و چرخید سمتم به

 اما نداری هم قشنگی ی قیافه اینکه با ، درازه خیلی زبونت اینکه با ، میاره در آدمو حرص کارات اینکه با -

 ؟ چرادونمنمی...  چرا دونم نمی

 ؟ چی چرا دونی نمی  -

 . شدم مند علقه بهت چرادونم نمی  -

 خواد می کهداشتمحتم  ، بود کننده لگیرغافو یهویی ،حرفش کردم می نگاهش مات فقط زد حرف رو این وقتی

 :  گفتم حرص با بعد لحظاتی ، بندازه دستمنو بازم 

 ؟ چی که مثل حاال ،خندیدم ها ها -

 :  گفت اخمی با سامیار

 ؟. حرکتیه چهین .زنم می حرف جدی باهاتآیلر دارم  -

 ؟ اینجابیام من گفتی چی واسهبگو و رکنا بذار بازیتو مسخره بمیرم ، حاال برم باید نشناسم تورو من  -

 :  گفت جدی و محکم بود گرفته حرصش حسابی که حالی در

 ؟ بشی من زن کنی می قبول حاال ، کنمازدواج باهات خوام می ، کنم خواستگاری ازت تا اینجا بیای گفتم -

 قصدش ببینم شدم دقیق چشماش تو ، کردم می نگاهش فقط منو  گفتمی بلندو محکمو جدیحرفاشو  ی همه

  : گفت و زد موهاش به چنگی شد طوالنیسکوتم دید وقتی ، نبود حرفاش توی بدجنسی ی ذره گویا ولی چیه
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 برنامه کلی. کنه  خواستگاری ازت آدم مثل نمی ذاری کهمیاری در خودتاز بازی لوس و بازی مسخره اونقدر -

 .چیزهمه به زدی گند اونوقت بشه رمانیتک کردنم خواستگاری که بودم چیده

 اون بارفعت  سامیار نمی شدباورم ،بودم کردههنگ ، بود ساکت هم او ،کردم سکوت و دادمرو  رو به نگاهم رو به

 یا جدیه هنوزمببینم کردم نگاهشچشم  یگوشه از ،کرد میخواستگاری  من از ، داشت خرکلسی و غرور همه

 گفتمودادم  بهش نگاهم رو سکوت لحظاتی از بعد ،کنهمینگاهم  جدی داره هنوزم دیدم ماا داشتهشوخی  قصد

: 

 ؟ برم تونممیمن شد  تموم حرفات  -

 ؟ بدی منو جواب رفتن قبل خواینمی -

 . حتما:  گفتم و برخاستم جا از

 :  گفتو واستاد مقابلم هم او

 ؟ چیه جوابت خب -

 :  گفتم وزدم زل چشماش به ،گرفتم می باال سرمو دبای ببینمش اینکه برای

  منفیه جوابم.  نه -

 :  گفت متعجب

 ؟ چی -

 کردی؟ تعجب چرا  -

 ؟منفیه جوابتچی برای  -

 .ندارمازدواج قصد اصلچون -

 .نداریقصدشو من با یا نداریقصدشو کل  -

 .ندارمقصدشو  کل حاضر حال در  -

 . کنمدواجاز خواممی ودارمقصدشومن ولی  -

 . داره ربطی چه من به سلمتی به خب  -
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 .توییکنمازدواج باهاش خواممی که اونیچون ، هستی قضیهطرف یهچون  داره ربطتو به  -

 . دیگه نفر یه دنبال بریدباید  شما پس ، منفیه من جواب حاال خب  -

 که مطمئنم و ،کنمازدواج  تو با خواممیط فق آیلر منبببن ،کنم  عوضش بتونم که شلوار وکت علقه مگه  -

 .کنم خوشبختت می تونم

 .نامطمئنم زیادیت اعتماد همین از من و  -

 ؟ چرا  -

 . بکنی تونی می بخوای کاری هر کنی می فکر ، مغروری خیلی چون -

 .تامینم لحاظاین ازخداروشکرمن و چیزهمه یعنی پول دنیااین توی ،همینطوره آره  -

 . خداحافظ.... نیست پول چیز همه بفهمی تا نه گم می بهت من پس  -

 :  گفت و برگردوند خودش طرف بهمن رو و  گرفت بازوم رو کهبرم خواستم و

 لج یا کن ناز خوایمی چقدرهر حاال ، گیرممی ازت مثبت جواب باش مطمئن و دارم دوستت آیلر منببین -

 . خداحافظ . کن

 سامیار حرفهای به داشتم گشتم برمی خانه به که مسیری طول تمام گذشت  و رفت ، درکنارم از و تگف رااین 

 ردمک می فکر همیشه که آدمی اون ، باشد کرده خواستگاری من از سامیار که بپذیرم تونستمنمی ، کردم می فکر

 پایینی سطح ی خانواده از که من مثل کسی به حتما و افتاده فیل دماغ از کنه می فکر که داره غرور قدری به

 . بود شده درگیر فکرم بدجور ، امروزش حرفهای با اما کنه نمی هم فکر هستیم

 احساس را زمان گذر اصل که بود دیگری جای فکرم اما خوندممیدرس داشتم ظاهرا و بودم اتاقم توی روز تمام

 رباتیض که بودم اتاقم توی ، بگم آداالن به چیزو همه شتمدا تصمیم اماکردم می چیکار باید دونستم نمی ، نکردم

 . خورد در به

 . بفرمایین -

 :  گفت و شد باز آداالن توسط اتاقم در

 . شدی درسخون حسابی که بینم می -

 . بشم بدقول بازم خوام نمی ، بخونم درس خوب که دادم قول بهت دیگه خب  -



                 
 

 

 م .صالحی  | در گرداب  غوطهرمان 

 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            انلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای د 

 

140 

 

 . کردی خوشحالم ، خوبه  -

 ؟ داداش  -

 . جونم  -

 ؟ ای هخست  -

 . بشه حاضر شام تابگیرم دوش یه رم می ، کم یه  -

 ؟ بخوابی خوای می شام بعد  -

 ؟ شده چیزی -

 . بزنم حرف باهات خواستم می فقط -

 مورد؟ در  -

 . گم می بهت شام از بعد ، بگیر دوش برو حاال  -

 . فعل ، باشه:  گفت و کرد مکثی آداالن

 نم  بود کرده هنگ مغزم بدجور ،گذاشتم کتاب روی سرم رو و بستم کتابم رو ، بست درو و رفت بیرون اتاق از

 . گرفت می م خنده هم فکرش از ؟ کجا رفعت سامیار و ؟ کجا

 . شد بابا از حرف باز سفره سر ، نداشت حرف کارش آشپزی توی ، بود گذاشته تمومسنگ تیارا بازم

 ؟ آداالن :  تیارا

 . بله : آداالن

 ؟ میشه چی نپدرتو تکلیف : حاال تیارا

 . گیرن می تصمیم ش واسه اونجا ، دادگاهشه موعد بعد ی هفته آخر :  آداالن

 ؟ کنی شکایت پدرت از خوای می تو:  گفت و داد من به را نگاهش تیارا

 . بشه آدم شاید باشه زندان توی وقتی چند اگر گفتید می نبودید خودتون : من

 . نباشه که اینه از بهتر باشه اگر بازم ، کردم فکر خیلی مدت این توی ولی ، آره : تیارا

 ؟ کتک یا بخورید حرص دستش از یا هرروز که بیرون بیاد دارید دوست : آداالن
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 زندان افتاده باباتون وقتی از دونید می ، مهمه برام آبرو چقدر دونید می شناسید می منو شما ها بچه : تیارا

 . زنن می سرم پشت حرفهای چه محل مردم

 :  گفت و کشید هم در ابروی االنآد

 . بدید اهمیتی نباید شما ، بازه گویی اراجیف برای همیشه مردم دهن -

 :  گفت و انداخت زیر به را نگاهش تیارا

 . پدرتون کمربند های ضربه از تر سخت ، سخت تحملش -

 : گفت و کرد نگاه تیارا به مستاصل و کشید غذا از دست آداالن

 نه هشت ممکنه باالخره ، گذره نمی ازش قانون شتم و ضربو بدرفتاری خاطر به ، بده رضایت آیلر هم  -

 . باشه داشته زندونی ماهی

 : گفت و کرد مکثی و

 خونه بریم تونیم می نیست بابا که مدتی این توی ،شدم خسته محله این از خودمم که اونجایی از خب ولی  -

 . من ی

 :  گفتم متعجب من

 ؟ تو ی خونه -

 :  گفت و داد من به نگاهش رو خندلب با

 کنیم استفاده شریکی اتاق یه از باید آالمان و من فقط ، هست هم خواب سه ، قشنگ متری۱۲۰ آپارتمان یه -

 . ببریم وسیله نداره لزومی هست هم مبله ضمن در. 

 :  گفت تیارا که کردم می نگاهش واج و هاج

 ؟ خریدی کی ، باشه مبارکت -

 بردارید لباساتون را و مهم وسایل فقط.  گرفتم واممقدارش رو  یه البته ، خریدمش قبل ماه چهار سه :  آداالن

 . اونجا ریم می اومدم که عصر ،فردا

 :  گفت و داد آالمان به نگاهش رو و

 . میشن شاکی ها همسایه چون کنیبازی فوتبال خونه تو تونینمی دیگه اونجا فقط -
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 . فوتبال مدرسه تو فقط کنم نمی بازی خونه تو ، باشه : آالمان

 . آفرین : آداالن

 :  گفت لبخندی با تیارا

 . کنیازدواج وقتشه ، خوبه زندگیت مالی وضع خداروشکر دیگه که حاال آداالن -

 . نه فعل:  گفت لبخندی با آداالن

 ؟ نه چرا :  من

 . شد سرد بخور شامت رو ، نیومده تو به فضولیش ......چون.چون - آداالن

 دیدم بیرون اومدم که آشپزخونه از و کردم کمک تیارا به میز کردن جمع تویشام  از بعد ، شد مشغول خودشو

 برا ، راهه به محبوبشون هایتیم سر کلشون کل بازم و هستن بخند و بگو مشغول تلویزیون جلوی آالمانو آداالن

 کشیدم  درازتختم  روی ، بزنمحرف  آداالن با سامیار مورد درخواستم  می بود رفته یادم ،رفتم اتاقم به همین

 . شد زدهاتاقم در باز که سقف به دوختمچشمو

 . تو بیا:  گفتم و نشستم سریع

 :  گفت و داخل آورد در الی از سرش رو آداالن

 ؟ بخوابی خوای می -

 . آره -

 :  گفت و بست سرش پشت درو و شد اتاقم وارد

 . بزنی حرف بگی بهم خواستی می که موضوعی اون مورد در خوای نمی خوابیدن از قبل -

 . رفت می یادم داشت  -

 :  گفت و نشست تخت لب کنارم اومد

 . شنوم می خب ، بود یادم خودم شد خوب پس -

 :  گفتم و پایین سرم رو انداختم

 . یمزد حرف باهام مدتی  یه ، دیدم سامیار اتفاقی ،خیلی بزنم قدم بیرون بودم رفته که دیروز -



                 
 

 

 م .صالحی  | در گرداب  غوطهرمان 

 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            انلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای د 

 

143 

 

 ؟ خب -

 . بزنه حرف باهام مهمی موضوع مورد در خواد می گفت ، پارک برم ده ساعت امروز خواست ازم  -

 ؟ رفتی امروز خب  -

  :گفتم و دادم تکون سری

 . رفتم آره  -

 ؟ بزنه حرف خواست می چی مورد در خب  -

 :گفت آداالن شد طوالنیسکوتم وقتی ، بگم را موضوع شد نمی رووم

  ؟ زنی مین حرف چرا خب  -

  کرد خواستگاری من از خب..... گفت... اینکه یعنی ... من از سامیار ، دونی می راستش  -

 روی که دستش ، انداختم بهش نگاهی نیم، بود پایین سرم همچنان اماشدم   راحت انگاری شد تموم که حرفم

 نگاه چشماش به نداشتم جرات ، دبو نیومده خوشش سامیار کار این از بود معلوم ، بود کرده مشت بود زانوش

 :  گفت و برخواست کنارم از ، کنم

 به مستقیما رو موضوع این باید چرا ؟ نداشتی هم برادر اما نداری مادر و پدر ؟ کاریو کس بی تو ببینم -

 ؟ بگه خودت

 .... بگه خواست می چی نمی دونستم که من......داداش........دادا:  گفتم پته تته با

 . کن نگاه من ، به ببین: گفت و کشید موهایش به دستی

 : گفت محکم خیلی که کردم نگاه بهش ترس با

 ؟ گفتم چی فهمیدی ، گی می من به فورا ، ببینتت خواست و گرفت تماس باهات سامیار باز اگر  -

 . چشم:  گفتم و دادم تکون سری

 و زدم خودم سر تو دستیدو رفتنش از بعد ، بست دروو  رفت بیرون اتاق از عصبی ، پایین انداختم سرم رو و

 : گفتم

 . کنی می پا به دعوا همیشه آیلر که بمیری ای  -
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 اس ام اس صدای با دفعه یه که شدم می پهلو به پهلو این از مدام و بخوابم تونستم نمی شب های نیمه تا

 هک بود سامیار شد، گرد تعجب از چشام کردم باز گوشیو اس ام اس ،وقتی بود یک ساعت ، پریدم جا از گوشیم

 (  آیلرم ؟ بیداری) بود داده پیام

 : گفتم متعجب

 !!؟؟ آیلرم   -

 (؟ بدی جواب بیداری اگر میشه)  داد پیام باز که ، نه یا بدم جواب بودم مونده

 مترف و گذاشتم میز روی گوشی رو ، شدم پشیمون اومد یادم آداالن عصبانیت وقتی اما جوابش رو بدم خواستم

 . بردخوابم  کی نفهمیدم که بود کرده خودش درگیر فکرم رو بدجور ، تختم توی

 حاضر هم آداالن ، رفتم بیرون اتاقم از وقتی دانشگاه برم خواستم می و شدم بیدار همیشه از زودتر خیلی صبح

 . آمد بیرون اتاقش از آماده و

 . داداش بخیر صبح -

 ؟ می ری دانشگاه ، بخیر صبح  -

 ؟ میشه چی نبودم که مدت یه این توی درسام تکلیف ببینم میرم آره  -

 . کنم صحبت دانشگاهتون رییس با بیام باهات خوای می  -

 . بیام بر پسش از تونم می خودم ، هست که بیمارستان مدارک خب نه  -

 . رسونمت می دانشگاه تا بیا پس ، خوبه -

 . نشه دیرت  -

 . بریم دبع و بخوریم صبحانه بریم زود ، شه نمی  -

  مورد در و کردیم می صحبت شرکتش مورد در فقط مسیر طول در ، اومدیم بیرون خونه از صبحونه بعداز

 آیلر ؟؟:  گفت آداالن که بشم پیاده خواستم ، ایستاد دانشگاه مقابل وقتی کردیم می بحث پیشرفتش

 . داداشجونم  -

 . کنم تاکید دوباره دیشب موضوع بابت که نیست الزم  -

 . گم می شما به حتما گرفت تماس اگر ، داداش راحت التونخی -



                 
 

 

 م .صالحی  | در گرداب  غوطهرمان 

 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            انلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای د 

 

145 

 

 . گلم آبجی آفرین  -

 که مشکلی مورد در دانشگاه رییس با تا رفتم اداری ساختمان به ،شدم دانشگاه وارد و شدم پیاده ماشین از

 از یکی اتاق از که کامیار شدم متوجه که رفتم می رییس اتاق سمت به داشتم ؛ کنم صحبت اومد پیش م واسه

 . اوراقی سلم:  گفت فارسی زبان با دیدنم باو  اومد بیرون اساتید

 :  گفت رفتمی راه کنارم در که همینطورو  آمدسمتم به که دادم ادامهمسیرم به و کردم نگاهش اخمی با

 ؟ شده غرق هات کشتی از کدوم -

 . نیومده تو به فضولیش  -

 ؟ ریمی کجا  -

 . رییس اتاق  -

 ؟ یچ برا  -

 . بدم دانشگاه رو بهش فضوالی آمار خواممی  -

 ؟ داری تشریف دانشگاه مفتش جنابعالی پ -

 ؟ دونستی نمی  -

 .فهمیدم االن نه،  -

 . داشت م نگه و من روگرفت بازوی و واستاد و

 .ببینم واستا  -

 ؟ کنی می اینجوری چرا  -

 حرف هم استادات با ، کردم صحبت ونباهاش قبل من ؟ نبودیچی  برای که بدی توضیح بری نیست الزم  -

 . زدم

 ؟ خب  -

 . جمالت به خب  -
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 و خونی می قبلت رو ترم درسای:  گفتو گرفت من سمت به آورد بیرون بود دستش که کتابی الی از ی برگهو 

 می ترم این دوباره درس رو اون که نیومد راه باهات استادات ازیکی فقط ،  میدی امتحان میای تاریخا این توی

 . سرکلسات برو و کن واحد انتخاب سریع همترم این برای ، گیری

 :  گفتمکردممی نگاه را برگه که همینطور

 . کنن قبولکردم نمی فکر ؟ کردی اینکارو چطوری -

 . بدم من بگو بازم حاال  -

 . فضولی گم می فقط من ، بدی تو گفتم کی من  -

 :  گفت و خندید

 . بخوریم بستنی یه بریم بیا شد حل مشکلت که حاال خب.... زبونت و تو دست از -

 . تو مهمون -

 . نمیشه گرم آبی تو مثل خسیسی آدم از دونم می ، من مهمون آره -

 بودم بستنیم با بازی مشغول ، داد سفارش مخصوص بستنی کامیار دوتاو رفتیم دانشگاه شاپ کافی بههردو 

 . من به بود زده زل کامیار همینطورو

 ؟ کنی می نگام اینجوری چرا ؟ چیه -

 . بینمت می سالم دوباره که خوشحالم خیلی  -

 ؟ خوشحالی ، بابا نه  -

 : گفت و داد اش بستنی به را نگاهش لبخندی کامیار با

 ؟ گفت بهتون شرکتش مورد در آداالن  -

 . ممنون.... بوده تو طرف از پیشنهادش گفت آداالن ،شدم خوشحال چقدر دونی نمی ، آره  -

 : گفت و دوختچشمام  نگاهش رو به

 اینکارو باید تو همه از بیشتر ، کنیم حمایت ازش باید فقط ، دارههم  استعدادش ، داره لیاقتش رو آداالن  -

 . بکنی
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 ؟ بکنم باید چیکار من  -

 کتشر  ترین موفق بتونه تا کنی کمک بهش بتونی آینده در تا بخونی خوب درستو ، بدی دلگرمی بهش  -

 . اشهب داشته

 .شم می التحصیل فارغ نمره بهترین با حتما و دادم قول بهش من  -

 .آیلر  میشی بزرگ داری کم کم.  شنوم می اینو که خوشحالم  -

 :  گفت و کشیدمهم در ابروی

 . شده متوقف رشدت و موندی همینجور که تو اما می شم بزرگ کم کم من خوبه حاال -

 :  گفت و خندید بازم

 ؟ کردی می چیکار نداشتی رو زبون این تو -

 .فهوندممی بهت منظورم رو جوری یه باالخره  -

 اج خورده یه ، سامیار شماره دیدن با و آوردم بیرونکیفم  از گوشیو ، خوردزنگ گوشیم کهزدیم می حرفداشتیم

 . گذاشتم کیفم توی گوشی روو دادم رد ، ندم جوابشو دادمترجیح کرد ، می نگاهممشکوک  کامیار هم ، خوردم

 ؟ندادیجوابشو  چرا  -

 . بدمجوابشو نداشتم دوست  -

 ؟ بود کی  -

 . بود دوستام از یکی -

 هم منو ، برگرده شرکت به خواست کامیار می چون بعدو  نشستیم دیگه مدت یه ، نکرده باور حرفم رو بود معلوم

 که بود سامیار بازم ، خوردزنگ گوشیمه شدم بازمخون و وارد  شدم پیاده ماشینش از همینکه ، رسوند خونه تا

 . می دادم جواب باید ایندفعه

 :  گفت عصبانی و جانبانه به حق سلمی هیچ بدون دادم جواب تا

 ؟ نمی دی جواب منو تماس چرا -

 :  گفتم تندی با منم
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 ؟ نیز  می حرف نوکرت با داری توببینم ، ندادم جواب که بدم جواب که تونستم نمی حتما -

 : گفتو خندید ایندفعه

 .زنممی حرف ام آینده همسر با دارم نه  -

 من جواب ، بزنی حرف اینجوری ت آینده همسر با تو قراره اگر ثانی در ،ندادم جوابی تو به من اینکه اوال  -

 . منفیه

 : گفت و شد آرومتر

 . میشه حل موضوع این کنم عذرخواهی من  -

 .بشه بهتر کمیه شاید  -

 . بزنم حرف باهات تونم نمی اینجوری آیلر ، ببینمت امخو می  -

 ؟ کجاو کی:  گفتم بعد و کردم سکوت لحظاتی

 . رومیست کافه ، ۵ ساعت ؟ داری وقت عصر امروز  -

 . باشه  -

 . بینمت می پس خب  -

 خداحافظ   -

 و ساعت و سامیار ستما موضوع ، داد جواب سریع زنگ دومین با که گرفتم آداالن ی شمارهو کردم قطع را تلفن

 که کاری دونستم نمی ، برم بیرون خونه از حتی من نیست الزم و می ره خودش گفت که گفتم بهش قرار محل

 می پر هامو نداشته همه جای که هست آداالن اینکه اونم بودم خوشحال چیز یک از اما اشتباه یا درسته کردم

 هک کنه برخورد چطور سامیار با قراره آداالنو بیفته اتفاقی چه قراره که بودم این خیال و فکر توی اونقدر ، کنه

 می پزیآش داشت تیارا ، رفتم بیرون اتاقم از بشه کمتر استرسم اینکه برای ، بدم انجام کاری هیچ تونستم نمی

 ولی ، کنم سرگرم خودمو خواستم کردن کمک ی بهانه بهو  آشپزخونه توی رفتم ، کرد می آماده ظهر ناهار و کرد

 . نشستیم مبلی روی هم کنار پذیرایی توی بردم گرفت دستمو ، نیست خوب حالم که بود فهمیده تیارا گویا

 ؟ قراری بی انقدر چرا آیلر ؟ شده چی  -
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 چیزو همه و کردم باز صحبت سر کم کم ، تیارا از بهتر کی شرایط اون تویو بزنم حرف یکی با خواست می دلم

 :  گفت و گرفت دستمو شنید موحرفا وقتی ، گفتم بهش

 ؟ هستی چی نگران حاال خب -

 . کنه دعوا سامیار با بره آداالن ترسم می این از  -

 می صحبت هم با می ره . عاقل و فهمیده مرد یه ماشالله ، نیست که دیوونه برادرت ؟ کنه دعوا باید چرا  -

 . کنن

 ؟ بگه بهش خواد می چی آخه  -

 خودت با اومده که نبودی کار و کس بی که تو ، بشه ناراحت داره حق داالنآ بعدم ، باشه الزم که چی هر -

 . بذاره میون در برادرت با موضوع اول همون از تونست می ، زده حرف

 ؟ کنم چیکار من حاال  -

  کن جمع وسایلت رو بعد و بزن جارو رو پذیرایی پاشو ، بکنی نیست الزم کاریهیچ -

 ؟ چی برا  -

 ؟ ش خونه ریم می مشبا نگفت آداالن مگه  -

 : گفت رفت می اشپزخونه سمت به که همینطور و برخواست جا از و

 سامیار؟ کامیار نه ذاره می پیش پا تو از خواستگاری برای که اونیکردم می فکر همیشه من ، عجیبه ولی  -

 : گفتم متعجب

 ؟ چی  -

 :  گفتم و رفتم آشپزخونه به پاشدم و

 ؟ گفتی چی تیارا -

 :  گفت و کرد همنگا لبخند با

 .کامیار  داره دوست رو تو که اونی کردم می فکر همیشه من -

 ؟ کردی می فکری همچین چرا  -
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 . کنه می نگاهت خاصی جور یه دیدم می شد می وقتا خیلی آخه  -

 ؟ خاصی جور چه مثل  -

 حاال ، وبیهخ پسر هم سامیار خب ولی ، کردم می اشتباه گویا ولی ، عاشق نگاه یه مثل دیگه خاص جور یه  -

 .آیلر  نزن خودت بخت به لگد خواد می رو تو اون که

 . شنیدم نمی حرفاش رو ی بقیه دیگه و رفتم فرو فکر به تیارا حرفهای با

 شنیدن محض به داشتم استرس خیلی چون ، اومد خونه به آداالن که بود هفت و نیم شب  تقریبا ساعت

 . دویدم بیرون اتاقم از ، در صدای

 . داداشسلم  -

 ؟ پریشونی انقدر چرا ؟ چته ، سلم  -

 :  گفتم پس کنم سوال سامیار مورد در نمیشدرووم 

 ؟ اومدی دیر انقدر امروز چرا -

 :  گفت اخمی با

 ؟ کردید جمع وسایلتونو ،دادم می انجامش باید کهداشتم کار مقدار یه -

 . آره  -

 . من ینهخومی ریم شام  از بعد و کنم جمع وسایلمو منم پس -

 . زدم تکیه اتاقم در چهارچوب به مستاصل ، بست درو اتاقش توی رفت و این رو گفت

 راه به آداالن ی خانه طرف به خونه در و ها اتاقدرهای کردن قفل از بعد و برداشتیم وسایلمون رو شام ازبعد

 . افتادیم

 خداروشکر.  کنم سوال موردش در نمیشد رووم اما مبدون سامیار با آداالن ملقات مورد در خواست می دلم خیلی

 . پرسید اونو رسید دادم به تیارا

 . آداالن  -

 . بله  -
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 ؟ رومیست کافه رفتی امروز  -

 . رفتم آره:  گفت و انداخت نگاهی بودیم نشسته عقب صندلی تیارا که و من به آینه از آداالن

  با لبخند گفت : تیارا

 ؟ شد چی خب -

 . بشه یزیچ بود قرار مگه -

 ؟ زدی حرف سامیار با  -

 . آره  -

  ؟ گفتید چی ؟ شدچی خب  -

 خودش بایست نمی و داره خودش رو رسومات و رسم کاری هر کردم یادآوری بهش فقط نزدیم خاصی حرف  -

 . زد می آیلر حرف با مستقیما

 ؟ گفت چی سامیار خب  -

 . خواستگاری بیاد ش خانواده با که کنیم تعیینشون واسه وقتی یه خواست ازم و کرد عذرخواهی  -

 :  گفت و دستم رو گرفت لبخندی با تیارا

 . مبارکه پس خب -

 فقط و کشیدم خجالت آداالن از بازم اما ، نیست مثبت سامیار خواستگاریبه جوابم که من بگم خواستم می

 . شنیدم تیارا رو صدای باز که دادم بیرون به نگاهم رو  ، کردم سکوت

 ؟ میان کی حاال خب -

 . نزدم حرفی منم کرد انتخاب رو هفته همین آخر خودش سامیار  -

 . مبارک آیلر جان.... خوشیو سلمتی به انشالله.... خوبه خب  -

ا  پولداره خیلی سامیار آیلر ، خوشبحالت:  گفت آالمان کهکردم می نگاه بیرون و بودم ساکت بازم  خیلی حتما

 . می شی خوشبخت

 :  گفتم و دادم مانآال به نگاهم رو
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 ؟ بشم سامیار زن خوام می من گفته کیبعدم ، پوله به خوشبختی مگه -

 تیارا گفت : 

 . بدی دست از موقعیتی همچین خوای می ، ی دیوونهمگه آیلر ؟.... وا  -

 از مغرور ، نمیاد خوشم اخلقش از اصل من ؟ هست کی سامیار انگاری ، موقعیتهمچین گید می طوری  -

 . دراضیخو

 آداالن گفت : 

 آینده همسر انتخاب تویندارم  دوست هم اصل ، ذارم می احترام بهش من بگیری که تصمیمی هر آیلر تو  -

 منفیه جوابت اگر و باشی سنگین و باوقار میشه انجام که مراسمی این توی باید خب اما ، بشی مجبور ت

 . کنیاعلم محترمانه خیلی

 :  گفتمو پایین انداختم سرمو

 . داداشچشم -

 آداالن زیبایی آپارتمان بعد به ی دقیقه۱۵ تقرببا ، نشد زده مورد اون در حرفی دیگه و شد تموم مورد این در بحث

 دهز  شگفت و خوشحال خانه دیدن از واقعا ، بود زیباو شیک چیز همه ،رسیدیم بود زیبا مسکونیبرج یک در که

 چیزهای و قشنگ خوری ناهار میز ، زیبا چرمی مبلمان ، داشت اونجا داشتیم اجاحتی که هم ی وسیله هر ، بودیم

 بودم ایستاده تراس توی.  داشت دریا ازهم  زیبایی ویویی که کوچک تراس یک ی اضافه به بود عالی که دیگری

 ؟ چطوره:  گفت و اومد کنارم به هم آداالن که کردم می نگاه دریاروو 

 . داداشی باشه مبارکت... الیهع ، آداالن عالیه  -

 . گرفتم اون بانکی حسابهای اعتبار به هموامش  ، بخرم کرد مجبور منو و کرد کامیار انتخاب اینجارو -

 . کنم تشکرازش باشهیادم... گرم دمش  -

 . شد خانه وارد گل دستهیک کامیار باو بود کرده باز در آالمان ، برگشتیم داخل به دو هر که شد زده خانه زنگ

 . بزرگترش رو بخرید انشالله.... باشه مبارکتون ، قشنگی ی خونه عجب به به  -

 :  گفتم گل دسته گرفتن ضمن و رفتم جلو

 ؟ داری تو ست سلیقه اینم ، که واقعا -
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 . قشنگیاین به های گل چیه  -

 : گفتم فارسیزبون با من

 . شنبلیله دارم دوست میخک من دونی نمی تو  -

 : تگف خنده با

 . شلغم ، شنبلیله گی می من به  -

 : گفتم رفتممی آشپزخونه سمت بهکه  همینطور خنده با من

 کنن انتخاب گل  باید چطوری  فهموندممیبهت  وگرنه پشت الک بذارم احترام بهت دادم قولکه  حیف  -

 . قزمیت

 :  گفت کامیار شاکی

 . وقت یه شی می اذیت ، ندار نگه احترامم خدا رو تو نه -

  با خنده گفت :  آداالن

 . خواممی آیلر عذر دراز زبون بابت از من. کامیار  بنشین بیا -

 آره از خنده ت معلومه که از زبون درازی خواهرت شرمنده ای . -

 :  گفتمو نشستم برگشتم پیششونو  گذاشتم گاز روی کتری منم ، نشستن پذیرایی توی همه

 ؟نیاوردی چرا کادو نخریدی؟ شیرینی چرا -

 !!آیلر ؟؟:  گفت عصبی آداالن

 ادوک دونی می کجا از بعدم ، آ خریده خونه تو داداش مثل ، نفهم بدی باید تو رو شیرینی:  گفت خنده کامیار با

 ؟ نیاوردم

 .ببینم بده نشون کادتو گی می راست اگر خب  -

 . بدم نشون تو به که نیاوردم تو واسه کهرو کادو -

 ؟آوردی که داالنآ واسه خب  -

 . رفیق ناقابل:  گفت و گرفتآداالن طرف به و آوردبیرون  کتش جیب از کوچولویی یکامیار جعبه
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 . بخری همکادو  کهنبودمراضی دیگه ، کردی کمکم خونه این خریدن توی کافی ی اندازه به کامیار ، ممنون  -

 . شد خستهدستم بگیر -

 رفیق ممنونبازم:  گفت و گرفت را کادوآداالن

 . کمهبذارمجونمم  ، تو با رفاقت توی ،کنم می خواهش  -

 :  گفت و کشید آغوش کامیار در و پاشد آداالن 

 .هستم که هستی ،نبودم نبودی -

 :  کرد تکرار را جمله همین همسامان

 . رفیق هستم که هستی ،نبودم نبودی -

 . برادر تادو مثل ، بودند رفیقهم با صادقانهو مهربون چقدر

 . شد آب دلم رو کادو اون کن باز داداش:  گفتم سریع من ، نشستن وقتی

 . فضولی انقدر رفتیکی  به تو دونمنمی:  گفت آداالنو خندیدن همگی

 میبود واجو هاج مون همه.   بود کامرو شورلت یه سوییچ ، بود ماشین سوییچ یه نمیشدباورم ، کرد باز را کادوش و

 .کامیار :  گفت و کرد کامیار نگاه به ناباور آداالن ،

 .باشه مبارکت  -

 .کامیار  گرونه خیلی این ، کنم قبول روکادو  این تونم نمی : من آداالن

 . داره ارزشی پوال این تو با رفاقت قبال در کنی می فکر  -

 . سوخت آیلر کتری . کنی می اینجوری چرا:  تکامیار گف که کرد می نگاه کامیار را واج و هاج همینطور آداالن

 بده بهمون درمون و درست چای پاشو یه

 اهمنگ جورایی کامیار یه بود گفته که تیارا حرفهای حساب رو که بود شب همونو خندیدمو گفتیم کلی اونشب

 دادمیبهم  عجیبی حس هی ، بود جوری نگاه کامیار یه ، گفت می راست تیارا ،کردممی توجه بیشتر بهش کند می

 حسی یه.  باشن کرده وصل بهم برق انگاری ،شدیم چشم تو چشمهم با ثانیه چند شام برای میز سر هم بار یه ،

 . بودم نکرده تجربه بحال تا که بود
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 حاال تا ، ابمبخو که داد نمی کامیار اجازه فکر اما ،رفتم جدیدم اتاق به خستگی ی بهانه کامیار به رفتن از بعد

 واقعا ولی میذاشتم سرش به سر و کردم می اذیتش خیلی شاید ، کنم فکر بهش اینطوری بود نشده وقتهیچ

 مباش داشته دوستش می تونستم که کسی چشم به هیچوقت اما اومد می خوشم اخلقش از که بود کسی تنها

 . بودم نکرده نگاه بهش

 راضیش کردم سعی خیلی داشت جدید ماشینیک االن آداالن چون و رفتممی دانشگاه به باید صبحش فردا

 ولق بهم و نشد راضی وجه هیچ به نداشتم گواهینامه چون ولی برم دانشگاه به تا بده بهم خودش رو ماشین کنم

 سر به و کرد پیاده دانشگاه مقابل من رو ، ده می من خودش رو به ماشین بگیرم گواهینامه اینکه محض به داد

 که ودیمب اتوبوس منتظر ایستگاه توی آنا با ، رفتم می اتوبوس با بایست می شد تموم که کلسم ، رفت کارش

 عقبتر کمی آنا با ، دیدمش کجا دونستم نمیولی بود آشنام واسه ش راننده ، واستاد مقابلمون قشنگی ماشین

 . آیلر خانمسلم :  گفت فارسی زبان به و شد پیاده ماشین از اما بشه کم شرش که رفتیم

 ؟ شما ،سلم:  گفتم و کردم نگاهش متعجب

 .  سامیار دوست ، هستم کامران ، نیست خاطرتون منو  -

 . بودمش دیده مهمونی توی قبل ماه دو که هیز بدریخت ی پسره همون بود خودش آره

 ؟ هستین ،خوب  اومد یادم االن ، آهان -

 . برسونمتون بریدمی تشریف جایی اگر ، دیدم رو شما شدممی رد اینجا از داشتم ، ممنون -

 . باشهیکی مسیرمون کنم نمی فکر ممنون  -

  برسونمتون شم می خوشحال ، رفتم نمیخاصی  جای من  -

 :  گفتم همین برا کنم دکش مودبانه خواستم اما نمیشم خوشحال اصل من بگم خواستم می

 . هستیم هم با ،  کتابفروشی بریم خوایممی دوستم با ، ممنون -

 می ممنون کنید راهنماییم کم یه کنید لطف شما اگر خب ، داشتم احتیاج کتاب جلد چند منم ، خوب چه  -

 . شم

 دیوونه داشت... خوشتیپ چقدر ؟ گه می چی ؟ کیه این گفت می آروم مدام هم آنا ، بودم شده کلفه دستش از

 :  گفتم اومد می داشت که اتوبوس دیدن با باالخره که کرد می م

 . بریم اتوبوس با دیم می ترجیح ، کامران اقا ممنون -
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 بدجایی چون بره و بشه ماشینش سوار بود مجبور هم کامران ، رفتیم اتوبوس سمت به و گرفتم رو آنا دست و

 ویر  شتهنو یه نبود خونه خودش اما بود کرده درست خوشمزه ناهار یه تیارا ، رسیدم خونه به خسته. بود واستاده

 صبراگر بود تر مودبانه اما بودم گرسنه خیلی اینکه با ،  رود می آالمان دنبال به نوشتهو  بود چسبونده یخچال

 ودب نگذشته ی دقیقه چند ، کشیدم دراز تخت روی اتاقم توی رفتم موقع اون تا ، بیان هم آالمان و تیاراکردم می

م کامیار فکر  که دیشب از ، بود حسی چهدونم نمی ، شد سردبدنم میارسا ی شماره دیدن با خوردزنگ موبایلم که

 طعق و شد خیال بی کهکردم نگاه موبایلم به مردد اونقدر ، بدم جوابش رو خواستمنمی دیگه بود کرده مشغول رو

جوابش رو دادم   همین برای نبود ی چاره بود خودش بازم ، خورد زنگ بازم اماانداختم  کناری تلفنم رو به ، شد

. . 

 . سلم  - من

 :  گفت مهربونی با سامیار

 چطوری؟ ، خانمسلم -

 ؟ خوبید شما ، خوبم ممنون  -

 ؟کجایی.  سامیارممن!!  رسمی چقدر ؟ شما -

 . ام خونه -

 بزنم بهت خواستممی که داشتم حرفها خیلی ، فرستادی آداالن خودت جای به و قرار سر نیومدی که اونروز  -

 . ببینم خودتو زنینمی دسترو بهم باز اگر خوام می همین برا ،

 . بزن هفته آخر مراسمهمون توی هست حرفی اگر ، ببینمت بیام تونمنمیسامیار متاسفم  -

 ؟ بیرون بیای تونیمی. .بزنیمحرف هم با خوام می فقط ، که بخورمت خوام نمی دختر  -

 ؟؟االن  -

 . هستم آپارتمانتوننزدیک  من ، آره -

 :  گفتم مکثی بعد

 .آ بکشه طول زیاد نباید فقط -

 :  گفت خنده با
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 . منتظرتم ساختمون جلوی پایین بیا ، بابا خب خیل -

 صدای شنیدن با شدم خارج ساختمان از وقتی ، رفتم بیرون خونه ازو پوشیدم لباس و برخواستم جا از سریع

 : گفت و داد پایین را ماشین ی شیشه مرسید که ماشیننزدیک  ، شدم ش متوجه ماشینش بوق

 ؟ میاد بهت صورتی چه  -

 . بود صورتیبودم انداختهسرم روی که شالی

 بگی؟ خواستی می چی خب  -

 . شو سوار بیا  -

 ؟ میری کجا:  گفتم تند کند حرکت خواست تا که نشستم جلو صندلی درکنارش و رفتم دیگر طرف به

 . کرد حرکتو کند جا از را اشینم و انداختبهم نگاهینیم  اخمی با

 . خونهبرگردم ناهار برای باید من -

 . نباش نگران ، گردی برمی  -

 ؟ شنوم می ، خب  -

 :  گفت و انداخت بهم نگاهی نیم دوباره سامیار

 خوبی؟ -

 ؟ بزنی حرف خواستیمی چی مورد در.  ممنون ، خوبم  -

 ؟ خبراچه خب... ببینمت خواستم می بودم شده دلتنگت کم یه فقط ، هیچی  -

 . نیست خاصی خبر  -

 :  گفتم شد طوالنی سکوتش وقتی بزند حرفی توانست نمی هم سامیار که بود سرد و کوتاههام جمله اونقدری

 ؟ ساکتی چرا پس -

  سکوت جز مونه نمی م واسه ی چاره که زنی می حرف طوری تو وقتی ؟ بگم چی -

 .ببخشید  -

 :  گفت و چرخید من سمت به کمی صندلیشروی و اشتد نگهخیابان  ی حاشیه در را ماشین
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 ؟ چیه من به نسبت احساست آیلر ، -

 ؟ بگمراستش رو   -

 . اره -

 .ندارم حسی هیچ یعنی ، هیچی  -

 ی؟نداردوستم تو دارم  دوست من که اونجور یعنی -

 ... اما ، نیستم متنفر ازت فقط  -

 ؟ باشم داشتهجای دلت توی کهبکنم باید چیکار من . خب نداریدوستمم  اما  -

 . فکر این به لعنت ، افتادمکامیار   فکر به لحظه اون توی چرا دونمنمی ،  پایین انداختم سرم رو

 و کشیدم عقب دستم رو زده وحشت که بگیره دستم رو  خواست سامیار ، لرزید می دستام که بود باراولین برا

 :  گفتم

 ؟ کنی می چیکار -

 ؟ دهش چت توآیلر   -

 ؟ خونه ببری منو شه می -

 ؟ دفعه یه شد چی ؟ خوبه حالت -

 .کنم فکر درست تونمنمی االن ، سامیار کنم می خواهش  -

 : گفت تلخ لبخندی با سامیار

 ؟ کنی فکر تونینمیکه  چیه درگیر فکرت  -

 :زدم دادعصبی

 . نداره ربطی تو به  -

 . سرجات بشین:  گفت و بازوم رو گرفت کهبشم پیادهخواستم  و

 . ( کرد حرکت و کند جا از ماشینو  گفت رااین

 ؟ شد چی:  گفت و کرد بلند دفتر روی از سرشو ماشین توقف با
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 . رسیدیم  -

 خوردن از بعد ، شدند هتل وارد و شدند پیاده ماشین از هردو بودند، هتل ، مقابل دادبیرون به را نگاهش محمد

 . بروند مازندران شهر به تا کردند جمع را وسایلشان ، ناهار

 ماست آسایشگاه آیلر با خاطرات ی بقیه خواندن از قبل محمد ، کردند حرکتو  بازگشتند ماشین به دوباره وقتی

  شد ، تا تلفن قطع کرد علی گفت : حالش پرس و جو کرد و مطمئن ازو  گرفت

 . بخوون رو قصه ی بقیه شد راحتآیلر خانم بابت از خیالت که حاال خب -

 . کامیار بوده ی آیلر دلبسته زنم می حدسو معلومه هاش نوشته از که اینجور  -

 . زنم می حدس همین منم ، خب آره -

 ... من کنم فکر که خیالیه خوش پس  -

 ی دوره توی ، داشتی شکست عشق ی تجربه بار یه هم تو محمد:  گفت علی که خورد را حرفش ی بقیه محمد

 قبل آیلر هم اینکه از نباید پس خب ، بودی خودت توی مدتها تا یادمه  خوردی شکست بدجور ، دانشجوییت

 . بشی ناراحت بوده دیگهنفر یه عاشق

 . باشه داشته دوست کسی رو نتونه آیلر دیگه کنم می فکر اما نیستم ناراحت  -

 . بخوون شو قیهب هم حاال ، کنی ثابت بهش خودتو باید فقط ، تونه می اونم ، تونستی تو اگه  -

 انآپارتم مقابل وقتی ، زد نمی حرفی هم سامیار ، بودم ساکت گشتیم برمی خانه سمت به که مدتی تمام ) توی

 .آیلر :  زد صدایم سامیار که بشم پیاده خواستم ممنون:  گفتم آروم ایستاد

 :  پرسید مردد ، چرخید سمتش به نگاهم

 ؟ داری دوستش تو که هست کسی -

 بگم چی دونستم نمی ، اومد فکرم کامیار به بازم چرا دونم نمی اما دونستم نمی جوابش رو  که یدپرس سوالی

 : گفت باز سامیار که

 ؟ هست زندگیت توی ؟ آیلر کسی چی یعنی سکوتت این  -

 . کس هیچ ، نه  -

 :  گفت و نشست لبش روی لبخندی گفتم که این را
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 . متبین می شب یکشنبه .. شد راحت خیالم پس خب -

 دکن جا ازماشینشو و  زد بوقی تک سامیار ، شدم پیاده ماشین از ودادم  تکون سری فقط همین برای بودم گیج

 شد رد ساختمان جلوی از که شدم کامران ماشین متوجه که رفتم می ساختمان سمت به داشتم ، کرد حرکت و

 دوار و  پایین انداختم سرم رو  ، نایسته وقت یه ینکها برای ، کردمی نگاه منو ی موزیانه لبخند با که حالی در

 هم آالمان و تیارا ، رسیدم خونه به کی نشدم متوجه که بودم خودم خیاالت و فکر توی اونقدر ، شدم ساختمان

 از پیام یک که شدم موبایلم متوجه که کشیدم دراز تخت روی و رفتم اتاقم به ناهار خوردن از بعد ، بودن اومده

 (  آیلر دارم دوستت: )  داشتم سامیار

 تازه  انگاری ، لرزیدمی کامیار دلم به کردن فکر با اما نذاشت رووم تاثیری هیچ جمله این و انگار نه انگار اصل

 . داشتم بهش جدیدی حس بعد به لحظه اون  از ،داشتم برخورد باهاش تازه وبودم  شده آشنا باهاش

 لقب ترم به مربوط داشتم امتحان یه ، هم اونروز فردای ،چون کردم سرگرم کتابام با خودم رو  اونشب و اونروز تمام

 باید چون برداشتم کتابامو و شدم بیدار خواب از زود صبح اونروز فردای ، داشتم مهمی کلس اون از بعد هم ،

 یوقت ، رسوند دانشگاه مقابل تا منو و کشید زحمتشو آداالن که رسوندم می دانشگاه به خودمو همیشه از زودتر

 که بشم دانشگاه وارد به تا شدم می رد خیابان از داشتم ، شدم پیاده ماشین از و کردم خداحافظی آداالن از

 سرعتش رو  شد می رد مقابلم از که همینطور ، بود عوضی کامران این بازم ، کرد جلب توجهمو آشنایی ماشین

 :  گفت من به خطاب و کرد کم

 . آیلر خانم شد عرض سلم -

 به رو خودم عجله با ،رفتم دانشگاه  سمت به شتابان گذشت که مقابلم از ، کردم اکتفا سرم دادم تکان به فقط

 گذاشته اش برنامه توی هم را من از گرفتن امتحان که شناسی وقتو  منظم استاد ، رساندم احمد استاد اتاق

 :  گفتو کردنگاهم اخمی با شدم قشاتا وارد تا بود منتظرم و بود

 . کردید دیر که بازم آدالری خانم -

 : گفتمو انداختم پایین سرمو

 . استاد متاسفم -

 بودم گرفته نظر در امتحانت واسه که وقتی از قسمتی اومدنت دیر با چون ، خودت واسه اما باش متاسف  -

 . کن شروع سریع و بنشین اینجا بیا حاال ، شد کم
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 شدم ننوشت مشغول و گذاشتم مقابلم عسلی میز روی مو برگه و نشستم مبلی روی و گرفتم دستش از را ی برگه

 هدقیق پنج ، براومدم پسش از خوبی به اما  ، بود ترینش رو داده سخت مطلبی و درسی هر از بود نکرده نامردی ،

 . رفتم میزش سمت به و برخواستم جا از که بود مانده وقتم پایان از

 . دادید من به فرصت رو این که ممنون ، استاد فرمایینب  -

 :  گفتو گرفت دستم از را برگه

 . داره دوست کامیار رفعت مثل کسی که شانسی خوش  -

 :  گفت کرد می نگاه برگه به که همچنان اما استاد ، شدم  مات گفت را این تا

 ینبهتر  از یکی که گذاشتم اختیارت در فرصت این خاطر این به ندادم تو به را دوباره فرصت این من درواقع -

 . کرد من از درخواست کامیار این یعنی سابقم دانشجوهای

 . ممنونم ،دونم می استاد بله  -

 .بری تونی می  -

 . خداحافظ  -

 ورفتم  حیاط به بشه شروع بود نیمو هشت ساعت که بعدیمکلسم  تا و آمدم بیرون استاد اتاق ازمنگ و مات

 تا ودمنب سابق مثل دیگه ، شد دانشگاه وارد که کامیار شدم متوجه گذشت که مدتی یه ، نشستم تینیمک روی

 هیچ اصل رسید من که نزدیک ، بود پایین هم سرش ، بود گرفته چرا دونم نمی ، شد بیشتر قلبم طپش دیدمش

 هب و گذشت مقابلم از ، بود آشفته و ناراحت خیلی ، ندید من رو اصل و بود پایین سرش یعنی ، نکرد توجهی

 سمتش به زدم می صداش که همینطور و برخواستم جا از ، ریختم هم به بدجور ، رفت می ساختمان سمت

 . رفتم

 .کامیار  کامیار ،  -

 پایین انداختی بز مثل سرتو کامیار چیه:  گفتم شدم که نزدیکش ، نچرخید طرفم به اما ایستاد صدام شنیدن با

 ؟ ری می داری

 : گفت رومآ

 . منتظرمه استادم ، دارم عجله -

 . شده اینجور که افتاده اتفاقی چه کهبودم مونده حیرون ، رفت  کنه نگاهم حتی اینکه بدون و
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 . بود زینب ، اومدم خودم بهو خورد ام شانه به محکم دستی که حیاط وسط بودم واستاده حیرون

 ؟ واستادی اینجا چرا  -

 . سلم:  چرخید او جانب به نگاهم

 ؟ نیست خوب حالت انگاری آیلر ؟ چته ، خوب دخترسلم  -

 . نبود خوب حالش کامیار انگاری ، خوبم  -

  ؟ چرا  -

 . دونم نمی  -

  ؟ رفت کجا االن  -

 . دونم نمی  -

 ؟ داری کلس خودت  -

 . آره  -

 . سرکلست برو بیا پس خب  -

 هاینک محض به ، کامیار بودم فکر به کلس لطو تمام توی اما گذروندم کلس نیم و ساعت یک بود سختی هر به

 و نداشتم کلسیش های برنامه از اطلعی هیچ ، رفتم بیرون کلس از و کردم جمع وسایلم رو شد تموم کلسم

 کشیدم یراحت نفس ماشینش دیدن با رفتمدانشگاه  پارکینگ سمت به پس ، کنم پیداش باید کجا دونستم نمی

 تقریبا ، بود ناراحت اینجوری که افتاده اتفاقی چه فهمیدم می باید ، بیاد تا واستادم ظرمنت ماشینش کنار رفتم و

 کرد مکث کمی دید ماشینش کنارمن رو  وقتی دور از ، شد پیدا ش کلهو سر باالخره تا بودم معطل ساعتی نیم

 .اومد ماشین سمت به بعدو 

 . شدم منتظر کلی ؟ کجایی هست معلوم هیچ  -

 :  گفت سرد خیلی

 ؟داریچیکارم -

 ؟ برسونی منو میشه ، برم اتوبوس با نداشتم حوصله -

 . شرکت برم باید من  -
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:  فتمگ رفتم می که همینطور و پایین سرم رو انداختم ، بزنم حرفی نتونستم دیگه که بود غمگین و سرد اونقدر

 . خداحافظ ، ببخشید

 . رسونمت می بیا .آیلر  .ر آیل:  زد صدام کهبودم نشده دور قدمی چند هنوز

 :  گفتم و نگاهم رو به او دادم

 . شم نمی مزاحمت -

 . نکن لوس خودتو ، شو سوار بیا -

 و برد بیرونپارکینگ  از ماشین حرف بی و ساکت ،نشستم جلو صندلی کنارش در و برگشتم ماشینش طرف به

 بود خیابان به نگاهش داشتچشم  به آفتابی عینک که او و کردم می نگاهش من مدت تمام ، شد خیابان وارد

. 

 .کامیار   -

 ؟ بله  -

 ؟ ناراحتی انقدر چرا ؟ افتاده اتفاقی  -

 . نیافتاده اتفاقی نه -

 ؟ ناراحتی انقدر چرا پس  -

 . نیستم ناراحت  -

 این  ناراحتی هم خیلی ؛ ناراحتی االن تو . بمیرم برم باید که نشناسم رو تو اگر ، سال همه این از بعد  -

 . من اعصاب رو رفته بدجور هم ناراحتیت

 :  گفت و انداخت بهم نگاهی 

 ؟ تو اعصاب رو بره من ناراحتی باید چرا -

 :  گفتم کردن من و من کمی از بعد ، بگم چی دونستم نمی

 راگ کنم کل کل باهات باید بینم می رو تو وقتی دارم عادت من ، بودم ندیده اینجوری رو تو حاال تا چون خب -

 . ناقص و کم چیزی یه کنم می احساس نکنم کل کل باهات هم

 :  گفت و نشست لبشرو تلخی لبخند نیم
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 . کردم می اشتباه فهمیدم دیروز اما شناسم می خوب خیلی رو کسی یه کردم می فکر دیروز تا -

 ؟ کیهآدم ؟ اون چی یعنی -

 .ندارم زدن حرف حوصله آیلر ، خیالش بی  -

 . شم خفه اینکه یعنی -

 . بزنیم حرف ای دیگه موضوع مورد در بیا ، نیست این منظورم ، نه -

 : گفتمو دادم بیرون به نگاهم رو 

 ؟ دارینگه همینجاها میشه  -

 . برداشتی قهر تریپ باز  -

 . نیست راهی آپارتمان تادیگه  ،بزنم قدم کم یه خوام می فقط نه  -

 . باشه  -

 . ایستادو  شیدککنار راماشین  مخالفتی هیچ بدونو 

 . خداحافظ -

 و کند جا ازماشینش رو هم  شدن پیاده محض به ، شدم پیاده ماشین ازو  داد راجوابم  سرد خیلی کامیار همو

 ، کند رفتارباهام  سرد انقدر روزی کامیار یه کردم نمی هم تصورش وقت هیچ ، بود گرفته بغضم ، کرد حرکت

 .لغزید صورتم روی اشکام بدونم خودمم اینکه بدون رفتم می انهخ سمت به زنان قدم که همینطور

 رفتارش و ناراحتیش کامیار و فکر اما کنم سرگرم خودم روکردم  سعی و بردم پناه اتاقم به رسیدم خونهبه وقتی

 . بود ریخته هم به منو بدجور

 ی شماره دیدن با شنیدم موبایلم رو زنگ صدای که بود دیگری جای ذکرم و فکر اما خوندم می درسداشتم  مثل

 .(حس  این به لعنت:  گفتم و گذاشتم کتابم روی سرم رو و کردم پرت تخت روی را گوشی حرص با سامیار

 متوقف جاده ی حاشیه در را ماشینش علی ، شد ساکت محمد ، علی موبایل زنگ صدای آمدن در صدا به با

 . سرگرد جناب:  گفت مارهش دیدن با بدهد جواب تلفنش به تا کرد

 به و کرد می نگاه او به کنجکاوانه محمد کرد می صحبت تلفن با علی که مدتی تمام در ، داد جواب سریع و

 ؟ افتاده اتفاقی:  گفت کرد قطع را تلفن وقتی کرد می گوش او حرفهای
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 :  گفت و کرد حرکتدوباره علی

 . رفعت سامیار با رابطه در -

 ؟ شدهچی.... خب -

 کسی اما ، رفتن آپارتمانش به تحقیقات برای و کردن پیدا را رفعت سامیار زندگی محل و اطلعات ها بچه  -

 رفعت ایرج آقایون اون از یکی ، رسیدن چمدونو ساک با مرد تا سه که کنن ترک محل خواستن ، نبوده اونجا

 ازش و بگیره تماس ایران توی پسرش اب نتونسته قبل روز دو از اینکه دلیل به که رفعت سامیار پدر ، بوده

 ارسامی دیدن برای پلیس شده متوجه وقتی ، ایران اومده محافظاش از دوتا با و کرده کلهو شال بوده خبربی

 پسرش رس بلیی ممکنه که گفته ما مامورای به و شده بیشتر نگرانیش رفته اونجا به توضیحات پاره گرفتنو

 . آداالن دارهشک  که کسی تنها به بدونی هک اینه جالبو باشن آورده

 !!! عجب -

 شدن پیدا بهنزدیک  که ی محدوده اون به جستجو اکیپ یه و شده گرفته تماس مازندران آگاهی ی اداره با  -

 ؟ نه یا افتاده اتفاقی حوالی اون توی بفهمیم تونیم می احتماال اونجا برسیم تا ،  اعزام کردن آیلر بوده

 شهب باعث می تونه چیزی چه آخه ، بودن رفیق کامیار خیلی با آداالن ، آیلر نوشته  داستان توی که اینطور  -

 .داره دشمنی اونها با آداالن کنن فکر اینا که

 پس ، باشه شده تموم قصه این خوام می ،مازندران رسیممی دیگه یکساعت ، بخوونی داستان بقیه بهتر  -

 . بخوون

 . شد خواندن مشغول بازمو  کرد باز را دفتر محمد

 توی اونقدر ، کردم خاموش گوشیمو هم مدتی ،ندادم را جوابش داد پیام یا گرفت تماس چقدر هر سامیار اونروز) 

 امتحانم ، کلس هم و داشتم امتحان هم بازم هم فرداش ، برد خوابم کی نفهمیدم که خوردم غوطه خیاالتمو فکر

 اتوبوس ایستگاه سمت بهداشتم و آمدم بیرون دانشگاه از تا کردم تموم حوصلگی بی با کلسمم و کردم خراب را

 بهش سرش تویکیفم کوبیدنضمن و چرخیدم سمتش به عصبانی ، دستم رو گرفت یکی دفعه یه که رفتم می

 . داد فحش

 ؟ احمق کنی می چیکار  -

 . باش آروم:  گفت اخمی با دیگرش دست با کیفم گرفتن ضمن که بود سامیار
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 ؟ تویی  -

 . بزنم حرف باهات باید . منم آره  -

 :  گفتمو گرفتم دستش از کیفم رو  وکشیدم  بیرون دستش از دستم رو 

 بزنی؟حرف  خوایمی چی مورد در -

 . خیابون اونطرفمن ماشین  -

 ینماش که بودم نبسته روکمربندم  هنوز ، نشستم کنارش در جلو ، رفتیم ماشینش سمت به و دستم رو گرفتو 

 :  گفت و کرد حرکت و کنده شد جا از سرعت با

 ؟ چطوری سرعت و هیجان کم یه با -

 . کنن ت جریمه ممکنه امادارم  دوست من که -

 . پیست ریم می ، خیابون توی نه دیوونه -

 . شهربیرون اونکه ؟ پیست  -

 . باشه خب  -

 ، اومد نمی پیش موقعیتش وقت هیچ اما بودمو هیجان سرعت عاشق ، کرد بیشتر را سرعتشو  گفت را این

 بهترین سراغ به زمینه این توی آموزش برای و داشت خوبیفرمون به دست هم خودش ، بود همینطور هم سامیار

 و کار وقف خودش کامیار که برعکس.  داشت زمینه این توی هم مدال چندتا و بود رفته هم اروپایی مربیای

 . بود خودش تفریحاتو علیق دنبال به سامیار بود کرده پدرش شغلی موقعیت پیشرفت

 ماشین پیست به کردم می فکر که تصورم برخلف ، نداشت پیست توی از کمی دست هم جاده توی سرعتش

 مرفت سامیار با بفهمه آداالناگردونستم می اما داشتم دوست چند هر ،  رفت کارتینگ پیست به ره می سواری

 خیال بی نداشتم را الکی خیاالی و فکر بازم و خونه ی حوصله چون جورایی یه اما ، کرد می دعوام لیک پیست

 . ببرم لذت سرعتو بازی از هستم اونجا که مدتی کردم سعی و شدم چیزی هر

 . یمرفت بود پیست کنار در قشنگی تفریحی مرکز که بزرگی ساختمان سمت به و شدیم پیاده ماشین از هردو

 در شادی و هیجان با مدت تمام توی ، شدیم محوطه وارد سواری کارتینگ برای مخصوص لباس پوشیدن از عدب

 : گفت خنده باو برداشت سر از را کلهشو شد پیاده ، باختم هم آخر که کردم می رقابت سامیار با سرعت
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 . بدی شکست منو تونی می که  کردی فکر چی خودت با  -

 . بود خوردن آب مثل بردنت وگرنه بشی سرشکسته اینجا آدمای یجلو نخواستم بیچاره  -

 :  گفتو خندید بلند

 . بخوریم نوشیدنی یه بریم بیا ، دارم دوستدرازت رو  زبون همین -

 . خوام می پیتزا من . بود گشنگی خاطر به هم بازی توی ضعفم نصف ، گشنمه من ؟ نوشیدنی  -

 . بخوریم ناهار بریم بیا ، خب خیل  -

 به دستی سامیار ، نشستیم هم روی به رو میزی سر و شدیم پیست داشتنی دوستو شیک شاپ کافی ردوا

 :  گفت و کشید موهایش

 ؟ گذشت خوش -

 . بود خوب خیلی آره  -

 دوخت چشم من به مستقیم و زد سینه به دست سامیار  . رفت سفارش گرفتن از بعد و آمد میز کنار گارسونی

 :   گفت و

 . بده وضیحت حاال خب -

 ؟. رو چی  -

 ؟ دادینمی منو پیامک های و تماسا جواب دیروز چرا اینکه  -

 :  گفتم و زدم زل بهش و زدم سینه به دست خودش مثل منم

 . بگم؟ راستشو -

 . بگی بلدی هم دروغ  -

 . گاهی آره -

 . بگی دروغ من به وقتهیچ نداری حق بدون ولی  -

 ؟ چرا -

 . کنه مخفی ازم چیزی رو زنم ندارم  دوست اصلوئ بشم شوهرت قراره من چون  -
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 . داره به نه باره به نه هنوز  -

 ؟ دادی نمی تماسمامو جواب دیروز چرا ببینم بگو حاال خب ، رسیم می هم اونجاها به  -

 . بخوابم خواست می، دلم  نداشتم حوصله چون  -

 ؟ نداشتی حوصله چرا  -

 . دونم نمی  -

 ؟ بزنیم حرف هم با مون آینده زندگی مورد در خوای می خب ، اینطور که -

 سامیار با امآینده زندگی مورد در بخوام اینکه به برسه چه کنم ازدواجسامیار با کهکردم نمی هم تصورش اصلمن 

 آرومی ی ضربه با که بودم مات همینطور کامیار ، پیش بود رفته فکرم اما بود سامیار به نگاهم ، بزنم حرف باهاش

 . اومدخودم  به زدپیشونیم  به میارسا که

 ؟؟ تو کجایی  -

 . همینجام  -

  دیگریست جای روحم و جمع میان درجسمم  ، خب آره -

 ؟ بریم شه می  -

 ؟ هست حواست ، نخوردیما ناهار هنوز -

 . نزنیم حرف ازدواج موضوع مورد در فعل میشه پس  -

 ؟ چرا  -

 من ، قطعیه تصمیمت و مطمئنی تو که همونقدر ،ارمند ازدواج برای قطعی تصمیم هنوز من سامیار ببین  -

 . بگیرم درستی تصمیم تونم نمی هنوز و دارم تردید

 ؟کنیم شروع کجا از ، خب ببریم بین از را تردیدی هر کردن صحبت با تونیممی خب  -

 :  گفتم میز کنار گارسون اومدن با

 . بخوریم ناهار فقط االن بهتره -

 . موافقم باشه  -
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 . بریم که شد مجبور من اصرارهای بابعد هم و  بودیم ساکت ،خوردیم می ناهار که مدتی تمام توی

 ولی کند صحبت ازدواجمون موضوع مورد دربازم  خواستمی سامیار رفتیم می خانه به که مسیر طول توی

 و کنم خداحافظی واستمخ ، ایستاد آپارتمان مقابل وقتی ندادم اجازه بهش که  آوردم حرف توی حرف اونقدر

 . شد مانعم و گرفت دستم رو بازم که بشم پیاده

 . بگم بهت چیزی رو  یه خوام می آیلر فقط -

 ؟ چی  -

 . باشیم آورده جا به رسومات و  رسم تا میایم صرفا ، میایم که هفته آخر -

 ؟ چیه منظورت خب  -

 . دونم می خودم مال رو تو حالهر در من که اینه منظورم  -

 . بگیری من از حق این تونی نمی تو ، دارم انتخاب حق منم سامیار ینبب  -

 انتخابت که کنم عاشق هم رو تو خوام می ، دارم دوست خیلی من چون فقط ، عزیزم نگرفتم ازت انتخاب حق -

 . باشم من فقط

 خیلی اینجوری ، زد می حرفش رو داشت آرامش با و  مهربون ، زدنمی حرف جانبانه یک و غرور با همیشه مثل

 . بگیرم گارد مقابلش در تونستمنمی و نشست می آدم دل به بیشتر

 . خداحافظ:  گفتم آروم بعد و کردم نگاهش سکوت در لحظاتی

 از ، شدم آپارتمان وارد وقتی ، کرد حرکت و کند جا از را ماشینش و زد بوقی سامیار ، شدم پیاده ماشین ازو 

 من رو  یعنی ، خوردم جا کرد می نگاه ساختمان جلوی ی محوطه به و بود ایستاده پنجره پشت که آداالن دیدن

 . شدم پیادهسامیار  ماشین از که بود دیده

 :  گفتم آروم

 . داداش سلم -

 . فهمیده که داد می نشون داشت پیشانی به که اخمی ، چرخید جانبم به

 ؟ بودی کجا -

 . دانشگاه  -
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 ؟ بودی کجا ساعت  سه این توی ، ازظهر بعد۳ ساعت االن ، داشتی سکل۱۲  ساعت تا امروز تو  -

 :  گفتم و پایین انداختم سرم رو 

 . کارتینگ پیسترفتیم  بعد کنه صحبت باهام خواد می گفت ، دانشگاه جلو اومد سامیار -

 از نداشتم جرات و بودم واستاده همینطورهم  من ، نشست و رفت مبلی سمت به بزند حرفی اینکهبدون  آداالن

 :  شنیدم صداش رو باالخره تا که کردم می حس را سنگینش نگاه مدتی ، بخورم تکون جام

 . بنشین بیا -

 :  گفتم و نشستم مبلی روی مقابلشو رفتم  جلوتر

 .پیست رفتممی باهاش نبایددونم  می ، داداش متاسفم -

 ؟ بزنه حرفباهات خواستمی چی مورد در  -

 ؟چیه موردش در نظرم اینکه و ازدواج وردم همین در  -

 ؟ چیه نظرت خب  -

 : گفتم و دادم آداالن به نگاهم رو 

 . کنم ازدواج که ندارم آمادگیش رو یعنی ، بگیرم تصمیم تونم نمی ، دونم نمی  -

 ؟ بدی منفی جواب سامیار به خوای می پس  -

 . انداختم زیر به سرو دادم تکون مثبت علمت به سری

 . کنی استراحت بری تونی یم خب  -

  ؟ کجان آالمانو تیارا  -

 . اقوامشون ی خونه رفتن  -

 .کشیدم راحت نفس یه بستم سرم پشت که درو ، رفتم اتاقم به و برخو استم جا از

 بش همین برای نداشتم امتحان بعد ی هفته ی شنبه سه تا که بود راحت خیالم اما داشتم کلس بازم فرداش

 زود شام از بعد و کردند بازی هم با هم آالمانو آداالنو  کردیم تماشا سریال تیارا با و ستمنش راحت خیال با

 هواس ناراحتیش بفهمم بلکه ببینم دانشگاه توی کامیار را بازم بودم امیدوارو  داشتم کلس بازم فرداش ، خوابیدم
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 حوصلگی بی از و شدم پهلو اون به پهلو این از یمدت ، برد نمی خوابم اما کشیدم دراز زود چند هر ، بوده چی

 استر  از را آداالن آرام صدای شدم پذیرایی وارد وقتی ، کنم تماشا تلویزیون کم یه تا برم پذیرایی به خواستم

 ، شنیدم می تر واضح صداش رو  کمی ، ایستادم پرده پشت و در کنار و رفتم تراس سمت به آهسته ، شنیدم

 . زد می حرف کسی با یتلفن داشت گویا

 یکیمون واسه مشکلی هر ، دونیم می رو همدیگه زندگی درشت و ریز ، رفیقیم هم با که سال : اینهمه  آداالن

 روزه چند این توی رفیقم بهترین که شده چی بدونم خوام می من حاال ، رسوند  خودش رو  یکی اون ، اومد پیش

 . ریخته هم به انقدر

 . کامیار بود اخیر روز چند این ناراحتی حرفهایش موضوعو  زدمی ر حرفکامیا با داشت گویا

 سر و زنی می حرف کارمندا با بداخلق و عصبی ، سرکار میای داغون ؟ بشم خیالش بی چی یعنی آداالن : 

  شرکت معروف بودی تو اخلقی خوش به که تویی ؟ کی اونم ، می ندازی راه به قشقرق ی مسئله کوچکترین

 خیلی من آره/  ؟ پرسی می سوالاین چرا ؟ کنی می عوض بحث چرا:  گفت دوباره بعد و کرد سکوت حظاتیل

 را یکی تو زدم حدس کامیار درست/  ؟ چیه سوالاین از منظورت ؛ بود زندگیم ی همه هستی ،داشتم دوستش

  ؟ داری دوست

 . بودم شده گوش سراپا که بود جالب فاشحر  اونقدری اما بیزار واستادن گوش فال از آداالن دونستم می

 / ؟ چی یعنی./  دستتتو بذارم  دستشو خودم تا ؟ کیه نمی گی چرا خب آداالن : 

 خوش به لعنت ، داشت دوست رو ی دیگهدختر یه کامیار خودش پس ، شد سرد بدنم شنیدم این را  وقتی

 . من خیالیایی

 ونمد نمی ، کشیدم دراز تخت روی و برگشتماتاقم  سمت به آروم ، دنبو مهم م واسه حرفاشون بقیه شنیدن دیگه

 فهمیدم هم ی دیگه موضوع ، یه موضوع اون از غیر به اونشب ، شد خیس اشک از چشمام اختیار بی اما چرا

 ، می دادآزارم  بیشتر که فکری لحظه اون در اما داشته علقه هستی اسم به دختری به هم آداالن اینکهاونمو 

 . داره علقه ی دیگه دختر کامیار به که بود موضوع این دونستن

 ، موندم خواب هم صبح بودم خوابیده وقت دیر چون ، برد خوابم کی نفهمیدم که زدم غلت تختم توی اونقدر

 رحاض که همینطور و و آماده شدم برخواستم با عجله ، بود مونده کلسم شروع به دقیقه ده که شدم بیدار وقتی

 رفک من:  گفت کرد می کمک من به هولکی هول هم تیارا ، بگیرد تماس آژانس با خواستم می تیارا از ، شدم می

 . نداری کلس امروز کردم می
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 . خداحافظ رفتم من  -

 . بیرون زدم خونه از و برداشتم کیفم رو و کلسور و

 ، بره دانشگاه به سرعت با خواستم ازش و شدم سوار سریع خیلی ، رسید هم آژانس ، ساختمان جلو رسیدم تا

 کلس وقت از ساعتی نیم تقریبا.  کرد نمی رانندگی مجاز سرعت از بیشتر خوردم حرص هم چقدر هر ولی

 نگاهم اخمی با بداخلق استاد ، شدم واردو  زدم کلس در به تقه چند وقتی ، رسیدم دانشگاه به که بود گذشته

 . کرد

 ؟ داخل بیام متون می ، استادسلم  -

 . بیا بعد ی جلسه برو ، زدم را غیبتت من چون ، تونی نمی نخیر -

 و انداختم باال ی شونه ، بستم  دروو  رفتم بیرون کلس از پس نداره ی فایده باهاش کردن کل کلدونستم می

 . درک به:  گفتم

کامیار  سمت به ذهنم رو کنجکاوی حس یه اما ، برگردم خونه به داشتم تصمیم ، نداشتم ای دیگه کلس چون

 . داد جواب زنگ سومین با ، گرفتم تماس باهاش خودم با رفتن کلنجار کلی از بعد همین برای ، کشید می

 . بفرمایین ، سلم -

 آیلر هستما .  -

 ؟ خوبی ، دونم می  -

 . نشناختی یا نداری مو شماره کردم فکر زنی می حرف طوری یه

 ؟ شده چی ، ببخشید  -

 ؟ هستی دانشگاه هم تو ،هستم دانشگاه ناال من -

  هستم کتابخونه جلو آره  -

 . بزنم حرف باهات خوام می ؟  داری وقت دقیقه چند  -

 . باش منتظرم  اصلی ساختمان جلوی حیاط توی ، بیرون میام دارم من باشه  -

 . باشه  -
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 فکر اخیر مسائل و بودم شده افکارم غرق چنان مدت این توی ، کامیار نشستم منتظر و رفتم نیمکتی سمت به

 اومدم خودم به داد تکون صورتم جلو دستش رو وقتی ، نشسته کامیار کنارم کی نشدم متوجه اصل که کردم می

. 

 تویی؟... هان  -

 :  گفت لبخندی با

 . نیستی ؟ تو کجایی -

 ؟؟ خوبی ، سلم  -

 . نیستم بدم اما ، نه که خوب  -

 ؟ شد حل مشکلت  -

 ؟ مشکل کدوم  -

 . کرده ناراحتت و ریخته هم به اینجوری رو تو که مشکلی ونهم  -

 . نشد حل نه  -

 . میشه حل انشالله  -

 ؟ کنی صحبتباهام خواستیمی چی مورد در ، ممنون  -

 . آداالن مورد در  -

 ؟؟ خب  -

 هیچی هم تو ، نگفتما خودش به البته ، زنه می حرف خواب توی آداالن شدم متوجه که هست وقتی چند  -

 .. یانگ بهش

 ؟ گه می چی زنه می حرف خواب تو وقتی حاال ، گم نمی بهش باشه  -

 . شناسمش نمیمن  که کسی ، یه زنه می صدا نفر یه مدام خواب تو وقتایی یه  -

 زنه؟ می صدا کی خب  -

 . هستی -
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 ؟؟ چی:  گفت کامیار متعجب

 یچ:  گفت متعجب تا ، بکشم نبیرو زبونش زیر از چیزو همه بتونم تا پرسیدم می سواالم رو شده حساب باید

 ؟

 :  گفتم ناراحتی با

 ؟ کیه هستی دونی می کامیار تو -

 ؟ گه می چی خواب تو دیگه آداالن  -

 آداالن که دختریه یه هستی زنم می حدس من البته ، کنه می تکرار را هستی اسم گاهی ، فقط هیچی -

 . داره دوستش

 .دونمنمی چیزی من یعنی نه  -

 ؟ دونی نمی چیزی تو کنم باور باید کامیار یعنی:گفتم و چشماش به زدم زل

 . نداره وجود آداالن زندگی توی هستی آیلر ، ببین:  گفتو نشست لبش رو لبخندی

 . گه می هستی هستی خواب تو شبا الکی پس -

 .زنم می حرف باهاش ، حاالمن دونمنمی -

 . میشه ناراحت من دست از بگیا بهشنری  ، دیوونه نه  -

 ؟ پرسی نمی خودش از چرا اصل -

 دونی می که ، کامیار تو بشه ناراحت  زنه می حرف خواب تو شبا بفهمهاینکه  از و بشه ناراحتمی ترسم  -

 . هستم برادرم نگران من ؟ گی نمی من به چرا ؟ چیه قضیه

 . شد مند علقه ستیه اسم به دختری به آداالن قبل سال پنج چهار یه ، گم می بهت نگران خانم خب خیل -

 :  گفتم متعجب

 . نفهمیدم من و داره دوست را یکی داداشم که سال پنج چهار یعنی ، قبل سال پنج چهار -

 :  گفت کامیار عصبی

 . بزنم حرفمو بذار باش ساکت دقیقه یه ،  که بزنم حرف ذاری نمی... دهه -
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 . بگو ، خب خیل -

 . شد تموم قبل سال پنج همون هستی به آداالن عشق ی قصه  -

 ؟ چرا  -

 صدا اسمش رو خواب توی شبا آداالن گی می کهاالن ولی ، کنه ازدواج دیگه نفر یه با داد ترجیح هستی  -

 . شدم نگرانش منم ، زنهمی

 گفتم و کامیار دادم به نگاهم رو ، نشست امشانه کامیار روی دست که رفتم فرو فکر به و پایین انداختم سرم رو 

 : 

 . شکست دلش رو دختره اون که داشت کم چی داالنآ مگه آخه -

 . ره می لیاقتش دنبال کسی هر ، نداشت آداالن لیاقت هستی  -

 ؟ بودن شده آشنا هم با کجا  -

می  که هم آداالن ،شدیممی رد اونجا از داشتیم آداالن و من ، بودن شده مزاحمش عده یه ، خیابون توی  -

 به تازه موقع اون که هستی به هم بعد و داد مزاحما اون به ابیحس درس یه رفت ، جوشی و غیرتی شناسی

 در باهاش آداالن که فهمیدم بعدش وقت چند ، اقامتش محل رسوندیمش و کردیم کمک بود اومده ترکیه

 . گذاشته ازدواج مدارو قرار و باهاش شده عاشقش و ست رابطه

 ؟ کردازدواج دیگه یکی با هستی که شد چی پس خب  -

 . کنه فکر ازدواج به یا ببنده دل دختری  به که نخواست هستی از بعد آداالن دونم می فقط ، دونم نمی  -

 . داداشم طفلی -

 بعد بدم سامون و آیلر سر باید اول میگه آداالن اما کنه ازدواج و کنه فراموشش که خواستم ازش خیلی من  -

 زن باید بعد به این از کنم فکر.  کنی می واجازد زودی به سلمتی به که هم تو خب ، کنم می ازدواج خودم

 . کنم صدات داداش

 :  گفتم و کردم نگاهش اخمی با ، گفت کنایه با آخرشو ی جمله

 . خداحافظ برم باید من ؟ می دم مثبت جواب داداشت به که مطمئنی انقدر کجا از حاال -

 .آیلر :  زد کامیار صدام که برم خواستمو برخو استم جا از و
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 ؟ بله:  گفتم و چرخیدم طرفش هب

 :  گفت تردید با و بود مات جوری یه نگاهش حالت

 ؟ بدی منفی جواب سامیار به ممکنه یعنی -

 . آره  -

 ؟ چرا  -

 . ندارم ازدواج قصد فعل چون  -

 ؟ نداری دوستش مگه  -

 عاشق تو مگه ؟ دیینم جوابمو چرا:  گفت باز ، کردم می نگاهش فقط و کرد ساکتم که بود جوری یه نگاهش برق

 ؟ نیستی سامیار

 : گفتم همین برای.،  افتادم آداالن دیشب حرفهای یاد زد را حرف این وقتی

 . خداحافظ.... دادم مثبت جواب بهش هم شاید... کنم فکر موردش در باید ،دونمنمی  -

 . خداحافظ -

 اون وندارم  دوست سامیار من هک گفتممی بهش همونجا شاید نداره دوست رویدیگه کسی دونستم می اگر

 منو  داره دوست رو ی دیگه کسیدونستم می وقتی بود احمقانه خیلی اما خودتی دارم علقه بهش که کسی

 .زدممی را حرف این

 :  گفت با دلخوری تیارا ، رسیدم خونهبه  وقتی

  ؟ دختر تو کجایی -

 ؟ شده چی  -

 . خواستگاریت میان امشب ناسلمتی  -

 . بیان خب  -

 اگر ، بپوشی که داری ببین هم خوب لباس دست ،یه برس خودت به کم یه و کن حموم برو ؟ بیان خب  -

 . بخریم بریم نداری
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 . خوبه من لباسای ی همه:  گفتم و رفتم اتاقم سمت به

 قصه شنیدن از کامیار ، رفتار از ، حوصله بی و بود خسته فکرم  بدجور ، بستم سرم پشت درو و شد اتاقم وارد

 باید دونستم نمی ، دادممی سامیار به جوابی چه باید اینکه از و عشقش دادن دست از و آداالن عاشقی ی

 . گرفتمدستام میون سرم رو و نشستم اتاق در پشت ؟ کنمچیکار

 : گفت و شد اتاقم وارد تیارا که بود ازظهر بعد پنج تقریبا ساعت

 ؟ خوابیدی آیلر تو  -

  داره اشکالی  -

 . می رسن دیگه ساعت یه ، شو حاضرپاشو  -

 :  گفت کردمی نگاه لباسام رو  رگال که همینطور ، رفت لباسام کمدهای سمت به و

 . بپوش روشن لباس یه -

 . بپوش سفید شلوار یه با خوبه این:  گفت و آورد بیرون آبی پیراهن یه و

 . باشه -

 . میشه دیر ، پاشو  -

 پیراهن همون ، کردم عوض لباسمو و زدم صورتم و دست به آبیو  برخواستم جا از اچاران ، رفت بیرون اتاق ازو

 اتاق ازو کردم مرتب موهام رو ، مشکی شلواریک  با پوشیدمبود کرده انتخاب تیارا که رنگیآبی بلند آستین

 آشپزخانه به و دادم سلمی آداالن به ،بودند  نشسته پذیرایی توی آمادهو حاضر همآالمان و آداالن ،رفتمبیرون

 بختخوش انشالله:  گفتو بوسید منو و اومد طرفم بهدیدنم  با بود ظرف توی میوه چیدن مشغول که تیارا ، رفتم

 .عزیزم بشی

 . بود کرده مادرم رو پر خالی جای ، بود تیارا که بود خوب چقدر

 . تیارا نگرانم  -

 :  گفت و کشید لپمو

 . نباشنگران  اصل ،زمعزی طبیعیه -
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 و داشتم استرس خیلی ، شد بیشتر قلبم تپش و شنیدم را در زنگ صدای که نشستم تیارا پیش آشپزخونه توی

 احوالپرسی هاشونو صدای لحظه چند از بعدو  رفت بیرون آشپزخونه از هم تیارا ، کنم آروم خودموتونستم نمی

 سلمآروم  کامیار ، جز به بودند شون همه ، رفتم بیرون آشپزخونه از ،بشم ور  بهرو باهاشون دادم ترجیح ،شنیدم

عزیزم ماهت روی بهسلم:  گفت و اومد  طرفم به دیدنم با خانمسهیل ، شدن من متوجه شون همه که کردم

 . بشیعروسم بودآرزوم همیشه ، میرسم دارمآرزوم به باالخره خداروشکر...

 . بوسیدمو  گرفت شآغو در منو

 .عزیزم بشین پیش خودم  بیا:  گفت و گرفت دستمو سهیل ، کردم احوالپرسیو سلم همخان  ایرج با

 تک کت یهو  روشن شکلتی پیراهن و مشکی شلوار یه ، بود نشسته روم بهرو تقریباسامیار ، نشستن همگی

 و برگشت ما جمع به  و گذاشت اپن آشپزخونه روی بودند دهآور  که گلی دسته ، تیارا بود پوشیده تیره ای قهوه

 . نشست

 زدمی حرف سهیل با تیارا یا زدمی حرف آداالن با خان ایرجهم بیشتر که ، شد زده معمولی حرفهای مقدار یه اول

 فارسی که دادندمی ترجیح همه وگرنه کردند می صحبت ترکی هم بقیه فهمید نمی فارسی که تیارااحترام  به که

 . کنند صحبت

 البتهبودیم  شنونده بیشتر سامیار و من زد، می شور بدجور دلم ، شد ازدواج از حرف معمولی حرفهای از بعد

 صحبت هم با تنها سامیارو من داد پیشنهادخانم  سهیل اینکه تا ، باشه خجالتی انقدرکردم  نمی فکر وقت هیچ

 ، کردم راهنمایی هم سامیارو رفتم اتاقم سمت به و برخواستم جا از همین برای ، مکن اطاعتبودم  مجبور ، کنیم

 :  گفت و کشید راحتی نفس بست درو تاو  شد واردسامیار  من ازبعد وشدم  اتاق وارد من اول

 .باشه سخت انقدر کردم نمی فکرشو ،شدم راحت آخیش -

 ؟ سخته چی -

 . اومدنخواستگاری   -

 :  گفت و زد اتاق توی گشتی سامیار ، نشستم تخت لب و رفتم تختم سمت به

 . ست ساده اتاقت چقدر -

 . گذاشتم جا خودمون ی خونهوسایلم از خیلی چون  -

 :  گفت و نشست تخت لب کنارم در و
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 ؟ کنیم شروعباید  کجا از بزنیم ، خب حرفامونو هم با اومدیم ما مثل خب -

 .دونم نمی -

 . نداری مون آینده زندگی برای پیشنهادی شرطی ، حرفی هیچ تو  -

 . ندادم مثبت جواب هنوز بهت که من - 

 ؟ بدی منفی جواببهم  خوای می یعنی -

 . بگیرم تصمیم تونم نمی -

 . کنی باور اینو دارم دوست ودارم دوستت  آیلر من -

 گفتم و انداختم زیر به سر ، بود ربونمه خب اما کامیار نداشت نگاه خوب حس اون نگاهش ، کردم نگاه بهش

 . بدم جواب بهت امشب همین نداری که توقع: 

 بهت همیشه ، من بشنوم ازت خوشی جواب دارم دوست اما ، بخوای که چقدر هر ، کنیفکربازم تونیمی خب -

 با اینکه برای فقط ، مبرگشت ترکیه به همین برای کنم تحمل دوریتو نتونستم دیگه که زیاد اونقدر ،کردم می فکر

 یشناخت که نیستم خودراضی از و مغرور پسر اون واقعا من ولی شناختی دیگه جور یه منو ، آیلر تو کنمازدواجتو

 . شنوممی من بزن حرفاتو حاال تو خب ، کنم ثابت بهت تونم می زندگیتو  اینو ،

 ؟ بگم باید چی من -

 . بشنوم من الزمه کنیمی فکر که چیزی رو هر -

 . ندارم گفتن برایحرفی  فعل -

 . بقیه پیش بریم تونیم می پس خب -

 هممراسم  ازبعد  ، رفتند زود خیلی اونا و نشد زده ما ازدواج از حرفی دیگه اونشب و پذیرایی سالن به برگشتیم

 کردم می فکر حرفاش و سامیار به و مکشید دراز تختم روی ،کنم استراحت تا رفتم اتاقم به که بودم خسته اونقدر

 . برد خوابم کم کم که

 کسی نههم  مدت این توی ، کردم می فکر ام آینده به مدت تمام من و گذشت خواستگاری شب از روزی چند

 نمی دانشگاه توی کامیار هم ، گرفت نمی تماسباهام  هم سامیار حتی ، زدمی حرف باهام نه پرسید نظرم رو می

 ازش و بزنم حرف باهاش که بود نفر یه خواست می دلم و کردم می تنهایی احساس خیلی جورایی یه ، دیدم

  اونا با هم اگر ثانی در ، بودن دانشگاهیشون های پروژه سرگرم  و بود شلوغ سرشون که دوستامم ، بگیرم کمک
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 یه زینب نظر از و چی همه یعنی پولدار و خوشتیپ مرد یه آنا نظر از ، کن قبول گفتن می فقط  زدم می حرف

 وساتوب ایستگاه توی برگشتن موقع رفتم می دانشگاه به که بود چهارمی روز ، آل ایده مرد یه یعنی عاشق مرد

 . دادم جواب اما بودم مردد ، بود سامیار شماره ، آورد خودم به منو موبایلم زنگ صدای که بودم نشسته

 . سلم -

 ؟ ای گرفته و دمق انقدر چرا ، خانما خانمسلم -

 . خوبه حالم هم خیلی -

 . معلومه ت قیافه از خب آره -

:  گفت تلفن توی و دادتکان برای دستی ، بود نشسته ماشینش تویخیابان  اونطرف ،انداختم اطرافم به نگاهی

 . دیگه بیا پاشو

 جا جلو صندلی کنارش در وقتی گذشتمخیابان ازو  انداختم دوشم روی کیفم رو  ناچارا ، کرد قطع را تلفن و

 ؟ بیرون انداختت کلس از استاد یا ، شدن غرق هات کشتی:  گفت شوخی با گرفتم

 . ام خسته کم یه ، هیچکدوم -

 یمشت شاپ کافی یه می ریم بره بیرون تنت از خستگی اینکه برای ، خب سامیار جون به الهی ، خستگیت -

 . من مهمون

 . خونه برم باید من ممنون -

 . بزنم حرف باهات خوام می ، کنیا غلقی بد نشد دیگه نه -

 ؟ حرفی چه -

 خوای نمی خانم ، خب  بگیرم ازت خواستگاریم رو جواب اومدم:  گفت و کرد حرکت و کند جا از ماشین سامیار

 . بدی نجات قشنگ بله یه با بلتکلیفی این از منو

 کنم خودم رو خلص نه جواب یه با خوام می ، خواستگاریم اومد نمی سامیار توق هیچ کاش ، بودم مردد هنوز

. 

 .آیلر :  گفت آروم سامیار که بود پایین سرم همینطور

 . نشکونیا دلم رو  ، دارما دوست:  گفت و دادمن به نگاهشو ، چرخید سمتش به نگاهم
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 چه اصل ؟ گه می راست یعنی گفتم می خودم با ، ددا خیابون به نگاهش رو  سامیار ، بگم چی بودم مونده مات

 حاال ولی بشکنه غرورش رو کسی خاطر به نداشت امکان سامیار مثل مغروری پسر ؟ بگه دروغ داشت لزومی

 مات همینطور ؟ بشم خوشبخت باهاش تونستم می یعنی ، زدمی حرفمن  با احساسش از داشت راحت چقدر

 : گفت لبخندی با که کردم می نگاهش

 نمی دیگه من بخدا سامیار گفت می ، آیلر بگیری از را بله جواب ری نمی چرا گفت می کامیار بهم دیشب  -

 . کنم صبر تونم

 :  گفت و انداخت من به نگاهی نیم لبخندی  با و

 کنه جازدوا باید سامیار اول گه می بابا ولی کنه ازدواج باهاش خواد میو  دختریه یه کامیار عاشق دونی می -

 . تو بعد

 احساس لحظهاون اما چرادونم نمی ، بوده کامیار الکی به دلبستگیم فهمیدم می زد را حرفها این سامیار وقتی

 امیارس که بودم خودم خیاالت و فکر توی ، بودم کرده کامیار پیدا به نسبت تنفر حس یهشایدم ، داشتم تلخی

 .آیلر :  گفت باز

 ؟ خوبه حالت: گفت و انداخت بهم نگاهی نیم ، دادم سامیار به نگاهم رو

 . خوبم - 

 . بده بهم جواب یه ،ندارم تحمل دیگه بخدا -

 . عجولی تو چقدر -

 کردن فکر برای داشتی وقت مدت اینهمه آیلر ، که واقعا:  گفتو کرد نگاه بهم چپچپ  ، زدم حرفو این وقتی

 . عجولم می گی حاال

 . ترسم یم من سامیار، ببین خب -

 :  گفت و خندید سامیار

 ؟ من از ؟ چی از -

 . کنم خوشبختت نتونماینکه  از -

 .ترسیدم می خودش ازگفتم می الکی
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 . خوشبختم من باشی زندگیم تو همینکه بکنی کاری نیست الزم ، هستی خوشبختی عین م واسه آیلر تو -

 . ست دیگه چیز یه زندگی ، سامیار حرفه که اینا -

 داشته که سختی هر که اینه منظورم اما داره زیاد سختیو  پایین و باال و ست دیگه چیز یه زندگیدونم  یم -

 .. میشه تحمل قابل ت واسه هاش سختی ی همه باشه همسرت داری دوستش که کسی وقتی باشه

 . مبزنی حرفهم با بدونیم بهتر قشنگ محیط این توی کنم فکر:  گفت و ایستاد قشنگی شاپ کافی مقابل

 خوش آقا سلم:  گفت که شناخت می سامیار گویا و اومد طرفمون به گارسونی ، شدیم شاپ کافی واردهردو 

 . اینطرف از بفرمایین ، اومدید

 اون توی ، کرد راهنمایمون داشت و فانتزی قشنگ محیطی که دوم ی طبقه به کهافتادیم راهبه  گارسون دنبال به

 . بود رمانیتک و ملیم هم سالن نور ، بود روشن زیبا شمع یه هم میز روی ، صندلی دو و میز یک فقط طبقه

 : گفتو کشید عقب صندلی و رفت میز طرف به سامیار

 . عزیزم بفرما -

 :  گفت گارسون به خطاب و نشستمقابلم  ، کردم می حرکت فقط آهنی آدم مثل

 نوشیدنی چی دارین ؟ -

 :  گفتم و کردم هشنگا تند گفت اینو تا

 خورمنوشیدنی نمی من -

 . بده سفارش داری دوست چی هرتو ، عزیزم دادم سفارشخودم واسهمن خب -

 . ترک قهوه فنجون یه -

 . خدمتتون میارم الساعه چشم -

 ؟ چیه اینجا مورد در نظرت:  گفت سامیار ، رفت که گارسون

 . قشنگه -

 . کردم ورزر  تو خاطر به اینجارو امروز -

 ؟ چی برای -
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 .هستما جوابت منتظر هنوز من آیلر خانم خب ، گم می بهت بعدا چیش را برای - سامیار

 . دارم شرط چندتا:  گفتمو انداختم پایین ، سرم رو بودم مردد هنوزم

 .شنوممی ، خب -

 .سر خاک مادرم ، ایران برم یکبار سالی حداقل دارم دوست - من

 . مادرت خاک سر می ریم و  ایران برمت می خواستی وقت هر اصل ، برمتمی بار ده یسال عزیزم خب -

 .بشینم  خونهتو ندارم  دوست ، کنم کارخواممی اینکه دوم -

 . کنیکار جایی هر ندارم دوست ولی ندارم مشکلی هم مورد این با خب -

 . کنم کمک آداالن بهخوام یم کنه خودش رو تاسیس شرکت خوادمی برادرم -

 . نیست مشکلی باشه -

 . سفر بریمدام  نباید اینکه یعنی نمیاد خوشم هم حد از بیش جهانگردی از -

 . مسافرتم عاشقکه دونی ، می باهم ، رمنمی تنها اماریم  می سفر -

 . نیستم عاشقش من ولی -

 . سفر عاشق هم من عاشق هم میشی عاشقشکم کم:  گفت و زد چشمکی

 . بدم ادامهدارم  دوستورزشم رو    -

 . کنه می مخالفت مورد این با من مثل ورزشکاری آدم کنی می فکر -

 مکثی ، می لومد راه باهام داشت ولی بگیرم گارد و بشنوم جانبش از مخالفت یه خواستممی بود الکی ها بهونه

 :  گفتم و کردم

 ؟ چیه بچه مورد در نظرت-

 . می شیم هم داربچه باشه الزم وقت هر -

 . کنم بچه خودم رو گرفتار خواد نمی دلم ، نمیاد خوشمبچه  از من اما -

 . هست هم آسایشمون مخل ، میاد بدم بچه ونگ ونگ از منم ،داریمتفاهم هم با نظر هر ازدونستم می -
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 خواستمش نمی هم ،دونم نمی بود شده مرگمچه  ، ردمکمی اذیتش داشتم بود نامردی ، پایینانداختم  سرم رو

 . خواستمش می هم

 .آیلر  -

 ؟ کنی می ازدواج من با:  گفتآروم بعد و کرد می نگاهم لبخندی با دادم بهش نگاهم رو

 .دادم مثبت جواب بهش و  نشست لبمرو  لبخندی

 .آیلر  عاشششقتم:  گفتو کشید بلندی هورایی خوشحالی از ، شنید منو جواب وقتی

 . زشته ؟ دیوونه خبرته چه -

 .دارم دوستت خیلی -

 . انداختی راه بیداد و داد چرا خب خیل -

 . بزنم فریاد خوشحالی از خواستم چقدر هرو باشیم تنها هم با که کردم  رزور رو اینجا ، نباشنگران -

 گذاشت میز روی و سفارشاتمون رو آورد و اومد گارسون االخرهب ، بود گرفته م خنده منم بازیاش دیوونه دیدن از

. 

 . دنیا جای بهترین اینجا و زندگیمه ی لحظه بهترین االن -

 ؟ کنی خفه خودتو خوایمی ؟ خبرته چه:  گفتم معترض که کرد پرنوشیدنی  از جامش

 همین. بنوشم خواممی فقط -

 ، بسه دیگه:  گفتم و برداشتم مقابلش زرا ا شیشه هک بنوشد را دومی خواست و نوشید جام یکنفس

 . کنممیخواهش

 حالم بد شه؟ ترسی می:  گفت و کرد نگام لبخندی با

 . آره -

 . خورمنمی باشه -

 آیلر . رسوندی آرزوم به منو که خوشحالم:  گفت و من به زل و زد تکیه صندلیش پشتی به



                 
 

 

 م .صالحی  | در گرداب  غوطهرمان 

 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            انلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای د 

 

185 

 

 خیلی انگشتر یه کرد بازدرشو  و گرفت مقابلم را کوچکی ی جعبه دمدی که انداختم زیر به لبخند با سرم رو 

 . بود جعبه توی قشنگ

 . میاد خوشت مسلیقه از ، منی نامزد االن ازتو:  گفت که کردم می نگاهش متعجب

 . قشنگه خیلی -

 .بزنم دمخو نام به سندتو که وقتی تا نامزدیمون نشون این:  گفت و کرددستم انگشترو  گرفت دستمو

 .بیشعور زدنه حرف طرز چه این زهرمار:  گفتم و کردم نگاهش عصبی

  بزنی نامت به سندمو خوای میکه ماشینم مگه:  گفتم و کردم ندر بل شیشه،  خندید می فقط سامیار

 .دیوونه کردم شوخی ،کردم غلط:  گفت خنده با بود گرفتهسرش  رو دستاش که همینطور

 . دیوونه:  گفتم وکوبیدم  میز روی را شیشه محکم

 . دارم دوست رو تو با کردن کل کل:  گفت خنده با بازم

 .روانی کنی حض که بزنم نامت به سندی یه ؟ چی یعنی کردن کل کل میدم نشونت -

 :  گفت خنده با همینطور

 .سند این واسه میرم می ، جوون ای -

  شو ، خفه  کوفت -

 خاطره مدام سامیار ،زدیم حرفو  نشستیم ساعتیدو تقریبا ، داد سفارش قهوهو کیکو زد صدا را گارسون باز

 که خواست می سامیار ، اومدیم بیرونشاپ  کافی از ناهارخوردن  از بعد ، خندیدیممیهردو و کردمی تعریف

 مودست بشم پیاده اینکه از قبل ، رسوند ونهخ به منو همین برای برم خونه به که کردم اصرار من دریا اما کنار بریم

 .عروسی مدارو قرار برای میایم شب فردا:  گفت و گرفت

 ؟ تو داری عجله چقدر -

 دلش مراد به اونم تا کنمازدواج زودتری من خواد می ، داره عجله من از کامیار بیشتر اما دارم عجله که من -

 . برسه

 ؟ هست کی عاشق حاال -

 . نیست خشکلتر آیلر من از باشه که کسی هر دونم می لیو دونم نمی -
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 . خداحافظ فعل خب... آهان -

 .عزیزم خداحافظ -

 . رفتم ساختمان طرف به من و رفت و زد بوقی سامیار ، شدم پیاده که ماشین از

 فتمر  آشپزخونه سمت به ، داد جوابم رو  آشپزخونه توی از که دادمسلم تیارا به بلند صدای با ، شدم خانه وارد تا

. 

 ؟ کنی می چیکار -

 .کنم می درست ناهار ؟ کنن می چیکار اشپزخونه توی معموال -

 ... تیارا -

 آیلر ؟ شده چی:  گفت و اومد من سمت به و کشید غذاش از دست تیارا

 چند ، خشکله رچقد وووی:  گفت انگشتر دیدن با ، داد نشون بهش دستمو توی انگشتر بزنم حرفی اینکه بدون

 ؟ گرفتی

 . داد بهم سامیار:  گفتمآروم

 ، عزیزم باشه مبارکت واااای:  گفت و کشید آغوش در منو بعد و کرد نگاهم متعجب ی لحظه ، گفتم اینو تا

 . بشی خوشبخت انشالله

 . شی می خوشبخت که دونم می:  گفتو بوسیدم چند بار و

 . ممنون -

 ؟ گرفت ازت جواب اومد خودش -

 . دادم جواب بهش خودم که نشه ناراحت آداالن وقت یه گم ، می دنبالم دانشگاه جلو بود اومده ، آره -

 . شه نمی ناراحت ، نباشنگران -

 . عروسیو عقد مراسم تعیین برای میان شب فردا گفت سامیار -

 خوب لباس دست یه بریم ایدب ، نرو دانشگاه صبح فردا ضمن در ،داریم کار کلی پس وای ای ، گی می راست -

 . بخری
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 .ندارم کلس فردا -

 . کنم می درست خودم هم غذا ، بگیره خوب شیرینی و میوه آداالن بگم باید ، خداروشکر خب -

 . اونطرف ببریم رو مبل چیه نظرت ،بدیم هم دکوراسیونی تغییر یه باید:  گفتو رفت پذیرایی سمت به و

 ؟ درست انتخابم نظرت هب تیارا گم ، می خوبه -

 .کامیار  برادر سامیار ، زنی می تو حرفیه چه این ، آره:  گفت و کرد نگاهم اخمی با

 ؟ داره ربطی چه خب -

 معلومه ، مهربون و معرفت با و آقا کامیار انقدر وقتی ، هستن مادرو پدر یه های بچه دوتاشون ، داره ربط خب -

 . خودش مثلهمبرادرش که

 بودم امیدوار و نگفتم هیچی چرا دونم نمی ولی نیست اینطور اصل بگم خواستم می ، پایین انداختم سرم رو 

 . کشیدمدراز تخت روی و رفتم اتاقم به ، باشه داشته حقیقت تیارا حرفهای

 . خورد اتاقم در به ضرباتی که بود نگذشتههم  ساعت نیم هنوز

 . بفرمایین - من

 .داداشسلم:  گفتمو نشستم سریع آداالن دیدن با  ، شد باز اتاق در

 . گرفته ازت خواستگاریش روجواب خودش و دانشگاهتون جلوی اومده سامیار امروز گه می تیارا ، سلم -

 . داداش ببخشید:  گفتمو پایین انداختم سرم رو 

 . باشهمبارکت :  گفت آرومو  چرخید انگشترم روی نگاهش

 . ممنون -

 به  و زدم موهام به چنگی . کردم ناراحتش کارام این با  بازم ، بست دروو  رفت بیرون اتاق از و نزد حرفی دیگه و

 زدم در به تقه چندو رفتم اتاقش سمت به ، نبود سالن توی آداالن ، رفتم بیرون اتاق از.  فرستادم لعنت   خودم

. 

 . بفرمایین -

 . بود چیزی یه نوشتن مشغول و بود نشسته میزش پشت و بود پوشیده تیراح لباس یه شدم اتاقش وارد
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 . داداش -

 ؟ چیه -

 ؟ ناراحتی من از -

 ؟ باشم ناراحت باید چی برای ، نه - 

 . دادم جواب سامیار به خودم اینکه از -

 درست تصمیم تونی می خودت و شدی بزرگ هم تو باالخره ، نیستم ناراحت موضوع این بابت آیلر ، نه - آداالن

 . بگیری

 ؟ ناراحتی چرا پس -

 . ست دیگه موضوع یه خاطر به من ناراحتی -

 ؟ چی -

 . بذاری تنهام میشه ، گلم خواهر دارم کار کم یه ، خیالش بی -

 . باشه -

 . رفتم خودم اتاق به و اومدم بیرون اتاقش از و

 سنگ حسابی آداالن ، بود خودش عروسی انگاری اشتد ذوقو  شوق اونقدر ، بازار رفتم تیارا همراه به فرداش

 مه تیارا . بخره آالمان و خودشو من برای الزمه که چیزی هر تا بود داده بهش بانکی کارت یه و بود گذاشته تموم

 ، باشه کرده خرج کمتر که کرد می خرید تر منصفانه آالمان و خودش برای اما خرید لباسارو بهترین من برای

 بهشون مالی نظر از و بود حواسش همیشه هم آداالن اما کنه استفاده سو بخواد نبود آدمی ، ازش ومدمی خوشم

 زاچی همین برای هم تیارا ، باشه داشته کردن خرج برای پول تا ریخت می کارتش به مبلغی ماهیانه و رسید می

 کردم کمک تیارا به ، خونه یدیمرس که بود ظهر تقریبا ، داشتیم دوسش هم ما چون داشت دوست مارو که بود

 رو جا همه و دادیم تغییر رو خونه دکوراسیون خورده یه ، ناهار خوردن و مختصری ناهار کردن درست از بعد و

 . کردیم مرتب

 از قبل ساعت نیم و رفت اتاقش به استراحت برای خستگی ی بهانه به و اومد همیشه از زودتر آداالن عصر

 که هم آالمان ، نشست تلویزیون روی به رو پذیرایی توی و آمد بیرون اتاق از آماده و حاضر ها مهمون رسیدن

 ؟ آداالن چطوره:  گفت و واستاد آداالن مقابل رفت ، بود پوشیده را نوش لباس
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 . شدی تیپ خوش خیلی ، قشنگه:  گفت تحسین با آداالن

 . داداش شما ی اندازه به نه اما -

 ؟ فوتبال از خبر چه:  گفتو نشوندش خودش کنار در کشیدش و گرفت دستش رو  آداالن

 . میاید که شما داداش ،داریم مسابقه یه ماه همین آخر ، خوبه خیلی -

 . میام حتما -

 نآداال ، انداختم آنها به نگاهینیمو  گذاشتم عسلی میز روی را ظرف ، رفتم بیرون آشپزخانه از میوه ظرف با من

 ..آیلر :  گفت و داد من نگاهش رو به

 . داداش بله -

 بیرون آشپزخانه از تیارا ، آمد در صدا به خانه در زنگ بزند حرفی خواست تا بعد و کرد نگاهم همینطور ی لحظه

 . کن باز درو برو آداالن... اومدن:  گفتو آمد

 ایندفعه ، بود جوری یه شنگاه حالت ، بگه خواستمی چیدونم نمی ، رفت در سمت بهو  برخاست جا از آداالن

 ویت که قشنگی رز گل دسته با سامیار ،کردیم احوالپرسی شون همه با کامیار ، حتی بودن شون خانواده ی همه

 التح ، کامیار دیدم ، سامیار ی شانه ورای ازکردم  بلند سر وقتی بدهد من به را گل تا اومدسمتم  به بود دستش

 روی به لبخندی ناچارا اما نشست دلم به عجیبی غم باز دیدم نگاه اون تا چرا دونم نمی ، بود جوری یه نگاهش

 همگی ، رفت م صدقه قربون کلی و گرفت آغوش در منو همخانم  سهیل ، گرفتمازش گل دستهو  زدم سامیار

 و ودمب من بود بقیه از تر ساکت جمع توی که کسی تنها ، انداخت گل هاشون صحبت و نشستن پذیرایی توی

 ات بودن اومده فقط و بودند گرفته تصمیم قبل عروسی و نامزدی مراسم مورد در خان ایرج و خانمسهیل کامیار ،

 باقی مخالفتی جای و بذارن تمومسنگ خواستن می مراسما از کدوم هر برای انصافا ، بذارن میون در ما با

 تولد تاریخ توی دیگه ماه هفت عروسی مراسم و دش می برگزار دیگه هفتهدو نامزدی مراسم بودند نگذاشته

 زشونا فقط پرسیدند منو نظر وقتی که بودند گرفته نظر در من برای آپارتمان یک و سکه۱۰۰۰ هم مهریه ، سامیار

 . من موافقت یعنی همین و کردم تشکر

 دونستم می هم دشای دونستم نمی دلیلش  اصل من و بود شده سنگین درد ازقلبم  خواستگاری مدت تمام

 تمدونس می کامیاری که کامیار ، پیش دلمو  نیستم راضی ازدواج این به قلبا هنوز که کنم قبول خواستم نمیو 

 ۱۲ تقریبا ساعت که کردند ترک مونو خونه مهمونا وقتیو  گذشت باالخره اونشب ، داره دوست رو ی دیگه دختر

 گریه فقط و شکستم داشتم گلو تو که بغضی و بردم پناه اتاقم به یخستگ ی بهانه به رفتنشون از بعد ، بود شب

 . برد خوابم کی نفهمیدم که اونقدر ،کردم
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 ارسامی شماره ، کردم نگاه موبایلمو آلود خواب ، شدم بیدار خواب از که بود موبایلم زنگ صدای با فرداش صبح

 . دادم جواب ناچارا که بود

 . سلم -

 . دنبالت میام دارم شو حاضر پاشو ، خودم یخوابالو خانم سلم -

  ؟ چی برا -

 . داره کار باهات مادرمم ، دیگه خرید بریم خوایم می -

 کاری؟ چه -

  رسیدم بشی حاضر تا ، دونم نمی -

 رفتم آشپزخونه به زدم صورتم و دست به آبی اینکه از بعد و برخواستم جا از نداشتم حوصله اصل که حالی در

 ی صبحانه ، بزند سر مادرپیرش به ره می که بود چسبونده یخچال روی کاغذ یه ، تیارا نبود خونه کس هیچ ،

 ساختمان جلوی گفت که بود سامیار ، خورد زنگ تلفنم بازم که شدم می حاضرداشتم ، رفتم اتاقم به و خوردم

 کنار رد ماشین توی وقتی ، رفتم بیرون خونه از و برداشتم کیفمو و پوشیدم لباس تر عجله با کم یه ، منتظرمه

 . خانم نباشی خسته:  گفت گرفتم جا سامیار

 . نیستم خسته -

 آپارتمان یک ساخت ی پروژه ی اندازه به که طوالنیه و سخت قدری به خانما شدن حاضر روند گن می اخه نه -

 . گیره می انرژی ازشون طبقه۵۰

 ی خوشمزه خیلی گفته بهت که کسی هر ببین:  گفتم و دمکر  نگاهش تفاوت بی خندید خودش و گفت اینو

 . گذاشته سرکارت بدون

 . دیگه ذوقم تو لوس ،  نزن -

 . بخندم شوخیت به داشتی توقع:  گفتم و خندیدم منم

 . کرد حرکت و کند جا از را ماشین

 . مون خونه ببرمت تا تو دنبال منوفرستاده مامان ، شرکت برم باید که من -

 ؟ چی واسه -
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 بنده ، بدید نظر خودت و خودش باید هم فقط ، فقط  ببینید رو نامزدیمراسم تدارک  و بیفتید راه هم با که -

 . کنه می انتخاب خودشبپوشم نامزدی شب باید من که لباسی گفته حتی ،دارم تشریف کارههیچ اینجا هم

 . خوب چقدر -

 و ، عروس مغازه اون به مغازهاین از بیفته راه خانما شما دنبال داره حوصله کی ، خوبه هم خیلی ، خب آره -

 . بکنید دارید دوست کار هر مادرشوهر

 دوست و داشتبرنامه  کلی نامزدی مراسم برای سهیل ، رفت شرکت به خودشو  رسوند شون خونه به منو سامیار

 ژورنال ، بود کرده تهیه ژورنال تایی بیست ده چیزی هر برای ، بشه اجرا ممکن نحو بهترین به چیز همه داشت

 پذیرایی ژورنال ، حلقه ژورنال ، نامزدی برای عروس لباس ژورنال ، نامزدی کیک ژورنال ، نامزدی مراسم تزیینات

 .. و.

 به وقتی ، زدمی حرف داشت که های ایده از ذوق و شوق با سهیل وکردیم می نگاهژورناالرو  فقط اونروز تمام

 و خان ایرج بودن مهربون ،چقدر اومد هم سامیار بعد دقایقی و برگشت خونه به خان ایرج که اومدیم خودمون

 سامیار ی خانواده صمیمی و شاد فضای توی ناهار کردند، می رفتار خودشون دختر مثل من با ، خانم سهیل

 خونه به منو سامیار بعد و بودم اونا پیش ازظهر بعد پنجو  چهار ساعت تا کامیار ، حضور بدون البته خوردم

 کرد دریافتهم پیامی یه و نداد جواب که خورد زنگ موبایلش بار یه رسوند می منو که مسیر طول توی ، رسوند

 . رفت عجله با کرد پیادهساختمان مقابل منو تا که کرد تغییر حالشانگاری پیام دیدن ازبعد که

 که روزای ،بدم خرج به حساسیت بیخودی نخواستم و ندادم اهمیتی اما زد می مشکوک بدجور سامیار اینکه با

 و خرید برای  کردمی همراهیمون تیارا هم گاهی و سهیل با نداشتم کلس که روزای اما هیچ که داشتم کلس

 و بشه برگزار انخ ایرج ی خونه توی نامزدیمراسم  بود این بر قرار ، رفتیم می بیرون نامزدی مراسم تدارک

 پخش نامزدی مراسم های دعوت کارت ، بگیریم استانبول ی ستاره پنج های هتل از یکی توی را عروسیمراسم 

 انقدربخوان  عروسیمو نامزدی مراسم برای که کردم نمی هم تصورش وقت هیچ یعنی.... شد اوکی چیز همه و شد

 جشن برگزاری به روز دو ، داشت ذوق و شوق که بود خانم هیلس اینهمه از بیشتر . باشن داشته بپاش و بریز

 هفته دو اون توی ، شدم می حاضر سرکلسا باید داشتم کلسو بود شده سنگین درسام چون ، بود مونده نامزدی

 دیدنش از دیدمش وقتی دانشگاه توی اونروز ولی ، دیدم کامیار نمی ، رفتم می شون خونه من مدت تمام که ی

 صداشو دویدم طرفش به دیدمش تا بود ناراحتو  پکر هم حسابی و بود گچ توی آرنج تا دستش ، خوردم جا

 . زدم

 .کامیار ...کامیار  -
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 راهش سد و رسوندم بهش ،خودم رو  دادنمی اهمیت چرادونم  نمی اما نشنوه صدام رو که نبود دور ازم اونقدر

 ؟ آوردی خودت سر بلیی چه ؟ شده چی:  گفتم پر توپ با وشدم 

 . داداش زن سلمعلیک:  بعد گفتو کرد نگاهم بر و بر لحظاتی

 کامیار شده چی:  گفتم آروم ، پایین انداخت سرش رو که بودم شده نگاهش مات ، بود همراه کنایه با لحنش چرا

 ؟

 . نشده چیزی:  گفت و کرد نگاه من به دوباره

 می کامیار من ؟  داره غم  االن خندونت همیشه ی چهره  چرا ؟ داغونی درانق چرا ؟ گچ تو دستت چرا پس -

  چیه موضوعدونم 

 :  گفت متعجب

 ؟ دونی می -

 . گفته بهم سامیار ، دونم می آره -

 ؟ گفته بهت چی سامیار:  گفت تر متعجب

 اما ؟ بدی دستش از ممکنه چی برای و چرا دونم نمی ، بدی دستش از ممکنه و داری دوست دختری رو یه تو -

 ؟ داده رد جواب بهت دختر اون چرا ؟ چیه کامیار موضوع ؟ دختر اون به مربوط هست که چی هردونم  می

 ؟ گفته بهت کی اینارو -

 تونم می من ؟ شده چی بگی خواینمی خب.  زدم حدس خودم کمیش رو یه ، گفته سامیار کمیش رو یه -

 ؟ کنم کمکت

 . نه -

 ؟ چرا -

 . دادم دستش از ، شد تموم چیز همه چون -

 ؟ چرا -

 . داشت دوسترو  دیگه یکی اون چون -
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 نداشتدوستماون و داشتم دوستش من که مثل یکی ، ریخت فرو درونم چیزی یه ، پایین انداختم سرم رو

 . نداشت دوستش اون و داشت دوسترو  دیگه کامیار یکیو

 نداری؟ کلس -

 ؟ شده چی کامیار دستت:  فتمگ نگاهش کردم و دوباره

 . شکسته -

 ؟ افتاد اتفاق این کی ؟ چی واسه - من

 . هست ی هفته یک تقریبا -

 ؟ نگفت هیچی سامیار چرا ؟نفهمیدم من چرا - من

 . کنم می باز کچشو هم فردا ، بیاد وجود به مراسمتون توی مشکلی جزئی شکستگی این خاطر به نخواستم -

 ؟ ستشک دستت که شد چی -

 . میز رو کوبیدم مشت با شدم عصبانی -

 ؟ شدی عصبانی دختره اون خاطر به -

 . شدم عصبانی خودم لیاقتی کم خاطر به نه -

 ؟ شکست دستت که زدی محکم اونقدری یعنی -

 . نشه دیر کلست برو ، دیگه شکست -

 .دنبالم میاد گفته بودم سامیار منتظر ، بود شده تموم کلسم -

 . برسم کلسم به برم من پس خب -

 . زد میجونم  به آتیش چشماش ، کرد نگاهبهم  برگشت ، گرفتم بازوش رو  که شد می رد کنارم از داشت

 . نداشته لیاقتت دختره اون حتما ، نکن فکر بهش -

 . نداشتم لیاقتش رو آیلر من نه:  گفت تلخی لبخند با

 . نبینم اشکاش رو من تا رفت زود و چشماش تو نشست اشک گفت که اینو

 . شد سرازیر چشمام از اختیار بی اشکام کردم می نگاه رفتنش که همینطور
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 دانشگاه جلو اینکه گفتن با دادم جواب سریع بود سامیار ی شماره ، اومدم خودم به موبایلم زنگ صدای با

 ، مرفت بیرون دانشگاه از وزدم  صورتم به آبی ، رفتم آبخوری سمت به و کردم پاک اشکامو ، کرد قطع منتظرمه

 نماشی توی و کردم باز را عقب در ، بود نشسته کنارش در جلو که بود کامران آشغالش دوست اون با نبود تنها

 . نشستم

 . سلم ، سامیار سلم -

 . نباشی خسته عزیزم سلم -

 . ممنون -

 . گم می تبریک بازم آیلر خانم سلم -

 . ممنون -

 خواممی که همونطور چیز همه کامران ببین:  گفت کامران به خطاب و کرد حرکت و کند جا از نماشی سامیار

 . بره پیش باید

 . بشه انجام بد بخوای من از کاری حاال تا شده ، جان سامیار راحت خیالت -

 . ترهمهم چیزی هر از کار این اما نه -

 . کن اعتراض بیا اونوقت داشت فرق بودی تهخواس که چیزی با ذره یه و شد تموم کار اگر ، حله -

 ؟ کیه ببین کن گیری پی میدم بهت شماره یه ببین ، راستی باشه -

 ؟ داری مزاحم -

 . ادعا پرمزاحم  یه آره -

 شماره همین:  گفت و داد نشون کامران به گوشی روی را ی شماره و کرد روشن و آورد بیرون جیب از موبایلشو و

 . ست

 ؟ میگه، چی میارم در هم شماره این تویو ته باشه:  گفت و کرد سیو گوشیش توی را ارهشم کامران

 کله میخوام پرمدعاست خیلی ولی بشم خیالش بی و تماس رد لیست تو بذارمش تونستم ، می پرتو چرت -

 . بکوبم طاق به شو

 . باش جمع خاطر کنممی پیداش -



                 
 

 

 م .صالحی  | در گرداب  غوطهرمان 

 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            انلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای د 

 

195 

 

 ستمنش سامیار کنار درجلو منو شد پیادهو کرد خداحافظیکامران که ادایست ساختمانی مقابل بعد ی دقیقه چند

 بود؟ آروم و ساکت انقدر چرا خانمم:  گفت حرکت از بعد که

 . نشم صحبتتون مزاحم دادم ترجیح ، من با نه کردی می صحبت دوستت با داشتیتو -

 . برم مهربونم خانم قربون الهی -

 ؟ داری تلفنی احممز  گفتی می کامران به داشتی -

 . میگه پرتو چرت ، میشه مزاحمم یکی هست وقتی چند اره -

 ؟ مثل میگه چی -

 ازدواج باهاش می خواستم و بودم آیلر دوست با قبل من میگه مثل:  گفت و انداخت من به نگاهی نیم سامیار

 . کنم

 ؟ چی:  گفتم ناباور و متعجب

 .. گه می دروغ دونم می که من ، مگل نشو عصبانی: گفت لبخندی با سامیار

 ؟ داره دروغا این گفتن ازهدفی چه ؟ کیه اون ، نمیشه باورم -

 . رسم می حسابش رو حسابی کنم پیداش وقتی ولی دونم نمی منم -

می چی  می دونی کردیمی باور اراجیف این و بود باوری زود آدم یه تو فرض به حاال ، سامیار شدم شوکه بدجور -

 ؟ شد

 زندگیم واسه دختری چهدونم  می من عزیزم . ریخت می هم به چیز همه که بودم آدمی همچیناگر  خب اره - 

  دم نمی اهمیتی مضخرفات این به همین برا کردم انتخاب

 نشونش منم به کثافت رو اون کردی پیداش وقتی حتما:  گفتمخوردم می حرص که حالی در ،بودم شده عصبی

 . بده

 ؟ بریم کجا باید می دونی ، کن فراموش حاال خب . عزیزم چشم -

 .لباسپرو برای بریم باید گفت سهیل مامان آره -

 . تو یا من لباس اول -

 . شما لباس اول معلومه خب -
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 .. شما لباس اول نخیر -

 . برد باالتر سرعتش رو  و گفت اینو

 تلفنی مزاحم مورد در سامیار وقتی از ، رفت و رسوند خونه به ومن و کرد بهانه را کارش سامیار لباسپرو از بعد

 یم بازی من آبروی با داشت نفر یه بودم می تفاوت بی بایستنمی ، بود شده مشغول فکرم بدجور بود زده حرف

 ، مشد آالمانو آداالن بازی شلوغ متوجه شدم خانه وارد وقتی ،ذاشتم می میون در موضوع آداالن با باید ، کرد

 و بود نشسته پیششون هم تیارا ، سرشون رو بودند گذاشته را خونهو کردند می تماشا فوتبال داشتن هردو

 . خندید می بهشون خوردمی کورن پاپ که همینطور

 . سلم -

 .آیلر  سلم تیار جوابم رو داد : 

 .. آداالن.... دراومده صداشون ها همسایه ؟ خبره چه اینجا -

 . آپارتمان مضرات از اینم:  گفت و کرد کم تلویزیون صدای کمی و چرخید من سمت به نآداال نگاه

 . سلم -

 . سلم -

 . کنید تماشا فوتبال آرومتر خب:  گفتمو نشستم تیارا کنار در و رفتم جلوتر

 . جیغاشه همین به کیفش ی همه با شوق گفت :  آالمان

 . بدید خودتونهم رو ها همسایه جواب پس -

 . که نمیدن گوش ولی گممی بهشون دارممنم گفت :  تیارا

 ؟ داریمناهار -

 ؟ نخوردی ناهار ، داریم آره -

 . نه -

 ؟ لباسپرو برا نرفتی سامیار با مگه -

 . بخوریم ناهار نرفتیمدیگه  داشت کار ولی رفتیم -
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 توی همونجا و کشیدمخودم برای ناهار کم یه ، دنبوناهارشون رو خورده  اونا ،رفتم آشپزخونه به و گفتم این رو

 ستنش رومبهرو و کشید عقب منو مقابل صندلی و اومدآشپزخونه به آداالن بعد دقیقه چند ، نشستم آشپزخونه

 ؟ افتاده اتفاقی:  گفت و

 . بگم بهت باید که هست موضوعی یه ولی نیافتاده که اتفاقی نه -

 ؟ موضوعی چه -

 . دارهتلفنی مزاحم یه گفت می بودم که سامیار با امروز -

 . خب -

 میتیاه من گفت سامیار البته ، گفته سامیار به و بافته اراجیف مشت یه مورد من در تلفنیش مزاحم این گویا -

 . هست آدم اون کردن پیدا پیگیر ولی ندادم

 ؟ گفته تو مورد در چی -

 وقتی ریختم هم به چقدر دونی نمی آداالن ، کنمازدواج اون با تمداش وقصد بودم دوست اون با قبل من گفته -

 . شنیدم رو چیزا این

 ؟ نگفت من به چیزی سامیار چرا:  گفت و کرد مشت ،دستانشو بود شده عصبانی شنیدنش از هم آداالن

 ؟ کیه ببینه کنه می گیری پی داره گفت خودش اما دونم نمی -

 . بشه عوض رفتارش ، بشه لخت مثل ، نزده حرفی که تو به -

 باشه پست انقدر ممکنه کی آخه ، شدم ناراحت خیلی خودم خب ولی ، نیست رفتارش تو تغییری هیچ اصل -

 . بکنه کاری همچین که

 . کنه بازی من خواهر آبروی با کسی دمنمی اجازه ، کنم می پیداش -

 . داداش -

 . جونم -

 . باشه نامزدی مراسم توی خواممی ، کردی کاری بابا آزادی واسه -

 خوشحال خیلی ، گفتم بهش چیز همه ملقاتش رفتم دیروز ، کنم می آزادش بشه اگر ، زدم حرف وکیلش با -

 . باشه نامزدیت مراسم توی داره دوست گفت و شد
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 . باشه که بکن تلشت ی همه پس -

 . باشه -

 .. داداش:  گفتم باز که برخیزد جا ازخواستو

 . جونم:  گفت و نشست

 داشتم همینطور ، کنم شروع ای دیگه جای از دادم ترجیح ولی ، بزنم حرف باهاش هستی مورد در خواستم می

 آیلر ؟ بگی خوای می چی:  گفت که کردم می نگاهش

 . بدی بهم قولی یه خوام می داداش -

 ؟ چی -

 . کنی ازدواج باید هم تو ، کردم ازدواج من اینکه از بعد - من

 . زنی می تازه تازه حرفهای:  گفت و نشست لبش رو لبخندی

 . اومد نمی پیش فرصتش ولی کنم صحبت باهات مورد این در خوام می که وقته خیلی -

 . کنم فکر ی دیگه چیز هیچ به تونم نمی نگیره پا شرکتم تا آیلر جان -

 ؟ دیدی زینب دوستم ، تو کنه کمکت تونه می هم همسرت کنی ازدواج وقتی اتفاقا ، کنی فکر باید ولی -

 . کردی انتخاب هم موردش پس اهان -

 .. مهربونیه و قشنگ دختر -

 . کنم فکر ازدواج به تونمنمی حاضر حال در ، گلم خواهر نه -

 ؟ نه مگه هستی خاطر به همش:  گفتم که برخیزد خواست دوباره و

 ؟ گفتی چی:  گفت و کرد نگاهم متعجب و نشست دوباره

 . داشتی دوستش تو که ایرونی دختر یه -

 . نشست چشماش به غمی و شد عوض اش چهره حالت که دیدم وضوح به شد هستی از حرف تا

 ؟ نبودم خواهرت من مگه ؟ نگفتی من به چرا:  گفتم و گذاشتم آداالن دست روی دستم را

 . کنممی فراموشش کم کم رمدا دیگه . قبل سال پنج مربوط به ؟ کیه مربوط  موضوع این دونیمی -
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 . کنی فراموشش نتونستی هنوز که داشتی دوستش خیلی معلومه پس -

 . کرد خوردم ، شکستم بدجور هستی:  گفت و دوخت میز به نگاهش رو و داد تکون سری

 ؟ کرد چیکار -

 کرده چیکار مگه ، مبود ندیده اشکت رو حاال تا ، داداش ت واسه بمیرم ، دوخت چشمام به اشکش رو  از پر نگاه

 نتونست که بود سنگین بغضش اونقدر ، نشست چشمات به اشک آوردم اسمشو تا که باهات دختر این بود

 چشمام از اشک بوده چی موضوع بدونم اینکه بدون من ، برد پناه اتاقش به همین برا ، بزنه حرفباهام و بنشینه

 خیساشک با برادرم چشمای شده باعث چرا که دمفرستا لعنت شناختمش نمی که هستی به و شد سرازیر

 . بشه

 توی غذامو ی بقیهو  برخواستم جا از ، نرفت پایین گلوم از غذا دیگه که شدم داغون آداالن غم دیدن از اونقدری

 دونستم می اما آداالن پیش برم داشتم دوست خیلی ، رفتم اتاقم به و شستمظرفشو  و ریختم آشغال سطل

 نمی راحتم دوتا این فکر...کامیار  طرفی از و آداالن طرفی از ، داره احتیاج  چیزی هر از بیشتر هاییتن به االن

 . بودن عزیز م واسه خیلی دوشون هر چون بودم می تفاوت بی نبایدم ذاشت

 شام تدارک تیارا و کرد می تماشا فیلم آالمان ، رفتم بیرون اتاقم از عصر و کردم سرگرم خودمو کتابام با عصر تا

 از یچیزای یه تیارا دوستم می ، کنم کمکش شام ی تهیه توی تا آشپزخونه توی تیارا پیش رفتم منم دید می رو

 ..کشیدم می بیرون زبونش زیر از باید همین برای دونه می آداالن عشق موضوع

 ؟ خواب هنوز آداالن تیارا -

 ؟ نشدی متوجه ، بیرون رفته خونه از هست یکساعتی ، نه -

 .نشدم متوجه ، بیرون رفت -

 ؟ هم به ریخت اینجوری که گفتی بهش چی ظهر ، بود ناراحتهم  خیلی -

 افتاد . تلخی ی خاطره یاد  که زدم حرفی یه -

 ؟ مگه گفتی چی -

 . پرسیدم ازش هستی مورد در -

 ؟ شناسی می هستی کجا از تو:  گفت و کرد نگاهم متعجب تیارا ، گفتم اینو تا

 ؟ . تیارا دیگه شناسمش می -
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 . بله -

 دونی؟ می چیزو همه هم تو - 

 تهشکس اونروز خودم ، شد داغون خیلی قضیه اون سر آداالن بیچاره ، آره:  گفت و داد تکان سری ناراحتی با تیارا

 . دیدم آداالن شدن

 ؟ افتاد اتفاقی چه ؟ شد چی تیارا -

 ؟ دونی می چیزو همه گی نمی تو مگه -

 . کنه فراموش نتونسته آداالن هنوزم که کرده کاری یه هستی دونم می فقط ، کامل نه اما دونم می -

 . شد خورد پدرش نامردی از چیزی هر از بیشتر آداالن ولی کرد خیانت آداالن عشق به دختر اون -

 ؟ بگو م واسه چیزو همه کنم می خواهش ؟ چرا -

 . باشه -

 . کردن تعریف به کرد شروع گرفت می پوست را زمینی بسی همینطور و نشست مقابلم تیارا

 از من که اینطور ، نداشت هم کاریو کسو بود تنها ، ترکیه بود اومده کار برای که بود دختری یه هستی - تیارا

 دختری یه مزاحم عده یه شن می متوجه شدن می رد خیابونی یه از داشتن آداالن و اون شب یه کامیار شنیدم

 می وقتی آداالن که بوده هستی دختره اون ، ش خونه به رسوننش میو کننمی کمک بهش رن یم ، شدن

 ویت کامیار بودنی راننده و بادیگارد یکسال ازبعد آداالن کنممی فکر موقع اون ، شه می ش دلبسته بینتش

 زندگیش را سر تداش قصدو بود کشیده بوکس مسابقات وورزش از دست و بوده شدهاستخدام شرکتشون

 اون خاطر به ، بود موقع همون هم بازیاش بوالهوس سر پدرت با من دعواهای اوج باشه یادت اگر ، بده سامونو

 . داشت دعوا باهاش زیاد هم آداالن کاراش

 . بود دوست زن چندتا با بابا موقع اون ، یادمه آره -

 نرم و چرب زبون یهو جذاب و خوب ی چهره یه فقط ندگیز  از اون... نامرد خیلی بابات:  گفت و کشید آهی تیارا

 . همینطور هم هستی . همینطورهم مادرت ، شدم ش قیافهو تیپو زبون همون خاممنم  ، داره

 :  گفتم متعجب

 ؟ چی -
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 ناالآد چشم از دور ، بگیره آداالن از چشمی زهر اینکه برای  ، شده دختر اون دلبسته آداالن فهمید وقتی بابات -

 وقتی آداالن ، ریخت دختر اون با دوستی طرح ثروتمند وکیل یه رسمو اسم بهو  بود شدهنزدیک دختر اون به

 . بود شده باردار پدرت که هستی از فهمید

 . کردم می نگاه را تیارا زده بهت و ناباور

 آداالن ، کنه پیدا نجات عیتوض اون از تا شد آداالن دامن به دست بود باخته چیزوش رو  همه وقتی هستی  -

 هستی از ، داشت دوستش خیلی چون کنه کمکش خواست می اما بود عصبانی هستی دست از خیلی اینکه با

 آدم اون وقتی ، کرد پیداش تا گشت ، شد کردنش پیدا پیگیر و گرفت بود برده آبروشو که نامردی اون رسم و اسم

 اینکارو:  گفت و زد زل آداالن چشمای تو تموم وقاحت با پدرت ، شکست بدجور کرد پیدا بود خودش پدر که

 حرف و خودش تو ریخت می داشت که دردی آداالن موقعها اون ، نیست هیچکی پدرت زرنگتر بفهمی تا کردم

 عقد پای کشوندش  پدرت تهدید با ، واستی هم پاش باید کردی زیادی غلط:  گفتو پدرت رو تو واستاد ، زد نمی

 ناو جریان در منم ، باشه داشته ش شناسنامه تو پدر اسم میاد دنیا به بچه اون وقتی تا کنه عقد را هستی تا

 که زد حرف باهام نشست آداالن ، کردم می مخالفت همین برا بیاد سرم هوو خواست نمی دلم ، بودم اتفاقات

 می طفق ، کنه زندگی پدرش با بیاد نیست کسی دختره اون اصل ، بشه باز زندگیم به دختره اون پای نمی ذاره

 چهب اومدن دنیا به بعد ، بگیره شناسنامه ش بچه واسه بتونه هستی بعدا تا بشن شوهر و زن رسما که خواست

 پدرت ، رفتم آداالن با منم کنن عقد بود قرار که اونروزی ، شدم راضی همین برا.  ره می و گیره می طلقشو هم

 که کسی اون نفهمید وقتهیچ هستی البته ، کرد می نگاشون بغضو  حسرت با االنآدو  بود مجلس اون داماد

 رفاه واسه که جایی تا ،حتی واستاد جوره همه عشقش پا آداالن ، بود آداالن پدر فروخت بهش آداالن عشق

 ش بچه با و گرفت طلق پدرت از هستی ، اومد دنیا به بود هم دختر یه که شون بچه وقتی ، کرد کار همه هستی

 . بگیره خوب ی خونه یه بتونه ایران توی که بود داده بهش پول مقدار یه آداالن که می دونم ، ایران رفت

 من پسر ، بخنده دل تهاز آداالن ندیدم وقت هیچ دیگه ماجرا اون از آیلر بعد تیارا آهی کشید و گفت : میدونی

 خدا ، کنم می زندگی باهاتون دارم که سالهاست ، دارم دوستخودم ی بچه مثل آداالن و تو بخدا ولی نیست

 .بودم زده زندگی این قید قبل تر  وقت خیلی نبود توو  آداالن خوبیای خاطر به اگر که شاهده

 ردک نوازش موهامو تیارا ، گریه زیر زدم و گذاشتم میز روی سرم رو ، شد شکسته می داد فشار گلوم را  که بغضی

 . دیگه همینه دنیا ، دخترم ننک گریه:  گفتو

 پسر به وجدان بی اون.... تیارا متنفرم ازش ؟ بکنه اینکارو باید بابا چرا ؟ چرا:  گفتم گریه با و کردم بلند سر

 تونست چطور ؟ داشت بابا از کمتر چی آداالن آخه ؟ کرداینکارو چرا عوضی ی دختره اون ، نکرد رحم هم خودش

 ؟ بگیره ندید آداالن عشق
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 نامردی خاطر به نه اما کردم گریه موقع عقدشون ، منم اونروز بخدا:  گفت و شد خیساشک از چشماش هم تیارا

 خاطر به فقط ، آورد می سرم هوو و کرد می ازدواج جوون دختر یه با داشت شوهرم اینکه خاطر به نه ، شوهرم

 . خورن می دب چوبشو بابات هم هستی ، هممی دونم  که آداالن ی شکسته دل

 کمک تیارا به نتونستم هم اصل ، ریختممی اشک و کردم می فکر تیارا حرفهای به فقط ، کردم گریه خیلی اونروز

 .کردم گریه فقط و زدم زل دریاوبه  نشستم گوشه یه و رفتم تراس به ، کنم

 . مشنید آداالن صدای که خودم به وقتیدونم می امانشستم اونجا چقدردونمنمی

 آیلر ؟ نشستی اینجا چرا -

 . داشت بغض گلوم هنوزم ، برخواستم جا ازو کردم  نگاهش برگشتم

 ؟ کردی گریه چرا آیلر ؟ چته -

 تورو ، باشه نامزدیم مراسم توی بابا نمیخوام بخدا ، نمیخوام داداش ، :  گفتم و انداختم آغوشش تو خودم رو

 . نکن آزادش زندون از خدا

 ؟ شده چی ؟ چرا -

 ؟ کرده چیکار باهات اون که بودی نگفته من به چرا ؟ ،  چرا خیلی ، نامرده خیلی اون -

 . کردم فراموش منم ، شده تموم دیگه موضوع این آیلر ،:  گفت و کرد اشکام رئ پاک

 ؟ کنه می اینکارو خودش پسر با پدری کدوم آخه ، نیست شدنی فراموش زده دلت به بابا که زخمی -

 موضوع اون مورد در دیگه نه کنی کمک من به خوایمی اگر خدا رو آیلر تو.... کنم می خواهش ، آیلر  بسه -

 که دادم قول مامان به من ، کنه می داغونم چیزی هر از بیشتر هات گریه ، کن گریه من خاطر به نه بزن حرف

 . بنشینه چشمات تو اشک وقت هیچ نذارم

 . منی زندگی دارایی باارزشترین تو ، داداش بودی که خداروشکر ، کرد ممآروو  داد دلداریم کلی

 . بودیم هم دور شاد شام یه بازم آالمانو آداالن های شوخی با و خوردیم هم دور را شام

&&&&& 

 خواست به چون ، خان ایرج ی خونه بودم رفته صبح از ، رسید نامزدی روز باالخره و گذشت هم دیگر روز دو

 زیر ساعت شش تقریبا ، دادن می انجام منو کارهای و اونجا اومدن می آرایشگر تا چند بود قرار خانم سهیل
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 یباز  نامزدی لباس یه ، کردم می عوض لباسم رو  باید ، شد تمومآرایشم کار اینکه از بعد ، بودم آرایشگرها دست

 دهنده آزار دلی دو بازم دیدم آینه توی دموخو و پوشیدمش وقتی ، بود حریر جنس از شیری رنگ به  پوشیدهو 

 اتاق کیتبری گفتن با و کردند جمع را وسایلشان آرایشگرخانم سه ، شد تموم کارم اینکه از بعد ، افتاد جونم به ی

 . کردندترک را

 مهمونا که فهمید شد می آمد میپایین سالن از که صداهایو سر از ، موندم می سامیار منتظر بایستمی حاال

 قیهب بود وکرده دعوتشون آداالن که عمه دوتا جز به نداشتیم فامیلی که ما البته ، شده شلوغ حسابی و اومدن

 . بودند سامیار آشنایانو خانوادگی دوستان و فامیل هم

 . شدی ماه چقدر آیلر ، وااای:  گفتدیدنم با و شد اتاق واردخانم سهیل کهبودم نشسته منتظر آینه مقابل

 .بوسیدم  و کشید آغوش در منو

 . برم قربونت الهی -

 . نکنه خدا -

،  بده تو مثل خوبی زن کامیار هم به خدا انشالله ، شده نصیبم تو مثل ماهی و خشکل عروس کهخوشحالم -

 . پایین میایدهم باو  میاد سامیار دیگه دقیقه چند تا ، مهوونا پیش پایین برم باید منعزیزم  خب

 . نبست اتاق در که داشت عجله اونقدر ولی رفت بیرون اتاق از و بوسیدمنو  ، بزنم حرفی اینکه از قبل و

 صویرت که بودم خودم تماشایی محو ، شدم خیره آینه درون خودم به و نشستم آینه مقابل بازم سهیل رفتن از بعد

 زا نگاهمون ، کرد می نگاه من به اتاق بیرون از امیار کهک تصویر ، دیدم آینه درون خودم تصویر کنار در دیگری

 در به تقه چند و آمد جلوتر ، داد می بهم تلخی احساس و داشت غم نگاهش ، بود نشسته هم به آینه درون

 . زد اتاق

 . چرخیدم جانبش به و برخاستم جا از ناچارا

 . باشه مبارک ، سلم -

 : گفتم و پایین انداختم سرم رو

 . ممنون مسل  -

 ؟ کردی باز دستتو گچ:  گفتم و دادم بهش نگاهم رو 

 . بیام گرفته گچ دست با داداشم تنها نامزدی مراسم توی که شد نمی ، آره -
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 . شدی بهتر که خداروشکر -

 . مهمونا پیش پایین برم من بااجازه خب ، ممنون -

 .کامیار  -

 ؟ بله -

 :  گفتم قبلی فکر هیچ اینکه بدون و دوختم چشماش به نگاهم رو 

 ؟ نه مگه ناراحتی من از تو -

 :  گفت متعجب

 ؟ چی -

 : گفتم و پایین انداختم سرم رو 

 ؟ دلخوری من از تو کنم می احساس چرا دونم نمی  -

 ؟ باشم دلخور باید چی برای آخه -

 . دونم نمی -

 شد و کامیار باالفاصله گفت :  اتاق وارد سامیار که بود موقع همین توی

 . داداش گم می تبریگ  -

 .تو عروسی انشالله ، ممنون -

  تون با اجازه خب ، ممنون -

 . بستدرو  و رفت بیرون اتاق کامیار از

 ؟ کرد می چیکار کامیار اینجا:  گفت و داد من نگاهش رو  به اخمی با سامیار

 . بگهتبریک اومدو  دید من رو میشد رد اتاق جلو از داشت -

 .باشه:  گفتو داد تکون سری سامیار
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 آمد سمتم به برگشت خودش طبیعی حال به تا کرد سکوت لحظاتی ، فهمیدم نمی ناراحتیش رو این دلیل اصل

 برا بدزده ؛  ازم عشقم رو اومدهداداشم  کردم فکر لحظه یه ، شدیا قشنگ .....خیلی....خوام می معذرت:  گفت و

 . گرفتم گارد دفعه یه همین

 . دیوونه -

 . عشقم یهمه با تقدیم:  گفتو گرفت سمتم به گل دسته

 . بریم:  گفت که گرفتم ازش گل دسته

 . بریم -

 . رفتیم بیرون اتاق از وگرفتم  بازوش به دستم رو 

 ستد به شروع کشیدند می را ما انتظار پایین که جمعیتی یهمه ، شدیم سرازیر عمارت زیبایی های پله از وقتی

 ورفتیم ها مهمان تک تک دیدن به سامیار با ، شدیم سالن وارد جوانان مبارکباد و کف میان در و کردند زدن

 یها نگاه از بعضی متوجه کار این خلل در که شدم آشنا نبودم آشنا که آنها از بعضی با گویی آمد خوش ضمن

 سلیقه به فنگش و دنگ ی همه با نامزدی مراسم ، شدم می هایشان متلک گاها و مجلس دختران آمیز تمسخر

 ی خانواده فقط ، کردند ترک را آنجا یکی یکی ها مهمان و شد تمام مراسم وقتی ، شد برگزار خانم سهیل روش و

 گرم خانم ایرج و آداالن و بودند صحبت مشغول هنوز سهیل و تیارا ، بودند مانده باقی سامیار ی خانواده و من

 منم ، بود برده خوابش مبلی روی آالمان ، رفت می ور موبایلش با و بود نشسته وشهگ یه کامیار هم ،  بخند بگو

 مه کمی ، بود موبایلش با صحبت مشغول سالن دیگر طرف که بود دقیقه ده سامیار چون بودم نشسته تنها

 . رسید می نظر به عصبی

 آهای... پسر آهای:  گفت و داد قرار بخطا را سامیار بلند صدای با شد فارغ آداالن با صحبت از وقتی خان ایرج

 . سامیار

 . جان پدر جانم:  گفت و کرد دور گوشش از را گوشی لحظاتی سامیار

 ؟ زنی می حرف باهاش داری انقدر که کیه اون -

 . بگه تبریک که گرفته تماس آمریکا از دوستانمه از یکی -

 . تنهاست عروست ، کن کوتاهش پسرم خب -

  االن میام . -
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 هواس اتاق یه گفتم دخترم:  گفت و نشست کنارم در و اومد کنارم به خانم سهیل ، شد صحبت مشغول دوباره و

 هزن میحرف  دوستاش با حاالها حاال شده گرم فکش تازه ، سامیار کن استراحت اتاقت برو پاشو ، کنن آماده ت

. 

 . مون خونه میرم آداالن با بدید اجازه ، مادرجون ممنون -

 . بشه مزاحمت پسره این نمی دم اجازه نباش نگران:  گفتآروم لبخندی با هیلس

 خودمون خونه عروسی روز تا بدید اجازه ، نیستاین موضوع مادرجون نه:  گفتم و پایین انداختم سرم رو شرم با

 . باشم

 . داری دوست طور هر ، عزیزم باشه -

 فتر  و برخواست من کنار از تلفن به دادن جواب برای خانم سهیل ، آمد خانم سهیل کنار به تلفن با خدمتکاری

 ناراحت چقدر ، کامیار شدم مات نگاه متوجه که چرخاندم اطراف به نگاهم روو  زدم تکیه مبل پشتی به خسته ،

 من نگاهش رو از نداشت قصد ،گویا زدیم می حرف هم با راحت و داشتیم شوخی هم با این از قبل چقدر ، بود

 ناال ، رقیصدی نمی انقدر اگر:  گفتم بهش شوخی با همیشه مثل و رفتم طرفش به و برخواستم جا از ، گیرهب

 . رفتی نمی واشیربرنج  مثل

 حرف و بود ها مهمان کنار در گوشه یه همش ، بود کرده شوخی زیاد نه رقصید نه کامیار اصل شب اون اتفاقا

 درآوردید، تهشو که شوهرت و تو ؟ رقصید می کی معلومه:  گفت وخیش به و نشست لبش روی لبخندی ، زد می

 ؟ دادید می کسی به راه اصل

 : گفتم و نشستم یکنفره مبل رو نزدیکش

 . بشیم کار به دست خودمون شدم مجبور ، بخار بی انقدرشوهرم  برادر دیدم وقتی ، دیگه خب  -

 ؟ فهمیدم ناراحتیت رو علت باالخره:  گفتم و زدم زل بهش و زدم چانه زیر دستم رو  ، نداد جوابی و خندید

 . بابا نه:  گفت مسخرگی کامیار با

 .کنم ترورت زبونم با روز هر قراره و تون خانواده تو اومدم که ناراحتی این از -

 : گفت و خندید بلندتر ایندفعه

 . خال تو زدی دقیقا  -

 . روانی - 
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 :  سامیار شنیدم  صدای بزنه کامیار حرفی اینکه از قبل

 . ندیدیم چیزی اخمت جز مدت این توی که ما ، داداش بخندی تو بگه چیزی آیلر یه اگر بازم -

 :  گفت باز و کامیار نشست کنار در سامیار

 ؟ بهتره دستت -

 . تون بااجازه . خوبم -

:  گفت سامیار که کردم می دنبالش نگاهم با داشتم ، رفت پدرش و آداالن سمت به و برخواست جا کامیار از

 . باشی کامیار صمیمی با انقدر ندارم دوست دیگه

 ؟ چی:  گفتم و کردم نگاهش متعجب

 . باشه صمیمی حد این تابرادرم بازنم  ندارم دوست اما دارم دوستش خیلی و برادرمه: گفت اخمی با سامیار

 خوامیم شنید سامیار وقتی ، بودند کرده فتنر  عزم که شنیدم آداالن صدای بدهم سامیار به جوابی اینکه از قبل

 اینکه فکر نکنیم ازدواج هم با وقتی تا  گفتم و زدم حرفم رو  محکم من اما بمونم داشت اصرارو شد دلخورتر برم

 آداالن با وکردم  خداحافظی ازش داشت چهره به که اخمی با آخر در و کند بیرون سرش از باید بمونم پیشش

 . برگشتم خانه به آالمانو  تیاراو

 دانشگاهم و درس به راحت خیال با تونستممی و بودم آزاد بود عروسی مراسمدیگه  ماه هفت تا اونروز فردای از

با  و بود نشستهآداالن  مقابل پذیرایی توی ، اومد مون خونه به سامیار ، نامزدی روز فردای عصر ، برسم

 و باشه اونطور تونستنمی سامیار ، داشت آداالن با خوبی ی رابطهار کهکامی برعکس ، کردندمی صحبتهم 

 رفتمگ سامیار مقابل را سینی ، رفتم پذیرایی به چای سینی یک با ، کردمی برخورد رسمی خیلی آداالن با همیشه

 . داره خوردن چای این:  گفت لبخندی با چای برداشتن ضمن که

 . جان نوش -

 . دش اضافه جمعمان بهو  آمد پذیرایی به شکلتی کیک ظرف با هم تیارا ، نشستم و کردم تعارف هم آداالن به

 . باشه مبارکتون ، بود قشنگ العاده فوق نامزدیتون جشن -

 . کمه بازم بکنم کاریآیلر هر برای ، ممنون -

 ؟ مسافرت بری خوای می گفتی می خب -
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برم وام بخ جا هر که نیستم سابق مثل دیگه ، خب بگیرم آیلر اجازه از اومدم ، آمریکا برم باید که کاریه سفر به -

 . باشه کارام جریان در باید که دارم آیلر تعهدی به دیگه حاال ، مختار باشم 

 ؟ کشه می طول روز چند سفرت -

 . بیام زودتر کنم می سعی اما هفتهیک تقریبا -

 ؟ آمریکا بری خاطرش به باید که کاریه چه اون -

 که برم باهاش خواسته من از ، ندازه می راه کاری یه اونجا داره، شناسی می که کامران ، دوستانمه از یکی کار -

 .  کنم کمکش

  . باشه -

  پرسید :  آداالن

 ؟ ست چیکاره دقیقا کامران -

 : گفتو داد آداالن به نگاهش رو سامیار

 که خواستهازم شناسم می نفری چند آمریکا من اینکه برای ، کرده شروع ایرانی فرش تجارت آمریکا توی  -

 . کنه پیدا کارش واسه خوب جای یه بتونه تا برم باهاش

 . خوب چقدر -

 . بیایو  آمریکا بری کامران به کمک برای تو همیشه من باز پرسیدم : قراره

 کمکش حتما بخواد کمک ازم گرا البته ، نه:  گفت و نوشید چایش رو  از ای جرعه و انداخت من به نگاهی نیم

 .کامیار  دوست بهترین آداالن که همونطور ، منه دوستبهترین کامران ، کنم می

 . آهان -

 گفت :   آداالن

 .. تلفنیت مزاحم اون سامیار راستی -

 :  گفت سامیار که بود نشده تموم حرفش هنوز

 . کنم می پیداش حتما و کنم می پیگیری خودم که گفتم -
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 ؟ کردی پیدا ازش نشونی یا ردی بدونم خواستم می:  گفت باز و کرد مکثی آداالن

 . نه هنوز -

 ؟ سپاری نمی پلیس به چرا بده انجام اینکارو بهتر تونه می پلیس وقتی -

 خودمم پس زده نامربوط حرف من همسر مورد در آدم اون و من آیلر همسر ، کنم پیداش خودمدم می ترجیح -

 . برسم حسابش رو  باید

 . هست منم آبروی آیلر ، آبروی ، کنیم پیداش نامرد اونو بیافته اتفاق این زودتر چه هر خوام می منم -

 .  کنم می پیداش ، آداالن راحت خیالت -

 در باهات حتما ولی ، دیگه کارهای و بلیط دنبال برم باید من:  گفت و گذاشت میز روی ننوشیده چایش رو  و

 . ر جانآیل هستم تماس

 . باشه -

 آیا کردم میفکر این به داشتم تازه ، بردم پناه اتاقم به درس ی بهانه به منو  کردیم ش بدرقه در دم تا آداالن با

 می پیشم بایستمی و بودیم نامزد شدهباهم  تازه که انگار نه انگار اصل ، خواستم می که بود کسیاون سامیار

 . آمریکا رفت امزدین شب فردایی همون ولی موند

 خان ایرج و خانم سهیل به هم گاهی ، بودم دانشگاه درگیر منم بود گذشته آمریکا به سامیار رفتن از روزی دو

 ، رفتم خان ایرج ی خونه به دانشگاه از بعد که سومی روز ، کامیار نبود رفتم می که بار هر ولی ، زدم می سر

 . فهمیدنش ودب دیر کمی شاید که فهمیدم را چیزایی

 خدمتکاری ، ندیدم را کسی شدم عمارت ، وارد شدم پیاده تاکسی از وقتی ، رفتم عمارت مقابل تا تاکسی با

 . رفتم طرفش به که بود سالن کردن تمیز مشغول

 . اومدید خوش... خانم سلم –

 ؟ ندارن تشریف خانم سهیل ، سلم –

 .  هستند عمارت پشت حیاط –

 . خب بسیار – 



                 
 

 

 م .صالحی  | در گرداب  غوطهرمان 

 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            انلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای د 

 

210 

 

 هب حقایق از همیشه که منه تقدیر شاید ، رفتم عمارت پشت خروجی در سمت به و گذاشتم مبل فم رئ رویکی

 تعمار  دور تا دور شکلی دایره صورت به که شدم بالکن وارد شدم خارج در از وقتی ، بشم خبر با اتفاقی صورت

 در از آنطرفتر کمی راحتی صندلی و میز دست یک ،  داشت هم زیبایی سنگی های ستون که ، بود  شکل  دایره

 شدی نمی صندلی و میز آن متوجه شدی می خارج سالن در از ، وقتی اول دید توی و بود شده چیده بالکن روی

 حرفهایش موضوع چون و کرد می صحبت کسی با داشت که شنیدم را خانم سهیل صدای شدم خارج در از تا ،

  کردم مکث کمی بود من به مربوط

 بهترین ارسامی آیلر برای ، ببین کن فکر بیشتر گفتم فقط ، بدیه آیلر دختر نگفتم من:   زد  داد  یعصب کمی

 . دونستن نمی سامیار مورد در هیچی برادرش آیلر و چون ، بود گزینه

 ....آیلر  ، منه دوست بهترین آداالن: گفت که کامیار شنیدم صدای

 آتیش .نکن گریه... عزیزم ، پسرم .کامیار  ، کامیار جان: گفت باز یلسه که شد ساکت که گرفت ش گریه گویی و

 . زنی می دلم به

 هیچ ت واسه ، من مامان نه  ؟ نشد هیچیتون چرا شکست دلم وقتی اما زنه می دلتون به آتیش من گریه –

 می اهمیت م اموندهو دل این به ، دادید می اهمیت احساسم به بودم مهم تون واسه ی ذره اگر ، ندارم اهمیتی

 ... رو دوتا اون زندگی ببینم باید لحظه هر و هرروز که دادید

 ؟ کنم چیکار گی می تو خب: گفت و افتاد گریه به هم خانم سهیل

 به این از ؛ کردم کمک بابا به و موندم من امروز تا ، ندارم موندن اینجا تحمل دیگه ، برم من کن راضی رو بابا –

 . هست سامیار بعد

 ؟ بری خوای می کجا آخه –

 . کانادا میرم ، باشه که کجایی هر –

 . بیارم تاب دوریت رو  تونم می من کنی می فکر تو –

 شما ولی کنید کمکم خواستم و گفتم بهتون دلمو درد اومدم که کردید می فکر موقعی اون باید موضوع این به –

 معطلی بی شما و خواست سامیار که وقتی تا تراشیدید بهانه روز هر  کردید، منعم روز هر ؟ کردید چیکار بابا و

 . کردید قبول

 . آیلر هستی از بهتر الیق تو کامیار جان –
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 ، برادرمه نامزد اون حاال.... حاال ولی آیلر نبود از بهتر من برای و داشتم آیلر دوستش من ، کنید تمومش – 

 از را چیزا این تموم نامردی با شما و کرده ازدواج آمریکایی ی خترهد یه با شما چشم از دور به بار یه که برادری

 . کردید آیلر پنهون

 بخوام اینکه بدون اشکام ، شدم می تموم و شنیدم می را حرفا این ، شدم می خورد و شنیدم می را حرفا این

 . بود زده خشکم در چهارچوب توی و بودن کرده خیس صورتم رو

 . شد می دلسرد زندگی از هم سامیار و کرد نمی آیلر قبول که گفتیم می اگر کامیار جان خب -

 قح گرفتن نادیده قیمت به ، من دل شدن شکسته قیمت به ؛ قیمتی هر به حاال بشه دلسرد نباید سامیار –

 نآداال روی تو کشم می خجالت دیگه خدا به ، بازی  این کنید تمومش.  دروغگویی و نامردی قیمت آیلر  ، به

 ... برم خوام می ندارم آداالن به کردن نگاه روی دیگه اینکه خاطر به شد نابود که دلم خاطر به نه . کنم نگاه

 .کامیار ...کامیار  –

 شدنبال به که هم سهیل ، شد میخکوب جا در دید من و رسید در به وقتی اما برود که بود برخواسته جا کامیار از

 .آیلر : گفت ناباور و ایستاد من دیدن با آمد می

 خواستم می ، کردندمی نگاهم مات موضوع همین از دو هر و بود شده فاش رازشان ، کردممی نگاهشان فقط

 به عقب عقب قدمی چند و بکنم زمین از پا توانستم سختی به ، شدنمی خارج گلویم از صدای اما بزنم حرف

 صدایم و دویدمی کامیار دنبالم ، رفتم بیرون عمارت از  و دویدم عمارت دیگر در سمت به بعد و برگردم داخل

 برسم بزرگ در به اینکه از ، قبل  دویدممی باغ ی نرده و بزرگ در سمت به و کردممی گریه فقط من اما زد می

 . گرفت را بازویم و رسید من کامیار به

 هم او ، دوختم چشماش به یسم رو خ نگاه و شدم چرخیده سمتش به ، داشت م نگه و کشید را کامیار بازویم

 دوست مرد این من خدایا ، کردیممی نگاه را همدیگر مبهوت و بود دستش توی هنوز ، بازویم کردمی نگاهم فقط

 دونست می که برادری اونم ، بشم نامزد برادرش با من داد اجازه راحتی به داشت دوستم اینکه با اونم و داشتم

 . کرد پنهان من از موضوع را  این  و کرده ازدواج بار یه قبل

 :گفت بود گلوش توی که بغضی با و بود آلود اشک کامیار هم های چشم

 .آیلر ....آی   -

 : گفتم شد می خارج گلوم از سختی به و لرزیدمی که صدای با منم

 . داشتم دوست.... من.... کامیار من... شنیدم بود الزم که چیزی هر ؟ بگی خوایمی چی -
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 خانم سهیل صدای وقتی و کردم نگاهش لحظاتی فقط ، کرد رها بازوم رو و شد شل دستش گفتم که رو این

 دمدویمی رو ها پیاده در ی دقیقه ده تا ، رفتم بیرون خانه از و رفتم دربزرگ سمت به آمدمی ما طرف به که شنیدم

 به مسیرم رو ، بودم دریا به نزدیک ، کجا به بدونم اینکه بدون رفتممی فقط و شد سست هام قدم کم کم تا

 ماسه روی بعد و رفتم پیش توانستم می که جایی تا ، رساندم ی ماسه ساحل به خودم رو و کردم کج دریا سمت

مادرم  و زدممی داد گریه با و بودم برده فرو ها ماسه توی مشتم رو ، کردممی گریه و زدممی داد بلند ، نشستم ها

 زدم .می صدا رو

 متعجب شدمی رد هم کسی هر ، بودم شده حال بی که بودم کرده گریه اونقدر اما بودم اونجا چقدر دونمنمی

 وقتی از ، کردم احساس سرم روی کامیار را ی سایه گذشت که مدتی ، دادم نمی اهمیتی من اما کرد می نگاهم

 وجودش به اما است سرم پشت جا همه که مبود متوجه و بود آمده کامیار دنبالم بودم آمده بیرون شان خانه از

 . دادمنمی اهمیتی

 نگاهش رو کردم نگاهش وقتی ، بود خیس هنوز چشماش ، دادم او به نگاهم رو ، نشست ها شن روی کنارم در

 سامیار مثل گفتم چیزو همه مادرم به رفتم که قبل سال یه اگر:  گفت و دوخت چشم ها ماسه به و گرفت من از

 ... آیلر من... شد نمی اینطور شاید میگفتم خودت به و داشتم جراتش رو

 نگاهش فقط من اما ، گذاشت زانو به سر گریه با و شد شکسته بغضش ، کند تمام را حرفش نتواست ولی

 . اشکش رو ببینم تونستم نمی که داشتم دوستش اونقدر ، کردممی

 : گفتم و دادم دریا به نگاهم رو  من

 هک دختری با بتونی هم تو کنه تا  ازدواج اون تا منتظری و داری دوست را دیگه یکی گفت مبه سامیار وقتی -

 دادم مثبت جواب بهش که بود همین خاطر به شاید ، شد خالی بدجوری دلم ته ، کنی ازدواج داری دوستش

 به دلیل چه به دونمنمی ، کردید پنهان ما از را دیگه چیزای خیلی شماها . نیست این موضوع فقط ولی. 

 شما مثل چون همینه آره ،  نبودیم پولدار شما مثل ما چون شاید ، بکنید کاری همچین دادید حق خودتون

 تبه ، اما آداالن به حتی کس هیچ به گمنمی هیچی من ، نداره اشکالی ، کامیار خان ، باشه نیستیم پولدار

 به  هلحظ و بمونی باید. باشی سامیار و من زندگی شاهد و بمونی ، باید بمونی ، باید کانادا بری دمنمی اجازه

 . بمونی . باید ببینی و ریزه می تنفر نگاهم از که ی لحظه

 تونمب تا خونه برم خواستم می ، بودم گفته چی نفهمیدم اصل و نبود خوب حالم ، برخو استم جا از و گفتم این را

 می را ادهپی سنگفرش که نگاهی با آرام اینبار اما ، برم پیاده تمداش تصمیم من و نبود باهام کیفم... بخوابم کمی

 خوبی به را آمد می من از فاصله قدم چند با کامیار که عطر بوی اما نداشتم توجهی اطرافم  به و رفتم می دید

 . کردممی احساس
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 اجرام دانستن پاپی و شودمی خرابم حال متوجه تیارا شوم خانه وارد اگر بودم مطمئن داشتم که پریشونی حال با

 به ضربه چند و کشیدم عمیق نفس چند ، ایستادم لحظاتی در پشت ، شدم خارج آسانسور از وقتی ، شود می

  متوجه مدت همه این چطور ، نیست باهام ام دستی کیف شدم متوجه که کنم باز را در خواستم و زدم صورتم

 ی خانه در آن را فهمیدم تا آوردم فشار مغزم به کمی ، ام تهگذاش جا کجا آمد نمی یادم ، بودم نشده نبودنش

 با و کرد باز را در تیارا زود خیلی که زدم را خانه در زنگ بعد و کردم تامل لحظاتی باز ، ام گذاشته جا خان ایرج

 ؟ کردی گریه ؟ شده قرمز چشمات چرا ؟ دختر شده چی...آیلر : گفت متعجب من دیدن

 . بودم نشده موفق ظاهرم فظح در هم خیلی گویا

 . تو بیام شه ، می نکردم گریه نه –

 . شدم وارد من و رفت کنار در جلوی از

 ؟ اومدی چطوری ؟ کجاست کیفت –

 مبخواب رم می ، کنه می درد سرم من ببخشید ، گذاشتم جا ماشینش توی کیفم رو  ، رسوند من رو خانم سهیل –

. 

 مزاحمم یکس تا کردم قفل درو ، گرفت گلوم رو بغض بازم ، بستم سرم پشت اتاق در وقتی ، رفتم اتاقم سمت به و

 خواستم نمی ، نشنوه تیارا م رو گریه صدای تا بردم فرو بالش توی سرم رو و انداختم تخت روی خودم رو ، نشه

 چقدر دونم نمی ، شد می سرازیر اشکام بازم شد نمی کردم می سعی چقدر هر ، نبود خودم دست اما کنم گریه

 . برد خوابم و شدم حال بی اینکه تا کردم گریه

 . شدم بیدار که بود آداالن صدای و در شدن کوبیده صدای با

 . دختر توام ، با کن باز آیلر درو ؟ کردی قفل اتاقت رو در چرا ، آیلر ؟ شده آیلر ، آیلر چی –

 برخواستم جا از ، کرد می درد چشمام و سرم شدت هب ، دیدم نمی حسابی و درست اما بودم کرده چشمام رو باز

 . افتادم اتاق کف و رفت گیج سرم که بودم برنداشته قدم یک هنوز اما کنم باز را اتاق در تا

 نمبک فکرش رو  که چیزی اون از بیشتر ، بزنم حرفی یا بخورم تکون تونستم نمی اما شنیدم می آداالن صدای

 . بودم شده ضعیف

 ..یلر آ .آیلر  –
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خودش  دید حاال آن توی من رو تا ، شد اتاق وارد آداالن و شد باز زد در به آداالن که لگدی با اتاق در یکباره به و

 و شنیدم نمی هم صداش رو  حتی دیگه من اما زد می صدام داشت و برد سرم دستش رو زیر . رسوند من به رو

 . شد تاریک جا همه کم کم

&&&&& 

 دستم رو گرفت اومدم هوش به من دید تا ، بود ایستاده کنارم تیارا و بودم اورژانس توی که دمکر  باز چشم وقتی

 ؟ دخترم خوبی . آیلر جان: گفت و

 . خوبم: گفتم آروم اما بود شده خشک دهنم

 . کنم صدا آداالن رم می – 

 . شد اتاق وارد آداالن همراه به و رفت بیرون اتاق از و گفت این رو 

 ؟ خوبی ، دختر کردی عمرم ، نصف آیلر –

 . داداش خوبم –

 ؟ رفتی حال از که کردی گریه انقدر خاطرش به تو که افتاده اتفاقی چه ، شده چی –

 . بدید من به کم ، یه  آب –

 یداپ بهتری احساس شد تر دهانم وقتی ، نوشیدم تا کرد کمک و اومد کنارم به آبی لیوان با سریع خیلی تیارا

 . کردم

 . ودب بد حالت چقدر بفهمی تا گم می اینو ؛ بری کما به بود ممکن بودیمت رسونده دیر اگر گفت می دکترت –

 . نبود چیزیم که من –

 یمبزن حرف هم با ، بعد بخوری بگیرم چیزی یه رم ، می مردی می داشتی فقط نبود چیزیت: گفت عصبی آداالن

. 

 همون:  گفت و گرفت دستم رو تیارا رفتنش از بعد ، رفت بیرون اتاق از و بوسید را ام پیشانی و گفت این را آداالن

 نمی جوابم رو کردم می صدات اتاقت در پشت اومدم می چقدر هر ، افتاده اتفاقی فهمیدم خونه اومدی که ظهر

 رفعت؟ آقای  ی خونه بودی رفته ، آداالن به بزنم زنگ شدم مجبور همین برای دادی

 . آره – =
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 . گفتن بهت چیزی اونا – 

 ؟ کنن باز سرم رو  این بیان بگی بری شه ، می نه –

 می وریتط اگر باز ، افتاده تو واسه بدی اتفاق بار یه تنت ،  آیلر قبل تو بره سرم این ی همه باید گفت دکترت –

 . موند نمی زنده آداالن که شد

 . زدی نمی زنگ بهش کاش –

 . بودی مرده االن تو که زدم نمی زنگ بهش اگر –

 . بهتر چه –

 این خیال بی آداالن که دونستم می اما بگم چیزی آداالن به خواستم نمی ، نشست چشمام به اشک باز و

 . داره برنمی دست افتاده اتفاقی چه نفهمه تا و شه نمی موضوعات

 . نذاشتم من اما بزنه زنگ مادرشوهرت به خواست می آداالن –

 ؟ چرا –

 هکن می فکر... گفت می بهشون چیزی یه اگر نداشت خوبیت ، بشنوه خودت از چیزو همه تا کنه صبر گفتم –

 . شدی ناراحت اینجوری که زدن بهت حرفی یه اونا

 . نگفتن هیچی اونا نه –

 ؟ شده چی پس خب-

 . نپرس هیچی کنم می خواهش تیارا –

 . پرسم نمی هیچی من باش آروم تو . باشه –

 مومت را موضوع این آداالن به گفتنش با تا بسازم ی قصه خواستم می ، بستم چشمام رو من و کرد سکوت تیارا

 . بگم دروغ بهش تونستم می اگر البته . کنم

 توی و ردک باز را ها آبمیوه از یکی باالفاصله و برگشت اتاقم به کمپوت و آبمیوه و خوراکی پلستیک یه با آداالن

  ریخت لیوان

 ؟ بشینی تر صاف کم یه تونی می –

 . آره –
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 . خوریا می شو همه: گفت و داد دستم به لیوان آداالن و نشستم صاف تر کمی و کرد کمکم تیارا

 بخور ماین: گفت و سمتم گرفت کمپوت یه شد تموم م آبمیوه وقتی ، بدم انجام دستوراتش بودم مجبور ترسش از

. 

 . داداش –

 . ببینم بخور ، کوفت و داداش –

 دکتری ، خوردم می زور به بازم ولی گرفتم می تهوع حالت خوردم می وقتی چند هر ، کردم گوش ش روحرف ناچارا

 .  شد اتاق وارد پرستاری همراه به مسنی

 ؟ جوان خانم چطوره حالت –

 . بهترم خیلی ، دکتر اقای سلم –

 ؟ داشتی کما ی تجربه قبل گفت می برادرت . خداروشکر –

 . دکتر آقای بله –

 کنی . تجربه هم دومیش رو  ممکن بود رسیده دادت به دیر برادرت اگر دونی می خب –

 . نبود چیزیم که من آخه –

 . دخترجان بشه مرگ حتی و کما ، شوک به منجر ممکن گاهی فشارخون شدید افت –

 ؟ بشه اینطوری که میشه باعث چی تیارا پرسید :  دکتر

 خونریزی ، بدن آب دادن دست از ، ناگوار خبر شنیدن ، زیاد ی گریه و تابی بی ولی داره مختلفی دالیل خب –

 . شدید خیلی اسهال یا ناگهانی

 دننخور  و زیاد ی گریه و بد خیلی ناگهانی خبر یه کنم می فکر من شما برای ولی: گفت و داد من به نگاهش رو  و

 . شده موضوع این باعث طوالنی مدت به غذا

 تیارا باز گفت : 

 چیزی کنم نمی فکر هم دانشگاه توی ، نخورد صبحونه ، داشت عجله خیلی دانشگاه رفت می که صبح -

 . باشه خورده
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 کن مصرف حتما نوشتم ت واسه دارو سری یه ، بشه حل زودتر هست که مشکلی هر امیدوارم ، دخترم خب –

 . تقویتی دارویی مقدار یه فقط نیست خاصی چیز .

 . دکتر آقای ممنون –

 ی خونه رفتی دانشگاه از بعد امروز: گفت و داد من به نگاهش رو آداالن ، رفتن بیرون اتاق از که پرستار و دکتر

 ؟ خان ایرج

 . آره –

 ؟ افتاده اتفاقی اونجا یه پس –

 . نه –

 ؟ افتاده اتفاقی چه بگو پس خب –

 . باشم داشته ازت خواهش یه می شه داداش –

 . بگو –

 . نگی نه بهم یمید قول –

 ؟ خوایمی چی –

 . کنی قبول کنممی ازت خواهش یه ، بده قول –

 ؟ خوایمی چی بگو حاال ، کنممی قبول بخوای که چیزی هر ، باشه –

 بهت تونمنمی چون . نپرسی من از هیچی افتاده اتفاقی چه و شده چی اینکه مورد در کنممی خواهش ازت –

 . بگم چیزی که خوام نمی طرفی از و بگم دروغ

 :گفت عصبی و متعجب آداالن

 ؟ رفتی مرگ پای تا تو که شده چی بدونم نباید من ، خواهشیه چه این آخه  -

 . نپرس هیچی ازم دممی قسمت مامان روح به ،  تورو داداش کردم خواهش –

 :  گفتم و پایین انداختم سرم رو  ، کردمی نگاهم مبهوت و حیران همینطور آداالن

 . نپرس هیچی هم سامیار ی خانواده از بلکه من از تنها نه -
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 . ام غریبه من مگه ، انصاف این آخه –

 ولی دارم زندگی توی که هستی کسی ی همه ، مادرمی ، پدرمی ، برادرمی تو ، نیستی غریبه تو ، داداش نه – من

 . نپرس ازم هیچی خدا رو تو

 . کشممی عذاب موضوع این ندونستن از ثانیه ره و لحظه هر بدون ولی. باشه خوایمی اینطور تو اگر  . باشه –

 . داروهات رو بگیرم رم می من

 : گفت  تیارا رفتنش از بعد ، رفت بیرون اتاق از عجله با و

 ؟ زدی می حرف برادرت با اینجوری آیلر نباید -

 . نکن سرزنشم دیگه تو..  تیارا کنم می خواهش –

 . بخوای تو که چی هر –

 آورد م واسه داروهام رو  تیارا که بودم کشیده دراز تختم روی ؛ رفتم اتاقم به استراحت برای رسیدم خونه به وقتی

 . ممنونم: گفتم  و کشیدم دراز دوباره داروها خوردن از بعد, 

 . کنم می صدات شام برای ؛ کنم درست شام رم می ، کنم می خواهش –

 .   ممنون بازم –

 امروز ، حرفهای زدم زل سقف به و کردم جمع سرم زیر دستام رو  . ستب سرش پشت درو و رفت بیرون اتاق از

 صدای . فشرد می گلوم رو بغض حرفاشون از کلمه هر آوردن یاد به با و رفت می رژه ذهنم کامیار توی و سهیل

 رامیاس آیلر برای( )آیلر هستی از بهتر الیق تو کامیار جان: )  گفت می که پیچید می سرم توی خانم سهیل

 شدنم خورد برای حرفها این.....(  دونستن نمی سامیار مورد در هیچی برادرش آیلر و چون ، بود گزینه بهترین

 .... بود کافی

 ودب بهترین همیشه که بود کامیار پسری ، بود خوبشون کامیار پسر چون خواستن کامیار نمی آنها من را برای

 خانواده از دختری یه ، باشه خودشون همسطح که دختری یعنی من از بهتر ، داشت من رو از بهتر لیاقت پس

 ردو به هم بار یه و بود سفر توی همیشه و نبود ش خانواده کن گوش حرف که سامیاری برای من اما ،  ثروتمند ی

  یکیاون  پیش رفته ، حتما آمریکا رفته ؟ بود کجا سامیار حاال ، بودم مناسب بود کرده ازدواج ش خانواده چشم

 خفه صدام رو تا گذاشتم صورتم روی و کشیدم سرم زیر از بالش.  بودم بدبخت من چقدر خدا ، ای همسرش

 . کردم پاک اشکام رو و رفتم تحریرم میز سمت به و برخواستم جا از سریع ؛ خورد در به ضرباتی که کنم
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 . بفرمایین –

 . شد باز آداالن توسط اتاق در

 .آیلر  –

 . گشتم می  کتابی دنبال داشتم مثل و بود بهش پشتم

 . داداش بله –

 . کنن صحبت باهات خوان می ، اومدن خان ایرج–

 ؟ خان ایرج: گفتم متعجب و چرخیدم سمتش به

 ؟ کردی گریه باز –

 . نه –

 . معلومه صورتت خیسی از آره: گفت اخمی با آداالن

 . اتاقم به بیاد بگی بهش می شه داداش: گفتم و کردم پاک اشکام رو سریع

 ؟ شده چی نفهمم من که کنی تلشت رو می ی همه داری پس –

 . داداش ازت کردم خواهش –

 . خورد در به ضرباتی باز بعد دقایقی ، رفت بیرون اتاق از و داد تکان سری آداالن

 . بفرمایین –

 . بود آرام همیشه مثل ، کرد باز را در که بود خان ایرج اینبار

 . اومدید شخو  . سلم –

 ؟ خوبی دخترم سلم–

 . ببندید درو می شه . ممنون –

 . حتما –

 . بست را در و
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 . بنشینید بفرمایین:  گفتم و گذاشتم برایش را تحریرم میز صندلی سریع

 . ممنون –

 ؟ هستید خوب: گفتم و نشستم تخت ی لبه مقابلش خودمم

 . شدم ناراحت خیلی بیمارستان بردنت و شده بد حالت تو شنیدم برادرت از وقتی اما خوبم من –

 . نبود مهمی چیز –

 . نزدی حرفی هم برادرت به هنوز فهمیدم که اینطور ، گی نمی هیچی که خودت مهربونی از تو –

 . نپرسه ازم چیزی کردم خواهش ازش ، نه –

  ؟ چرا –

 داغون بدجوری بفهمه وقتی ونمد می چون نگفتم خودش خاطر به ؛ آبروداری خاطر به نه ، بدونه خوام نمی –

 ریخت می هم به بدجور گفتید ما به بزرگی دروغ چه شماها فهمید می اگر ، منه زندگی ی همه برادرم ، می شه

. 

 ؟ چیه تصمیمت حاال خب ، نگفتی بهش هیچی که ممنونم –

 ؟ چی مورد در –

 اون از بیشتر و کرده اشتباه سامیار که نمدو می دخترم ببین ، بزنی بهم سامیار با نامزدیت رو خوای می – ایرج

 . داره دوست واقعا سامیار ولی ، کردیم اشتباه ما

 ؟ ببره خونه یه توی زنش رو یکی اون و من داره قصد سامیار –

 ؟ زن کدوم ؟ زنش –

 . بود کرده ازدواج باهاش شما چشم از دور به که آمریکایی دختر همون –

 . کردن زندگی هم با اهم شش فقط ، داد طلق زن اون –

 . نیست زندگی پایبند خیلی که معلومه هم اخلقش این از خب –

 . زندگیت برای خوبیه و پایبند مرد که مطمئنم من تو با رابطه در ، نیست اینطور –
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 ازدواج شما چشم از دور به و ذاشت می احترام شما به بود خانواده پایبند اگر سامیار ؟ دارید تضمینی چه –

 . کرد مین

 یکار  هر کنه ثابت ما به خواست می مثل ، بود ما با مگوش بگو خاطر به کرد اون  کار رو سامیار که موقعی اون –

 . داد طلق زنش رو و کرده اشتباه فهمید هم خودش بعدا که. بکنه تونه می بخواد

 ؟ آمریکا رفته چی برای االن –

 . دوستش به کمک برای –

 ؟ مطمئنید –

 . کن اعتماد من ، به  مطمئنم ، دخترم آره –

 . ندارم اعتماد کس هیچ به آداالن جز به دیگه:  گفتم و انداختم زیر به نگاهم رو

 خوشحالم منم ، داره دوست سامیار ، نزن هم به سامیار با نامزدیت رو کنم می خواهش ولی ، دخترم فهمم می –

 . خانم و ، فهمیده  دارم تو مثل عروسی که

 در شخود با برگشت وقتی ، دارم سامیار با زندگی برای شرطایی کنم ، یه باور کنم می سعی: گفتم رخندیزه با

 . شه می تموم چیز همه که نه اگر کنم می زندگی باهاش پذیرفت اگر ، ذارم می میون

 . نگی چیزی هم سامیار به که خواستممی چند هر ، دخترم باشه –

 ؟ چرا –

 . کنه خراب رو شما ی میونه که خواسته و زده حرفی تو به عمد از مادرش هکن فکر خواستم نمی –

 ؟ نداره خوبی ی میونه خانم سهیل با سامیار چرا –

 . افتاده کج مادرش با خورده یه همین برای ؛ داره دوست اون از کامیار بیشتر ، سهیل کنه می فکر سامیار –

 . داره دوست کامیار بیشتر واقعا خانم سهیل ، کنه می فکر درست سامیار کنم می فکر منم –

 نمی اهمیتی اون به ما کرد فکر بعد و کرد دور ما از خودش رو سامیار.  نیست اینطور کنم می فکر من ولی –

 . دیم

 . دید نمی اهمیت واقعا شایدم –
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 پس ، خب  ستنه عزیز من واسه اندازه یه به هردوشون ؛ منه بزرگ پسر سامیار ؛ دختر نیست اینطور –

 . کنی صحبت سامیار با اینه تصمیمت

 . کنم می صحبت خودش با ، بله – من

 عزیزی من برای نمونی چه بمونی عروسم چه تو ؛ بدونی چیز رو  یه خوام می فقط . نیست حرفی . خب بسیار –

 . هستی صبوری و خوددار زن که دادی نشون چون ؛

 . ممنون –

 : تگف و برخاست جا از خان ایرج

 . پذیرایی توی گذاشتم ، آوردم هم کیفت رو ضمن در -

 . ممنون بازم –

 . خداحافظ –

 . گرفتم دستام سرم رو میون و نشستم تخت ی لبه باز ، رفت بیرون اتاق از که خان ایرج

 جا از همین برای ، بخوابم که تونستم می مگه اما بخوابم کردم سعی خیلی و رفتم اتاقم به بازم شام از بعد

 ستادهای تراس توی هم آداالن ، بود کم صدایش اما بود روشن پذیرایی تلویزیون ، رفتم بیرون اتاق از و برخواستم

  کشید می سیگار و بود

 قتطا ترسیدم می بشم رو روبه باهاش خواستم نمی ، گرفت درد قلبم دیدنش از که بود گرفته و ناراحت اونقدر

 . برم اتاقم به دادم حترجی پس بگم بهش چیزو همه و نیارم

 بحانهص مشغول ، بخورم صبحانه شدم مجبور تیارا اصرار برابر در و رفتم بیرون اتاقم از آداالن رفتن از بعد صبح

 . کرد صدا منو مدتی از بعد و داد جواب تیارا که خورد زنگ خانه تلفن که بودم

 . داره کار تو با ، سامیار ، آیلر جان –

 که ردمک می نگاه تیارا به و بودم نشسته مردد ، کنم صحبت او با حتی اینکه برای نداشتم یا انگیزه هیچ دیگه

 :گفت و آمد سمتم به و گذاشت تلفن کنار را گوشی

 . زده زنگ خونه به که بوده خاموش موبایلت ، گویا دیگه پاشو  -

 . برداشتم را گوشی و رفتم تلفن سمت به و برخواستم جا از مجبوری
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 . الو –

 ؟ خاموش تلفنت چی برای ؟ کجایی هست معلوم هیچ آیلر ،  الو:  گفت تندی کمی با سامیار

 . نداره شارژ چون بود خاموش تلفنم:  دادم را جوابش تندی با هم من

 . شدم خانم بدهکار هم چیزی یه اینکه مثل نه –

 ؟ ، بدهکار هه  –

 ؟ شده چی ؟ مرگته چه –

 . یمزنمی حرف باهم اومدی وقتی –

 ؟ چی یعنی –

 . خداحافظ . زنیممی حرف باهم اومدی وقتی ، دانشگاه برم باید من خوام می معذرت –

 بهتر ولی نداشتم کلس حوصله اصل ، رفتم بیرون خونه از و برداشتم مبل روی از کیفم رو ، کردم قطع را تلفن و

 . بود کردن بیخود فکرای و موندن خونه تو از

 تنداش برای جا بهترین ، شد تموم کلس هم وقتی کردمی سیر دیگری جای فکرم بودم کلس سر که مدتی تمام

 . بگیرم خوب تصمیم یه م آینده برای و کنم فکر تونستممی که جایی ، بود کتابخانه آرامش و سکوت کمی

 اشتمد اما چرخیدمی کتاب ی صفحه روی نگاهم ، بودم گذاشته مقابلم کتابی و بودم نشسته میزی کنار در تنها

 بیخیال خودش و بگذرد من از خودش که بذارم باید شرطی چه و بگم باید چی سامیار به کردممی فکر این به

 ..کامیار  اما بگذرم تونستمنمی هم مادرش و پدر از دیگه بلکه سامیار از تنها نه دیگه چون ، شود ازدواج این

 یه خب اما ، خوردمی هم به خودم از حالم داشت دیگه ؛ دش خیس چشمام باز و گذاشتم کتاب روی سرم رو

 عطر بوی . کرد نوازش را ام شامه آشنایی بویی که بودم خودم حال و حس توی  کرد می آرومم اشکا این جورایی

 . کامیار بود

 نطور ازهمی ، کردمی نگاهم غمگینش های چشم با و بود نشسته مقابلم ، کرد بلند کتابم روی از سرم رو آروم

 من اما ؛ کنه اشکام رو پاک تا آورد جلو دستشو که کردممی نگاهش بود کرده تار را اش چهره که اشکهای پشت

 گرفتم . اشکام رو  خودم و زدم پس دستشو

 ازدواج کسی با ذارمنمی ، بزنم هم به سامیار با نامزدیت رو خواممی ، بگم آداالن به چیزو همه برم خواممی –

  نداری دوستش که کنی
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 : گفتم زهرخندی با

 ؟ کنی چی رو ثابت خوایمی اینکارا ، با هه  -

 :گفت و انداخت زیر به کامیار سر

 . ترسیدم می ، نداشتم گفتنش رو  جرات اما ، شدم عاشقت دیدمت بار اولین برای که از روزی آیلر من  -

 شهیم تموم درست که موقعی تا خواستممی همین برای ، کردم خیانت رفقاتش به کنه فکر آداالن که ترسیدممی

 از رزودت سامیار کردمنمی فکر ، اما بذارم میون در خودت با بتونم که وقتی تا کنم حفظ قلبم توی رو علقه این

 رو تو و بزنه حرف تو با دیگه دختر یه به من ی علقه مورد در دروغ به سامیار کردم نمی فکر ، بکنه اینکارو من

 و بیار بیرون دستت از را حلقه اون ، داری دوستم هنوزم اگر بپرسم ازت اومدم هم ، حاال  بگیره من از احتیر  به

 . من به بسپار چیز همه

 روی تو خوای؟ می کنم خیانت سامیار به خوایمی من از ، سامیار به من تعهد یعنی حلقه این ، شده دیر دیگه -

 ؟ بایستی برادرت

 ؟ نداری دوستش که کنی زندگی کسی با خوایمی چرا پس ؟ نداری تشدوس که دونممی –

 وت از همیشه از بیشتر سامیار بکنم اینکارو من اگر و نداره تو با خوبی ی رابطه سامیار که دونممی اینو منم –

 . شه می متنفر

 . نیست مهم –

 فکر ، بخوره هم به ما نامزدی و نپذیره هم اگر که دارم ش واسه شروطی ، کنم صحبت سامیار با باید من –

 . کنم ازدواج هم تو با بتونم کنمنمی

 ؟ چرا –

 . کنم نمی هم فکر ؛ تو با ازدواج به حتی ، دارم بهت که ی علقه ی همه با –

 ؟ چرا –

 آیلر هستی از بهتر الیق تو گفت کامیار جان مادرت ،  من و رفعت خان ایرج پسر هستی کامیار رفعت تو چون  -

 . کننمی نگاه اینطوری منو که ی خانواده از بشم بیزار تا کافیه جمله یه همین و

 انایر  ریممی: گفت آروم و شد راهم سد و ایستاد کامیار هم که بروم خواستم و برداشتم را کتابم و گفتم این رو

 . من ی خانواده از دور به کنیممی زندگی
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 . نه: گفتم و دادم تکان سری

 . رفتم بیرون کتابخانه از و گذشتم کنارش از و

 و کنمن گریه کردم سعی ایندفعه اما ، بردم پناه اتاقم به بازم و رفتم خانه به یکراست آمدم بیرون که دانشگاه از

 که کجا هر آداالن 4 ساعت همیشه ، رفتم بیرون اتاق از بعد و کردم درسام رو مرور مقدار یه عصر تا ، باشم قوی

 یزوچ همه و کنه کامیار بچگی که ترسیدممی این از ، بودم نگران کمی ، بود کرده دیر اونروز ولی نهخو اومدمی بود

 . الو:  داد جواب زنگ سومین از بعد گرفتم آداالن ی شماره و برداشتم را تلفن ، بگه آداالن به

 ؟ کردی دیر خیلی ؟ ، کجایی داداش سلم –

 . خونه ممیا هشت ساعت تا دارم کار مقدار یه –

   ؟ هستی شرکت – 

 . بدم انجامش باید که دارم مونده باقی کار مقدار یه ، آره –

 . بیایی تا خوریمنمی شام پس خب –

 . خوردم چیزی یه بیرون شاید ، بخورید شامتون رو  نه –

 ؟ هستی کسی با –

 ؟ مگه چطور –

 . پرسیدم همینطوری – 

 . خداحافظ آیلر ، دارم کار –

 دردی از و بزنم حرف باهاش خواستمنمی من که وقتی بشه سرد باهام اینطوری داشت حق ، کرد قطع ار  تلفن و

 و گذاشتم گوشی.  بزنه حرف من با که باشه نخواسته دیگه که دادم می حق اونم به بزنم حرف باهاش داشتم که

 .کرد می تماشا ترسناک آمریکایی فیلم یه داشت آالمان ، تلویزیون به زدم زل

-می واقعا یعنی ، کردممی کامیار فکر امروز حرفهای به ، بود دیگری جای فکرم اما کردممی تماشا فیلم ظاهرا

 اما زدمی کاری هر به دست سرش به زدمی وقتی نبود بعید کامیار هیچی از ، بایسته برادرش مقابل خواست

 . بگیرن قرار هم مقابل برادر دوتا این هک افتادمی اتفاقی خواستنمی دلم ،  بود اون از بدتر سامیار
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 مبودی منتظرش و بودیم نخورده شام هنوز کدوم هیچ ، اومد خونه به بود گفته که زمانی از دیرتر ساعت دو آداالن

 : گفت غرلند با آالمان شد وارد همینکه ،

 . گشنگی از مردیم ؟ داداش تو کجایی -

 ؟ نخوردید شام مگه . سلم –

 . بیاد آداالن کن صبر گنمی هی ، دنمی شام ما به اینا مگه نه –

 با مهربونی گفت : تیارا

 . کشممی شام رو  االن ؛ نداره لطفی که تو بدون خوردن شام  -

 به و انداخت کیفش روی کتش رو و گذاشت مبل روی کیفش رو  آداالن ، رفت آشپزخانه به و گفت را این

 . رفتم طرفش به حوله با که آمد بیرون ستشویید از شسته رویی و دست با ، رفت دستشویی

 . ممنونم: گفت و گرفت دستم از را حوله

 . داداش –

 . بله –

 ؟ دلخوری من دست از –

 ؟ باشم نباید –

 :گفتم و پایین انداختم سرمو

 . بشی ناراحت نخواستم که بود این برای نگفتم بهت هیچی اگر  -

 و دونمنمی  چی؟ ، اما ش خانواده و سامیار مربوط هست که چیزی ره دونم، می  خوشحالم االن کنیمی فکر –

 . ده می عذابم داره ندونستن این

 : گفتم و کردم نگاه چشماش به

 ولی مکن تکیه بهش تونممی زندگی توی که هستی کسی بهترین که دونم می ، بزرگترم و برادرمی دونممی -

 . کنم حلش خودم خواممی را دفعه یه این

 خونه توی دیروز ؟ فهمیمی این رو تو شممی دیوونه آیلر دارم ؟ شده چی بگو بهم حداقل اما کن حلش تخود –

 کامیار حرف با موردش در وقتی که افتاد اتفاقی چه ؟ شدی داغون اینجوری تو که افتاد اتفاقی چه خان ایرج ی
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 چه . ده نمی منو جواب حسابی و درست نمخا سهیل که افتاده اتفاقی . چه کنه نمی نگاه چشمام تو ، زنم می

 ، تو ی آینده نگران آیلر ، نگرانم من ، اما نباش نگران شه می درست گهمی فقط خان ایرج که افتاده اتفاقی

 . دارم که هستی کسی تنها که تویی نگران

 :  گفتم آروم بود پایین سرم که همینطور

 . برگرده سامیار کن صبر روز چند -

 آیلر ؟ بیفته اتفاقی چه سامیار برگشتن با قراره –

 ؟ داداشی بخوریم شام ، بریم.شه می روشن من ی آینده و زندگی تکلیف –

 . کردم ترکش بزند حرفی اینکه از قبل و

 . رفتم اتاقم به زود خیلی ظرفها شستن و شام از بعد

 مدآ بیرون اتاقش از هم آداالن ، برم اهدانشگ به که برداشتم وسایلم رو  و شدم حاضر ، ام صبحانه خوردن از بعد

 : وگفت

 . رسونمت می من آیلر ، کن صبر -

 . دارم عجله منم ،  نخوردی صبحونه هنوز که تو –

 . تیارا ، خداحافظ بریم ، خورم نمی صبحونه –

 پارکینگ زا همینکه اما شدیم ماشین سوار ، شدیم پارکینگ وارد آسانسور با و آمدیم بیرون آپارتمان از هم با

 او تا زد بوقی ، آداالن ماشین دیدن با بود ایستاده ساختمان مقابل که شدم سامیار ماشین متوجه رفتیم بیرون

 ؟ بود سامیار: گفت و کرد متوقف را ماشین آداالن ، کند خود متوجه را

 . بود خودش ، آره –

 ینم من اما ، بود ما شدن پیاده منتظر و بود هشد پیاده ماشین از سامیار ، کرد نگاه عقب به آینه توی از آداالن

 . بودم متنفر ازش جورایی یه ، بزنم حرف باهاش خواستم نمی ، بشم پیاده تونستم

 ؟ شی نمی پیاده –

 رسامیا ، شدم پیاده ماشین از ترس با منم شد پیاده آداالن تا ، شد پیاده ماشین از خودش ، کردم نگاهش فقط

 . عصبانیه داد می نشون داشت چهره به که اخمی ، آمد طرفمان به
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 . خیر به رسیدن ، سامیار سلم –

 : گفت و داد دست آداالن با

 . ممنون... سلم -

 ؟ شما خوبی... سلم: گفت و داد من به نگاهش رو  بعد و

 . سلم –

 . بزنم حرف باهات باید بریم بیافت راه – 

 او با دادم ترجیح نشه موضوع متوجه آداالن اینکه برای اما بود گرفته حرصم زد حرف باهام اینطوری اینکه از

 . بشم همراه

 . برو تو ، میرم سامیار با من داداش –

 . خداحافظ: گفت ناراحتی با و داد تکان سری آداالن

 ارانگ ، بدهد اهمیتی من به اینکه بدون افتاد راه به ماشینش سمت به هم سامیار ، رفت و شد ماشینش سوار و

 . بودم گفته دروغ او به من انگاری کرد می رفتار طوری ، ولی بود او ماجرا این مقصر که نگارا نه

 دکن جا از ماشینش رو و انداخت من به نگاهی نیم ، نشستم جلو صندلی کنارش در و رفتم ماشینش سمت به

 . کرد حرکت و

 دنتدی به نیومدم زودی این به صبح: گفت تندی و با شکست سکوتش و باالخره که گذشت سکوت به مدتی

 می حرف من با اونطوری تلفن پشت که مرگته چه ببینم بگو بزن حرف یاال د ، بگیری قیافه من واسه بشینی که

 ؟ زدی

 از والس یه مرگمه چه من ببینی تا اینجا بیای زودی این به صبح اینکه از قبل: گفتم و کردم نگاهش خشمی با

 بیای که بدی زحمت خودت به نبود الزم دیگه و دادن می سوالت رو جواب دشای ، پرسیدی می مادرت و پدر

 . اینجا

 : گفت و کرد نگاهم متعجب

 . بده سوالمو جواب تو ، نپرسیدم اونا از حاال خب -

 : گفتم و دادم رو روبه به نگاهم رو 
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 ؟ گذشت خوش آمریکا -

 . بده منو سوال جواب.  نداره ربطی تو به –

 ؟ اولت زن دیدن بودی رفته –

 ؟ چی: گفت متعجب و کشید کنار ماشین رو گفتم اینو تا

 : گفتم و دادم بهش نگاهم رو

 . دونم می چیزو همه من ، خان سامیار رفته لو رازت -

 :گفت بعد و کرد نگاهم بر و بر لحظاتی سامیار

 گفت؟ بهت کی  -

 ؟ گفتی دروغ چرا بگو تو ؟ داره اهمیتی چه –

 ؟ گفت بهت کی پرسیدم ازت:  زد داد سامیار اما

 . کرد می نگاهم دریده چشمهای با ، بودم ترسیده ازش ، بود شده وحشتناک واقعا که بود عصبانی اونقدر

 :  زد داد دوباره

 گفت؟ بهت کی ، بزن حرف د -

 . شنیدم اتفاقی: گفتم  ترس با

 ؟ کی از:  کشید فریاد باز و

 :  زدم داد منم همین رایب ، بزنه داد سرم اینطوری دادم می اجازه نباید

 . عوضی نزن داد من سر -

 :  زد داد و زد صورتم توی دست پشت با گفتم این رو تا

 . بودی نفر چند با این از قبل تا نیست معلوم که تو یا منم عوضی -

 داد داشت همینطور و داد نمی موضوع این به اهمیتی سامیار ولی اشک چشمام از و اومد می خون دماغم از

 . زد می

 . عوضی گی می من به تو اونوقت کنم می دفاع تو حیثیت و آبرو از خودداری با دارم که احمق من –
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 رو نآداال با که رفتم می داشتم و شدم پیاده ماشین از و کردم باز ماشین در یکباره به کنم تحمل تونستم نمی

 دز  خشکش جا در من دیدن با که بود هشد پیاده و بود کرده پارک سامیار ماشین پشت را ماشینش ، شدم رو به

. 

 و چرخید سامیار سمت به آداالن خشم از برافروخته نگاه ، خورد جا آداالن دیدن با و شد پیاده هم سامیار

 . بیافته بدی اتفاق قراره دونستم می ، شد مشت دستانش

 . بود زده زل آداالن به تموم وقاحت با هم سامیار

 : گفت و برداشت جلو به قدمی آداالن

 ؟ کنی می بلند من خواهر رو دست که شدی هار اونقدری -

 : گفت بلندی صدای با هم سامیار

 حرف چطوری و زنه می حرف کی با داره بفهمه باشه اون تا ، بوده حقش البد زدمش اگر ، تو گی می چی -

 ؟ بزنه

 . نه. آداالن نه:  کردم ماسشالت گریه با و کردم راهش رو سد که برود سمتش به دعوا قصد به خواست آداالن

 . خدا تورو . داداش

 . بزنه رو تو نداشت حق آیلر  اون – 

 . خدا رو ، تو بریم فقط داداش –

 روح به رو تو . داداش بریم بیا:  کردم می التماسش و کشیدم می ماشینش طرف به را او و گرفتم آداالن دست

 . بریم بیا قسم مامان

 : گفت بازم سامیار که بردم می خودم با آداالن داشتم

 عوضیتون بابای اون ی لنگه هم دوتا شما ، باباش به حسنی ره می تخمش به تره که دونستم می باید -

 . هستید

 ابانخی توی ، شد ور حمله سامیار سمت به و کشید بیرون دستم از دستش رو ، نبود من کار آداالن کنترل دیگه

 عده اینکه تا.  کشیدند نمی هم زدن کتک از دست هم من های التماس و دنز  داد با و بودند افتاده هم جان به

 . کردند بازدداشت آداالن هم سامیار هم و رساندند را خود زود چه آنها و کردند خبر را پلیس عابران ای
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 و رسامیا ، دادم می توضیح پلیس رییس برای را ماجرا گریه با داشتم و بودم نشسته پلیس رییس اتاق توی

 . بودند بازداشتگاه توی هردو آداالن

 .شدند اتاق وارد سرهنگ جناب ی اجازه کامیار با و خان ایرج و خورد اتاق در به ضرباتی

 . بخیر روزتون ، سلم –

 . بفرمایین ، سلم –

 . واسه پسرم  اومده پیش مشکلی گویا ، رفعت سامیار پدر هستم رفعت ایرج –

 با آرامش گفت :   سرهنگ

 . بنشینید ایینبفرم -

 و گرفتم ازش نگاهم رو ، کرد می نگاه من به و بود ایستاده در دم مبهوت و کامیار مات اما ، نشست خان ایرج

 . انداختم زیر به سر

 : گفت و نشست پدرش کنار کامیار در

 آیلر ؟ شده چی -

 : گفت سرهنگ به خطاب خان ایرج ، کردم نگاهش نه دادم را جوابش نه

 ؟ سرهنگ جناب فتادها اتفاقی چه -

 هستن اینجا اگر االن . زدن کتک رو همدیگه شدت به و شده دعواشون آدالری آداالن اسم به آقای با شما پسر –

 .هست عام مل در خشونت ایجاد و عمومی نظم ریختن هم به و شتم و ضرب جرم به

 ؟ شده دعواشون چی برای خب –

 . شده دعواشون باعث همین و زده کتک را هست آدالری آقای هرخوا که نامزدش رو  شما پسر :  گویا سرهنگ

 :گفت کامیار متعجب

 ؟ زده رو تو سامیار آیلر ،  -

 آیلر ؟ زد رو تو چرا ایرج : 
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 ندادم جوابش رو من ، گفته بهم کی پرسید ازم ، شد عصبانی دونم می موردش در چیزو همه من فهمید وقتی –

 نذاشتم من اما بود عصبانی اینکه با رسید آداالن که برم شدم پیاده ماشین از ، صورتم توی زد همین برای

 . کرد عصبانی آداالن که زد حرفی سامیار ولی بشه دعواشون

 گفت؟ چی –

 عذرخواهی ازم و کشه می خجالت گفته من به که دروغی خاطر به سامیار کردم می فکر:  گفتم و کردم سربلند

  ؟ چی ، برای کنه بلند من رو دست ده می اجازه خودش به که وقیح اونقدر ولی کنه می

 ؟ بگم چی دونم نمی ، متاسفم واقعا من –

 . بگید چیزی نیست الزم –

 هترب سامیار برای کنم می فکر: گفتم و گذاشتم بود او و من مقابل که عسلی میز روی و آوردم در انگشترم رو و

 . هست منم از

 : گفت و ادد سرهنگ به نگاهش رو خان ایرج

 ؟ کنم آزاد پسرمو تونم می چطوری -

 . بشن دادگاهی ممکنه بشه تکرار اگر ولی برن تونن می بدن تعهد دعوا طرف هردو اگر –

 . بشه تکرار دم نمی اجازه وجه هیچ به –

 ههمرا به آداالن و سامیار بعد دقایقی ، بیاورد اتاق به سامیار و آداالن خواست او از و کرد صدا را سربازی سرهنگ

 . رفت بیرون اتاق از و کرد باز را آنها هردوی دستبند سرباز ، شدند اتاق وارد سربازی

 : گفت و  رفت آداالن سمت به و برخواست جا کامیار از

 ؟ آداالن خوبه حالت -

 : گفت زهرخندی با سامیار

 . باش رو ما داداش -

 :گفت و کرد نگاه من به زهرخندی با و نشست پدرش کنار در و رفت جلو و گفت این را

 ؟ خانم چطوری شما  -

 :گفت فارسی زبان به و برداشت را حلقه شد خم و افتاد میز روی ی حلقه به نگاهش



                 
 

 

 م .صالحی  | در گرداب  غوطهرمان 

 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            انلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای د 

 

233 

 

 . خواست می لیاقت  -

 : گفت فارسی زبان به جوابش در و کرد نگاه او به هم آداالن

 .  نداشتی تو که -

 . سامیار به دوخت چشم و نشست من کنار در و آمد جلو آداالن ، کرد نگاه آداالن به خشم با سامیار

 :گفت سرهنگ

 . بازداشتگاه به برگردونم را شما شم می مجبور وگرنه ، آقایون کنید تمومش  -

 خان گفت : ایرج

 . بریم باید کن امضا را تعهدنامه پاشو ، سامیار سرهنگ جناب چشم  -

 . پدر چشم –

 ، شد تمام کارشان وقتی ، کرد امضا و نوشت بود گفته که سرهنگ را ی تعهدنامه و برخواست جا از سامیار

 . برید تونید می شما: گفت سرهنگ

 . سرهنگ جناب : ممنون ایرج

 : گفت و کامیار رفت مقابل تا هم خان ایرج ، رفت بیرون اتاق از زودتر سامیار

 .کامیار  بریم -

 : گفت و کرد نگاه پدرش به و گرفت من از کامیار نگاهش رو

 . برید ، شما بابا نمیام من -

 خان با تندی گفت :  ایرج

 ؟ چی یعنی -

 . مونم می یعنی –

 : گفت کند کنترلش کرد می سعی که صدای با خورد می خونش رو خون که خان ایرج

 . بیا زود... هستم منتظرت ماشین توی بیرون -
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 همه بابت من: گفت و شستن من مقابل و آمد کامیار جلو رفتنشان از بعد ، رفت بیرون اتاق از و گفت را این

 . ببخش منو آیلر ، متاسفم چیز

 ؟ چرا آداالن : تو

 . بود پاتوقمون همیشه که همونجای بیا ، عصر  بهت گم ، می آداالن بهت گم کامیار : می

 با و شد آزاد تعهد دادن از بعد هم آداالن ، رفت بیرون اتاق از و برخواست جا کامیار از و داد تکان سری آداالن

 جای خان ایرج شرکت توی هم آداالن دیگه کنم می فکر بود اومده پیش که اوضاع با ، برگشتیم خونه به هم

 اتاقم به منم ، رفت اتاقش به فقط و نپرسید من از هیچی موضوعات این مورد در آداالن رسیدیم وقتی ، نداشت

 شد شکسته بغضم بازم و رفتم

 بهش چیزو کامیار همه و ره کامیار می دیدن به آداالن وقتی که ترسیدم می این از کردم می گریه که مدتی تمام

 . سامیار سراغ بره دوباره و بریزه هم به بیشتر گه می

 که بذاره تنهام خواستم ازش و نداشتم غذا برای اشتهای اما کرد صدام ناهار برای تیارا که بود 2تقریبا ساعت

 . کرده درست ناهار کشیده زحمت تیارا ؛ بخور ناهار بیا پاشو:  گفت و شد اتاقم وارد آداالن

 . بخورم تونم نمی بخدا –

 . ببینم پاشو... بخوری تونی نمی که کردی غلط –

 . شدیم مشغول و کشید غذا ما برای تیارا ، نشستم ناهار سرمیز و رفتم بیرون اتاقم از آداالن تشر و توپ با

 ؟ آروم گفت : آداالن تیارا

 . بله –

  ؟ نرفتی شرکت امروز چرا ؟ افتاده اتفاقی اما نباشه مربوط من به دشای –

 . نرم شرکت اون به وقت هیچ دیگه شاید –

 ؟ چی برای –

 . شد دعوام سامیار با –

 : گفت متعجب تیارا

  ؟ سامیار با -
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 آالمان متعجب گفت : 

 ؟ چی برای -

 . بخور غذاتو: گفت و کرد نگاهش آداالن

 ی خونه به برگردیم باشه الزم شاید تیارا: گفت و داد تیارا به نگاهش رو  آداالن و ختاندا زیر به سر آالمان

 . بفروشم رو اینجا باید ، خودمون

 ؟ چی برای –

 باز گفت :  آالمان

 ؟ بفروشیش خوای می چی ، برای خوبه خیلی که اینجا -

 هم طاقت نیاوردم و گفتم :  من

 ؟ بفروشی تو خونه خوای می چی برای داداش -

 اهر  شرکتم رو زودتری پولش بقیه با و کنم تصفیه خوام می که گرفتم وام مقدار یه اینجا خرید :  برای آداالن

 . بخرم بهترشو تونم می ، بعدا بندازم

 باز گفت :  تیارا

 ؟ شد دعوات سامیار با چی برای -

 . آیلر نیست نامزد دیگه سامیار ضمن ، در زد حرف دهنش از تر گنده –

 : گفت تر متعجب تیارا

 ؟ چی -

 : گفت و برخاست میز سر از نخورده خورده ی لقمه چند آداالن

 . برگردم زود کنم می ، سعی بیرون برم باید من -

 کامیار ؟ پیش ری ، می داداش – 

 . بگی من به تو داشتم دوست چقدر ، کامیار بشنوم از تا رم می ، بشنوم تو از داشتم دوست که چیزی –

 . ترف اتاقش به و
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 باز گفت :  تیارا

 ؟ خورد هم به نامزدیتون چی برای آیلر ؟ شده چی -

 . خیلی... تیارا بدبختم خیلی من –

 ؟ بدبختی تو گفته کی ؟ زنی می حرف رو این چرا –

دار  مشکل یه اما بود مرده منم پدر ، مرده پدرشون که دختری هزاران مثل یا نداشتم پدری وقت هیچ کاش –

 . بشنوم را حرفی هر طرشخا به که نبود

 و گرفت آغوشش توی سرم رو و آمد کنارم به و برخواست جا از تیارا ، ندادن من به زدن حرف مجال اشکام بازم و

 : گفت

 . هستی خوبی دختر خودت اینه مهم ، نیست مهم هست که کسی هر پدرت -

 : گفت بغضی با هم آالمان

 . نداشتیم بابای اینجور اما بود مرده بابامون کاش ، گه می آیلر راست مامان -

 سر آالمان داد زد :  تیارا

 . آالمان باش ساکت  -

 آداالن رفتن متوجه خانه در شدن بسته با ، گذاشت میز روی سرش رو و زد پس بشقابش رو گریه با هم آالمان

 . شدم

 که ساعتی 10 این ، گذشت سختی به مدت این تمام گذشت می شب 12 از ساعت که برگشت خانه به وقتی

 زدم می زل و نشستم می گوشه یه یا زدم می قدم اتاقم و پذیرایی توی مدام ، کشید طول سال 10 من برای نبود

 تیوق که بود گذشته چی آداالن کامیار و بین دونم ، نمی نداشتم بگیرم هم تماس او با اینکه جرات ، ساعت به

 . رفتم سمتش به و پریدم مبل روی از شد وارد تا ، بود داغون و ریخته هم به برگشت خونه به آداالن

 . داداش –

 اما بود چشماش توی همیشه که ، غمی داشت غم هم نگاهش ته ، تفاوت بی و سرد ، بود جوری یه نگاهش

 تمنتونس و شد قفل ، زبونم خوردم جا ، ترسیدم کردم نگاه چشماش به وقتی ، بود شده پررنگتر اونشب انگار

 :گفت و رسید دادم به تیارا که نمبز  حرفی دیگه
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 ؟ اومدی دیر انقدر ، چرا آداالن سلم  -

 . داد تیارا به و گرفت من از نگاهش رو

 . ببخشید –

 ؟ خوردی شام –

 . بخوابم که رم می ، نیست ام گرسنه –

 . کرد نگاهم برگشت ، دستش رو گرفتم که بره اتاقش سمت به خواست

 . کنم ناراحتت خواستم نمی که بود این برای نگفتم هتب اگر بخدا ، داداش ببخش منو –

 . رفیقمه کردم می فکر که رفیقیه اون از من آیلر ، درد دونم می –

 . نداره کامیار تقصیری – 

 وقعت ، ازش  باشه داشته تو زندگی با خواست می برادرش که بود شده بازی تماشاچی و بود نشسته داره ، اون – 

 ؟ گه می ، راست داری دوستش گفت می ، داره دوست گفت ، می بودم رفیقش ، بود ، رفیقم داشتم

 . کنم نمی فکر بهش دیگه اما دارم دوستش: گفتم و پایین انداختم سرم رو

 من هدیگ نه  ، باشی کامیار رفعت همسر تونی می تو ، نه نیست ما ی تیکه ، اون کنی فکر بهش نباید ، خوبه -

 ابوندمخو سیلی یه گفت که . اینو کنه ازدواج تو با و بزنه شو خانواده قید خواد می گفت،  باشم رفیقش تونم می

 دم نمی بزنه حرف عشقش از واسته نبود مرد جو یه که کسی دست به خواهرم رو من گفتم . بهش صورتش تو

 برادرش خاطر به شد حاضر که مردی خواهرم رو به من گفتم . دم نمی ترسو مرد به خواهرم رو من گفتم بهش .

 . دم نمی را بشه قربونی عشقش

 خدایا ، داشت بغض صداش و زد می حرف آروم ، بودم ندیده مستاصل و درمونده اینجوری برادرم رو وقت هیچ

 ؟ باشه اینطوری من سرنوشت باید چرا

 ؟ بشی مردی همچین زن خوای می تو –

 آغوشش تو من آداالن ، کرد خیس صورتم رو اشکام ، انداختم پایین سرم رو و داد تکون منفی علمت به سری

 خوبی داداش ، من میاد اشک چشمات از اگر من تقصیر ، خواهرکم نکن گریه: گفت و بوسید سرم رو و کشید

 ...  نبودم
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 .. شه می درست چیز ، همه نکن ناراحت خودت رو خدا رو ، تو نیست اینطور... داداش نه –

 : گفت و بوسید پیشانیم رو و کرد بلند سرم رو  آداالن

 . شده تنگ مامان واسه دلم خیلی ، ایران ریممی شد تموم ترمت این وقتی -

 . همینطور منم –

 . مونیامی خواب ، دانشگاه بری باید فردا ، دیروقته ، بخواب برو –

 . باشه –

 مامت چند هر کرد می نگاه مارا خیس های چشم با و بود واستاده که افتاد تیارا به نگاهم رفت اتاقش به که آداالن

 . کرد می گریه و بود شده احساساتی اما بود نفهمیده حرفامون رو او و بودیم زده حرف فارسی آداالن و من مدت

 قرار خودم با ، نکنم اذیت آداالن انقدر دیگه تا بشم بیدار خواب از بهتری ی روحیه با دادم قول خودم به صبح

 . زندگیم و درس به بچسبم و کنم فراموش چیزو همه گذاشتم

 .آیلر : گفت متعجب اومد آشپزخونه به وقتی تیارا که کردم درست را چای و شدم بیدار همه از زودتر صبح

 . بخیر صبح سلم –

 ؟ خوبه حالت –

  همیشه از بهتر –

 : گفت و شد آشپزخانه وارد خوبی حال با هم آداالن

 . امروز ما بخوریم ی صبحونه چه -

 . نشست و کشید عقب را دلیصن و

 :گفت و چید میز و کرد کمک من به تیارا

 . بینم می شاد هردوتون رو باز که خوشحالم  -

 . کنید جمع وسایل . خودمون ی خونه گردیم برمی عصر امروز تیارا... ممنون –

 . بخری خان ایرج ی خونه بزرگی به ی خونه روز یه کنم می دعا ، باشه –

 : گفت تیارا ، انداختیم هم به نگاهی آداالن و من اومد اونا اسم تا
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 . بخری رو خونه این از بهتر روز یه امیدوارم بگم خواستم فقط ببخشید -

 . رسونمت می شو آیلر حاضر . خرم می حتما –

 . داداش باشه -

 ، شدیم ارکینگپ وارد وقتی ، شدم همراه آداالن با و وسایلم رو برداشتم و شدم حاضر و رفتم اتاقم به سریع

 دهکشی چادر روش که قدیمیش ماشین سمت به داشت و نبود بود داده هدیه آداالن کامیار به که قشنگی ماشین

 . رفت می بود

 ؟ کو ماشینت اون پس ، داداش –

 خیالم الاقل ، باشه بهتر خودم ماشین کنم فکر: گفت داشت برمی ماشینش رو روی چادر که همینطور آداالن

 . خریدمش خودم زحمت با که راحته

 مون روجلو پارکینگ نگهبان که رفتیم می بیرون پارکینگ از داشتیم ، کرده چیکارش ماشین اون دونستم نمی

 . گرفت

 ؟ افتاده اتفاقی ، سلم –

 . شما به بدمش صبح امروز گفتن و آوردن سوییچ این آقای یک ، فقط :  نخیر نگهبان

 شنگشق شورلت ماشین ، کرد تشکر و گرفت سوییچ ناچارا آداالن ، گرفت النآدا طرف به شورلت ماشین سوییچ و

 . بود شده پارک ساختمان جلوی

 . گذشت کنارش از و انداخت ماشین به نگاهی نیم آداالن

 ؟ بودی داده کامیار پس به ماشین –

 . آره –

 ؟ کردی اینکارو چرا –

 . زدم بدی حرف بهش و صورتش تو زدم ینماش سوییچ عصبانیت وسط ، بودم عصبانی خیلی دیروز –

 ؟ بهش گفتی چی –

،  کردم نمی قبولش وقت هیچ دارید پلیدی ی نقشه چه هدیه این دادن پشت دونستم می اگر گفتم بهش –

 . شکستم بدجور دلش رو کنم فکر
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 :   گفتم و دادم بیرون به نگاهم رو

 . داره فرق سامیار با کامیار خیلی -

 . کرد می اینکارو ، نباید کرد سکوت برادرش خاطر به ماجرا این توی خب ، اما آره –

 : گفت و ایستاد دانشگاه مقابل وقتی تا بود سکوت بینمون حرف این از بعد

 ؟ داری کلس ساعتی چه تا -

 . دوازده تا –

 . دنبالت میام –

 ؟ ری می کجا االن –

 . بدم یلتحو بهشون اتاقم رو کلید و کنم تسویه باید ، شرکت رم می –

 . نگیا بهش چیزی ، دیدی سامیار اگر داداش –

 . دم می قول باشه –

 . ممنون –

 که رفتم می کلسم سمت به داشتم و شدم ساختمان وارد همینکه.  شدم دانشگاه وارد و شدم پیاده ماشین از

 . شد سبز راهم کامیار سر

 . سلم –

 . سلم –

 : گفت و کرد راهم سد دستش رو که بگذرم کنارش از خواستم و

 . بزنم حرف باهات خوام ، می داری کلس دونستم می ، دانشگاه اومدم تو خاطر به فقط امروز -

 . سرکلسم برم باید پس ، دارم کلس دونی می که تو  –

 . نیست خوش حالم بخدا آیلر ، نکن اذیت –

 . رسید می نظر به خسته و بود شده قرمز چشماش گفت می راست ، دوختم چشماش به نگاهم رو

 ؟ بزنی حرف خوای می چی مورد در –
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 . موندن بلتکلیف که دالمون مورد در ، خودت و خودم مورد در –

 . بگذره مدت یه بذار ، بشی خیالش بی فعل کامیار بهتره ببین –

 . حاال همین ، امروز ، همین دیگه نه –

 . دارم کلس من –

 . نکن لج.  بیا راه دلم با بار یه بخدا رو ، آیلر تو  دارم حرف کلی منم –

 . بیرون بریم خب ، بیا خیل –

  بگذرم کلسم کامیار از خاطر به شدم مجبور هم اونروز

 . بزن حرفتو خب: گفتم بنشینیم تا رفتیم می نیمکتی طرف به که همینطور و شدیم حیاط وارد هم با

 . بکنم  کاری نتونستم که افتاد اتفاق سریع اونقدر چیز همه –

 ؟ زنی می حرف چی مورد در –

 ونقدرا ، بکنم باید چیکار دونستم نمی من که گرفت جوابش رو سریع و کرد خواستگاری سریع اونقدر سامیار – 

 ترسو مرد یه من گفت می راست ، آداالن خودم رو بکشم خواست می دلم فقط که بودم عصبانی خودم دست از

 ازت ترسیدم ، می  ترسیدم آیلر می ولی . زدم می بهت دلم رو  حرف و جلو اومدم می نبودم ترسو اگر.  هستم

 بدتر هبیفت اتفاقی ممکنه که بودم نکرده فکر این به ولی شد می تموم گرون دلم واسه خیلی نه این و بشنوم نه

 . شنیدن نه از

  :گفتم  و پایین انداختم سرم رو

 ؟ بود خاطر این به میز به بیدیکو مشت با گفتی و بود شکسته دستت که اونروز -

 . بودمت داده دست از که بودی تو مهم ، نبود مهم دستم ، آره – 

 بهش تونستم نمی.  نشستیم نیمکت روی هم کنار در هردو ، بنشینیم که کامیار خواست و رسیدیم نیمکتی به

 . کشیدم می خجالت ازش جورایی یه چون کنم نگاه

 و بدم خرج به جرات بار یه خوام می خب ولی ، کنم فکر تو به ندارم حق دیگه نم گفت می آداالن که اونطور –

 ؟ کنی می ازدواج من ، آیلر با  نباشم ترسو
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 رفک بهش بودم داده قول خودم به ، نکنم کامیار فکر به بودم داده قول آداالن به ؟ بگم باید چی دونستم نمی

 اون توی حتی ، داشتم کامیار دوست من که بود این حقیقت ، نبود حالیش قرارا و قول این دلم ،  دلم اما نکنم

 به خواست می ، دلم بودم شده خورد شنیدنش با که حرفهای ، بودم برده یاد از هم خانم سهیل حرفهای لحظه

 کارچی ، خدایا بودم گرفته قرار بدی راهی دو بین تونستم نمی ، اما دارم دوستش بگم بهش و کنم نگاه چشماش

 از بعد بود محال بعدم ، بودم کرده قطعی اون با سامیار دشمنی ، دادم می کامیار جواب به اگر ؟ کردم می ایدب

 بی کامیاری که کامیار ، برای اینبار و بپذیرن منو کامیار بازم ی خانواده ، سامیار با من نامزدی خوردن هم به

 بود زیر به نگاهم . کنه ازدواج باهاش جامعه ینپای ی طبقه از دختری نداشتن دوست و داشتن دوستش نهایت

 . اومدم خودم کامیار به صدای با که داد می جوالن ذهنم در افکار این و

 ؟ کنی می فکر چی به...آیلر  –

 . نیست شدنی ، کامیار ، چیزا خیلی به: گفتم و دادم بهش نگاهم رو 

 . نیستن همم م واسه بقیه.،  باهم دالمون که هستیم تو و من مهم –

 .؟ سامیار –

 . بکنه تونه نمی غلطی هیچ – 

 ؟ مادرت و پدر –

 خلف اوالد سال همه این از بعد کنم می فکر ، بپذیرن منو دیگه که خوام نمی یا ، پذیرن می تو با من رو یا –

 امشوناحتر  به من و گرفتن تصمیم م واسه چقدر هر دیگه بسه.  باشم داشته انتخاب حق یه شون واسه بودن

 . چشم گفتم

 . نه االن . بگذره بیشتری زمان بذار –

 . بخوای تو که وقتی هر تا کنم می صبر من . بله بگو من به االن تو –

 : گفت کامیار باز که بودم مردد هنوزم ؟ کردم می باید چیکار ، بگم باید چی دونستم نمی خدایا

 ؟ داری دوستم آیلر هنوزم -

 ندیلبخ ، فقط بگم دروغ بهش تونستم نمی که مورد این در ، همیشه از بیشتر ، داشتم دوستش ، کردم نگاهش

 : گفت و داد جوابم رو  لبخندی با هم او که نشست لبم رو

 . بکن را قضیه قال بگو بله . یه بچزونی منو خوای می که مریضی مگه دیگه خب -
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 باید احااله حاال ، بگم بله که الکیه کردی فکر: گفتم و کشیدم هم در ابروی ، سابق مثل شدمی شوخ داشت بازم

 . بکنی رو  التماسم

 : گفت و خندید گفتم که این رو

 ؟ کنی اذیت خوای می پس آهان -

 . سرکلسم رممی دارم هم دقیقا ، االن –

 : گفت و کشید دستم رو بیرون از کتابم رو که برخیزم خواستم و

 . دارم کارت بشین -

 . آ رهمی دستم از کلسمم نصف همین –

 ؟ داری کلس بسیم محمد استاد با –

 . آره –

 . کنم می ضمانتت رو ، میام  رفیقمه –

 . بگی خوایمی چی بفرما خب –

 . نگو هیچی هیس: گفت و کرد باز کتابم رو اول ی صفحه و آورد بیرون جیبش از خودکارش رو

 ؟ بنویسی خوای می چی –

 . اونور بکن روتو –

 . نویسیب خوای می چی خب –

 . اونور بکن روتو حاال... بخونش بعدا –

 پاشو:  گفت و بست کتابم رو مدتی از بعد ، بنویسه خواد می که چیزی اون تا دادم رو به رو درخت به نگاهم رو

 . بریم

 . بخونم بده خب –

 . بخوونش بعدا –

 ؟ کنی می دکترات رو تموم این کی کامیار تو راستی –
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 . بیا ، حتما تزمه دفاع هفته همین رآخ : گفت و کرد نگاهم

 . بخندم بهت تا میام حتما –

 . بندازی خنده به من رو دفاع موقع بتونی محاله –

 ؟ چی کردم اینکارو اگر –

 . طلبت بستنی یه کردی اینکارو اگر –

 . بستنی یه فقط . زکی –

 ؟ خواستی که چیزی هر اصل –

 :  گفتم و کردم فکر کمی

 ناهار م رو به خانواده و من روز یه و کنی اجاره تفریحی کشتی یه ، سواری کشتی ببری ومن باید . اوووم -

 . کنی مهمون دریا وسط تفریحی کشتی ی عرشه روی خوشمزه

 ؟ چی بندازی خنده به منو نتونستی اگر خب –

 . کنم دعوتت مون خونه توی ناهار یه به رو تو مجبورم من اونوقت خب – 

 . آ باشه تخود دستپخت باید –

 . قبوله باشه –

 . کن درست ایرانی غذای یه ترجیحا پس –

 . کشتی ی عرشه روی اما دم می ترجیح ایرانی غذای منم –

 ایستاده تر عقب من ، کرد باز کلس در و زد در به تقه کامیار چند ، رفتیم کلس در دم تا و خندیدیم هم با و

 . نبینه منو استاد تا بودم

 . شد من متوجه بعد و شد خارج کلس کامیار از دیدن با استاد

 سربه زیر انداختم و آروم گفتم : 

 . استاد سلم -

 . آدالری خانم سلم –
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 کامیار با لبخندی گفت: 

 . سرکلس بیان آدالری خانم دید می اجازه -

ا  –  . بفرمایین حتما

 باز کتابمو نشستن محض به و نشستم و رفتم کلس انتهای به ، شدم کلس وارد من و داد من به کامیار کتاب

 . دیدم را زیبا شعر این که نوشته چی ببینم تا کردم

  آمد آن وقت نگارا) 

  باشی من آن  یکدم که

  آمد جان به تو بی دلم

  باشی من جان تا بیا

 ( آیلرم  دارم دوستت

 یم باز کتابم رو هرزگاهی کلس طول توی... خوندم که بود شعری زیباترین این اما نبودم شعر اهل وقت هیچ من

 . گرفت می وجودم رو ی همه خاصی شوق و کردم می نگاه اولش رو ی صفحه و کردم

 . زد داد گوشم زیر تقریبا و شد نزدیک بهم سر پشت کامیار از دفعه یه ، شدم حیاط وارد وقتی کلس از بعد

 . چرخیدم سمتش به و کشیدم جیغی ترس از

 . روانی – 

 . خندید می بلند بلند اونم

 . داریا مشکل . دیوانه –

 ؟ بود چطور کلس – 

 ؟ فضولی مگه – 

 . فضول گه می ش آینده شوهر به آدم  . ادب بی –

 . شدی پررو خندیدم روت به باز –

 : گفت و خندید کامیار بازم
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 . من مهمون ؛ بخوریم کافی یه بریم بیا -

 . شدی ولخرج بابا نه –

 ؟ کنه خرج کی واسه نهنک خرج زنش واسه آدم –

 . خونه برم باید من –

 .. ببینم بریم بیافت راه ، بیخود –

 :  درآورد منو ادای و

 . خونه برم باید من -

 دانشگاه شاپ کافی وارد همینکه ، کشید می خودش دنبالش منو دوید می که همینطور و گرفت دستم رو و

 کف به کردند شروع بودند شده جمع اونجا و شناختند یکامیار م و من که دانشکده های بچه از عده یه ، شدیم

 ... خواندن را ترکی زیبای ی ترانه و زدن

 . کند جمع را ها بچه کم مدت این توی بود تونسته چطور ، بودم شده غافلگیر واقعا

 . بود ایستاده سرم پشت درست ، کردم نگاهش برگشتم

 ؟ شدی دیوونه –

 . بگیرم جشن روزندگیم  شادی بزرگترین خواستم –

 ؟ کردی جمع را ها بچه چطوری –

 : گفت چشمکی یه با

 . اینجا ریختن ملخ و مور مثل شون همه ، من مهمون همگی گفتم کلم یه نداره چطوری -

 : گفتم و خندیدم

 . تو ی دیوونه -

 : گفت و آورد باال سکوت علمت به کامیار دستش رو

 . هستید من مهمون همگی امروز دوستان -

 : گفت دوستاش زا یکی



                 
 

 

 م .صالحی  | در گرداب  غوطهرمان 

 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            انلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای د 

 

247 

 

 .کامیار  آیلر و نامزدی مناسبت به اونم -

 منشستی میزها گرداگرد همگی بعد دقایقی و رقصیدن و زدن دست به کردند شروع و کشیدند جیغ همه دوباره و

. 

 : گفت بلند صدای با کامیار باز و نشستیم ی دونفره میز کنار کامیار هم و من

 . بده سفارش داره دوست چی هر کی هر -

 . افتخارشون به بزنید: گفت باز دوستانش از یکی

 ؟ شدی دیوونه: گفتم فارسی زبان به آروم من

 :گفت و داد من نگاهش رو به

 ؟ چطور تو ، دارم دوست دیوونگی رو این  -

 : گفتم لبخندی با

 . دارم دوست رو دیوونه توی منم -

 . نخندی بدی قول باید ولی بخونم افتخارت به امروز خوام می  – 

 . خندیدم می داشتم من که بود نگفته هنوز

 . خونم نمی باشه ، بخندی خوای می پس –

 . نبود خوب خوانندگی واسه صداش اصل چون خندیدم می بهش ، خوندن به کرد می شروع وقتی همیشه

 . نخندم کردم سعی

 . بخوون ، نخندم دم می قول باشه –

 پاشا ؟ داری گیتار: گفت شاپ کافی مسئول به کامیار خطاب

 ؟ بخونی خوای می . آره: گفت و داد تکان پاشا سری

 : گفت کامیار باز و کشیدن هورایی یه ها بچه

 . ایرانی زیبایی ی ترانه یه به کنم مهمونتون خوام می -
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 مکثی از بعد ، کامیار رسید دست به تا چرخید دست به دست گیتار ، زدند کف و کشیدن هورا ها بچه بازم و

 شاپ کافی کنار که ارگی با دوستانشون از دیگه یکی و کرد می همراهیش ویلن با هم پاشا نواختن؛ به دکر  شروع

 که بخواند را ترانه این خواست می و زد می را ویگن از بری سیمین وقدیمی زیبا آهنگ.... کرد کامل را اهنگ بود

ا   درسی  نظرم به قشنگ کردم می گوش تر عاشقانه چون اینبار شایدم یا خووند  قشنگ همیشه برخلف انصافا

 برنمی من از چشم که بودم شده نگاهش و صدا محو . نداشتم توجهی من و خوند می قشنگ همیشه شایدم یا

 . داشت

  آری پیکری گل ، بری سیمین)

  آری زیباتری گل و ماه از

  آری افسونگری پری همچون

  من از دگر خواهی چه ، منم رویت ی دیوانه

  من از خبر نداری منم کویت ی سرگشته

)...... 

 دش تموم ترانه وقتی ، کردند می گوش و بودند ساکت همه فهمیدند نمی شعر این معنی اینکه با هم دوستانمون

 . خورد می رقم داشت زندگیم توی که بود لحظاتی قشنگترین . همینطور منم ، زدن کف به کردند شروع همه

 ؟ بود چطور: گفت و نشست مقابلم دوباره بعد و ذاشتگ احترام همه به کامیار پاشد

 . نیست هم بد همچین صدات رسم می نتیجه این به دارم کم کم. ممنون. . بود قشنگ خیلی –

 ؟ خوری می چی. دیوونه: گفت و کامیار خندید

 . بستنی هویج اب –

 . همینطور منم –

 تبریک یکی یکی ها بچه ، داد سفارش خودمان برای تازه بودن خورده و بودن داده سفارش همه اینکه از بعد و

 هک لحظاتی ، زدیم می حرف هم با و بودیم نشسته کامیار هنوز و من اما کردند می ترک شاپ کافی و گفتند می

 . نشد تکرار وقت هیچ دیگه

 گیزند از ، گفت یم ش آینده کامیار از ، زدیم قدم خورده یه دریا کنار کامیار رفتیم خواست به شاپ کافی از بعد

 ... بود کرده انتخاب هم هامون بچه اسم حتی که بود سرخوش ، اونقدر آرزوهاش از ، بسازه خواست می که
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 . دنیا دارم آیلر ، دوست دارم دوست:  زد داد و رفت دریا سمت به خندید می سرخوشانه که همینطور

 . سرش تو کوبیدم کیفم با گفت این رو تا

 ؟ روانی چته –

 ؟ کیه دنیا –

 . جهان ، گم می رو دنیا   -

 . بزنی داد تونی می حاال ، خب آهان –

 . بزن داد گی می حاال کردی خفه نطفه در صدام رو و سرم تو کوبیدی کیلویت صد خورجین اون با –

 . هیکلت کل ، خورجین خورجین گی می کیف به بله بله –

 . خندید می و کرد می فرار کامیار اما ، بزنمش تا دنبالش افتادم عصبانی و

 از بعد ، خونه برم داد نمی کامیار اجازه اما بود شده دیرم اینکه با ، خندیدیم خیلی و بود خوب خیلی اونروز

 روی از که ی حلقه ، کنم انتخاب ی حلقه کرد مجبورم و برد فروشی جواهر یه به من رو ، ساحل کنار گردش

 بیرون فروشی جواهر از وقتی ، بیارن مون واسه تا داد کامیار سفارش و نداشتن موجود کردیم انتخاب ژورنال

 ؟ بریم کجا حاال خب: گفت آمدیم

 . بیرون بیام خونه از نذاره آداالن دیگه کنی کاری خوای می ؛ خونه برم باید کامیار من –

 ؟ دانشگاه رسوند رو تو کی صبح پرت هواس خانم ببینم –

 . رسوندم آداالن خب –

ا احی –  . دنبالت میاد ظهر نگفت بهت آداالن انا

 :گفت و زدم خودم صورت به چک یه گفت اینو تا

 ؟ نزد زنگ موبایلم به چرا .کامیار  شدم بدبخت وای  -

 : گفت لبخندی با

 پیشش اونقدری هنوز ؟ کردی فکر ، چی  زدم حرف باهاش کلی ، زدم زنگ بهش سرکلس رفتی اینکه از بعد -

 . گرفتم ازش خودم تو بزنم ، اجازه حرف باهات نده اجازه که نشدم اعتبار بی
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 ؟ دونه می یعنی –

 . تون خونه رسونمت می خوردیم شام رفتیم اینکه از بعد... آره –

 . وای – 

 . بریم بیفت ، راه پرت حواس ی دختره کوفت و وای –

 . بود عجیب من زندگی ماجرای این ، واقعا رفت ماشینش سمت به و گفت این رو

،  گذاشتیم هم سر سربه و خندیدیم کلی بازم و خوردیم استانبول گرون و شیک های رستوران از یکی توی شام

ا  ساعت  خوش خیلی ممنونم امروز بابت: گفتم ایستاد که ساختمون ، مقابل رسیدیم خونه به که بود 8 تقریبا

 . گذشت

 . بود باهات من مثل جنتلمنی دیگه خب –

 . نتلمنج بابا ، نه هیششش –

 : گفت و خندید بازم

 . بخوابی خوب -

 . خداحافظ.... همینطور هم تو –

 .آیلر :  زد صدام باز که بشم پیاده خواستم

 : گفتم و چرخیدم سمتش به

 . بله -

 . کرد می نگاهم همینطور

 ؟ کنی می نگام اینجوری چرا ؟ چته –

 .آیلر  ببینمت همیشه از بیشتر خواد می ، دلم دارم عجیبی احساس یه –

 . خوردی شام ، زیادی ت کله به زده –

 : گفت لبخندی با

 . نره یادت وقت هیچ این رو ، دارم دوستت خیلی -



                 
 

 

 م .صالحی  | در گرداب  غوطهرمان 

 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            انلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای د 

 

251 

 

 . بخیر شب: گفتم و زدم لبخندی بهش فقط من

 . بخیر شب –

 وبهر  ی دلهره از شدم آسانسور وارد وقتی ، شدم ساختمان وارد تا واستاد اونجا اونقدر ، شدم پیاده ماشینش از و

 می کشتی باهم داشتند آالمان و آداالن ، شدم خونه وارد وقتی ، بودم افتاده طپش به قلبم آداالن با شدن رو

 . خندید می بهشون تیارا و گرفتند

 . سلم –

 جوابم رو داد :  تیارا

  آیلر ؟ کنن می چیکار دارن ببین بیا . سلم -

 ؟ خودمون ی خونه بریم امروز نبود قرار مگه –

 . ریم می صبح همین برای نکردی جمع هنوز وسایلت تو  –

 . . ارومتر شنامی شاکی دستمون از ها ، همسایه ، آالمان آداالن –

 . بشن ناراحت بذار هستیم اینجا که شبیه آخرین که ما درک به –

 برخواست جا زا بعد کردو زمینش پخش و پشتش رو پرید مبل رو از دفعه یه آالمان ، زد می حرف من با داشت تا

 . کشیدن هورا به کرد شروع و

 . هوراا.... کردم فنیشش ضربه باالخره –

 . شد خورد کمرم. تو نگیری درد –

 ... خندیدیم هم با مون همه و

 یه خواست می دلم برد نمی خوابم چون ، نبرد خوابم دیگه و شدم بیدار خواب از که بود 4 ساعت تقریبا صبح

 اموشخ گوشیش من بدشانسی از اما بزنم زنگ بهش تا برداشتم گوشیم رو همین برای رمکامیار بذا سر به سر کم

 . بود

 قاتا از و برخواستم جا از گذشت که یکساعتی ، کردم جمع سر زیر دستام رو و انداختم کنارم میز روی را گوشی

 ودمب نشده بیدار صبح وقت این وقت هیچ ، رفتم تراس به و گذاشتم دم چای آشپزخونه توی رفتم ، رفتم بیرون

 می بیرون دریا پشت از و کرد می طلوع کم کم داشت خورشید ، بودم ندیده صبح وقت این توی ساحل و دریا و
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 فتمر  تراس به چای لیوان یه با ایندفعه و گذاشتم دم چای ، برگشتم داخل به و دادم بدنم به قوسی و کش... آمد

 . ببرم را استفاده ایتنه بودیم اونجا که روزی آخرین از تا

 . شنیدم آداالن صدای که بودم چای نوشیدن مشغول

 . شدی خیر سحر –

 . بود دستش چای لیوان یه هم او کردم نگاهش برگشتم

 . داداش بخیر صبح –

 . بخیر صبح –

 . نشم محروم خورشید طلوع دیدن از هستیم اینجا که روزی آخرین ، گفتم خودم با -

 خیلی مامانم ؛ ندازه می مامان یاد من خورشید طلوع ، ندادم دستش از بودیم اینجا که ایروز  ی همه من ولی –

 دلم کنه می غروب داره خورشید وقتی گفت می. بود بیزار غروبش از عوضش اما داشت دوست خورشید طلوع

 . گیره می

 . شده تنگ ش واسه دلم خیلی –

 . ایران ریم می حتما کنم ردیف کارام رو –

 . بزنیم مادربزرگ و دایی و خاله به سر یه بریم ایران رفتیم ایندفعه آداالن گم می –

 . بشیم ضایع نگیرن تحویلمون بازم خوای می –

 . گرفتا تحویلمون مادربزرگ ولی... گی می راست آره –

 . رفتیم اون دیدن به شاید حاال –

 . ممنون –

 ؟ داری کلس هم امروز –

 . ست فشرده کلسام ، ترم ، آخر آره –

 . رسونمت می دانشگاه تا بیا پس خب –

 ؟ کردی تسویه دیروز –
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 . ندازمش می راه بعدی ماه آخر تا بخواد خدا ، خودم شرکت کارای دنبال رفتم بعدم ، اره –

 ؟ شه می چی بابا تکلیف داداش گم می.  انشالله –

 . شه می زادآ بعد بگذرونه محکومیتش رو ی دوره باید ؟ بشه خواستی می چی –

 . باشه اونجا باید دیگه وقت چند –

 . ملقاتش بریم تیارا با فردا باشه ، یادم دیگه ماه سه – آداالن

 . میاد بدم اون از هنوزم من –

 .آیلر  پدرمونه هست که چی هر مرد اون –

 ؟ اینجوریه پدری کدوم –

 . نزنیم حرف موردش در بیا...آیلر  خیالش بی –

 . باشه –

 خوردن از بعد و شد بیدار هم تیارا ، برگشتیم داخل به بعد و زدیم حرف هم با و واستادیم تراس توی مدتی

 تهنداش مشکلی رفتن برای دانشگاه از برگشتن از بعد تا کردم جمع وسایلم رو داشتم وقت هنوز چون صبحانه

 . باشیم

 رسوند دانشگاه به منو آداالن ، آالمان رسوندن از بعد ، برسونیمش مدرسه به تا شد همراه ما با هم آالمان اونروز

 . رفت خودش و

 ازمب اما بزنم کامیار زنگ به بازم گرفتم تصمیم همین برای داشتم وقت ی دقیقه ده کلس شدن شروع تا هنوز

 . زد می شور بدجور دلم اما شده چی دونستم نمی... بود خاموش گوشیش

 . بود خاموش هم باز و گرفتم کامیار تماس با بازم آمدم بیرون کلس از و شد تموم کلسم وقتی

 اموشخ گوشیشو مدت کامیار اینهمه که نداشت سابقه وگرنه افتاده بدی اتفاق حتما که بودم شده مطمئن دیگه

 . کنه

 یم وقت اول صبح کامیار همیشه ، شرکتشون به زدم زنگ ، گذشت م کله از فکری دفعه یه که بودم فکر توی

 . بفرمایین بله:  شنیدم منشی صدای تماس دومین از بعد. تشرک رفت

 ؟ کنم صحبت کامیار رفعت مهندس با تونم می . بخیر روزتون ، خانم سلم –
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 ؟ شما بخشید می –

 . بدم خبر بهشون کلسشون مورد در بودن گفته هستم دانشگاهشون کلسیایهم از من –

 . نیومدن هنوز ندارن . یعنی تشریف ایشون –

 . خانم ممنون خب... آهان –

 شده حرفش سامیار یا ش خانواده با شاید زدم می ؟حدس شده چی فهمیدم نمی ، کردم قطع را تلفن کلفه

 ، برگشتم خونه به بعد و موندم منتظرش دانشگاه توی مدتی ، خوردم می حرص داشتم بابت همین از و باشه

 .آیلر : گفت و اومد سمتم به دید منو تا خورد می حرص و زد می قدم داشت که تیارا شدم خونه وارد وقتی

 ؟ پریشونی اینطوری چرا ؟ شده چی –

 ؟ بودی کجا –

 . خب بودم دانشگاه –

 ؟ دیدیش کامیار هم –

 ؟ تیارا شده ، چیزی بود نیومده دانشگاه خودشم ، خاموش تلفنش ، نه –

 . رفت سریع ، خیلی  زد زنگ بهش یکی ، خودمون خونه ببریم وسایل که بود اومده ، آداالن  نه –

 ؟ نه یا کامیار دیدم پرسیدی چرا ؟ شده چی نپرسیدی خب –

 . بود گفته بهش چیزی کامیار یه مورد در بود زده زنگ بهش که اونی اینکه مثل ، اما نشیا نگران –

 البد ، نشده چیزی: گفت روم و  به رو نشست تیارا ، زمین رو نشستم و شد شل پاهام ، سرم رو شد خراب دنیا

 . شده حرفش ش خانواده با

 ادد نمی جواب ، گرفتم آداالن ی شماره و آوردم در کیفم از گوشیم رو سریع و کردم نگاه تیارا به بر و بر لحظاتی

  پیچید گوشی توی ش گرفته صدای باالخره تا زدم زنگ بهش بار چند ،

 ؟ افتاده اتفاقی کامیار چه برای ؟ شده چی ، داداش داداش الو –

 ...کامیار : گفت شد می شنیده چاه ته از انگار که صدای با

 :  زدم داد و شد سرازیر چشمام از اشک
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 ؟ کامیار اومده سر بلیی چه داداش ؟ شده کامیار چی -

 آیلر  –

 ریادف باز و کنه می گریه داره چی برای فهمیدم نمی ؛ پیچید گوشی توی ش گریه صدای و شد شکسته بغضش و

 ؟ شده کامیار چی.... آداالن:  زدم

 . کامیار کشتن....کامیار ... کا: ...گفت بریده بریده

 همچین مغزم.... کامیار کشتن ؟ گفت چی ، بودم مونده مبهوت ، شنیدم می که بود ش گریه صدای هق هق باز و

 . همیشه از تر مسخره ،  بود مسخره شوخی یه حتما ، این پذیرفت نمی را جمله ی کوتاه اما سنگینی 

 .کامیار  به بده ، گوشیو نکن شوخی من با آداالن:  زدم فریاد گوشی توی

 . کرد می گریه داشت هم تیارا

 : گفت باز آداالن

 . کشتن بسفر رود کامیار کنار آیلر  ، دیشب بود شوخی کاش -

 چرا ، کامیار بمیره که بود نممک مگه شد می تکرار ذهنم توی مدام آداالن حرف و کشید می سوت داشت مغزم

  ؟ چی برای ؟ بکشنش باید

 :  گفت بهم که شبی همون ، داشت حقیقت که بود تلخی کامیار واقعیت مرگ

 طلوع ، کامیار بود زندگی آخر شب ، شب همون .آیلر  ببینمت بیشتر خواد می دلم ، دارم عجیبی احساس -

 اینطوری بود تونسته کی. ندید وقت کامیار هیچ ، مبود برده لذت دیدنش از من صبح امروز که خورشیدی

 ؟ بندازه رودخانه توی جسدش رو و کنه کامیار پاره قلب چاقو با وحشیانه

 ؟ کنم باور تونستم می چطور بود سخت باورش ، بود دروغ کاش که حقیقتی ، بود سنگینی شوک

 بهم هک بودم شده کسی پوش سیاه ، ارهد دوستم بود گفته بهم که بودم شده کسی پوش سیاه که بودم من این

 ؟ چی برای ، آخه رحم بی روزگارت چقدر خدا ، ای بسازه من با ش رو آینده خواد می بود گفته

 . بود روز یه فقط عاشقیش از من سهم که کسی سپردن خاک به برای قبرستون به بودم اومده که بودم من این

 هم با  دریا کنار که قرارای و قول اون ی همه خیال بی ، بود شده چیز همه خیال بی و بود خوابیده آروم چقدر

 همون از اینم بگو ، پاشو پاشو خدا رو ، کامیار تو بسازه خواست می که بود شده ی آینده خیال بی ، گذاشتیم
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 پاشو مادرت خاطر به ؛ نه من خاطر ، کامیار به دروغ چیز همه بگو ، پاشو داشتی همیشه که ایه مزه بی شوخیای

 خدا رو ، تو ، کامیار پاشو بیاره طاقت مرگت رو تونه می چطوری ؛ نیاورد طاقت مادرت بری اینجا از خواستی می .

 خندونمب دفاع موقع رو تو خوام می بودم گفته ، بیام باید بودی ، گفته  تزته دفاعیه هفته کامیار آخر پاشو ، پاشو

 ..کامیار ...  بندازی گریه به منو تو هفته آخر نبود قرار معرفت ، بی

 تنشذاش می سرد گور توی داشتن که بود کامیار من این ؛ اومدم خودم به کنندگان تشییع صلوات گرم صدای با

 شونالتماس ؛ زدم فریاد ، کردم ، گریه رسوندم اونا به خودم رو و کندم زمین از ، پا بکنن اینکارو ذاشتم می ، نباید

 به نذاشت . آداالن کرد پرتم عقب ، به جلو برم نداد اجازه ، سامیار سامیار ، اما ببینمش دیگه بار یه بذارن کردم

 . گرفتم و بخورم زمین

 ؟ ببینمش ذارن نمی ، چرا بودی رفیقش بهترین ، تو ، داداش ببینمش بذارن بگو خدا ، تورو خدا تورو آداالن –

 :  زدم فریاد و

 . ببینمش بذار خدا رو تو ، سامیار ببینمش ، بذارید ارهد ، دوستم دارم دوستش من نامروتا آخه -

 . ببر اینجا از خواهرتو کن جمع: گفت آداالن به وخطاب اومد طرفم به همیشه از نامردتر سامیار اما

 ... ببینمش بذار خدا رو تو سامیار –

 دبو قبر داخل که کن قبر به و رسوندم قبر خودم رو به و انداختم کنار ، سامیار  پوشوندن می قبر روی داشتن

 :  کردم می التماس

، من باهاش حرف دارم ، ما یه دنیا حرف  ببینمش بذار خدا رو ؛ تو ندیدمش ، من ببینمش بذار خدا رو تو اقا -

 با هم داشتیم ، ما تازه همدیگه رو پیدا کردیم ، تو رو خدا کامیار به من پس بده ...

 :  زدم داد سرش و آداالن ی سینه تخت کوبیدم مشت با برگشتم ، کرد بلندم قبر کنار از و آمد جلو آداالن

 ؟ بمونم پیشش نمیذاری کامیار ، چرا پیش برم خوام ، می داداش کن ، ولم کن ولم -

 سخی  صورت با و گرفته محکم دستام رو ، برد درختی طرف به و کشید بیرون جمعیت بین از من رو سختی به

 . باش ، آروم خدا رو یلر توآ:  کرد می التماسم اشکش از

 ذارن کامیارم رو می ، دارن گیرن می ازم قلبم رو ی همه ، دارن کن کاری ، یه مامان روح به رو تو داداش – من

 ... آداالن.... بگیر جلوشونو ، برو .برو... نیستی رفیقش تو ، مگه قبر توی
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 جون که بودم کرده گریه اونقدر چند روز این توی ؛ کشیدم می نفس داشتم سختی ، به اومد درنمی نفسم

 تزش دفاعیه روز ، امروز کردن دفنش که روزی تا بودن کامیار کشته که روزی از بود گذشته روز چهار ؛ نداشتم

 (  . بود درآورده رو همه اشک رفتنش با او اما بخندونم او رو من بود قرار که روزی . بود

 انداخت بهش نگاهی نیم علی ، کرد اشکش رو پاک و چرخاند بیرون طرف به روش رو  و بست را دفترچه محمد

 : گفت و

 ؟ خوبه حالت -

 . خوبم –

 . بخوریم بگیرم چیز یه واستم اینجا بذار –

 . برسیم مونده خیلی –

 . رسیم می دیگه ی دقیقه بیست تقریبا نه –

 : گفت و ایستاد نبود کم هم تعدادشان شمال مسیر در که راهی بین رستوران و مغازه مقابل علی 

 ؟ خوری می چی -

 . کافیه معدنی آب یه –

 . بخوره ت کله به بادی یه شو پیاده –

 آسایشگاه با موبایلش با و شد پیاده ماشین از و گذاشت داشبورد روی را دفترچه هم محمد ، شد پیاده که علی

 . داد جواب بخش رستارپ که بود زنگ دومین با.  شود آیلر باخبر روز و حال از تا گرفت تماس

 . بفرمایین بله –

 . هستم نیکان دکتر ، خانم بخیر روزتون ، سلم –

  ؟ چطوره حالتون... دکتر اقای سلم –

 ؟ کیه االن شیفت ، سرپرستار ممنون –

 . هستن فیاض خانم –

 . کنم صحبت باهاشون خوام می بدید بهشون رو گوشی –
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 . دکتر آقای چشم –

 ؟ هستین خوب دکتر آقای سلم: گفت و گرفت را گوشی فیاض خانم بعد لحظاتی

 ؟ حاله چه آیلر در ، فیاض خانم.. ممنون سلم –

 . نیست طوریش ، خوبه: گفت مکث کمی با فیاض

 ؟ افتاده اتفاقی –

 . اتاقشه توی ، خوبه ، نه نه –

 . فیاض خانم کردی نگرانم –

 خوبه . ش؟ آیلر حال دکتر اقای بشید نگران باید چرا –

 . خداحافظ... خب بسیار –

 . آمد خودش به علی صدای با که بود رفته فرو فکر به ؛ کرد قطع را تلفن و

 ؟ دلباخته کنی می فکر چی به –

 . داد جوابم رو جوری یه فیاض خانم ،  آیلر بپرسم حال سایشگاه زدم زنگ: گفت و داد علی به را نگاهش

 ؟ شده چی گم می بهت بخور اینو بگیر: گفت و گرفت محمد طرف به  ی آبمیوه علی

 ؟ شده چی –

 . نگن بهت گفتم من ، نیست مهمی ، چیز گرفتم تماس سرگرد با االن –

 . دیگه بزن حرف د ؟ چی رو –

 . زده خودکشی به دست آیلر دیشب –

 ؟ چی –

 . خوب حالش االنم ، دادن نجاتش زود –

 ؟ چطوری –

 . زنن می رگ یا خورن می قرص یا ، کنن می خودکشی چطوری اصوال دخترا –



                 
 

 

 م .صالحی  | در گرداب  غوطهرمان 

 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            انلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای د 

 

259 

 

 ؟ کرده آیلر چیکار –

 . خوبه حالش هم االن ، دادن نجاتش ، زود خورده قرص – علی

 . برگردیم ،  باید خدا ای: گفت و کشید موهایش به دستی عصبی محمد

 هب ، درضمن اومده آداالن سر بلیی چه بفهمیم باید ؟ افتاده مازندارن توی افتاده اتفاقی هر ، برگردیم کجا –

 مبرسی ، وقتی کردن شروع رو جستجو و شدن اعزام منطقه اون به مازندران پلیس نیروهای گفت زدم زنگ سرگرد

 . میاریم دست به خوبی اطلعات

 . بریم شو سوار پس خب –

 ؟ مونده ازش دیگه ، خیلی بخوون شو بقیه: گفت کرد حرکت وقتی علی و شدند ماشین سوار هردو

 . صفحه چند فقط –

 . بخوون پس –

 . خواندن به کرد شروع و کرد باز را دفترچه باز محمد و

 ونهخ توی حتی بگیرم آروم ی لحظه تونستم نمی من ولی ، برد خونه به من رو بیداد و داد و با سختی به ) آداالن

 یول کنم باور که خواستم نمی ، شد نمی باورم جورای یه ، کردم می گریه فقط و بودم کرده گز اتاق از ی گوشه ،

 ... داد نمی تغییر چیزی رو من نکردن باور

 یرهخ دریا به و بود نشسته تراس توی من ، شد زده آپارتمان زنگ که کامیار بود خاکسپاری مراسم از بعد روز یک

 خانه زنگ وقتی . بود خاموش که تلویزیونی به زد می زل ساعتها و نشست می پذیرایی توی هم آداالن ، بودم

 . پلیس... آداالن: گفت آداالن به خطاب و داخل برگشت و کرد باز درو تیارا ، شد زده

 . رفتم آداالن کنار به ، در جلو رفت آداالن ، آمدم داخل به حرف این شنیدن با

 ؟ آدالری آداالن اقای ، سلم –

 . هستم خودم بله –

 . پلیس ی اداره اریدبی تشریف توضحیات یه سری  برای باید شما –

 ؟ چی برای –

 . هستید قتل به مظنون شما . کامیار رفعت آقای قتل با رابطه در –
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 ... کامیار بود قتل به مظنون آداالن ، بزنند حرفی همچین تونستن می چطور ، شد نمی باورم

 آداالن ناباور گفت : 

 . بود من دوست کامیار بهترین ؟ حرف این چی یعنی -

 . بیاید ما با و بشید حاضر لطفا –

 . چشم –

 ونبیر  اتاقش از آداالن وقتی... کردم می نگاه پلیسارو زده بهت من و بردارد را کتش تا برگشت داخل به آداالن

 . گردم برمی زود ، من باش ها بچه مراقب تیارا: گفت تیارا به خطاب آمد

 . داداش: گفتم و گرفتم کتش رو که رفت می داشت

 . گناهم بی من آیلر ، نباش نگران: گفت و ردک نگاهم برگشت

 . داداش  دونممی –

 . باش خودت مراقب –

 ادربر  از که رفیقش بهترین قتل به مظنون شد برادرم سادگی همین به ، رفت پلیس مامورای با و گفت این رو

 . بود نزدیکتر بهش

 که دادند نشون اینطور بودند داده پلیس به شپدر  و سامیار که مدارکی و دالیل با بعد و بود شده مظنون آداالن

 تهپذیرف زد می حرفی هر اما کرد می دفاع خودش از آداالن ، کامیار داشته قتل ی انگیزه که بوده کسی تنها آداالن

 . کردند کامیار می قتل به محکوم آداالن داشتن راحتی به بود شده بدی اوضاع ، شد نمی

 داالنآ وکیل گیریای پی با اما نبود پذیرفته بوده خونه آداالن شب از موقع اون مبودی گفته هم تیارا و من شهادت

 اومده خونه به هفت  ساعت آداالن داد می نشون که ساختمانمان ی بسته مدار های دوربین فیلم گیری پی با و

 تانهسرسخ سامیار چند هر ، شد تبرئه و پیدا کرد تغییر آداالن نفع به اوضاع  نشده خارج آپارتمان از اون از بعد و

 : گفت و آمد طرفش به شد تبرئه آداالن وقتی و شده کشته آداالن دست به برادرش که داشت اعتقاد مسرانه و

 .. گذرم نمی خونش از سادگیا این به بدون پس ، کشتیش تو که مطمئنم... کشتی تو برادرم رو -

 : گفت و داد من به خشمش از پر نگاه و

 . سراغتون میام.،  تو از همینطور -
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 ی اندازه به هم روز50 این ، بود کامیار گذشته مرگ از که بود روز 50 که برگشت خونه به و شد آزاد آداالن وقتی

 دست از درد... ترس و بود درد ش دقیقه هر چون بنویسم درموردش این از بیشتر نتونستم من و گذشت سال50

 . آداالن دادن دست از ترس کامیار و دادن

 رفتمی فکر به و نشست می گوشه یه یا و چرخید می خونه توی ، کرد نمی کاری هیچ ، بود شده آزاد که روزی از

 بیرون رفت می تنهای شبا هم ، گاهی کشید می سفیدی به ش شقیقه موهای ،  بود داغون ، بود ناراحت خیلی ،

 .کامیار  پیش رفت می ، ره می کجا دونستم می ،

 پشت بعد دقیقه چند رفت بیرون خونه از وقتی ، بود یازده ساعت برم دنبالش به کردم قصد که هم اونشب

 . رفتم سرش

 ، بودن مهم آداالن برای اما بود دور خیلی ما ساختمان تا که قبرستونی ، رفت قبرستون سمت به و افتاد راه پیاده

 . نشه من متوجه بودم مراقب و رفتم می ازش کمی ی فاصله با

 شکسته اینجوری وقت هیچ برادرم رو  ، بود برده فرو جیبهایش در را دستانش و بود انداخته زیر به سرش رو

 اینجا کامیارم چطوری... حشتناک و بود تاریک ، رسید قبرستون به روی پیاده ی دقیقه 45 از بعد ، بودم ندیده

ر کامیا قبر ، کنار بریزم اشک ادنشد دست از غم توی داشتم دوست ولی بود بریده امونم رو اشک ، کرد می سر

  کردن گریه به کرد شروع بلند بلند و گذاشت قبر روی سرش رو بعد و افتاد زانو به ، رسید که

 بلند اینطوری چیزی هر از فارغ اینطوری که مردی این ، کردم می گریه آروم و نشستم درختی کنار تر عقب من

 حاال اما ستادوامی محکم مشکلی هر جلوی که من محکم برادر ، من رغیو برادر ، بود من برادر زد می زار بلند

 تمبرخواس جام از باشم هاش گریه شاهد اینطوری نداشتم ، طاقت بود شکسته او رو  ، رفیقش مرگ ، بود شکسته

 .آیلر : گفت اش گریه هق هق میون در ، گذاشتم اش شانه به دستم رو وقتی ، رفتم کنارش به و

 . بودم آمده او با جا همه که بود فهمیده

 . داداش جونم –

 فقط و گذاشت م شونه روی سرشو ، شدم می برادرم دردای مرهم باید من اینبار ، کرد نگاهم و کرد بلند سرشو

 . بود شده خیس چشماش اشک از لباسم که کرد گریه اونقدر ، کرد گریه

 وجل ، که کرده گیر گلوم توی بزرگ ی غده یه گاریان: گفت و برداشت ام شونه روی از سرشو شد آرومتر وقتی

 ... نفسم رو گرفته

 . کنی می اذیت خودتو اینجوری نیست راضی کامیار هم بخدا ، داداش برم قربونت الهی –



                 
 

 

 م .صالحی  | در گرداب  غوطهرمان 

 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            انلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای د 

 

262 

 

 مششناخت دیر  که سوزه می دلم ، بیفته اینجا به گذرش سن این توی که کامیار نبود حق آیلر ، سوزه می دلم –

 ی شنونده و مونس همیشه اما بود پردرد دلش سالها این ی همه ، توی دادم دستش از زود که هسوز  می ، دلم

بود  خان ایرج پسر اینکه با ، پام جلو ذاشت می حل راه ، شدم می آروم زدم می حرف ش ، واسه بود من دردای

 م واسه مشکلی که روزای،  نداد نشون من از برتر وقت هیچ خودشو اما زد می قارون ثروت به طعنه ثروتش و

 می گفت بهم روز یه.  رفیق بهترین....بود رفیقم... ذاشت نمی تنهام شد نمی حل مشکلم تا ، اومد می پیش

 مک هیچی رفاقت این توی خودش که ، الحق بیاره کم جلومون برادری پیوند که باشیم رفیق هم با اونقدری خوام

 ، بدم جوابش رو خواستم نمی ، زد زنگ بهم دانشگاه از تسویه یبرا شرکتشون بودم رفته که ، اونروز نذاشت

 داره برادری که پیوند رفاقتی ، آداالن بشه خراب رفاقت این نذار:  نوشت و داد بهم پیام یه ، ندادم جوابش رو

 . میاره کم جلوش

 : گفتم و زدم زنگ بهش

 مخود دل برای ، تو برای نه ، کنم جبران خوام گفت می و بشه تموم حرفم نذاشت . رفاقتت تو کردی نامردی -

 همه با... دلم ی همه با... خوامش می آداالن گفت... بزنم آیلر حرف با بدی اجازه امروز یه خوام می ازت .

 خیالم گفت ، دادی می نشون خودتو ، وامیستادی برادرت جلو خواستیش می اگر گفتم بهش...  وجودم ی

 . جونم پای تا وامیستم پاش ، منه با دلش اونم دونم می که حاال ، دخوا نمی آیلر منو که بود این

 خودت گفتم که داشتم اعتماد بهش اما بودم دلخور ازش ، داشتم اعتماد بهش ، بزنم بهش که نداشتم حرفی

 . رفیق کنم می سربلندت بخدا ، موال به نوکرتم گفت ، گفتم که اینو.  خونه آیلر برسون

 : گفت و گذاشت قبر روی سرشو باز آداالن

 ..خونش رو  ریزم ، می نشست تو قلب توی چاقوش که نامردی اون کنم می پیداش کامیار بخدا -

 جیرک صدای جز نبود صدایی هیچ که ساکت اونقدر بودیم، ساکت و بودیم شده آروم هردو گذشت که دقایقی

 به هک شنیدیم های قدم از صدای فعهد یه که ، شکست می قبرستون انگیز وهم سکوت جیرجیرش با که جیرکی

 اونقدری ، فضا برخاستیم جا از هردو ، چسبیدم آداالن بازوی ترسم از و بودم ترسیده ، شد می نزدیک اونجا

 . دیدیم می آمد می جلو که کسی ی سایه اما شد نمی دیده کسی که بود تاریک

 ؟ هستی کی ؟ اونجا کیه –

 . ایستاد آمد می جلو داشت که کسی

 ؟ گفتم چی نشنیدی –
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 دنبال به بودم ترسیده چون منم و رفت دنبالش به هم آداالن ، فرار و دویدن به کرد شروع آدم اون یکباره به و

 گاهن ماشینی شدن دور به و بود ایستاده که بود آداالن ، نبود کس هیچ ، شدیم خیابان وارد ، وقتی دویدم آداالن

 . کرد می

 . بود  بنز یه –

 . داره  بنز سامیار ، بوده سامیار شاید –

 ؟ اینجاییم چرا که کرد می پا به صدا سرو جلو اومد می بود سامیار اگر –

 ؟ بوده کی پس خب –

 .آیلر  بریم بیا... دونم نمی –

 . شکستم سکوت این من که بودیم ساکت هردو افتادیم راه به خونه سمت به پیاده آداالن با

 . آداالن –

 . جونم –

 . ایران ریمب –

 . شده تنگ دلت –

 بود روزی چه کردن می کامیار دفن که اونروزی آداالن دونی می... گرفته اینجا از دلم هم شدم تنگ دل هم – =

 ؟

 ؟ بود روزی چه ، نه –

 . بود تزش ، دفاعیه داشت دفاعیه کامیار اونروز –

 : گفت و کشید آهی آداالن

 زتت این با تو آخر گفتم می بهش ، کرد می ول شرکت توی کارش رو ، شتز  رو کردن کار ی بهانه به که روزای -

 گفت می بهم وقتی و شه می تموم روزی یه جون آدی نخور غصه:  گفت می و خندید می.  کشی می مارو

 . زدم می کتکش حسابی وگرنه کنه فرار دستم از باید دونست می خودش که ریختم می هم به چنان آدی

 . بذارم دانشگاه اون توی پا خواد نمی دلم ، نیست اون که حاال.. داشت هوام رو  لیخی دانشگاه توی –
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 وقتی.. گردیم برمی و کنیم می عوض هوایی و آب یه ایران ریم می .. کنی تموم درست رو باید ، که شه نمی –

 . کنی می تموم درست رو برگشتیم

 . باشه –

 ... برد خوابم زود همین برای بودم خسته خیلی ، گذشت می صبح سه از ساعت که رسیدیم خونه به وقتی

 و بابا آزادی بعد و ش خونه فروش و جایی جابه خاطر به اما ریم می ایران به که بود داده قول آداالن اینکه با

 داپی پیگیر دونستم می هم مدت این توی کشید طول ماهی پنج ، کار برای بابا واسه مغازه یه کردن پا و دست

 که بودیم فهمیده هم شرکت کارمندای از یکی طریق از و دور دورا ، بردنمی جایی به راه کامیار اما قاتل کردن

 نگرانش خیلی ، کرده پیدا مشکل قلبش و کشیده بیمارستان به کارش زیاد تابی بی و گریه خاطر به خانم سهیل

 داشته بدی رفتار باهام سامیار ممکنه گفت یم و داد نمی اجازه آداالن اما بزنم سر بهش خواست می دلم و بودم

 .(  بزنیم سری مادرمون به و بریم ایران به تا گرفت بلیط ایران برای آداالن بعد از چند ماه باالخره  .. باشه

 ؟ خونی نمی چرا ؟ شد چی: گفت علی بست که را دفترچه محمد

 . شد تموم –

 ؟ شد تموم چی یعنی –

 ؟ کامیار کشته کی کنی می فکر تو علی . نوشته همینجارو تا یعنی –

 . ننوشته ایران اومدن که ماجراهای ، بابا ای –

 ؟ مظنونی کی کامیار به قتل توی تو ، ندادی من رو  جواب خب.. نکرده وقت البد –

 . سامیار –

 ؟ چی: گفت متعجب محمد

 چندان ش خانواده با سامیار ی طهراب پیداست که اینطور ، گم می آیلر نوشته که چیزی اون حسب بر البته –

 دن می اهمیت بیشتر اون به خونه توی کرده می فکر چون داشته حسادت کامیار هم به جورایی یه و نبوده خوب

 کامیار جواب خواستگاری به زنه می هم به سامیار با آیلر نامزدیش رو  که روزی همون فردای درست اینکه دوم و

 . بشه برادرش به نسبت سامیار ی کینه باعث تونه می همین و ده می مثبت

 . بکشه خودش رو برادر تونهمی کی ، بوده برادرش باشه چی هر ولی –

 ؟ بود چی افتاد اتفاق زمین ی کره روی که جرمی اولین دونی می جان محمد –
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 . کشت هابیل ، قابیل: گفت و کرد مکثی محمد

 . قتل های پرونده اینجور از پر دادگاه بعدم. . قتل و برادرکشی جرم ، آ ره – 

 : گفت و داد بیرون به نگاهش رو محمد

 . بود ترسیده ازش ، آیلر خیلی بود کینه و بغض از پر چشماش دیدمش که باری اون یه -

 . شده ربوده رفعت سامیار چون ، هست ماجرا این توی هم ی دیگه کسی دست که اینه هست که چیزی ولی –

 . نآداال از غیر به کسی –

 . نه یا آوردن دست به اطلعاتی سامیار دوست اون مورد در نپرسیدم سرگرد از... آره –

 دش چی خب: گفت محمد ، کرد قطع را تلفن وقتی بعد مدتی ، گرفت تماس سرگرد با و برداشت را موبایلش و

 ؟

 ایران وارد سامیار همراه به ، آمریکاست مقیم و نداره ی سوسابقه هیچ ایران توی ، رضایی کامران کاملش اسم –

 هیچ حاضر حال در االن و رفته اهواز به پروازی با که سامیار شدن ربوده از قبل روز تا بوده اون با گویا و شده

 . ندارن اهواز توی اقامتش محل از اطلعاتی

 ؟ کنه کامیار پیدا قاتل ردی از هیچ نتونسته ترکیه پلیس چطور . عجیب –

 . کرده می کار شده حساب و بوده بلد خوب کارش رو طرف چون –

 . بودند شده شهر وارد تقریبا

 ؟ بریم باید کجا االن دونی می –

 . کنیم ملقات باید میثمی سروان ، مازندران آگاهی ی اداره –

 با و شدند اداره وارد هردو ماشین پارک از بعد کردندو پیدا مازندران اگاهی ی اداره زود خیلی جو و پرس کمی با

 . رفتند میثمی سروان اتاق به نگهبان افسر راهنمایی

 . شدند وارد و زد در به تقه چند  علی

 . میثمی سروان –

 : گفت و برخاست جا از جوان سروان
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  بفرمایین ، سلم -

 . هستم نیکان سروان من ،  سلم –

 . بودم منتظرتون بله –

 : گفت و شد آشنا هم محمد و علی با شخود معرفی وضمن داد دست هردو با و آمد سمتشان به و

 . بنشینید بفرمایین -

 . تهران برگردیم سریع ، باید بریم میشه اگر –

 . خواید می شما طور هر ، باشه –

 رد رانندگی برای مناسب و بود بلند شاسی تویوتا که پلیس ماشین با ایندفعه و شدند خارج اتاق از سه هر و

 . عقب صندلی محمد و بودند نشسته جلو علی و میثمی سروان ، دافتادن راه به کوهستانی ی جاده

 ؟ کنن پیدا نشونی و رد تونستن االن تا نیروهاتون –

 منحرف شیبی کمی ی دره سمت به جاده از که سواری ماشین جنگلی فرعی ی جاده یه توی ، خوشبختانه بله –

 های قاچاقچی که قبل وقت چند تا ،حتی نداره یآمد و رفت که طوریه منطقه متاسفانه ، کردن پیدا رو بود شده

 . دونن نمی مناسب اونجارو هم اونا دیگه کردن می استفاده ازش چوب

 ؟ چرا –

 ولی نبوده بد االغ و اسب تردد برای چون کردن می استفاده ازش قبل محلیا و نیست رو ماشین اصل جاده -

 . کنن می استفاده ها جاده اون از محلیا شده احداث دیگه جاده وقتی از

 . بوده بودنش نامناسب و جاده خرابی خاطر به اونا ماشین شدن منحرف پس   -

 . شده انحرافش باعث که کرده شلیک ماشین به شکاری ی اسلحه با نفر ، یه نه   -

 ؟ نکردید پیدا مرد یه جسد از نشونی و رد ، نبود ماشین توی مرد یه   -

 . شده یختهر  خون ماشین توی اما ؛ نبود هیچی   -

 ؟ رسه می کجا به کجا از جاده اون  -

 ی دیگه اصلی ی جاده یه به جایی یه دوباره و شه می منحرف اصلی ی جاده از جنگل وسط از جاهای از   -

 . میشه وصل
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 . بر میون جور یه یعنی -

 . دقیقا -

 : گفت باز علی که بود ساکت هم محمد ، رفت فرو فکر به علی

 ؟ نکردید پیدا چیزی مدرک هیچ ماشین توی -

 . بودن کرده کرایه تهران توی موسسه یه از و بوده ای کرایه ماشین –

 ؟ نبود ماشین تو ی دیگه چیز هیچ . دونم می این رو  –

 . نبود هیچی ، نه –

 . ایه حرفه طرف –

 ؟ باشه زنده آداالن وارد بحث شد و گفت : ممکنه محمد

 . ودنرب سامیار مثل اونم ، شاید گفت :  شاید علی

 ؟ چی برای و باشه کرده اینکارو ممکنه کی گفت : خب  محمد

 . کنیم پیدا ما باید جوابش رو  که سوالیه :  این میثمی

 هب ساعت نیم و شدند جنگلی ی جاده وارد و رسیدند جنگلی ی منطقه به رانندگی ساعت نیم از بعد تقریبا

 میثمی بعد و رفتند جلو بود امن که جاده از قسمتی تا فقط ماشین با ، شد می جدا جاده از که فرعی راه همان

 . دشدن پیاده نفر سه هر و کرد پارک بودند آمده منطقه به جستجو برای که پلیس های ماشین دیگر به نزدیک

 . کنن می تجسس دارن هنوز :  نیروهاتون علی

 . کنن سستج ماشین اون اطراف کیلومتری 10 ی محدوده تا باید حداقل ، : بله میثمی

 . کرده آیلر فرار و بکشه برادرش آیلر و خواسته می که بوده کسی : علی محمد

 ریخته ماشین توی خون گن می که اونجایی از و باشه کرده فرار ، شاید   باشه نشده ربوده اگر هم : آداالن علی

 ؟ نبوده زخمی کردن پیداش که ، آیلر موقعی بوده زخمی احتماال

 . نداشته  باشه گلوله  از که زخمی ولی ودهب : زخمی محمد

 ؟ گفته چی افتاده اتفاقی چه اینکه مورد در خانم : اون میثمی
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 . نزده حرف کام تا الم کردن پیداش گیلن جنگلبانای که وقتی از خانم : اون علی

 ؟ الل : یعنی میثمی

 حرف بزنه . خواد کهنمی ، شده وارد بهش حادثه این توی که شوکی خاطر : به محمد

 . : آهان میثمی

 کرده گیر درخت دو میان جاده کنار شیب کم ی دره در ماشین ، رسیدند حادثه محل به روی پیاده مدتی از بعد

 . بود

 . بندازم نگاه یه رممی من باشید همینجا : شما علی

 . نیست ماشین توی خاصی چیز هیچ ، کردم بررسی کامل قبل : من میثمی

 . بندازم نگاه یه فقط ، نمدو: می علی

 ماشین داخل و زد چرخی ماشین دور دورتا ، رساند ماشین به خودش را و رفت پایین را دره شیب احتیاط با علی

 . محمد و سروان میثمی پیش برگشت بعد و نشست

 . شده گیلن جنگلهای ی محدوده وارد که رفته شرق سمت به شده پیاده ماشین از : آیلر وقتی علی

 . : درسته میثمی

 که دهرانن سمت به شده پیاده ماشین از وقتی کرده می رانندگی آداالن که بگیریم این بر فرض اگر : یعنی علی

 و ریخته فرمون پایین قسمت روی که خونی و خورده شیشه به گلوله که جهتی به توجه با ، میاد باشه برادرش

 . خورده گلوله آداالن که تگرف نتیجه شه می ماشین توی ی گلوله هیچ نبودن

 . وردهخ راستش کتف به احتماال بگیریم نظر در که رو راننده به اثباتش و شیشه از گلوله ورود ی : زاویه میثمی

 که شهمی معلوم دیده ضرب داخل از شیشه چون ، ولی باشه مرده گلوله اون اثبات با تونه نمی : پس علی

 ودهب شکسته هم سرش احتماال.  خورده شیشه به سرش و شده پرت لوج به شدت به و بوده نبسته کمربندشو

. 

 و بینهمی خونی سرشو و کنه می باز برادرش طرف در میاد وقتی خواهرش که اینه میزنم من که : حدسی میثمی

 . شده کشته و خورده سرش به گلوله کنهمی فکر بود شده هم بیهوش لحظه اون توی شاید چون
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ا  علی  از اومدنمی طرفشون به که شنمی کسایی متوجه چون طرفی از شه وشوک می دچار مونجاه و : دقیقا

 . ذارهمی فرار به پا ترس

 ست زنده مرد اون شدن متوجه وقتی شدنمی نزدیک ماشین به که اشخاصی یا شخص اون و : درسته میثمی

 . بردن خودشون با اونو ،

 ؟ ست فرضیه فقط یا درسته : اینا محمد

 . باشیم بیشتری های سرنخ دنبال باید ، ست فرضیه : فقط علی

 قتیو بود گرفته تماس باهاش افرادش از یکی که اومد در صدا به سروان میثمی سیم بی که بود موقع همین توی

 : گفت شد تموم بود زده سیم بی او به که ماموری با صحبتش

 . شدیم وارد که فرعی ی جاده این خروجی تسم به بریم باید ، کردن پیدا سرنخی یه مامورامون گویا -

 . زیاده :  مسیر علی

 . دنبالمون میان موتور :  با میثمی

 . شده جاده این وارد ماشینای چه فهمید الستیک رد بررسی با شهمی خاکی جاده این اینکه به توجه :  با علی

 : گفت لبخندی با میثمی

 از بعد اونم ما داریم که شدیدی بارونای با ، اینجا اومدیم می حادثه از بعد دوروز یا روز یه اگر اما شدمی اره -

 . مونه نمی باقی نشونی و رد هیچ ماه سه

 . نبود موضوع این به حواسم اصل : درسته علی

 مه طوالنی که فرعی ی جاده این انتهای به را آنها تا شدند نزدیک اونجا به پلیس سوار موتور سه بعد دقایقی 

 می ماشین از بهتر موتور و گذشته می درختان انبوده میان از که باریکی ناهموار و خاکی ی جاده ، ندبرسان بود

 به ماموری ، شدند پیاده موتورها از نفر سه هر رسیدند جاده انتهای به وقتی ، کند عبور جاده این از توانست

 . قربان خیر به روز: گفت نظامی احترام از بعد و آمد سمتشان

 ؟ کردید پیدا چی ، خب ستوان نباشی : خسته میثمی

 : گفت و گرفت میثمی سمت به بود پاکتی داخل که ی شکسته ی مردانه ساعت ستوان

 . خونی و شکسته ساعت این -
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 ؟ کردید پیداش : کجا علی

 : گفت و کرد اشاره راست سمت به ستوان

 . فرعی جاده خروجی این از بعد متر بیست -

 ؟ آداالن : ساعت محمد

 . بشیم مطمئن تا بدیم تطابق ماشین توی خون با ساعت روی خون نمونه :  باید علی

 : گفت و برگرداند ستوان به را ساعت میثمی

 اطلع ریعس جوابشو و بدن تطابق برداشتیم ماشین توی از که خونی نمونه با بگید و آزمایشگاه ببرید سریع -

 . بدن

 . قربان :  چشم ستوان

 . رفت ازسربازها یکی با و رفت سیکلتی موتور سمت به ظامین احترام از بعد و

 . رفته راست سمت به آداالن فهمید شهمی : پس علی

 ؟ بردنش : یا میثمی

 . علی:  درسته

 . بذاره خودش از ردی ساعتش با خواسته می : یعنی محمد

 ؟ رسه می کجا به جاده این ، ته : احتماال علی

 . شه می ساری شهر وارد نهایتا وبعد گذره می ویل و اروست چندتا کنار :  از میثمی

 . کنیم بررسی مسیر علی : باید

  :  حتما میثمی

 . رفتند بودند آمده منطقه بررسی برای جاده همان از که پلیسی ماشین طرف به و

 ندترف ساری شهر تا را مسیر تمام ، عقب صندلی محمد و نشست کنارش در علی باز و نشست رل پشت میثمی

 که شهر وارد کرد می یادداشت ش دفترچه توی چیزای یه و کرد می نگاه اطراف به دقت با علی مدت تمام و

 ؟ کنیم چیکار االن: گفت میثمی شدند
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  برگردید مسیر همین : میشه علی

 حتما : بله میثمی

 می یادداشت چیزایی و کرد می نگاه را اطراف دقت با علی باز و گشت برمی را مسیر همین داشت دوباره میثمی

 . کرد

 ؟ علی گردی می چی : دنبال محمد

 . کنم می بررسی را  فرعی ها  جاده : دارم علی

 ؟ کنیم بررسی رو ویلها باید کنم می : فکر میثمی

 ؟ ایه اجاره منطقه این ویلهای...  :  آره علی

 . دن می اجاره هاشونو خیلی : آره میثمی

 ؟ باشن کرده اجاره ویل اینجا خواهرش و آداالن کنی می :  فکر محمد

 ؟ کنید تهیه صاحبینش و منطقه این ویلهای مورد در اطلعاتی لطفا یه سروان جناب... : نه علی

ا  میثمی  . نیست کم ویلها تعداد ولی : حتما

 . دیگه کنیم شروع جایی یه از : باید علی

 فعتر  سامیار از عکسی تا کرد صحبت سرگرد جناب با یاینترنت های برنامه توسط و کرد روشن موبایلش را علی

 . بفرستد برایش را رضایی کامران و

 :گفت کرد دریافت را عکسا وقتی

 . رفعت سامیار اسمش . هستیم هم شخص این دنبال ما  -

 : گفت و داد نشون میثمی به سامیار عکس و

 . ربودن هم مرد این -

 ؟ چی میثمی:  برای

  آدالری آداالن ی پرونده به مربوط ولی دونیم نمی :  هنوز علی

 :گفت و داد نشون کامران عکس و
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 . رفته اهواز به که اینه داریم ازش که اطلعاتی اخرین اینکه و سامیار دوست هم شخص این  -

 هستید؟ مشکوک مرد این : به میثمی

 .بوده رفعت سامیار با لحظه آخرین تا که کسیه تنها – علی

 . وازاه که اون : ولی محمد

 . کردن گم رد برای ، شده هم قدیمی البته که باشه ترفند یه تونه می : این علی

 ؟ چی : یعنی محمد

 می بلیط جعلی رسم و اسم یه با بعد ، دیگه شهر یه ره می و گیره می بلیط خودش رسم و اسم با : طرف علی

 . گرده برمی گیره

 ؟ چی : برای محمد

 اونجایی اونروز اصل من بگه کردن بازداشتش دیگه جای و شدن مشکوک هشب وقت یه اگر اینکه برای – علی

 . بودم دیگه جا یه من فهمید می کنید بررسی هست هم مدرکش ، نبودم گید می که

 ؟ ست فرضیه حد در ولی ، :  آهان محمد

 . کنن می بررسی موضوع این تهران و اهواز فرودگاه همکاری با دارن سرگرد ، جناب کنیم بررسیش : باید علی

 ؟ فهمید می چطوری داده تغییر هویتش را : اگر محمد

 .  قیافه روی :  از علی

 . داده تغییر هم ش قیافه شاید خب – محمد

 . گرفته کم دست را پلیسا ما خیلی ما عموی پسر این بینید می سروان : جناب علی

 : گفت و خندید هم میثمی

 . بشه رد ما چشم جلو از تونه نمی شناسایی مدرک بدون هم پشه که دونن نمی شاید -

 : گفت کنایه با جوابشون در هم محمد

 ؟  شدید ش متوجه تازه و گذشته جنایی ماجرایی یه از سه ماه  دو که همین برا -

 . بله: گفت علی و کردند بدل و رد هم با نگاهی یه میثمی و علی
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 . شد خیره افق به و 

 . شدند پیاده ماشین از همگی و رسیدن قبلی جای همون به دوباره

 . باشیم نداشته کاری اینجا کنم می :  فکر میثمی

 ایدش باشن منطقه این توی هنوز اونا اگر... اداره برگردن و کافیه تجسس بدید اطلع نیروهاتون به..... :  آره علی

 . بشن حساس پلیس آمدهای و رفت این با

 . برگشتند شهر سمت به همگی و کرد صحبت افرادش با میثمی

 چیزی یه بزن زنگ: گفت و انداخت تخت روی خودش را شد اتاق وارد تا علی ، گرفتند اتاق و رفتند هتلی به

 . ام خسته هم خیلی ، گشنمه خیلی... بخوریم بیارن

 زنده اگر.... باشه زنده آداالن کنه خدا: گفت و نشست دیگر تخت ی لبه ، ناهار تلفنی سفارش از بعد محمد

 . گرده برمی زندگی آیلر به شهبا

 :گفت و کرد نگاهش علی

 ؟ نگرانشی خیلی  -

 . خط ته رسیده یعنی زده خودکشی به دست اینکه ، :  آره محمد

 ؟ یانداخت ما به ماشین توی بود متلکی چه این حسابی مرد ببینم راستی . شه می ، درست نباش :  نگران علی

 . تلخ :  حقیقت محمد

 . محمد خدا به پررویی ، خیلی تلخ حقیقت. :  هههههه علی

 به:  داد جواب گوشیش به و بزند حرفی نداد اجازه بهش و خورد زنگ علی گوشی بزند حرفی خواست محمد تا

 . خودم جون محیا سلم

 . رفت حمام به و برداشت ساکش تو از ی حوله و برخواست جا از محمد

 در جواب علی گفت :  محیا

 ؟ چطوره داداشم ؟ خوبی ، علی سلم -

 . حموم رفت االن ؛ خوبه  هم داداشت ، خوبم من –
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 ؟ کردید چیکار خب –

 . هیچی هنوز –

 . هیچی هنوز ، رفتید روزه سه –

 . نکردیم پیدا خواستیم می که کسی اون ولی کردیم پیدا چیزای یه ، نبود که هم هیچی هیچی –

 ؟ کرده خودکشی دختره این گفتی محمد به –

 . ناراحت هم خیلی ، دونه می آره –

 . شده دختر این عاشق رفته بود که کم دختر دونم نمی ، من خل بس از -

 نمی اون از غیر و بودم محیا عموم دختر عاشق من ولی نبود کم دختر منم واسه ، محیا زنی می حرفیه چه این –

 . کنم ازدواج کسی با خواستم

 ؟ کنه می فرق موضوع این –

 از.  گیر دختر اون پیش هم برادرت دل ، شه می یکی عاشق کسی ، هر دیگه عشقه عشق ، کنه می فرقی چه –

 . خوب رفیق یه مثل هستم پشتش آخرش تا من بگم هم االن

 . کنه می حمایت رفیقش و عمو پسر و برادرزن از اینجوری که مهربونم شوهر به باریکل –

 : گفت و خندید علی

 . دیگه اینیم ما -

&&&&& 

 تهگرف را او طرف دو از هیکل قوی مرد دو و بودند زده چسب را دهانش و بودند بسته پشت از دستانش را اینکه با

 با رفتن از و کرد تقل آنقدر ، برهاند دستانش از را خودش کرد می سعی هم باز او اما بردند می خود با و بودند

 و چک چند و کوبید شکمش توی محکم مشت اب و شد عصبانی آنها از یکی که کرد می ممانعت مرد دو آن

 او باالخره ، کرد می نگاهش فقط خشم از دریده های چشم با سامیار اما کند رامش تا زد صورتش به هم سیلی

 باز ار  داشت فلزی در که اتاقی در ، داشت اتاق چندین که بزرگ زمینی زیر ، بردند زمین زیر طرف به سختی با را

 . رفتند و بستند را در سریع خیلی و انداختند اتاق داخل را او و کردند
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 ودب سختی هر به اما زدمی هم بر را تعادلش اش بسته دستان اما بنشیند کرد ، سعی نمور و تاریک نیمه اتاقی

 شدت به راستش چشم و داشت سبیل و ریش که مردی دیدن با که چرخاند اتاق دور به نگاهی و نشست صاف

 . بود شکسته اش پیشانی و دبو کرده ورم و کبود

 مرد ، بود معلوم خوبی به چشمانش از این و بود شده متعجب مرد آن دیدن از ، کردمی نگاه را او داشت هم مرد

 که کند سامیار دهان روی از را چسب یکباره به زانو نشست و روی مقابلش ، آمد سمتش به و برخواست جا از

 . آداالن: گفت باالفاصله سامیار

 ؟ خوبی –

 ؟ شدی اینطوری چرا تو –

 ؟ شدم چطوری –

 ؟ کنیمی چیکار اینجا ؟ اومده سرت بلیی چه –

 ؟ کنیمی چیکار اینجا خودت –

 مدتی یه ، برم باهاشون کردن مجبور منو اسلحه تهدید با و م خونه توی اومدن ناشناس نفر دو قبل روز چند –

 . اینجا آوردن منو اجبار به بعدم ، شمالم توی ویل یه توی دیدم اومدم هوش به وقتی بودم بیهوش

 . آوردن قبل ماه دو تقریبا منو ولی ، آوردن حاال را تو –

 ؟ اینجا آورده رو تو کی–

 . بودم خورده گلوله ، بودم بیهوش مدتی هم یه ،  بودم زخمی اولش ، شناسمشون نمی –

 ؟ گلوله –

 خوایمی گرا ،گفت گردیکامیار می قاتل دنبال شنفتم گفت ، زد زنگ بهم یکی ، گیلن بودیم آیلر رفته با ، آ ره –

 . مازندران بیا کامیار ببینی قاتل

 ؟ بود کی –

 فضول حد از بیش چون کامیار کشتم گفتمی ، بود کرده عصبیم که زدمی حرف جوری ، یه شناختمش نمی –

،  ارسامی بودم ریخته هم به ، بدجور کنی جازاتکامیار م قاتل باشی خواسته باشی کی سگ تو گفت ، بهم بود

 . اومده سرش بلیی چه دونم، نمی بردم نمی خودم آیلر با ، کاش مازندران آیلر رفتیم با
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  شد جاری اشکش گفت که اینو

 آرام گفت :  سامیار

 . خوبه آیلر حالش  -

 : خیره شد به چشمان سامیار و گفت آداالن

 ؟ دیدیش تو ، گی می راست -

 . کن باز منو دستای ،  امنه هم جاش ، دیدمش آره –

  ؟ دیدیش کجا  - 

 . بگم بهت تا کن باز دستام رو –

 : گفت و کرد باز سامیار دستان آداالن

 . بزن حرف خب -

 . بستریه روانی بیماران آسایشگاه توی –

 : گفت ناباور آداالن

 ؟ اونجاست چرا ؟ چی -

 یچیز  هویتش از چون هم پلیس ، دن می پلیسش تحویل کنن می پیداش جنگل توی از جنگلبانا قبل ماه دو –

 کردم پیداش بودن کرده چاپ روزنامه توی که عکسش طریق از ، منم دهمی آسایشگاه تحویل اونو دونسته نمی

. 

 : گفت و برخواست جا از و

 . کنممی ش خفه دستام این با خودم ، ماجراست این پشت کی بدونم من فقط -

 : گفت و آمد طرفش به و برخواست مه آداالن

  ؟ بود خوب حالش -

 . زد نمی حرف ولی خوبه حالش –

 ؟ زدنمی حرف –
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 ش واسه که بدی اتفاق گفتمی ، دکترش شده شوکه ، نزده حرف هم کلمه یه کردن پیداش وقتی از یعنی –

 . ریخته هم به اینجوری اونو افتاده

 : گفت و زد موهایش به چنگی آداالن

 . اومده سرش بل این شد منحرف جاده از ماشین و خوردم گلوله من وقتی حتما -

 ؟ خورده گلوله کجات به –

 تکون جام از تونستمنمی که مدت یه تا آوردن بیرون دستم از را گلوله همینجا آوردن دکتری یه ، بود کتفم –

 با دیروز ، رفتن می و آوردنمی غذایی یه ، سراغم اومد نمی کس هیچ ولی کردممی بیداد و داد مدتی یه ؛ بخورم

 . آوردن سرم را بل این که شدم درگیر بودن آورده غذا برام که تشنی غول دوتا اون

 ؟ ماجراست این پشت کی کنی می فکر تو –

 .کامیار  قاتلی –

 ؟ کامیار کشته کی –

 ؟ امن جاش هست که اونجایی یمطمئن ؟ آیلر بگو از . ده نمی نشون خودش را که پست اونقدر ، دونمنمی –

 : گفت پوزخندی با سامیار

 . شه می بلش کامیار سپر اینهو داره هم دکتری یه ، راحت خیالت آره -

 ؟ چی –

 تمداش حتم قبل ی دقیقه چند همین تا ، من کرده گیر آبجیت پیش گلوش نکنم غلط ، نیکان دکتر اسمش –

 ؟ هستی زندونی هم تو بینممی حاال ولی ، تو ی نقشه منم دزدیدن و کامیار تویی قاتل

 . بود نزدیکتر من به برادرم کامیار از ؟ کامیار کشتم من کنیمی فکر چرا تو –

 . بودم متنفر ازت خیلی چون شاید دونم نمی –

 :گفت و داد تکیه دیوار به سرشو و نشست پتویی روی و رفت اتاق ی گوشه به زهرخندی با آداالن

 . مردم جورایی یه منم مرد کامیار که ، بدن دوتا توی بودیم وحر  کامیار یه و من  -

&&&&& 
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 از ، کردمی نگاه ساری زیبایی و سرسبز طبیعت به و بود ایستاده پنجره مقابل محمد و بود خواب خواب علی

 . بارید می آرام و بود کرده باریدن به شروع باران هم قبل دقایقی

 ،  برداشت و رفت گوشیش سمت به شود بیدار علی اینکه از قبل ، آمد خودش به علی موبایل صدای باشنیدن

  داد جواب سریع همین برای بود بسته نقش صفحه روی میثمی سروان اسم

 . سروان جناب سلم –

 . نشدم مزاحم که موقع بد بخشید می ، سلم –

 . بفرمایین ، کنم می خواهش نه –

  گرفتم تماس بودید واستهخ که اطلعاتی با رابطه در سروان جناب –

 ؟ شد چی نتیجه خب –

 . ببینید باید که هست چیزای یه ، آگاهی اداره بیارید تشریف باید –

ا  –  . اونجاییم دیگه ی دقیقه چند تا ، حتما

 . هستم منتظرتون –

 . بود زده زل او به بر و بر که شد علی متوجه کرد قطع را تلفن وقتی محمد

 . عمو پسر کنی می بازی من رو نقش کنی می حال خوب خیلی همچین –

 یداپ چیزای یه کنم ، فکر ببینی باید که هست چیزای یه گفت میثمی سروان ، آگاهی اداره بریم باید پاشو –

 . کردن

ا  علی  . شد همراه محمد با شد حاضر اینکه از بعد و برخواست جا از ناچارا

 او با تهران از که بود سرگرد ، خورد زنگ علی موبایل شدند ادهپی ماشین از و شدند آگاهی ی اداره وارد همینکه

 . بودم زده حدس درست: گفت محمد به خطاب شد تمام صحبتش وقتی بود گرفته تماس

 ؟ چی مورد : در محمد

 . برگشته تهران به چهره تغییر کم یه و هویت یه با بعد ساعت چند اما اهواز ، رفته کامران مورد : در علی

 . بوده اون کامیار کار قتل یعنی پس : محمد
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 یشتریب اطلعات تونن می ببین کنن می گیری پی دارن الملل بین پلیس طریق از گفت ، سرگرد داره : امکان علی

 . بیارن دست به موردش در

 به دیگری افسر و میثمی سروان ، شدند اتاق وارد ، در به تقه چند زدن از بعد و رسیدن میثمی سروان اتاق به

 :  گفت علی ، احوالپرسی از بعد و آمدند سمتشان

 . خدمتیم در ما ، سروان جناب خب -

 ... ماست از خدمت کنم می خواهش –

 . صاحبینش مشخصات و محدوده اون ویلهای لیست این: گفت و داد علی دست به را لیستی و

 ؟ هست مشکوکی مورد خب: گفت کرد می نگاه را لیست که همینطور علی

 . مورد یه طفق –

 ؟ کشیدید خط دورش که همین ؟ مورد کدوم –

 :گفت رفت می مانیتوری طرف به که همینطور میثمی

 . رضایی سوسن اسم به  خانمیه به متعلق حاضر حال در ویلیی ی خونه ، اون مورد همون آره  -

 ابروی در هم کشید و گفت :  علی

 ؟ داره نسبتی رضایی کامران ، با رضایی -

 از که اینطور هم ش خونه . بستریه مازندران سالمندان ی خانه توی که پیر ی عمه یه ، شه می ش مهع : میثمی

 نرفته اونجا کسی بردن سالمندان ی خانه به خانم اون وقتی از و ست سکنه از خالی کردیم تحقیق محلی مردم

 ... اینکه جز به

 ؟ چی اینکه جز به –

ا  –  یدبدون جالبه. کردن ترک اونجارو روز چند از بعد و رفتن اونجا به مدتی یه ایبر  مرد عده یه قبل ماه سه تقریبا

 . نه سامیار ولی دیدن کامران ، دادیم نشون مردم به سامیار و کامران عکس

 . کنیم بررسی رو اونجا بریم باید بگیرید مجوز –

 . بدم نشونتون هم دیگه چیز یه باید اونجا بریم اینکه از قبل –

 :  گفت میثمی ، گرفتند قرار بزرگ مانیتور مقابل تا رفتند جلو همگی
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 رفتن که جاهای و کردیم بررسی و بود مازندران شهرهای یا جاده توی که مدتی توی آداالن ماشین پلک -

 . کردیم شناسایی شهر سطح های دوربین توسط

 کنجکاوانه پرسید :  علی

 ؟ رفتن کجاها خب -

 یم تردد  آداالن ماشین که خیابونای اون توی که ماشینای و تصاویر تمام یتو ولی نرفتن خاصی : جای میثمی

 . داره حضور جا همه ماشین یه ، کرده

 ؟ ماشینی چه ، : خوبه علی

 . 27...... 1پلک ج  شماره این با مشکی پراید : یه میثمی

 ؟ کردید ؟ استعلم  کیه به متعلق ماشین این :خب علی

 فرستادم رو ها ، بچه نصرتی سلمان اسم به شخصیه نام به و مازندان شهر به بوطمر پلک :  شماره میثمی

 ؟ بیارنش

 . : خوبه علی

 ؟ کرده می تعقیب آداالن جا همه آدم این : یعنی محمد

ا  . خب : آره علی  . بوده اینطور احتماال

 : گفت نظامی احترام بعد و شد اتاق وارد ستوانی و خورد در به ضرباتی

 . اینجاست نصرتی سلمان ایاق قربان -

 . داخل بیاریدش – میثمی

 :گفت ورودش محض به و شد اتاق وارد ستوان همراه به ساله 50 تقریبا مردی

 بردید محل توی منو آبروی ؟ اینجا آوردید منو که کردم چیکار من مگه ، سرگرد جناب وضعشه چه این آخه  -

 . آگاهی اداره بردن سلمان که شده چی گن می مردم ی همه ؟

 : گفت اخمی با میثمی

 . نبوده دلیل بی اینجا آوردنت اگر ، نیار در بازی شلوغ هم الکی ، بشین اینجا بیا -
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 ؟ چیه دلیلش بگید شه می : خب نصرتی

 . بگم بهت تا : بشین میثمی

 . بفرمایین: گفت و نشست صندلی روی نصرتی

 ؟ تو به متعلق  27شماره .....  با مشکی : پراید میثمی

 . فروختمش اما ؟ بود من : مال نصرتی

 . تو نام به هنوز پلکش و سند ولی ؟ : فروختی میثمی

.  امشن به بزنم سند بیاد بعدا تا ، بهش دادم ی قولنامه منم بود نقد پولش هم نفر یه ، بودم الزم : پول نصرتی

 خاموش تلفنش ، بزنم نامش به بیاد بگم زنم می زنگ هم بهش ، نیست خبری ازش هست ماهی چهار سه االن

. 

 :گفت و اومد جلوتر علی ، کرد نگاه علی به میثمی

 . بنویس تلفنش رو شماره و اسم  -

 ؟ سرگرد جناب افتاده : اتفاقی نصرتی

 . بنویس بردار ، نزن اضافه : حرف علی

  نوشت بود فروخته ماشین بهش که کسی تلفن شماره و اسم نصرتی

 از مبتونی کنم نمی فکر و اعتباریه که موبایل شماره... ناصری جلیل: گفت و داشتبر  مقابلش از کاغذ میثمی

 . برسیم جایی به موبایل شماره این طریق

 ؟ کنی قولنامه ضمیمه گرفتی ازش چیزی و شناسنامه کپی – علی

 : گفت بعد و کرد نگاهش لحظاتی نصرتی

 . اطلعاتم رو حفظم ی مهه نداره اشکالی گفت بعدم نیست همراهم گفت ولی بده گفتم -

 :گفت و داد ستوان به نگاهش رو   و داد تکون تاسف روی از سری میثمی

 . نگاری چهره بخش ببرید رو آقا این  -

 . قربان چشم: گفت و گذاشت نظامی احترام ستوان
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 . برد بیرون اتاق از خود با را نصرتی و

 ؟ یمبرگرد و ببینیم رو ویلیی خونه بریم خواید : می میثمی

 کنید اعلم واحدهاتون ی همه به اون از قبل ، بشه دستگیرمون چیزی اونجا کنم نمی فکر هرچند  ، :  بریم علی

 فشمتوق ولی کنن تعقیبش نامحسوس صورت به ، بدن اطلع ما به کردند رویت شهر سطح توی ماشین این اگر

 . نکنن

 . احدی ستوان بدید بشوترتی: گفت بود اتاق در که دیگری ستوان به خطاب میثمی

 . قربان :  چشم احدی

 . رفتند بیرون اتاق از  محمد و علی همراه به میثمی و

&&&&& 

 : گفت و برخو است جا از عصبی سامیار ، بودند زده تکیه دیوار به و بودند ساکت دو هر آداالن و سامیار

 ؟ بکنیم کاری یه باید ، شه نمی که اینجوری -

 ؟ بکنیم چیکار –

 . کنیم فرار یدبا –

 . ست بسته اونم که در همون اتاق این خروجی تنها –

 ؟ باشیم اینجا باید کی تا –

 . دونم نمی –

 ؟ کنی می چیکار دستشوییتو –

 ؟ داری دستشویی –

 ؟ کنی می چیکار تو –

 برم رنبذا کنم می خواهش ازشون ، بیارن غذا میان که وقتا ، گاهی دارم نگه طوالنی مدت به گرفتم یاد –

 هی کنن هنر ، خیلی آبی شیر نه داره ی پنجره نه ، هست دستشویی یه اتاق این روی روبه درست ، دستشویی

 . بدتره هم واقعی های زندان از ، میدن بهت اب آفتابه
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 . کثافتا –

 ؟ نیستی مشکوک کسی به تو سامیار -

 ؟ مثل کی به –

 . باشه داشته شما با کتابی و حساب که کسی ، خانوادگی دشمن ؟ دونم می چه –

 . نه –

 ، تو شد راحت خیالم کمی خوبه حالش و ست زنده گی می که االن ، آیلر بودم نگران فقط ماه سه این توی –

 ؟ ایران اومدی چرا

 هی کهاین تا داشت گیلن تا ردتون رو کامران ، ایران اومدم پاشدم کامران با ، بیارم رو تو دخل بتونم اینکه برای –

 . زد غیبتون دفعه

 ؟ داشت ردمون رو چطوری –

 . کنه تعقیبتون بود گذاشته آدم –

 . مازندران اومدیم ما نفهمیدن که کردن می تعقیبمون چطور –

 رو وت ، سراغ سراغش ، رفتیم دیدیم روزنامه آیلر توی عکس اینکه تا گشتم می دنبالت ماهی سه ، دونم نمی –

 . نزده حرف کردن پیداش وقتی از فتگ می دکترش ولی گرفتیم ازش

 ؟ کجاست کامران ، ببینم کن صبر –

 دبو اون اگر ، بزنه سر دوستاش از یکی به خواست می ، اهواز بره باید گفت ، بدزدن منو اینکه از قبل روز یه –

 . بدزدن منو راحتی به تونستن نمی شاید که

 ؟ خندی می چرا: گفت سامیار که خندیدن به کرد شروع آداالن

 . خندم می حماقتت به –

 ؟ چی یعنی –

 . کامران دارم حتم ماجراست این پشت که اونی –

 ؟ گی می چرند –
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 . کرد گم رو ما یهویی مازندران رفتیم وقتی اما داشت ردمون رو جا همه گی می چطور –

 یم در به مشت با ، رفت در سمت به و پرید جا از برافروخته دفعه یه و کرد نگاه آداالن بر بر و لحظاتی سامیار

 یلعنت هستی کی تو کامران . آشغال عوضی . کشمت می ، بخدا ، کامراااان کامراااان:  زد می صدا کامران و کوبید

  ؟

 :گفت و گرفت و بازوش رو آمد طرفش به آداالن که کوبید می لگد و مشت در به همینطور

 . سامیار باش آروم  -

 : گفت زد می نفس سنف خشم از که همینطور سامیار

 ؟ نفهمیدم احمق من چطور ؟ نفهمیدم چطور -

 . بودی احمق واقعا چون:  پیچید اتاق توی صدای دفعه یه که

 اونطرف به سامیار نگاه ، شد می شنیده بود نصب کوچکی بلندگوی و دوربین که سقف از ی گوشه از صدا

 می ما جون از چی ؟ عوضی هستی کی تو ، غالآش فطرت پست:  زد فریاد باز و رفت دوربین سمت به و چرخید

 ؟ خوای

  چیزا :  خیلی کامران صدای

بازوش  آداالن ، شد خسته زدن فریاد از سامیار وقتی.  کرد می نگاهش فقط آداالن و زد می داد خشمگین سامیار

 . اینجا بیا: گفت و گرفت رو 

 ؟ تو گی می چی –

 . بگیر قلب اینجا بیا –

 ؟ بکنی خوای می چیکار –

 . بکنم نتونستم دوربین این به دستم نرسیدن علت به مدت این توی که کاری –

 مشتی با را کوچک بلندگو و دوربین ، سامیار دست روی ایستادن با آداالن و گرفت قلب دیوار کنار سامیار

 : گفت و آمد پایین سامیار دست روی از و انداخت اتاق وسط و کند جا از و شکست

 . سراغمون بیان باید هدیگ حاال -

 : گفت و نشست دیوار کنار سامیار
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 . کردم کمک بهش خیلی من ؟ بود دوستم بهترین اون ؟ بکنه اینکارو باید چرا کامران ، شه نمی باورم -

 . کنیم استفاده ازش تونستیم می که بود اینجا چیزایی یه ، کاش فهمیم می بااالخره –

 ؟ چی مثل –

 . زد کتکشون باهاش میاد لندهور دوتا این وقتی بشه هک چیزی هر دونم نمی –

 ؟ کنیم فرار خوای می –

 ، اومدم برنمی پسشون از بودن نفر دو اونا و بود دیده آسیب راستم کتف چون ولی ، کردم سعی بار چند من –

 . بکنیم کاری یه بتونیم هم کمک با شاید

: فتگ و برداشت داشت تیزی حالت که دوربین ی شیشه از تکه یه  و رفت دوربین های شکسته طرف به سامیار

 ؟ چطوره این

 . بگیر قلب اینجا ، بیا خوبه –

 ؟ چی برا –

 . خوره می درد به سیمش ، بکنم سقف المپ این خوام می –

 . خوبه –

 . شد خاموش اتاق چراغ تنها و کند سقف زیر از سیمش با المپ یکباره به آداالن و گرفت قلب سامیار

 . بکنیم غلطی چه تاریکی این توی حاال ، نباشی خسته لک –

 . دیمنمی مهلتشون شدن وارد اینکه محض به ، شینیممی در کنار ، در کنار بریم –

 هتک یه سامیار و داشت دست به سیم تکه یه آداالن ، نشستن هم کنار در و رساندن در کنار به خودشان را هردو

 : گفت سامیار دقیقه ده از بعد که منتظر و ندبود ساکت هردو ، کوچیک ی شیشه

 . باشیم منتظر باید کی تا -

 . زدن نمی سر بهم کامل روز یه میشد گاهی ماه سه این توی ، دونم نمی –

 . دیگه سرکاریم یعنی... زکی –

 . خورهمی دردشون به بیشتر تو و من زنده دونممی که چیزی ، میان باالخره اما –
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 ؟ چرا –

 اممداو بیارن دکتر اینکه نه کشتن می منو بودم زخمی که قبل ماه سه همون که نبود اینطور اگر اما نمدو نمی –

 . کنن

 ؟ کامیار کشتن چرا پس –

 . دونم نمی –

 ؟ دونیمی چی تو پس –

 . بودی رفیق برادرت قاتل با وقت همه این که  دونیمی چی خودت تو –

 تحریک با وقت همه این احمق من . بودم کامیار من مرگ مسبب ونمدمی: گفت و گرفت گلوش را بغض سامیار

کامیار  دونستم می ، من کنم اعتراف  ، باید به یه چیزی فهمیدم نمی و کردم می دشمنی برادرم با کامران های

 نهک فکر که زدممی حرف آیلر طوری با ، کردم آیلر خواستگاری از و دونستم می رو موضوع آیلر ، این عاشق

 می ، بده کامیار انجام حرکت اولین خواستم می. بده مثبت جواب من به تا داره علقه ی دیگه کسی کامیار به

 نم کامیار نه داره مشکل با من که اونی که بدم نشون همه به تا بیاد در جلوم شده آیلر هم ی بهانه به خواستم

. 

 ؟ نداشتی آیلر دوستش تو پس –

 از همیشه چون کردممی حسودی بهش کامیار ، همیشه دادن عذاب برای بکنم ی یلهآیلر وس خواستم می –

 کامیار بزرگتری ولی بودم بزرگه برادر ، من بود بهتر من از کاری هر ، توی کار توی ، درس توی ، بود جلوتر من

 . کردمی

 توق ، هیچ بود برادرم ، اشتمد دوستش اما بودم متنفر ازش اینکه با:  داد ادامه گریه با و شد شکسته بغض و

 .. دادم دست از کی را تازه فهمیدم مرد ، وقتی بود نکرده احترامی بی بهم

 . بشنوم چیزی خوامنمی دیگه سامیار کن تمومش:  گفت آروم بود گرفته گلوش را بغض که هم آداالن

 . شد برقرار بینشان سکوت بازهم ، ریخت می اشک آروم فقط و داد تکیه سرش پشت دیوار به سرش را سامیار

&&&&& 

 مگیه و شد متوقف سرش پشت هم دیگری پلیس ماشین ، ایستاد زیبایی و بزرگ ویلیی ی خانه مقابل میثمی

 . کنید باز درو: گفت افسری به خطاب میثمی سروان و شدند پیاده ماشین از
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 . شدند خانه دوار  و شد باز خانه در و کرد باز کلیدی شاه با را در قفل پلیس  افسر

 می آب درختا به اینجا میاد کسی پیداست که قشنگیه اینطور باغ با دیدن خونه با تحسین گفت : خونه علی

 . ده

 . نمیاد کس هیچ : نه میثمی

 . خوبن و سرسبز درختا که چطوره : پس علی

 . بده آب درختا به بیاد کسی نیست احتیاجی زیاده بارندگی چون: گفت لبخندی با میثمی

 . نبود موضوع این به حواسم اصل... : آهان علی

 . اندک وسایلی با اما شیک و بزرگ ی خانه ، شدند وارد و کردند باز هم ساختمان ورود در

 ؟ نداره ی بچه خانم : این محمد

 ؟ نداره کاری و کس : آره ، علی

 . کنه می خودکشی سالگی 22 سن توی هم دختر اون که داشته دختر : یه میثمی

   ؟ : چرا علی

 به دست دختر و کنه ازدواج پسر اون با کنن نمی موافقت ش خانواده که بوده پسری یه عاشق : گویا میثمی

 می سالمندان ی خانه به کارش هم مادرش و میره می و کنه می دق موقع همون که پدرش ، زنه می خودکشی

  کشه

 . : عجب علی

 سر یکی یکی را ها اتاق و رفت خانه دوم ی طبقه به علی ، نکردند پیدا خاصی چیز ولی زدند خانه توی چرخی

 . جوان دختر عکس و عروسک از پر بود، اتاقی خانواده دختر اتاق گویا که شد اتاقی وارد آخر در و زد

 اهگ تکیه را دستانش همینطور ، نکرد پیدا چیزی اما کرد نگاه را میز کشو و نشست تحریرش میز پشت علی

 . آمد خودش به محمد صدای با که بود رفته فرو فکر به و بود کرده اش چانه

 ؟ خوبی – 

 : گفت و داد بود ایستاده در چهارچوب در که محمد به را نگاهش و آمد خودش به علی

 . خوبم -
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 ؟ کردی پیدا خاصی چیز –

 . شهبا داشته گفتن برای حرفی ، شاید کنیم ملقات کامران خانم عمه این بریم باید . نه –

 . بریم پاشو پس خب –

 وسنس که سالمندانی ی خانه به میثمی سروان با و آمدند بیرون خانه از بیارن دست به نشونی و رد اینکه بدون

 . رفتند بود بستری آنجا رضایی

 نسوس اتاق به را آنها که پرستاری ، کنند صحبت رضایی سوسن با یافتند اجازه پذیرش با صحبت از بعد

 در خواهشا ، پس کنه می گریه بزنید اگر هم دخترش از حرف ، کنه نمی صحبت زیاد: گفت کرد یم راهنمایی

 . نکنید سوال اون مورد

 گفت :  علی

 . کنیم صحبت باهاش ش برادرزاده مورد در اینجا اومدیم ما ،  چشم -

 :گفت و کرد مکثی پرستار

 . شد عصبانی خیلی دیدنش با خانم سنسو و اومد دیدنش به قبل ماه پنج چهار که جوونی آقای همون  -

 ؟ شد : عصبانی میثمی

 نم دختر کردی کاری تو ، کشتی منو ی بچه تو ، قاتل:  گفت می وبهش زد می داد سرش خانم : سوسن پرستار

 . کرد بیرونش اتاقش از و بعد  کنه خودکشی

 .  اینطور : که علی

 . شه می مآرو سخت ، خیلی کنه گریه نکنید کاری : بخدا پرستار

 ؟ اینجا آورده اونو ، کی دیگه سوال : یه علی

 درخواست اومد ، نبود پیر هم خیلی ، سالش بود 55 اومد که موقع اون ، اومده خودش پای با : خودش پرستار

 . کنه می پرداخت خودش هم هاش هزینه ، بمونه اینجا خواد می که داد

 . جالب : چه علی

 بلیم روی که بود زیبایی و بلند قد میانسال زن  ،سوسن شد وارد و کرد باز اتاق در پرستار ، رسیدند اتاقی به

 .رادیو سکوت اتاق را شکسته بود  صدای به و کرد می بافتنی و بود نشسته
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 تک سرفه ی کرد و گفت :  پرستار

 . دارید مهمون خانم سوسن -

 : گفت و کرد سربلند سوسن

 ؟ مهمون -

 ، می هستن نیکان دکتر هم ایشون و میثمی سروان همکارم و هستم یکانن سروان من ، خانم : سلم علی

 . وقتتون رو بگیریم ی دقیقه چند خواستیم

 : گفت و رفت جلوتر علی ، کرد می نگاهشان فقط سوسن

 . کنیم صحبت باهاتون تون برادرزاده ، رضایی کامران مورد در خوایم می ما -

 : گفت و داد اش بافتنی میل به را نگاهش سوسن

 . برید اینجا از لطفا ندارم ی برادرزاده من -

 مهمیمه ی مسئله ولی بزنید حرف موردش در خواید نمی و دلخورید کامران دست از شاید دونم می :  خانم علی

 .... باید که

 :  زد فریاد و برخواست جا از سوسن که

 . بیرون برید من اتاق ، از دارم ی هبرادرزاد نه شناسم می کامران نه ، من بیرون برید من اتاق از گفتم -

 .گردیم  می دنبالش ما و شده مرتکب جرمی یه شما ی زاده برادر ، نزنید داد لطفا : خانم میثمی

 : زد فریاد قبل از تر عصبانی سوسن

 . بیرون برید اتاق این از گمشید که نه اگر کنید پیداش برید دارید شو عرضه اگر  -

 . هبش بد حالشون ممکنه دارن عصبی بیماری رضایی خانم ، بیرون بفرمایین کنم می خواهش : آقایون پرستار

 : گفت آروم و برداشت جلو به قدمی محمد اما کردند بدل و رد هم با نگاهی میثمی و علی

 فیمختل های انتخاب همیشه ما . ماست رفتارای از بعضی ی نتیجه فتهمی ما زندگی توی که تلخی اتفاق هر -

 مبین می ش رو نتیجه وقتی بعد و کنیممی انتخاب بدترینش رو لجاجت سر از گاهی که داریم زندگی توی

 . ست دیگه اشتباه انتخاب یه دادن عذاب این و دیم می عذاب خودمون رو سالها
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 . کرد می نگاه محمد به متعجب سوسن

 : گفت و رفت جلوتر قدمی باز محمد

 چندتا که هستید موقعیتی یه توی هم االن بگم خواممی اما هستید متنفر کامران از چرا دونم نمی من -

 که چیزی هر تونیدمی و کنید بیرون اتاق از مارو و بدید ادامه زدناتون داد همین به تونیدمی دارید انتخاب

 قتل به مظنون کامران . نفر سه جون عبارتی بدید به نجات دونفر جون تا بگید دونید می کامران مورد در

 ربراد ربودن به مظنون کامران ، بود کرده نامزد داشت دوستش که دختری با که بود روز یه فقط که هجوونی

 ، نجاتش زده خودکشی به دست شده کشته برادرش کنه می فکر اینکه خاطر به االن که دختریه همون

 آسایشگاه توی که هچند ماهی االن ، برنگرده زندگی به وقت هیچ اونم شاید برنگرده برادرش اگر ولی دادن

 . نزده حرف هم کلمه یک و بستریه

 ترف جلو محمد ، گرفت دست به را اش بافتنی و نشست جایش سر بعد و کرد نگاهش بر برو لحظاتی سوسن

 . نشست بود راستش سمت در که دیگری ی نفره تک مبل روی و

 :گفت کرد می بافتنی که همینطور سوسن

 قبل چهارماه سه همین تا ندیدمش بشه مرگ جوون دخترم و بمونه دلم به دخترم داغ شد باعث وقتی از  -

 . عیادتم بود اومده که

 ؟ بزنه خودکشی به دست دخترتون شد باعث که کرد چیکار کامران مگه –

 یلیخ ، بود ش دانشکده همکلسی ، بود خوبی و الیق پسر انصافا هم پسره ، بود پسری یه عاشق من ی ستاره –

 منم ولی نداشتم حرفی خودم ، کرد نمی قبول پدرش ولی خواستگاریش بود اومده ، خواستن یم رو همدیگه

 ما ، بود ستاره خواستگار کامران هم طرفی از.   کنم دفاع دخترم از ی ذره نبودم حاضر و بود شوهرم حرف تابع

 برادرم موقعیت و پول ی وسهوس ستاره پدر و من.   بشه دامادمون اون خواستیم می و بودیم پسندیده کامران هم

 حرفش ستاره ولی کنه انتخاب پسرداییش رو و پیاده بشه  شیطون خر از بلکه زدیم حرف دخترمون با . شدیم

 مگفتی می بهش مدام و دخترمون جون به افتادیم ما رفتن که ش خانواده و برادرم . نیما فقط گفت می بود یکی

 می همش کامران طرفی از.  داد رد جواب نیما ی خانواده به و زد زنگ هم پدرش ، کنه انتخاب کامران باید که

 سر از دست که کرد می درست دردسر بود عاشقش ستاره که پسری اون برای و ستاره ی دانشکده جلوی رفت

 رپس ، اون دادیم می میدون بهش ما که بود خاطر این به بکنه اینکارارو کرد می جرات کامران اگر . برداره ستاره

 دش داغون ما ی ستاره ولی شد فوت و کرد تصادف شهرستان رفت می که موقعی و نبود دنیا به عمرش که طفلی
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 توی خودش رو و زد خودکشی به دست که بود ریخته هم به ، اونقدر شده نیما مرگ باعث کامران گفت می و

 . کرد غرق دریا

 . کرد می گریه فقط و کرد پنها ن دستاش صورتش را پشت  و انداخت زمین به بافتنیش را میله سوسن

 ؟ ره می کجا ساری بیاد کامران اگر دونید. می متاسفم –

 :گفت ش گریه میان در سوسن

 و دخترم  خودخواهیام با فقط نداشتم خبر کاراش از منم ، نداره ی دیگه فامیل من از غیر به شهر این توی  -

 . دادم دست از شوهرم رو

 ؟ اینجا نداشت کسی رو ، آشنایی ، دوستی –

 . ندارم ازش آدرسی من ولی داشت دوستی یه –

 . دونید نمی هم اسمش رو حتی –

 . دونم نمی ازش زیادی چیز ، بود فرهاد اسمش کنم فک: گفت بعد و کرد مکثی سوسن

 . نیست یادتون هم ش قیافه –

 . نیست یادم نه ، قبل سال خیلی مال –

 خانه توی بخواید که ندارید سنی هنوز شما . بگم بهتون ی دیگه چیز یه وامخمی خانم سوسن ولی . ممنون –

 . کنید زندگی سالمندان ی

 . ندارم زندگی برای هم ی انگیزه . ندارم هم کسی اما . شاید –

روزتون  هم که بکنید تونیدمی کارا ، خیلی نیستید نداری آدم بسازه ، شما انگیزه باید کردن زندگی برای آدم – 

 هیه عد به وجودتون با اینکه هم باشید نداده عذاب خودتون رو گذشته ی غصه با و باشید نکرده شب الکی رو

 . بدید زندگی ی انگیزه دیگه آدم

 . کنم زنده تونم می شوهرم رو ، کنم زنده تونم می گلم رو دسته دختر ؟ بکنم تونم می چیکار مثل –

 تونزندگی برای اونجا زدید می سرپرست بی های بچه مرکز به سر یه ندانسالم ی خانه بیاید اینکه جای به اگر –

 تونید می هم دیگه کارای خیلی ، پیشنهاد یه صرفا ستاره های زیادی پیدا می کردید ، این ، کردید می پیدا انگیزه

 . بکنید
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 : گفت و برخواست جا از و

 . زدید حرف مون واسه و دونستید قابل مارو که ممنون -

 : گفت و برخواست هم سوسن

 . کنم کمکتون بیشتر تونستم می کاش ، کنم می خواهش -

 . تون بااجازه ، کردید کمک بهمون خیلی هم همینجا تا –

 ماشین سوار تا ، رفتند بیرون سالمندان ی خانه از و آمدند بیرون اتاق از  خداحافظی با میثمی و علی و محمد

 . بزنیا حرف بلدی ، خب عمو پسر ایول بابا: گفت علی شدند

 . دونست می دخترش مرگ مقصر خیلی خودشو –

 . نشد دستگیرمون چیزی ولی –

 وشیشگ اینترنتی ی برنامه ، گوشیش کردن قطع از بعد و داد جواب را گوشیش  سریع موبایلش زنگ شنیدن با و

 : گفت و کرد باز را

 . فروخته بهش ماشین نصرتی که کسیه ی چهره این -

 : گفت علی که داد نشون علی هب را تصویر و

 . نه یا داره سوسابقه ببینن کنن بررسی ، گفتید داره خشنی ی قیافه -

 : گفت و داد علی به را گوشی میثمی

 . فرستن می کاملش رو  اطلعات االن -

 . خواندن به کرد شروع میثمی موبایل روی از علی بعد دقایقی و کرد حرکت و کند جا از را ماشین میثمی

 و ضرب و زورگیری ، جرمش زن قمه به معروف ، نادرپازوکی اسم به شخصیه ، داره سابقه سو وشبختانهخ – 

 . تهران به مربوط دارن ازش که هم آدرسی . بوده تهران زندان شتم و ضرب خاطر به هم سالی دو ، بوده شتم

 . داد پیگیری درخواست و فرستاد سرگرد برای اطلعات خودش موبایل با سریع و

 . کرد پیداش نشه تهران توی کنم می : فکر میثمی

 . شانسمونه تنها ولی زنم می حدس همین : منم علی
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 : گفت بود شده خسته مدت طوالنی انتظار از که سامیار

 . برن کنن ولمون همینجا ، سراغمون نیان داره امکان آداالن گم می -

 . بودند شده زمین زیر وارد که شنیدن را پاهای صدای بزند حرفی خواست آداالن تا

 . اومدن اینکه : مثل سامیار

  سر روی پریدن برای خشم با سامیار و گرفت دستش توی محکم را سیم آداالن ، کردند آماده خودشان را هردو و

 باز محض به و شد باز آهنی در و چرخید در قفل توی کلیدی بعد دقایقی . بود شده آماده آمدن می که کسانی

 .. بیرون بیاید: گفت که شنیدن رو مردا از یکی صدای شدن

 اش اسلحه کلنگدن کشیدن با دیگری و کرد روشن قوه چراغ مردها از یکی ، نکردن حرکتی سامیار و آداالن اما

 از ، کشید می قدرتش تمام با و انداخت گردنش دور سیم و برخواست جا از آداالن باالفاصله که شد اتاق وارد

 لقب و انداخت خراش گردنش را شیشه تیزی با و کرد حمله بود  دستش قوه چراغ که دومی نفر به ارسامی طرفی

 تصاحب را اش اسلحه و زد زمینش و چرخاند را دستش مچ سامیار ، بکشد کمرش از را اش اسلحه مرد اینکه از

 اسلحه مرد چون بود تر تسخ آداالن ی مبارزه اما گذاشت گردنش پشت را اسلحه و نشست مرد کمر روی و کرد

 را دستش مچ و کند رها را گردنش بود شده مجبور کند مهار را اش اسلحه اینکه برای آداالن و داشت دست در

 حالی در سامیار ، بود نچرخد سرش و صورت سمت به اسلحه سر اینکه برای مرد آن با سخت جدالی در و بگیرد

 ردک می تماشا هیکل قوی مرد ان و آداالن نابرابر ی مبارزه گاهشن با بود نشسته رویش که بود مردی مراقب که

 هستم تو با . کشم می رفیقت رو وگرنه کن تمومش هی:  زد داد کند منصرف تلش از را مرد آن اینکه برای و

 . عوضی

ا  کرد نمی توجهی مرد آن ولی  گرفت دمر  آن سمت به را اش اسلحه که حالی در و برخواست مرد آن روی از ناچارا

 پشت را اسلحه ی لحظه برای و گرفت را مرد آن لباس ی یقه عقب از و رفت دیگر مرد و آداالن سمت به بود

 . تو اسلحه بنداز: گفت و گذاشت سرش

 هاستفاد فرصت از دیگر مرد فاصله این در ولی بگیرد مرد آن دست از را اسلحه شد موفق آداالن حرکت این با و

 . دوید بیرون اتاق از و کرد

 . کرد فرار بدو آداالن –

 . رفتند بیرون اتاق از هردو
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 . یکی اون دنبال رم می من ، کن زندونی یابو رو این  –

 چوب با کسی ناگهان که رفت بیرون دنبالش به مهابا بی آداالن و انداخت بیرون زمین زیر از خودش را مرد آن

 زا و گرفتند آداالن بازوی زیر مرد دو و گرفتند آداالن تدس از را اسلحه ، کرد زمینش نقش و زد سرش به محکم

 دندبو رفته نشانه را او اسلحه با که مرد چند دیدن با آمد بیرون سامیار وقتی اما کردند دورش زمین زیر در جلوی

 . برد ماتش

 اسلحه و آمد لوج مردها از یکی ، پیچید می خودش به داشت درد از و بود افتاده زمین روی آنطرفتر کمی آداالن

 هردو از اینکه از بعد ، انداخت زمینش روی زد پایش پشت به که محکمی ی ضربه با و گرفت سامیار دست از را

 مانساخت سمت به و کردند بلند زمین روی از و گرفتند را هردو بازوی زیر کردند پذیرایی حسابی لگد و مشت با

 ندشد بزرگی چندان نه سالن وارد ، کردندمی ناله درد از و بود یخون و کبود هردویشان بدن و صورت سر و ، بردند

 ندبل را سرش آداالن ، بستند را آنها صندلی به و نشاندند صندلی دو روی بعد و بردند سالن وسط تا را آنها و

 لحمس و تنومند مردان روی نگاهش ، معمولی وسایل با معمولی ساختمان یک ، انداخت اطرافش به نگاهی و کرد

 می خوبی به را ، او شد متوقف بود نشسته ی گهواره صندلی روی شومینه کنار که جوانی مرد روی و چرخید

 . بود کامران ، شناخت

 : گفت زهرخندی با و زد بود لبش روی که سیگاری به محکمی پک کامران

 ؟ کنید فرار خواستید می -

 با اما نداشت زدن حرف برای نای که بود خورده ، به قدری کتک کرد سربلند کامران صدای شنیدن با سامیار

  کثافت: گفت آرومی به و سختی به اینحال

 ؟ نشنیدم ؟ گفتی چی –

 . کثافت:  زد فریاد و کرد جمع را توانش ی همه ایندفعه سامیار و

 هار پ ، بر اثر ضربه لبش بشکند هایش دندان از یکی شد باعث که نشست دهانش توی مشتی باز زد فریاد تا

 . پیچید اتاق فضای در کامران ی مستانه ی خنده و کرد پر را دهانش تازه خون و شد

 با خشم غرید :  آداالن

 ؟ هستی کی تو ؟ خوای می ما جون از چی -

  ؟ شناسی نمی من رو  –
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 ؟ کامیار کشتی چرا ؟ داری ما با دشمنی چه –

 مقابلشان ، آمد آنها سمت به و برخواست جا از و کرد خاموش مقابلش سیگاری زیر توی را سیگارش کامران

 : گفت و برد فرو هایش جیب در را دستانش و ایستاد

 عهایندف ولی بزنم حرف شما با کردم اینکارارو چرا و هستم کی اینکه از باید من فیلما، حاال مثل شد درست -

 . بمیرید تا بزنید پا و دست ندونستنش خماری توی شما و نگم هیچی دارم قصد من رو

 : گفت کامران بعد لحظاتی ، بود چشمانش به خیره کامران و کرد می نگاهش خشم با همینطور آداالن

 ازت اونقدری دیدمت که روزی از ولی نبودید من بازی و نقشه توی خواهرت و تو ، بودم متنفر ازت همیشه -

 کنم تموم کارتو تونستم یم خوردی گلوله که قبل ماه سه همون ، شدی مم برنامه جزو بعدا که شدم بیزار

 اون روی ، خیلی بود اعصابم رو خیلی بازیات ، غیرتی باشی ی برنامه یه شاهد تا داشتم نگه زنده رو تو ولی

،  میارنش ولی آوردنش سخته کم یه ، اینجا بیارنش دادم دستور ؟ نه مگه داری تعصب درازت زبون خواهر

 . کنی تماشا نشچرخون می دست به دست آدمام وقتی دارم دوست

 :  داد زد  غیرت و خشم با آداالن که

 . آشغال شو خفه -

 : گفت و خندید مستانه باز کامران و

 . تماشاییه خشم  این چقدر که آخ -

 از اعماق وجودش فریاد می کشید : آداالن

 بیشعورخفه شو آشغال ، خفه شو  . کثافت شو خفه  -

 اما کامران خونسرد گفت : 

 . چرخید می رفعت برادران دست به دست داشت این از قبل تا اینکه نه مگه ؟ شی می عصبانی چرا چیه -

 : سامیار هم در فریاد آداالن شریک شد  ایندفعه

 . عوضی دهنتو ببند -
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 دهش بسته صندلی به محکم  طناب با چون بود فایده بی ولی کنند جدا صندلی از را خودشان کردند می سعی و

 و زد آتش و گذاشت لبش روی سیگاری باز و  خندید وار دیوانه باز و رفت قب ترع قدمی چند کامران ، بودند

 :  گفت

 . شم می نزدیک انتقام طلیی ی لحظه به لحظه به لحظه وقتی داره لذتی چه -

 سامیار با درد با خشم گفت : 

 ؟ یکرد من با اینکارو که کردم حقت در بدی چه ؟ بودی من رفیق مثل تو ، کامران پستی خیلی -

 کشمب نقشه تون واسه شده حساب بشینم تا شد باعث که کسی ، خوب پسر بود ام نقشه جزو توام با رفاقت –

 . بود پدرت نبودی تو

 ؟؟ پدرم –

 :  زد فریاد باز سامیار ، شد سیگارش کشیدن مشغول سکوتش در و کرد سکوت ، رفت پنجره سمت به کامران

 ؟ کرده چیکار من پدر . عوضی بزن حرف د -

 می نگاه ساری زیبایی جنگل به که همینطور و بود ایستاده ساکت ، داد نمی سامیار به جوابی هیچ کامران اما

 . داد نمی سامیار های و بیداد داد به اهمیتی اصل و زد می پک سیگارش به کرد

 ، دبودن یرهخ هم چشمان به که همینطور و ایستاد مقابلش و برگشت سامیار سمت به شد تمام سیگارش وقتی

 برد عقب را سرش و گفت بلندی نه آخر ی لحظه سامیار اما برد سامیار چشم سمت به را سیگارش ته کامران

 . کشید فریادی درد از سامیار و کرد خاموش راستش ی گونه روی سیگار ته کامران ولی

 :  غرید خشم با آداالن

 ؟ عوضی کنی می چیکار -

 . شو خفه تو –

 . بدم ترسو نشونت تا کن باز من رو دستای مردی اگر –

 شد خم صورتش سمت به داد می فشار که همینطور و گذاشت آداالن چپ زانوی روی و کرد بلند پاشو یه کامران

 : گفت و

 ؟ بوکسور اقای مطمئنی خودت به خیلی -
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 . بدم نشونت تا کن باز دستام رو  –

 اضافه جمع مون به آیلر هم بذار.  نه االن ولی کنیم نرم هم با ی پنجه و دست یه بازی آخر دم می قول باشه –

 . بعد بشه

 :  زد فریاد  و کرد تف کامران صورت به عصبانی آداالن

 . آشغال نیار کثیفت زبون اون به منو خواهر اسم -

 صندلیش با آداالن ، زد آداالن صورت به که محکمی مشت با بود شده برافروخته آداالن حرکت این از که کامران

 :  زد فریاد و انداخت زمین به

 . کنید حبس زمین زیر توی هم از جدا اشغال دوتا این -

&&&&& 

 یدرس می نظر به ناراحت کمی که محمد ، کردند می نگاه دریا به ساکت و بودند نشسته دریا به رو هم کنار هردو

  ؟ میشه چی پرونده این آخر کنی می فکر داری تجربه که تو علی: گفت

 . خوایم می خودمون که برسیم ی نتیجه به که کنیم می سعیمون رو ی همه داریم ما خب ولی ونمد نمی –

 چیکار باید حاال ، کنن پیدا را نادرپازوکی نتونستن تهران توی که هم همکارت ، خوردیم بست بن به که اینجا -

 ؟ کنیم

 خواهرش و آداالن چرا ، کرده مشغول ذهنم رو  سوالی یه . کنیم پیدا نشونی و رد زودی به که باشیم امیدوار باید –

وسایلشون  ی همه که شه می باعث چی ؟ گیلن رفتن می همیشه اونا و گیلن مادرشون قبر ؟ مازندارن اومدن

 ؟ مازندارن بیان و کنن رها گیلن توی هتل توی رو

 ؟ اینجا بیان که شده باعث چیزی یه البد ، دونم نمی –

 بگیم بهش اگر محمد ببینم . فهمیدیم می رو چیزا خیلی زد می حرف اگر دونه می ر خانمآیل سوال این جواب –

 دالب ، کنه کمک برادرش نجات به ممکنه بزنه حرف و بشکنه سکوتش رو واگر باشه زنده برادرش داره احتمال

 . زنه می حرف

 ؟ تهران برگردیم یعنی ، بودم نکرده فکر بهش –

 واسه را باشه زنده آداالن زنیم می حدس اون حسب بر که مدارکی و دالیل ی همه ، بزن حرف باهاش تلفنی –

 . بگو ش
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 . بزنم زنگ بهش رممی . نیست بدی فکر –

 . بزن زنگ همینجا خب –

 . بزنم حرفمو تونممی تر راحت بزنم قدم –

 . برو ، باشه –

 رستمی مرجان که گرفت را یمارستانب ی شماره ، زدمی قدم ساحل در که همینطور و برخواست جا از محمد

 . داد جواب  شیفت پرستار

 . بفرمایین بله –

 .هستم نیکان دکتر ، خانم  سلم –

 . بفرمایین ، سلم: گفت مکثی از بعد رستمی

 ؟ هستید شیفت سرپرستار شما –

 به رفتن تنداش کار باهاشون قانع دکتر اقای ، هستن محمودی خانم شیفت سرپرستار ، دکتر اقای نخیر –

 . اتاقشون

 ؟ شما بخشید می –

 . هستم رستمی من –

 : گفت مکثی از بعد و شناخت را او نامش شنیدن با محمد

 . نیست اونجا ی دیگه پرستار -

 . بیمارا اتاق به رفتن مریضاست داروی وقت ، دکتر آقای خیر –

 .آیلر  اتاق تلفن به کنید وصل من رو لطفا پس –

 ... خودتون شکست تلفن که قبل دفعه ، نداره آیلر تلفن اتاق ، دکتر اقای –

 و نمز می زنگ دوباره من بگید بهش و ببرید اتاقش به تلفن یه سریع خیلی پس: گفت و برید را حرفش محمد

 . کنم صحبت باهاش خوام می

 . دکتر اقای بله –
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 . خداحافظ –

 . خودراضی از مغرور: گفت و کوبید گوشی روی را تلفن حرص با رستمی و کرد قطع را تلفن محمد

 به و برداشت را اتاق آن تلفن و رفت دیگری بیمار اتاق به ، کرد پاک را درخشیدمی چشمش ی گوشه که اشکی و

 متس به نگاهش در شدن باز با که بود خیره بیرون به پنجره از و بود نشسته تختش آیلر روی ، آیلر رفت اتاق

 . نشست اش پیشانی به اخمی او دیدن با و چرخید مرجان

 :گفت و رفت جلوتر مرجان

ا  اگر ، نکن اخم بیخود  -  تماس هک بیارم تلفن ت واسه گفتن بوده نیکان دکتر دستور به اتاقت به اومدم ناچارا

 . کنن صحبت باهاتون خوانمی گیرن می

 : گفت و گذاشت کنارش میز روی تلفن و زد برق به را آیلر تلفن تخت کنار در و

 کنم خودم عاشق اون رو تونستم می ، بودی نیومده اگر دزدیدی ازم عشقم رو تو ، بخشمت نمی وقت هیچ -

 دوستش خیلی چون بخشمت نمی وقت هیچ خاطر این به من و ندید کس هیچ دیگه دید رو تو وقتی اما ،

 . دارم

 : گفت دوباره و آیلر کرد به بر و بر همینطور لحظاتی و

ا  تو -  ؟ چی یعنی داشتن دوست یفهم نمی اصل

 چشماش از اشک و داد بیرون به نگاهش رو  آیلر هم ، رفت بیرون اتاق از بشه سرازیر اشکش اینکه از قبل و

 آیلر قصد اما چرخید تلفن سمت به نگاهش ، آمد در صدا به اتاقش تلفن که بود بعد لحظاتی.  شد سرازیر

 : گفت و شد اتاق وارد دوباره رستمی بعد دقایقی و شد قطع خرهباال تا خورد زنگ آنقدر ، بدهد جواب نداشت

 . تو منتظر خط پشت دکتر اقای ؟ نمیدی جواب چرا -

 . برداشت را گوشی و رفت جلو رستمی ، خورد زنگ اتاق تلفن باز

 . دکتر اقای سلم –  

 ؟ هستید اتاقش تو االن ، سلم –

 . دکتر اقای بله –  

 . کنم صحبت باهاش باید گوشش نزدیک بگیرید گوشی رو – 
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 ستمیر  همین برای . زد پس دست رستمی و کشید عقب آیلر سرش رو که آیلر برد گوش سمت به تلفن رستمی

 . زنه می پس تلفن ، کنه می امتناع دکتر آقای: گفت محمد به خطاب

 . کنید تکرار گم می من که چیزی هر پس خب –

 . دکتر آقای چشم –

 . کردیم پیدا را بودن کرده تصادف که ماشینشون را ، هستم شمال النا من بگید بهش –

 : گفت باز محمد و کرد تکرار را همین  رستمی

 . باشه زنده آداالن میده احتمال پلیس بگید بهش -

 هب گوشی گرفتن برای را دستش و چرخید  رستمی سمت آیلر به مشتاق نگاه گفت که را جمله این  رستمی

 . کرد زدرا  رستمی سمت

 . بگیره گوشی خواد می خودش دکتر آقای  -  

 . بدید بهش گوشی رو  –

 ضربه آیلر چند همین برای ، زد نمی حرفی هم محمد زد نمی حرفی چون ، گذاشت گوشش به گوشی آیلر وقتی

 ، من مکن ت خفه خواد می آیلر دلم: گفت محمد که ، بزند حرف که کند متوجه را محمد تا زد تلفن گوشی به

 . بزنی حرف نیستی حاضر هنوزم تو و بدم تو به رو خوبی خبر زدم زنگ

 االنآد از ردی هیچ ولی گشتن ماشین کیلومتری چند تا پلیسا: گفت و کرد پوفی محمد آیلر ، سکوت هم باز و

 ، هباش وردهخ راستش کتف یا بازو به گلوله اون دن می احتمال داده انجام پلیس که بررسیای با ، نکردن پیدا

 و شده دزدیده هم سامیار ، باشه زنده دیم می احتمال و نشده کشته گلوله ضرب با آداالن گم می همین برای

 اونروز که همون ، کامران اسم به شخصی یه . نفر یه کار آداالن و سامیار شدن ربوده ده می احتمال بازم پلیس

 خوندم خاطراتت دفترچه بیزاری ، آیلر من ازش نوشتی راتتخاط توی تو که همون ، دیدنت بود اومده سامیار با

 واسه اتفاقی چه اینجا ، ننوشتی ایران به اومدنتون رو  از بعد ماجراهای آیلر تو ، کامیار متاسفم مرگ بابت ؛

 رفح برادرت خاطر به ، کنم می خواهش . بزن آیلر حرف ؟ اومدید مازندران  به گیلن از چی برای ؟ افتاد شما

 . بزن

 یختر  می اشک که همینطور و کرد تلش باز ، توانست نمی گویی اما بگویید چیزی کرد سعی و کرد باز آیلر لب

 . آداالن.... آ... آ: گفت بریده بریده



                 
 

 

 م .صالحی  | در گرداب  غوطهرمان 

 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            انلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای د 

 

301 

 

 . بزن آیلر حرف...آیلر : گفت بود کرده خیس صورتش رو  خوشحالی اشک که حالی در هم محمد

 . ست .....زند....  آ....آداالن –

 . کنیم پیداش که کنیم می تلشمون رو داریم ، بخدا ست زنده که اینه حدسمون ، امیدوارم –

 . دادم.... دست از........ دا.....داشمو.... کردم...  ف ...فکر.... من... من –

 . کنی کمک ما به باید آیلر تو . باشه زنده که هست امیدی هنوز آیلر ، ولی میفهممت –

 ؟ دز........دیده.... برا.....درمو..... چرا.... .مرانکا.... –

 ؟ مازندران رفتید چی برای برادرت و تو بگو ، دم می قول کنیم می پیداش ، دنبالشه پلیس ولی ، دونم نمی –

 . زد زنگ..... آداالن... به.... نفر یه –

 . خب –

 . شد.... عصبانی.... االنبغض آیلر شکسته شد و همراه با گریه گفت : آ.....آد.......د

 بده گوشی رو.. بخور آب کم یه و کنم می خواهش کن پاک اشکات رو ، باشی آروم کن سعی آیلر ، باش آروم –

 . پرستار به

 ... خو....بم–

 . لطفا... پرستار بده گوشی رو ، خوبی دونممی -

 دستش از را گوشی و آمد خودش به رستمی ، گرفت کرد می نگاهش مات که رستمی سمت به آیلر گوشی را

 . دکتر آقای بله: گفت و گرفت

 . آیلر بدید به آب لیوان یه لطفا رستمی خانم –

 . دکتر آقای چشم –

 به رستمی ، کرد می گریه مدت این تمام ،آیلر توی اورد آبی آیلر لیوان برای و آیلر داد دست به دوباره را گوشی

 . خورب آب کم یه: گفت و برگشت کنارش

 .بیایند بند نداشتن قصد اشکهایش اما نوشید آب کمی سختی آیلر به

 . رسن می نتیجه به زودتر و فهمه می بهتر حرفات رو دکتر آقای ، باشی آروم کنی سعی اگر –
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 . کرد پاک را اشکهایش داد دستش به رستمی که کاغذی دستمال با و نوشید آب کمی آیلر باز

 . باشی مسلط خودت به کن عیس . بکش عمیق نفس یه –

 . دکتر آقای.... :گفت و گذاشت گوش به را گوشی و داد تکون آیلر سری 

 . جانم:  داد را جوابش احساس با و مهربان محمد

 ... آداالن –

 . دم می قول بهت . نباش نگران کنیم می پیداش –

 . ندارم کسی را......... آداالن از غیر.......... من –

 ؟ زد زنگ آداالن به کی: گفت بعد و کرد یمکث محمد

 منو خوای.......می اگر.... گفت به آداالن..............کامیار ... قاتل: گفت و شد خیس اشک آیلر از صورت باز اما

 .. مازندارن بیا بشناسی.....

 . کنی می گریه داری باز که آیلر تو –

 ..خودم ....نیست ......دست . تونم نمی.... تونم نمی.... نمی –

 . مازندارن برید خواست ازتون آدم اون خب –

 . آره –

 ؟ جنگلی ی جاده اون به رفتید و –

 . اره –

 . زد زنگ آداالن موبایل به –

 . زد می زنگ آداالن موبایل به بعد ، زد زنگ هتل به اول دفعه – 

 ؟ هست یادت شو شماره –

 . زدمی زنگ آداالن موبایل....... به... نه –

 ؟ برید کجا خواست می شما از –

 . نداد آدرس ما به بیشتر جنگلی ی جاده اون تا –
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 . آهان –

 ؟ نه مگه کنی ، می پیدا برادرم رو –

 .. کنیم می خودمون رو تلش تمام –

 . ندارم کسی رو  آداالن از غیر به من . بده نجاتش خدا رو تو –آیلر 

 می کاری هر برادرت نجات برای خاطر تو به باش مطمئن . اومدم تو خاطر به فقط اینجا اومدم اگر من – محمد

 . ببینم بودنت رو شاد خوام می چون . دارم دوست چون....چون کنم

 . کرد می نگاه او به و بود ایستاده مات که انداخت رستمی به نگاهی ، بود ساکت آیلر فقط

 .آیلر  –

 . بله –

 . شنیدم صدات رو باالخره که خوشحالم –

 . کنم پیدا برادرم رو...... باید ، شمال بیام تونم...... می چطور من.... ممنونم –

ا  ، باشه راحت خیالت اینکه برای ولی ، کنه می اینکارو داره پلیس –  یم خبر بهت و گیرم می تماس باهات مرتبا

 . دم

 . ممنونم –

 ؟ کردی می اونکارو نباید . شدم نیعصبا خیلی زدی خودکشی به دست شنیدم اینکه از ضمن در –

 . خواممی معذرت........ –

 . پرستار به بده گوشی رو  حاال . باش خودت ،مراقب بلدی هم خواهی معذرت پس ، خوبه –

 . خداحافظ –

 . خداحافظ –

 . دکتر اقای بله: گفت و گرفت دستش از گوشی هم رستمی که گرفت رستمی طرف به آیلر گوشی را

 . بگیرم تماس باهاش بازم الزمه چون آیلر باشه اتاق توی ذاریدب تلفن –

 . دکتر آقای چشم –
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 . ممنون –

 . کنم می خواهش –

 که برود خواست و کشید آهی بعد و کرد می آیلر نگاه به مبهوت ، گذاشت گوشی را و کرد خداحافظی رستمی

 : آیلر گفت

 . رستمی خانم -

 : گفت و چرخید جانبش به و ایستاد رستمی

 ؟ چیه -

 : گفت اشک و بغض آیلر با

 چاقو..... با ، نامردی با نفر.... یه شب...... یه ، ولی عاشقشم هنوزم...... ، ......بودم عاشق منم روزی..... یه -

 ، من..... نیستم تو..... ......عشق دزد ، من گرفت من از همیشه...... برای اون......  و زد کامیارم..... قلب به

 . داشتم دنیارو...... عشق........ ....بهترین مخود

 . کرد پر را اتاق فضای ش گریه هق هق و گذاشت زانویش روی سرش را و

 . رفت بیرون اتاق از ناراحتی با و انداخت پایین سرش رو هم رستمی

 . نشست کنارش در باز و برگشت علی نیمکت طرف به محمد

 ؟ زد حرف ؟ شد چی –

 . زد حرف باالخره ، آره –

 ؟ واقعا: گفت متعجب علی

 . کرد باز زبون باشه زنده برادرش داره احتمال گفتم بهش وقتی ، آره –

 . ست دیوونه واقعا دختره –

 ؟ چرا: گفت و کرد نگاهش تند محمد

 ردکپیدا می برادرش رو و کرد می پیگیری زودتر پلیس بود زده حرف بودن کرده پیداش که موقع همون اگر ، خب –

. 
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 برادرت ممکنه بگه بهش نبوده هم کسی . مرده برادرش کرده می فکر و بوده شده شوک دچار موقع آیلر اون –

 . خوندیما زندگیش رو  ی قصه ، خوبه سرگردون و بود زده وحشت.  باشه زنده

 . نیستا خوب حالت انگاری هم تو ، بابا خب خیل –

 . نداره دوستم کنم می احساس: گفت و داد دریا به نگاهش را محمد

 : گفت و گذاشت اش شانه به دست علی

 . شه می عاشقت کم کم کردی تلش چقدر برادرش نجات واسه ببینه وقتی نباش نگران -

 . نیست بد هم خیالی خوش این –

 گفت؟ چی مازندارن رفتن چی برای اینکه مورد در خب –

 به ولا... مازندارن بیای باید کامیار ببینی قاتل خوایمی اگر گفته بهش و زده زنگ آداالن به ناشناس یه گویا –

 . جنگلی ی جاده اون به کشوندن رو اونا گرفتن می که های تماس طی بعد و زدن زنگ هتلشون

 . بریم پاشو.  کمینگاه به کشوندنشون شده حساب خیلی پس –

 ؟ کجا –

 ؟ زده زنگ بهشون کی بفهمیم باید –

  ؟ چطوری – 

 ؟ بوده هتل به اولشون استم گی نمی مگه –

 .آره –

 . پرسیدم می دار هتل از این را موقع همون باید کردم انگاری سهل ، بریم پاشو  -

 شدند آگاهی اداره حیاط وارد همینکه اما ، رساندند آگاهی ی اداره به را خودشان و رفتند ماشین سمت به هردو

 آمد سمتشان به آنها دیدن با آمد می بیرون اداره از عجله با دیگر مامور دو با که شدند میثمی سروان متوجه ،

 . سروان جناب اومدید شد خوب چه: گفت و

 . : سلم علی

 هک ماشینی اون دادن اطلع ، مامورامون برسونید خودتونو که گرفتم می تماس باهاتون داشتم ، : سلم میثمی

  کردن پیدا بودیم دنبالش
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 ؟ : کجا علی

 ؟ مازندارن اطراف های شهرستان زا یکی : توی میثمی

 . کنن تعقیبش نامحسوس صورت به فقط نکنن متوقفش که بدید اطلع ماموراتون :  به علی

 رها جااون که روز دو محل ساکنین ی گفته به و نداشته سرنشینی کردن پیدا ماشین وقتی ، : متاسفانه میثمی

 . شده

 . میایم سرتون پشت خودمون ماشین با ما ریدب جلو شما . ببینیم بریم خب ، بابا : ای علی

 . خب :  بسیار میثمی

 ،ماشین شهر اصلی های خیابان از یکی در ، رسیدند مازندران کوچک شهرهای از یکی به بعد یکساعت تقریبا

 هک سربازی ، شدند پیاده ماشین از همگی و شد متوقف ها ماشین ، بود شده پارک خیابان کنار رنگ سیاه پراید

 .قربان سلم: گفت و گذاشت نظامی احترام بود ایستاده ماشین نارک

 ؟ کردید باز ماشین در ، : سلم میثمی

 . قربان : خیر سرباز

 و دکر  باز را ماشین قفل سیمی تکه با مامور و کند را باز ماشین درب تا کرد اشاره مامورانش از یکی به میثمی

 پوشیدن از وبعد نشستند ماشین داخل دیگر طرف از علی و رفیکط در میثمی ، کرد فعال غیر را دزدگیرش

 . شدند ماشین بررسی مشغول دستکش

 . نیست هیچی... : هیچی میثمی

 سرنشینش و ماشین با رابطه در محلی تحقیق یه بگید ماموراتون به لطفا . آشغال و آت مشت یه جز :  به علی

 . نگاری انگشت برای بیان هم هویت تشخیص نیروهای ، باشن داشته دارا مغازه از

 . : حتما میثمی

 چی: گفت و رفت سمتش به محمد ، شد پیاده ماشین از بررسی از بعد هم علی و شد پیاده ماشین از میثمی

 ؟ شد

 موندرد به که کنن پیدا انگشتی اثر بتونن هویت تشخیص نیروهای شاید ، نیست ماشین توی : هیچی  علی

 . بخوره
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 ؟ کنیم چیکار یدبا :  حاال محمد

 تماس پرینت درخواست و بگیره تماس داشتن آیلر اقامت و آداالن که هتلی با تا گیرم می تماس سرگرد :  با علی

 ... بدن را داشته آداالن اتاق و هتل به که های

 . سریعتر فقط  ، بکن کنی می کاری :  هر محمد

 . قربان :  چشم علی

 دامنه در که داد دوردست  جنگل به را نگاهش و زد تکیه ماشین به مدمح و شد اش تلفنی تماس مشغول علی

 . شد می دیده خوبی به آنجا از و کرد می خودنمایی شهر پشت در کوه های

 . بریم: گفت و نشست اش شانه به علی دست که خورد می غوطه افکارش در

 ؟ :  کجا محمد

 کرده پارک اینجا ماشین کی دونن نمی و ندیدن چیزی هم هادار  مغازه گویا ، نداریم کاری دیگه اینجا :  خب علی

 که بوده کسی همون ش راننده حداقل بفهمیم که ندارن دوربین هم ها مغازه این از کدوم هیچ بدمون شانس از ،

 اختیارم در کامران مورد در جدیدی اطلعات سرگرد ولی . کنن می عمل دارن شده حساب ؟ نه یا خریده ماشین

 . باشه جالب ت واسه کنم فکر هک گذاشت

 ؟ :  چی محمد

 . گم می بهت راه توی :  بریم علی

 . گشت برمی خودش ماشین با میثمی و شدند خودشان ماشین بر سوار محمد و علی

 ؟ فهمیدید چی ببینم بگو خب –

 . رفعت کامران ، رضایی کامران واقعی اسم ، فهمیدن ما مامورای که اینطور –

 : تگف متعجب محمد

 ؟ چی -

 ؟ داره نسبتی چه رفعت ی خانواده با کنی می فکر حاال –

 . بگو تو ، دونم نمی –

 . سامیار کامیار و عموی شه می جورایی یه کامران –
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 . نه: گفت ناباور محمد

 می ازدواج جوونی زن یه با تنهایی خاطر به و همسرش فوت از بعد گویا رفعت سیروس آقای سامیار پدربزرگ –

 شون واسه داشته حسابی و داشته دوست ش رو بچه و زن هم خیلی ، شن می هم دار بچه بعد وقت چند و کنه

 پدرشون به که ایران رسوننمی خودشون رو دنیا کنار و گوشه از و فهمن می سیروس های بچه که کرده می خرج

 هاش بچه که فشاری تحت هم بیچاره پیرمرد ؟ گرفته زن چی برای و کرده کاری همچین چرا که کنن اعتراض

 پدره بعد چندوقت ، رهمی ایران از و گیرهمی  پول مقدار یه و ش مهریه هم زنه ، میده طلق زنشو ارنمی بهش

 دهگر برمی ایران به بگیره نبوده هم کمی چیز که االرث سهم از شو بچه حقوق و حق اینکه برای زنم اون و میره می

 زهاندا به هم ساله سه کامران که کنن نمی قبول ، باشه رفعت خان ایرج این بزرگشون که سیروس های بچه ولی

 . بره می ارث اونا ی

 . عجب –

 . دننمی بهش ارثی و گیرنمی ازش رو بچه اون هویت چطور دونم نمی بعدم –

 ؟ ندادن بهش دونیدمی کجا از خب –

 کامران حساب به ارثیه عنوان به پولی نه نگرفت استعلم که اینجوری و شه می ثبت مدارک و اسناد عزیزم –

 مادر دوم شوهر بعد و گرفتن ازش کامران هویت رحمانه بی چقدر ، شده نامش به زمینی و ملک نه شده ریخته

 . گیرهمی شناسنامه ،  کامران برای خودش اسم به که رضایی فرهاد اسم به بوده کسی کامران

 . بگیره انتقام خان ایرج برادرش از تا کرده صبر سال همه این کامران پس –

 . باشه بعدیش های برنامه برادراش توی و خواهرها ی بقیه از انتقام شاید و –

 . نیست برادرش واقعی پسر کامران که نگفت ما به رو موضوع این خانم سوسن چرا ولی –

 . دونسته نمی اونم شاید  ، دونم نمی –

 ؟ شهمی مگه –

 . داره امکان چیزی هر –

 آیلر و چی برای  ولی بکشه هم سامیار خواد می و کامیار کشته و داشته خصومت خان ایرج با کامران خب  -

 ؟ ربوده هم آداالن و جنگلی ی جاده اون به کشونده آداالن

 . کامیار بوده کردن قاتل پیدا گیر پی بدجور آداالن چون شاید –
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 . برسه کارش به راحت و برداره راه سر از مزاحماش رو خواستهمی همین برای –

 . دقیقا –

 هک بود فکر توی و بود ایستاده پنجره مقابل محمد و بود حمام توی علی ، بودند اتاقشون توی هتل توی هردو

 . داد جواب سریع همین برای بود بیمارستان ی شماره ، خورد زنگ تلفنش

 . بفرمایین بله –

 . دکتر اقای سلم:  پیچید گوشی آیلر توی صدای

 .آیلر  –

 ؟ هستین خوب –

 ؟ خوبی تو ، ممنون –

 ؟ کردید پیدا برادرم رو ؟ شد چی بپرسم که شدم مزاحمتون –

 . نه هنوز –

 ؟ کرده اینکارو چی برای کامران دونیدمی –

 . داشته شخصی خصومت رفعت اقای ی خانواده با –

 نای کامیار برای یعنی: گفت کرد می گریه داشت ازب آیلر که ، آیلر گفت برای دانست می که چیزی ی همه و

 . داشته دل به کینه پدرش از که کشت

 . آره –

 ؟ آخه چرا . نامرد –

 . بزنه کاری هر به دست آدم شه می باعث انتقام حس و کینه  –

 عمه و عمو و پدرش از کامیار حقش رو ، گفتکامیار می به چیزو همه رفتمی کامران اگر بخورم قسم حاضرم –

 ؟ کامیار بکشه باید چرا آخه ، دادمی بهش و گرفت می هاش

کامیار  عاشق و ریخت می کامیار اشک خاطر به هنوزم آیلر که حرفهای به کردمی گوش و بود ساکت فقط محمد

 . بود



                 
 

 

 م .صالحی  | در گرداب  غوطهرمان 

 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            انلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای د 

 

310 

 

 . دکتر آقای –

 . بله –

 مبر  اینجا از من بدن اجازه بگید ونبهش خدا رو تو ، ندارم رو فضا این تحمل ، بمونم اینجا تونم نمی دیگه من –

. 

 ؟ بری خوای می کجا –

 . برادرم نزدیک ، باشم اونجا خوام می ، شمال میام –

 دنبالت میاد ، گیرممی تماس خواهرم با ناراحتی اونجا فضای از اگر ولی ، شه نمی حل مشکلی اینجا اومدنت با –

 . ما ی خونه ریمی و

 . بگیرم تحویل وسایلم رو باید اونجا رممی ، گیلن هتل توی وسایلمون ، بشم مزاحمشون خوام نمی نه –

 . داد تحویل ما به وسایلتون رو هتل رییس و شده اوت چک اتاق –

 .. اونجا بیام بدن اجازه بگید بهشون پس کنم می خواهش –

 ؟ کنیمی لجبازی چرا ، کنهنمی حل رو مشکلی اینجا تو آیلر اومدن –

 ندهز  دوباره انگار باشه زنده برادرم ممکنه گفتید و زدید زنگ وقتی از بخدا ، کنه آرومتر منو حداقل شاید ولی –

 . دکتر اقای کنم می التماس ، بهتون نگرانم بدجور قاتل عده یه زندونی برادرم دونم می اینکه از ولی شدم

 . نمیاد خوشم کردن التماس از اصل . خب خیل: گفت عصبی محمد

 . دکتر اقای –

 . محمد بگی اگر میری ، می کوفت و دکتر آقای: گفت و رفت در کوره از محمد

 توام آیلر با .نکن  گریه خب خیل: گفت و کشید موهایش به دستی کلفه محمد ، شد آیلر شکسته بغض بازم

 .آیلر .... نکن گریه ،

 . بله –

 . خونه بره می رو تو میاد مادرم ، کنم می صحبت هم قانعی دکتر با گیرم می تماس مادرم با –

 ... که خوامنمی من ولی –
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 . فهمیدی.... گفتم که همینی:  گفتم تندی با محمد

 . ممنون . بله –

 . میدم بهت خوبی خبرای زودی به انشالله ، کن استراحت برو و کن پاک اشکات –

 . ممنون بازم –

 . خداحافظ –

 . بشه عاشقت دختره داری توقع تشر و توپ همه این با:  شنید را علی صدای کرد قطع را تلفن که محمد

 . کرد می نگاه او را داشت و بود نشسته تختش ی لبه حوله با که چرخید علی جانب به

 . کردیمی گوش منو حرفهای داشتی تو –

 ؟ گفت می یچ ،  گوشم تو ره می صدات نزدیکیم هم به اینکه نه آخه ، شنیدممی ناخودآگاه کردمنمی گوش –

 . اینجا بیاد پاشه خواد می

 . شه می پیدا زودتر برادرش اینجا بیاد کنه می فکر ، آره –

 . آ داره سابقه اینجا ، بیاد پاشه نکنه فرار وقت یه شما ی خونه رفت اگر حاال –

 . باشه بهش حواسش گم می مامان به –

 هواس دلم همچین ندیدم زنم رو روزیه چند ، بیان پاشن دوتایی بگو بزن زنگ محیا به اصل: گفت خنده با علی

 . شده تنگ ش

 . ذلیل زن: گفت و رفت در سمت به کرد می نگاه بهش چپ چپ که همینطور محمد

 . بشه زنت عمرا ؛ اینجوری بزنم داد سرش نگرفتم رو دختره هنوز باشم تو مثل خوبه حاال –

 . بخوریم شام خوایم می بیا بپوش لباس هم تو رستوران، تو رم می من ، شه می نزن بد نفوس تو –

 . میام منم ، برو رییس چشم –

 : گفت گرفت می را محیا ی شماره که همینطور و شد ولو تخت روی ، رفت بیرون اتاق از محمد وقتی

 . بیام تا بشین حاال -

&&&&& 
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 می فرداشب شام یبرا ذاشتی می: گفت اخمی با محمد ، نشست و کشید عقب را محمد مقابل صندلی علی

 . اومدی

 راست ، شده تنگ م واسه دلش گفت می . زد زنگ محیا ، بیرون بیام خواستم که همچین ، اومدما می داشتم  –

 لنگر خوردید کنگر اونجا رفتید شده چی ریدمی روزه دو گفتید که شما گفت می ، داره راه دل به دل گن می

 چی شام ، حاال کارش پی بره کنه تموم روزه یه برداره کنترات ماموریت اینجا بیاد پاشه خواد می گفت ، انداختید

 ؟ دادی سفارش

 .  پلو باقالی –

 . ندارم دوست پلو باقالی من دونهمی خوبه: گفت و کرد اشاره گارسون به دست با و کرد نگاهش چپ چپ علی

 ؟ نداری دوست: گفت خنده با محمد

 . کوفت –

 . بود حاضر میز روی شامشان بعد دقایقی ، داد سفارش فسنجون خودش برای علی و آمد میز کنار به گارسون

 ، کنیم پیداشون نکنم فکر میره پیش داره کامران که اینطور ؟ شه می چی آخرش کنی می فکر علی گم می –

 ؟ درسته ، شده هتل به که ی شماره همون مونده سرنخمون تنها

 .  سرگرد جناب: گفت و کرد نگاه شماره به ؛ وردخ زنگ موبایلش بزند حرفی خواست علی تا

 رنخیس تنها ،از برسونم استحضارت به باید متاسفانه: گفت و کرد قطع تلفن بعد لحظاتی و داد جواب سریع و

 . بست بن به رسیدیم داشتیم که هم

 ؟ سرنخ کدوم – 

 . بوده هتل خود نزدیکی عمومی تلفن یه از ، شده هتل به که تلفنی شماره –

 ؟ کنیم چیکار باید حاال . شانس بخشکی ای  -

 . کنیم می فکری یه شام از بعد بخورم شاممو بذار فعل –

 !!! علی: گفت حرص با محمد

 . افتاده خونم قند ؛ نخوردم هیچی صبح از کنم کوفت شاممو بذار خب ، کوفت و علی –

 . نمیری وقت یه بخور بخور –
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 حدی هم کشی ضعیف .. زنیمی حرف باهام اینجوری کنممی چغلیتو محیا هب خدا به: گفت  الکی بغض با علی

 . وجدان بی داره

  شامتو بخور ، ببخشید بابا خب خیل: گفت و افتاد خنده به محمد

 . شدن مشغول شام به هردو و

 هم با و ندزد می قدم هم کنار در رو پیاده در ، رفتند بیرون هتل از صحبت و شبانه زنی قدم برای شام از بعد

 . کردند می صحبت

 نفس عمیقی کشید و گفت :  محمد

 وننش العملی عکس چه بوده خودش برادر کشته پسرش رو که کسی فهمه می وقتی خان ایرج کنی می فکر -

 ؟ میده

 ارث و پدر اون از حقی ولی بوده شون برادرناخواسته کامران ، درسته مقصرن هم اونا دونم می ولی دونم نمی –

 . کردن می رفتار اینطوری مادرش و اون با نباید ، داشته پدری

 ؟ گذری می انسانیت از خاطرش به که شه می مهم اونقدری پول یعنی –

 ومنهزارت پنجاه خاطر به معامله توی یاروی یه ، داشتیم قتل ی پرونده یه قبل یکسال ، محمد نشه باورت شاید –

 ردهک قاتل الکی الکی نفر یه پول تومن هزار پنجاه . بود کشته فطر  بود زده و بود شده عصبانی قیمت اختلف

 . قبرستون ی سینه گذاشت جوونی توی رو دیگه نفر یه و بود

 ؟ علی داری دوست شغلت رو –

 خودمون ، شاید بود ریخته هم به منو بدجور پرونده همون مثل ، میده آزارم چیزا بعضی وقتا بعضی ولی ، آره –

 ، بشیم درگیر دیگران با هم هزارتومن ده خاطر به شاید بیفته خطر به منافعمون که موقعی باشیم همین هم

 مه ، االن نبودم اون جای وقت هیچ چون نکنم قضاوت کسی رو مطلقا که بوده این گرفتم یاد کارم توی که چیزی

 اشتهک کامران دل تو رو پدرشبذرش  که ی کینه ، شد فکر می کنم  کینه یه قربونی جوونی توی کامیار که به دارم

 خوردن ارثشو که موقع اون ، شد ناتنیش برادرای و خواهر های خودخواهی قربونی که  کنم می فکر کامران به ، بود

ا  خب . بوده ساله سه ی بچه یه روش آبم یه و  نای به... کنه دفاع خودش از تونه نمی ساله سه ی بچه یه طبیعتا

 نمی ی کینه وقت هیچ کامران شاید گفت نمی هیچی بهش برادراش و پدر مورد در نکامرا مادر اگر کنم می فکر

 هم زن اون شاید بینم می و کنم می فکر طرفی از ولی...و داشت سالمی زندگی و انتقام دنبال رفت نمی و شد
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 ، کنم قضاوت ندارم دوست گم می ، کل بشه قاتل پسرش بشه باعث پسرش به حقیقت گفتن با کرده نمی فکر

 . کنه بد می رو اونا بد انتخابای و شرایط شاید بشه بد نداره دوست کسی هیچ

 . بکنیم تونیم می آدما ما که کاریه بدترین دیگران کردن قضاوت ، گی می راست –

 ؟ سوال یه –

 ؟ چی –

ا  ، کردیم پیدا سالم و آیلر صحیح برادر اگر –  قیممست دی می یحترج یا کنیمی خواستگاری ازش خواهرش رو بعدا

 ؟ کنی آیلر صحبت با

 : گفت و انداخت بهش نگاهی نیم محمد

ا  ، دونم نمی -  . کنم می صحبت برادرش با احتماال

 ؟ چی داد رد جواب بهت اگر –

 . کنی اذیت منو میاد خوشت امشب تو گویا نه –

 . پرت تو بزنه آیلر خانم میاد خوشم نه –

 . هش می دعوا تو از دردی چه اونوقت –

 . کردی اذیتم چقدر محیا از خواستگاری سر یادت ، شه می خنک دلم –

 . انتقامی دنبال هم تو پس –

 : گفت و خندید علی

 . نکن شک ، صد صددر -

 :  داد جواب سریع موبایلش زنگ دراومدن صدا به با

 . سروان جناب سلم -

 ؟ خوبید ، سلم –

 . شکر –
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 گشتان اثر یه و آداالن به متعلق یکیش کردیم پیدا انگشت اثر تادو ماشین داخل بگم بهتون گرفتم تماس –

 . نادرپازوکی همون به متعلق

 ؟ نکردید پیدا جدیدی چیز پس خب –

 متوجه ،  کردیم بررسی شهرستان اون اطراف های جاده به مربوط رانندگی راهنمایی های دوربین ؟ خب چرا –

 . شده شهر وارد طرف کدوم از شدیم

 . خوبه خیلی نای ، خب –

 . کنن بررسی رو منطقه دادم دستور ، رسهمی گردشگری ی منطقه یه به که شده وارد ی جاده از آره  –

 . خوب خیلی ، گرم دمتون –

 . فعل –

 . یاعلی –

 : گفت محمد ، گفت محمد برای را چیز همه و کرد قطع را تلفن

 . نخ سر یه بازم یعنی -

 . باشه پرکاری روز صبح فردا کنم فکر ، میاد خوابم ، هتل برگردیم بیا.  یمکن می پیداشون ، باالخره آره –

 . رفتند اتاقشان به و برگشتند هتل به هردو و

&&&&& 

 بیدار را آنها علی موبایل زنگ صدای که بودند خواب خواب هردو و گذشت می شب نیمه از بعد دو از ساعت

 چی شبی وقت این آخه ، خدا ای: گفت و کرد روشن را سرش البا خواب چراغ زد می غر که همینطور علی ، کرد

 ؟ خواید می جونم از

 : گفت محمد که گشت می موبایلش دنبال داشت  و  کشید ای خمیازه و

 . بالشت زیر -

 : گفت و کرد پیدا را موبایلش باالخره و گشت را بالشت زیر علی

  ؟ شبی وقت این شده چی یعنی . سرگرد جناب -
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 علی به نگران محمد و شد می عوض اش چهره حالت زد می حرف که مدتی توی علی.  داد جواب و گفت این را

 ؟ افتاده آیلر اتفاقی واسه ؟ شده چی: گفت محمد کرد قطع را تلفن علی وقتی ، کرد می نگاه

 . دزدیدنش قبل ساعت دو: گفت و  آروم داد تکون سری علی

 : گفت و نشست ناباور محمد

 ؟ چطوری ؟ چی -

 هم به با نفر دو 12 ساعت ، مونده آسایشگاه توی و کرده امتناع باهاش رفتن از دنبالش رفته مادرت وقتی گویا –

 یعصبان خیلی سرگرد جناب ، برن می خودشون آیلر با ، اسلحه تهدید با و شنمی وارد آسایشگاه نظم ریختن

 دستور همین برای ، شمال آیلر میارن رباها دمآ میده ، احتمال حرفهاست این از تر حساس ماجرا گفت می بود

 . دادن مشکوک های ماشین بازرسی

 : گفت و زد موهایش به چنگی عصبی محمد

 ؟ بکنه خواد می چیکار عوضی کامران ، این خدا یا -

 : زد داد عصبانی و برخواست جا از و

 . بخشمت نمی وقت هیج آیلر بیفته واسه اتفاقی اگر علی  -

 . باش آروم خب –

 اما محمد عصبانی تر قبل داد زد :  

 . باش آروم گی می تو و آیلر دزدیده آشغال کثافت اون ، باشم آروم چطوری -

 ؟ کنم چیکار من گی می خب –

 و باز محمد فریاد زد : 

 مگه تو پلیس نیستی ؟  رو عوضی اون کن پیداش  -

 . کنم می پیداش رم می.... بله هستم  –

 شدن باز صدای وقتی بود ایستاده پنجره کنار عصبی محمد ، شد پوشیدن لباس ولمشغ و برخواست جا از و

 سریع خیلی هم محمد ، رفت و نکرد محمد به توجهی علی ولی ، زد صدا را علی و چرخید علی طرف به شنید در

 هشد شینما سوار علی که رساند هتل بیرون به را خودش عجله با وقتی ، رفت بیرون اتاق از و کرد عوض لباس
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 نگاهش عصبی فرمون پشت از علی ، ایستاد ماشین مقابل و رساند ماشین به را خودش ، رفت می داشت و بود

 : گفت و نشست کنارش در محمد ، کرد می

 .خوام می معذرت -

 . پایین گمشو –

 . نفهمیدم شدم عصبی –

 ..... وت اونوقت کنم می خودم رو تلش دارم من: گفت بعد و کرد سکوت لحظاتی علی

 . خوام می معذرت ؛ دونممی –

 دونی می ، کردن زخمی هم آسایشگاه نگهبان ، آیلر دزدیدن که ، اونایی شمال میاد خودش داره سرگرد جناب –

 ؟ چیه شمال بیاد بخواد خودش سرگرد جناب شده باعث که چیزی

 ؟ چی –

 . آوردن دست به کامران مورد در که ی تازه اطلعات –

 ؟ عاتیاطل چه –

 ماس با کامران که فهمیدن گرفتن اینترپول پلیس از که اطلعاتی ، با حرفهاست این از تر ای حرفه کامران –

 . کنه می مواد  قاچاق عربی کشورهای جبار توی مستعار

 . یا خدا ...... نه: گفت ناباور محمد

 به صرفا رفعت ی خانواده سراغ دهاوم اگر پس ، زده جیب به پول هم حسابی داشته که کاری خاطر به طرف –

 . نگرفت انتقام فقط قصدش پس گرفت می خان ایرج با تماسی حاال تا بود پول دنبال ، اگر بوده انتقام خاطر

 ؟ کنیم چیکار حاال –

 . کنیم می شروع داریم که سرنخی تنها با ، فردا برای بذاریم نباید ، آگاهی ی اداره ریم می –

 . داد جواب هم باالفاصله که بود میثمی اینبار ؛ خورد زنگ موبایلش کند روشن را ینماش خواست همین که و

 . سروان جناب سلم الو –

 . میدادم اطلع بهتون باید که بود مهمی موضوع ، کردم بیدارتون شب وقت این که بخشید می ، سلم –
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 ؟ شده چی ، بودم بیدار نه –

 . کنیم می کار باشه اونجا کامران زنیم می حدس که ی منطقه اطلعات روی دارم سرشب از –

 .. گرم دمتون –

 . بگم بهتون االن باشه الزم کردم فکر که رسیدیم جالبی چیزای یه به –

 . اونجاییم دیگه ی دقیقه چند ، اداره میایم داریم –

 . منتظرتونم –

 را خودشان و شد آگاهی ی اداره وارد عدب ی دقیقه چند ، کرد حرکت و کند جا را ماشین و کرد قطع را تلفن علی

 کار مشغول همکارانش از یکی و میثمی ، شدند وارد و زدند در به تقه چند ، رساندند میثمی سروان اتاق به

 میثمی باشی خبر خوش: گفت علی احوالپرسی و سلم از بعد و برخاستند جا از محمد و علی ورود با که بودند

 . جان

 . کردند بررسی را منطقه این مسکونی های مالکیت اسامی و کشیدن زحمت ستوان –

 . خب –

 . رضایی سوسن اسم به خونه این مالکیت که هست بزرگی خیلی باغ خونه یه منطقه این توی –

 ؟ بریم .  کنیم بررسی بریم باید ، باشن اونجا شاید –

 . بریم –

 . افتادند راه به ضاییر  سوسن باغ خانه سمت به و شدند خارج اتاق از نفر چهار هر

 میک.  بود شده شروع قبلش ساعت دو از هم بارندگی و بود صبح شده  که رسیدند نظر مورد ی منطقه به وقتی

 . بودند شده همراه بود شخصی که علی ماشین با هم ستوان و میثمی ، ایستادند باغ خانه از دورتر

 . ست خونه به خانه ی اشاره کرد و گفت : همین میثمی

 . هست ی دیگه ی خونه جاده این توی.  پرت چقدر –

 . هست همین مثل باغ خونه دیگه دوتا آره –

 ؟ نه یا هست کسی خونه این توی بفهمیم چطوری حاال خب –
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 . کشید خونه داخل سرکی یه و شد وارد پشت از بشه شاید کرده پر درخت دورش رو خونه این چون –

 . مکنی پارک نباشه دید توی که جایی یه خونه از بعد جلوتر بریم باید ، هکن می توجه جلب اینجا ماشینمون –

 . خوبه –

 لجنگ وارد خونه اوضاع بررسی برای میثمی سروان و علی ؛ کردند پیدا ماشین برای مناسبی جای اینکه از بعد

 نمی عنوان هیچ به و ودب بلند دیوارها ، رساندند خانه پشت به خودشون را و کردند عبور درختها بین از و شدند

 . رفت باال دیوار از شد

 میثمی گفت :

 ؟ کنیم چیکار -

 . باال برم درخت اون از بتونم شاید –

 عدب و کشید راحتی نفس اول رسید محکمی ی شاخه به وقتی ، کشید باال خودش را بلند درختی از سختی با و

 دورتا و بود گرفته قرار باغی یک وسط که دبو ی دوطبقه و بزرگ ساختمان ، شد خونه داخل زدن دید مشغول

 دو متوجه و رفت باالتر ی شاخه چند سختی به علی ، بود کرده پر مرکبات درختان جنس از درختانی دورشو

 خاطر به میثمی سروان هم او هم ، رفت پایین درخت از ، بود شده پارک جلویی حیاط توی که شد که ماشینی

 .دندبو شده خیس خیس شدید بارندگی

 ؟ شد چی –

 نه یا هستن اونا ایا اما هستن اینجا کسایی یه کنم می فکر ، ببینم حیاط توی ماشین دوتا تونستم فقط –

 . نیستم مطمئن

 . ماشین تو بریم بهتره –

 بهخو نخورم سرما ، خدا یا: گفت و کرد ای عطسه علی ، نشستن ماشین توی همین که برگشتن ماشین به هردو

. 

 ؟ شد چی . بزن ماشین بخاری اون ، کشیده آب موش شدی –

 . دیدم خونه توی ماشین دوتا فقط –

 ؟ هستن اینجا یعنی خب –



                 
 

 

 م .صالحی  | در گرداب  غوطهرمان 

 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            انلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای د 

 

320 

 

 ؟ چیه شما نظر سروان جناب. دونم نمی –

 انمی بیرون خونه این از باشن اینجا اگر باالخره ، کرد ریسکی شه نمی دارن گروگان دوتا و هستن مسلح چون –

 . بکشیم کشیک و باشیم ظرمنت ساعتی چند بهتره...

 . بپوش اینو درآر خیست رو پیرهن: گفت و گرفت علی طرف به و آورد در کاپشنش را محمد

 . که زشته آخه –

 . خوریامی سرما ، خودتو نکن لوس –

 . کنید عوض لباستونو بهتره سروان میثمی گفت : آره

 . خیسید هم شما ؟ چی شما –

 . نباشید نگران ارمد عادت شدنا خیس اینجور به من  -

 و گرفت تماس سرگرد با بعد و بست زیپش را و پوشید محمد کاپشن و درآورد پیراهنش را سریع خیلی علی

 : گفت کرد قطع را تلفن وقتی . کرد صحبت باهاش

 که کامران این گفتم بهت جان میثمی راستی . میاد داره خودش ، باشیم مراقب فقط فعل گفت سرگرد -

 ؟ هست هم اسلحه قاچاقچی هستیم دنبالش

 ؟ : چی میثمی

 از هم آداالن آیلر خواهر ضمن در... گذاشته اختیارمون در اینترپول پلیس که جدیدیه اطلعات : آره علی

 . ربودن اسایشگاه

 . اونجارو : قربان احدی ستوان

 . بودند توش نفر دو که دآم بیرون باغ از مشکی سانتافه ماشین و شد باز باغ در ، کرد باغ متوجه را بقیه و

 . بود پازوکی نادر ماشین راننده نکنم اشتباه : اگر علی

 . نشدم متوجه : من میثمی

 . آدرس رو اومدیم درست اینکه یعنی. دیدمش : من علی

 . قربان نکنیم : تعقیبشون ستوان
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 . گردن برمی برن هرجا ، اینجاست شون : لونه میثمی

 ؟ نفرن چند دونستیم می کاش: گفت  و کرد ای عطسه علی

 . کنم درخواست مرکز از کمکی نیروی : الزمه میثمی

 .رسهمی دیگه ساعت دو یکی تا سرگرد جناب ، نه : فعل علی

 . بود باغ بزرگ در به نگاهشان همه و شد برقرار سکوت بینشان و

&&&&& 

 شد زبا سالن در که زد می پک رشسیگا به و بود نشسته روشن ی شومینه کنار ایش گهواره صندلی روی کامران

 . شد سالن وارد افرادش از یکی و

 . قربان ببخشید  -

 : گفت و چرخید سمتش به کامران نگاه

 ؟ یاور شده چی -

 .. باالست شدت به تبش ، پیچه می خودش به سرما و درد از ، نیست خوب حالش گویا سامیاره : این  یاور

 . بیارین هم یکی ، اون بیارن هم رو دختره اون رفتن ها بچه ، باال بیارش : برو کامران

 . قربان : چشم  یاور

 . زد صدا را مردی و کرد بلند را صدایش کمی کامران ، رفت بیرون اتاق از که یاور

 .... سینا..... : سینا کامران

 ؟ چیه: گفت و آمد بیرون اتاقی از ساله 25 تقریبا جوانی

 . کنیم شروع کارمون رو خوایم می اینجا بیار داربر  زهرمارتو و کوفت و تاپ لپ اون –

 . چشم –

 و زد یهتک مبلی به و نشست زمین روی شومینه نزدیک ، برگشت سالن به تاپی لپ وبا برگشت اتاق به سینا

 یم زمین روی و بودن گرفتن سامیار بازوی زیر که مرد دو و شد باز سالن در ، شد تاپش لپ با رفتن ور مشغول

 . شدند سالن ردوا کشیدنش
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 ؟ : مرده کامران

 . بده حالش : خیلی یاور

 . صورتش شده چی اوه : اوه سینا

 . بندازیدش قالی روی : همونجا کامران

 های دست با آداالن کامران آدمای از دوتا ایندفعه و شد باز در دوباره ، کردند رها سالن وسط قالی روی سامیار و

 آوردی سرش بلیی ، چه سامیار . سامیار: گفت و شد مضطرب دید سامیار ات آداالن که آوردند داخل به بسته

 ؟ عوضی

 . نکشتمش هنوز . دهنتو کامران با نفرت گفت:  ببند

 . بستن پشت از دستاش رو و نشوندن سامیار نزدیک صندلی روی آداالن

 . پستی خیلی –

 : گفت زهرخندی با کامران

 . کجاش رو دیدی هنوز -

 : گفت و گذاشت آداالن مقابل و برداشت صندلی و تبرخو اس جا از و

 . اینجاست خواهرت دیگه ساعت یه تا -

 . ، نه نه: گفت ناباور آداالن

 . آره –

 :  زد فریاد آداالن

  ؟ داری چیکار خواهرم با عوضی -

 :  زد فریاد هم کامران

 . کن گوش و شو خفه -

 :گفت کامران و کرد سکوت آداالن

 . رسه نمی خواهرت به آسیبی هیچ بدی نجاما خواممی که کاری اگر  -
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 ؟ خوایمی چی تو –

 یه خوام می همین برای ؟ کیه ماجراها این پشت دونه نمی هیچکی هنوز که دادم انجام کارامو تمیز اونقدری –

 . بگیری عهده  به تو مسئولیتش رو و کنی لطف بهم کوچولو

 ؟ گیمی چی فهمم نمی –

 ربودی پسرش رو تو گی می و زنی می زنگ خان ایرج به تو امروز ، دم می وضیحت ت واسه خب . نفهمی چون –

 . کشی می پسرش رو وگرنه کنه واریز میگی که حسابی شماره به دالر میلیون 20 خوای می ازش بعد و

 ؟ نکنم اینکارو من اگر و–

ست، نی اولم دفعه بگم بهت دبای کنم می اینکارو بدونی اینکه برای و کنم می تکه تکه چشمات جلو خواهرتو –

 ، خب مرگ دالل عربی کشور تا 10 از بیشتر توی نشسته جلوت که کسی ، این بود کامیار کوچیکترینش کشتن

 ؟ چیه نظرت حاال

 ؟ کشیمی مارو تو نکنم اینکارو چه بکنم اینکارو چه من –

 . دختر همچنان یرهم می وقتی خواهرت که اینه داره ت واسه که مزیتی تنها ، فقط صد صددر –

 :  غرید بازم خشم با آداالن

 . دهنتو ، ببند آشغال کثافت -

 وبیدک آداالن بدن به ، صندلی چرخش یک با و برداشت پشتش از صندلی و برخواست جا از یکباره به کامران که

 بود شده قرمز چشماش و زد می نفس نفس خشم ، از افتاد زمین به صندلیش آداالن با بازم ضربه شدت از که

 بند دقص گویا و کوبید می شیشه به شدت با باران ، کرد روشن سیگاری و رفت پنجره سمت به باز همین برای ،

 . هم نداشت آمدن

 :گفت و زد سیگارش به پکی

 . بنشون صاف آشغال اونو ؟ یاور بیاد بند خوادمی کی پس بارون ،  این به لعنت  -

 صاف و کردند بلند دوباره صندلیش با کمک یک نفر دیگر ، آداالن رابا  و رفت آداالن صندلی سمت به یاور

با ضربه ی محکمی که به سرش خورده بود سرش شکسته بود و خون از کنار گردش پایین می آمد  ، نشاندند

 . کرد می ناله و بود افتاده قالی روی حال بی سامیار
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 ار  بودند بسته پشت از دستانش را آیلر که بازوهای که حالی در مرد دو و شد باز سالن در که بود موقع همین 

 دستانشان از را خودش تا کرد می تقل ، آیلر داشت  شدند وارد بودند زده چسب دهانش روی و بودند گرفته

 سمت آیلر به و کردند رهایش مرد دو شد جاری چشماش از اشک. برد ماتش دید را برادرش تا ولی کند رها

 . کرد می نگاهش گریه با و نشست زمین روی ابلشمق ، دوید برادرش

 .آیلر  .آیلر  –

 . برادر و خواهر یک وصال ، زیبایی ی صحنه عجب وای: گفت تمسخر با و چرخید طرفشان به کامران

 . کنن باز دهنش را  روی چسب ، بگو آشغال شو خفه –

 دهانش شدن باز محض به که آیلر کند نده روی چسب و آمد جلو او و کرد اشاره افرادش از یکی به کامران

  . داداش... آداالن:  کرد صدا را برادرش گریه آیلر با

 . آوردم سرت بلیی چه ببین ، بکشه منو خدا -

 . دیدمنمی اینجوری صورتت و مردممی کاش . داداشی –

 سرمون از دست چرا رذل ؟ کثافت خوایمی جونمون از چی آشغال عوضی: گفت و کرد نگاه کامران جانب آیلر به

 . نبود بس کامیار کشتی ، داریبرنمی

 . خندیدمی مستانه اینها ی همه برابر در کامران و

 . باش آروم آیلر ، باش آروم –

 وشکر، خدار  شدی کشته تو کردم می فکر: گفت گریه با ، ببیند را برادرش بهتر تا شد بلند زانویش آیلر روی

 ؟ داداشی ای زنده

 .آیلر  باش آروم.  بشم تفدا –

 یم آیلر داد ولی  بردند عقب آیلر گرفتند و بازوهای آنها جلو رفتند ،  و کرد اشاره افرادش به سر با باز کامران

 دهان روی ایندفعه که گفت می بیراه و بد  و زد می فریاد هم آداالن.  کنن رهاش خواست می ازشون و زد

 کرد باز را سالن بزرگ چندان نه لوستر و رفت سالن وسط میز روی کامران ادافر  از یکی. زدند  چسب هردوشون

 آدمای از دیگه یکی ، برد کناری به را میز و آمد پایین میز روی از بعد ، بست لوستر قلب همان به را طنابی بعد و

 . بستند طناب همون به سر باالی از دستاشو و بردند طناب همون طرف آیلر به ، کامران

 :گفت و شد خم طرفش به کمی و گذاشت آداالن زانوی روی پای راستش را باز و رفت آداالن طرف به کامران
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 زیبا بسیار  فیلم یه سالن همین وسط گم می افرادم به یا دی می انجام خواممی ازت که کاری یا حاال خب  -

 . میدم قرار اونجوری سایت تمام فیلمش روی بعد و کنن بازی خواهرت با

 . شد می متورم عصبانیت از گردنش رگهای و کرد می نگاه کامران به دریده غیرت و خشم از چشمانی با آداالن

 ؟ کنی می اینکارو خب ، توام از سگتر بازی سگ توی که نکن نگام اینجوری –

ا  آداالن  :گفت و کند دهانش رو روی چسب باالفاصله کامران و داد تکان سری ناچارا

 ؟ گی می چی  ایرج به خب ، کنیم می تمرین بزنیم زنگ کهاین از قبل خب  -

 بهش که حسابی شماره به دالر میلیون 20 باید نکشم پسرش رو خواد می اگر و منه پیش االن سامیار گم می –

 . کنه واریز دم می

 اقتدار با... خشونت با... محکم.... نیست بارت هیچی فهمه می طرف زنی می حرف تو که اینجوری ، نشد نه –

 . بزنی رو حرفا اینجور تا سرت گذاشته رو اسلحه یکی نکنن فکر که طوری....

 جمع را نیرویش تمام ، شنید می چیز را همه مدت تمام و بود افتاده زمین روی که سامیار که بود موقع همین توی

 او را پا ی ضربه و چرخش یک با ماهرانه خیلی کامران که شد ور حمله کامران سمت به و برخواست جا از و کرد

 . کرده گل بازیش قهرمان من واسه ، آشغال: گفت و کرد پرت عقب به

 :گفت و گذاشت سامیار گردن زیر پاشو و رفت طرفش به کامران ، نالید می درد از ، شد پرت زمین روی سامیار

 . نکنی غلطی همچین دیگه تا کنم خورد استخونات رو خوای می

 داد زد :  آداالن

 . ده نمی هم پاپاسی یه بهت خان ایرج بمیره اگر اون ، عوضی کن لشو  -

 . عروس مادر از کلومم دو ، بابا نه –

 . ببندید هم لش تن این پای و دست: گفت و برداشت سامیار گردن زیر از پاش را کامران

 . بست بود افتاده زمین روی که همونطور سامیار پاهای و دست و رفت جلو کامران افراد از یکی

 : گفت و برگشت آداالن سمت به باز کامران

 ، خودم مثل ،  بود دراومده پا از حاال تا بود تو جای دیگه کی ، هر مقاومی خودم مثل ، میاد خوشم تو از -

برادر  لیو بودا پولدار منم بابای ، البته بابات پول با لش تن این مثل نه ، کشیدی باال کندن جون با خودتو
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 پودر شون رو همه تونم می اشاره یه با که دارم اونقدری حاال خب ولی ، خوردن حقم رو وضیمع خواهرای و

 . ست دیگه چیز یه گرفتن انتقام اینجوری لذت خب ولی کنم

 . کرد می نگاهش گیج و گنگ آورد نمی سردر حرفهایش از که آداالن

 ؟ گی می چی خان ایرج به.تمرینمون  سر گردیم برمی ، بودیم کجا خب ؟ کنی می نگاه اینجوری چرا ؟ چیه –

 . پول می خوام بده تا پسرش رو آزاد کنم   چقدر هر باید گم می.... گم می –

 . کننا شروع خواهرت با بازیشون رو گم می افرادم به ، بیاری در بازی باشی خواسته ببین –

&&&&& 

 ؟  کنیم صبر اینجا خوایم می کی تا: گفت عصبی و کلفه محمد

 . برسن ویژه نیروهای که وقتی نیم نگاهی بهش انداخت و گفت:  تا یعل

 ؟ چی بشه دیر اگر –

 که آدما این با درگیری توی  کنی می فکر ، کمری کلت تا سه با ستوان و سروان جناب و منم محمد اینجا فقط  –

 عاقلنه ، بشیم موفق داره احتمال چقدر دارن گروگان تا سه و هستن چهارنفر از بیشتر دونیم می االن حداقل

 . برسن ویژه نیروهای تا کنیم صبر که اینه ش

 دلدارانه گفت :  میثمی

 . هستن نزدیک ، دکتر اقای نباشید نگران  -

 دشدن پیاده چهارنفر هر ، آمدند می جلو آروم و پیاده که دیدن را ویژه های پلیس پوش سیاه دقایقی بعد نیروهای

 نظامی احترام و رساندن آنها به را خودشان میثمی و علی ، بود مسلح و آمد می هاآن پیشاپیش میانسال مردی ،

 . گذاشتند

 . سرگرد جناب : سلم علی

 . : سلم میثمی

 ؟ هستن نفر چند بفهمید تونستید ، نیکان : سلم سرگرد

 هارچ گشتند برمی وقتی و شدند خارج باغ از نفر دو قبل یکساعت ، هستن نفر چهار از بیشتر دونیم : می علی

 . ندیدیمش ما ولی بود ماشین همون توی جدیدشونه گروگان که آیلر هم احتماال. بودند نفر
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 ؟ کردی بررسی باغ سرگرد : موقعیت

 پشت ، مرکبات درخت دورش تا دور و هست باغ وسط دوطبقه ساختمان یه ، بلند خیلی باغ : دیوارهای علی

 . شه می باز کوچه همین به رو که در همین خروجیش در تنها و جنگل طرف سه از هم باغ دیوارهای

 ؟ چیه دستور سرگرد جناب: گفت و آمد جلو ویژه نیروهای ی فرمانده

 روی از تونن می تیراندازت تک . هستن مسلح و چهارنفر از بیشتر تعدادشون و دارن گروگان تا : سه سرگرد

 . داخل به بشن مشرف باغ اطراف درختای

ا  فرمانده  . : حتما

 : گفت و کرد صدا تیراندازاش را تک از تا سه و

 . باغ داخل به بشید مشرف درختا روی از و کنید پیدا موقعیت بهترین -

 :  گفت باز سرگرد و رفتند کارشون دنبال به تیرانداز تک سه هر

 مراقب دبای خیلی پس... ست اسلحه کلفت گردن قاچاقچی یه ست خونه اون داخل که کسی اون ببینید -

 . باشید

 . کنیم شروع کارمونو بدید اجازه . سرگرد جناب : چشم فرمانده

 . : یاعلی سرگرد

 . رفتند باغ خونه سمت به نیروها و داد دستور مخصوص های علمت با نیروهایش به فرمانده

 : گفت و انداخت آسمون به نگاهی بود شده خیس خیس بارون زیر که هم سرگرد

 . کرد خیسمون.... بیاد بند ادخو نمی بارون این -

 : گفت و کرد ای عطسه علی

 . کنه می بازی آب باهامون داره خدا که روزه چهار سه -

 کنید دورش خونه جلوی از پسرعموتو ضمن در . باشید مراقب .  بپوشید گلوله ضد هم شماها کبهتره سرگرد

 . بیفته ش واسه اتفاقی ممکنه

 . کرد می نگاه پلیس ی ویژه نیروهای کار به و بود واستاده عادی خیلی که کرد نگاه محمد به و برگشت علی
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 . نهک می تماشا سینمیایی فیلم واستاده ، ببینم اینور بیا: گفت و گرفت بازوش رو و رفت سمتش به علی

 ؟ مگه میشه چی : خب محمد

 . ست مسلحانه درگیری عملیات ناسلمتی ، کوفت و شه می : چی علی

 . برگشتند سرگرد بجنا طرف به و

 . سرگرد جناب : سلم محمد

 . هستید ما نیکان پسرعموی شما ، دکتر آقای : سلم سرگرد

 . :  بله محمد

 . هست اداره توی همیشه خیرت : ذکر سرگرد

 : گفت و کرد نگاهش چپ چپ محمد که کرد می اشاره سرگرد به ابرو با علی

 . زدی حرف سرم پشت بازم -

 یباش ماشین توی ، خطرناکه اینکه هم نشی خیس این از بیشتر هم ماشین توی بشین وبر  بشم : فدات علی

 . امن تره

 قرمست خونه شرقی سمت من فرمانده: گفت شد می شنیده سرگرد بیسیم از صداش که تیراندازا تک از یکی

 گروگان سه ، دارم ددی خوبی به سالن داخل به پنجره همون از و شده زده کنار پنجره یه های پرده فقط ، شدم

 . بینم می هم مسلح پنج مرد و هستن سالن توی

 :  شنیدن هم ویژه نیروهای ی فرمانده صدای

 . هست هم کامران -

 .  زنه یم حرف شده بسته صندلی به که گروگانا از یکی برای و زنه می قدم سالن وسط ، قربان : بله تیرانداز تک

 ؟ جوریه چه دیگه های گروگان : وضعیت فرمانده صدای

 آویزوونش ازسقف که طنابی با خانم اون و ، ست بسته پاش و دست و افتاده زمین روی : یکیشون تیرانداز تک

 . کردن 

 ؟ مفهوم ؛ کامران ، شما نظر مورد : هدف تیرانداز تک به خطاب فرمانده
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 . مفهوم ، قربان : بله تیرانداز تک

 سلمان تو گزارش بده .فرمانده خطاب به تک تیرانداز دیگر گفت : 

تک تیرانداز : به حیاط جلوی باغ اشراف کامل دارم ، سه نفر می بینم اما به خاطر بارندگی دوتاشون توی ماشین 

 نشستن ، یکیشون با اسلحه زیر سقفی جلوی در ورودی روی صندلی نشسته و مشغول نوشیدن چای .

، سلمان مرد مسلحی که جلوی در ورودی هست را  داص سرو بی  و شیم می باغ وارد : نیروها فرمانده صدای

 هدف قرار بدید اگر متوجه اقدامات ما شد ، اقدام کنید .

 تک تیرانداز : اطاعت قربان .

 و دکشیدن باال باغ بلند دیوار از خودشون را قلب و طناب از استفاده با پلیس ی ویژه نیروهای.... سکوت بعد و

 . پریدند باغ داخل

.  شد باز ویژه نیروهای توسط باغ در بعد لحظاتی ، شد می سپری کندی به بودند بیرون که آنها یبرا لحظات

: گفت و چرخید سمتش به بیاد خواد می شد محمد هم متوجه که علی ، رفتند باغ سمت به هم بقیه و سرگرد

 . بشین ماشین توی و برگرد ، محمد کنم می خواهش

 . بیام بذار.  افته نمی اتفاقی –

 . ازت کردم خواهش –

 . مونم می منتظر ، همینجا بابا خب خیل –

 صدای بعد لحظاتی باغ به دوخت چشم و زد تکیه ماشین به و برگشت ماشین سمت به محمد ، رفت که علی

 و رفت باغ سمت به و شد طاق طاقتش که جای تا زد می قدم عصبی و نگران ، شد بلند باغ از درگیری و گلوله

 اندرخت این پشت بود ساختمان ی میانه در که ساختمانی که درخت از پر بزرگ باغ یک ، کشید سرک باغ داخل

 ، شد باغ وارد احتیاط با ، شد می شنیده همچنان گلوله صدای و دید می پلیس نیروهای گاها ، بود شده مخفی

 دندش خارج ساختمان از یسپل نیروهای توسط و بودند شده دستگیر نفری چند ، شد آروم کم کم درگیری صدای

 . رفت جلوتر و داد جراتی خودش به همین برای ، بود پلیس کنترل تحت اوضاع گویا ،

 قبل از رجسورت ، ندید حیاط توی را بقیه و علی ، گذشتند مقابلش از پلیس نیروهای توسط بسته دست نفر پنج

 و  ریخته هم به چیز همه ، شد وارد و کرد باز نسال در احتیاط با ، رفت باال را ها پله و رفت ساختمان سمت به

 کنار جسدارو داشتند پلیس مامورای که بود افتاده هم مرد جسد چهارتا و بود شده ریخته زیادی خون سالن کف
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افتاده  بود ، سر  زمین روی دید که مردی او را کنار که گشت آیلر می دنبال به نگاهش با نگران ،  ذاشتن می هم

 زانو گرفته بود و گریه می کرد . مرد را به

 :گفت و آمد سمتش به محمد دیدن با علی

 ؟ کنی می چیکار اینجا تو  -

 ؟ کیه اون – 

 . آداالن –

 ؟ شده چی –

 . نیست ، طوریش شده زخمی –

 ردهخو گلوله آداالن راست  بازوی بازم ، رفت کرد می گریه و بود نشسته کنارش آیلر که و آداالن سمت به محمد

  بود

 .آیلر : گفت آروم و نشست نزدیکشان محمد

 . خدا رو تو . بده نجات برادرم ، برادرم رو دکتر آیلر با التماس گفت : آقای

 شیدمی خوب ، نباشید نگران: گفت و داد آداالن به نگاهش را  هم محمد ، چرخید محمد سمت به آداالن نگاه

. 

 . دونم می: گفت و خندید درد اوج در آداالن

، محمد به سمت  رفت برادرش با آیلر هم و بردند برانکارد با آداالن و سامیار و شدند سالن وارد امداد نیروهای

 علی که کلفه روی مبلی نشسته بود رفت 

 . علی –

 ؟ شد چی کامران: گفت محمد و داد محمد به نگاهش را  علی

 دور نهتو نمی خیلی زخمیه.  رفتن دنبالش کردنش پیدا یبرا ویژه نیروهای ، جنگل دل به زده کثافت ، کرد فرار –

 . بشه

 ؟ شدی زخمی:  گفت بود شده علی گوش زخم  متوجه تازه گویی که محمد
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 تیمداش مفتی ، مفتی بودم نوشیده شهادت شهد ، اینورتر بود خورده وجب یه ، شد رد گوشم کنار از گلوله ، آره –

 . نبود قسمت گویا ولی ، بهشت رفتیم می

 . گوشت رو زخم ببینم بذار شو خفه –

 با شنیدن صدای سرگرد نگاه هردو به جانب سرگرد برگشت .

 . بم بادمجون پسرعموت این ، نذار الالش به لی لی انقدر  -

 نکرد تموم کارو تمیز و تر خیلی ، گرم ویژه نیروی های بچه دم خدایی ولی... سرگرد جناب نکنه درد شما دست –

. 

 . واقعا دارن مریزاد دست کنن دستگیر هم کامران راگ ، بله –

 . نداریم کاری اینجا دیگه ما جان محمد بریم ، کنن می پیداش که انشالله –

&&&&& 

 و دبو گذاشته تخت لب سرش را و بود نشسته کنارش آیلر هم و بود کشیده دراز بیمارستان تخت روی آداالن

 .بودند بیمارستان توی که دبو دو روزی.  زد می حرف آداالن با داشت

 . شدی نمی شکنجه مدت اینهمه و شدی می آزاد تو زودتر ، بودم زده حرف قبل ماه سه احمق من اگر – 

 آیلر ، نداره اشکال: گفت و گذاشت خواهرش سر روی و کرد بلند بود وصل هم سرم بهش که دستی آداالن

 . دی یم عذاب خودت رو و کنی می تکرار رو موضوع این چقدر

 . شدی شکنجه من حماقت خاطر به ماه سه تو: گفت و گرفت دست توی برادرش رو دست و کرد آیلر سربلند

 . کنیا می عصبانیم ، داری نگو ، دیگه فهمیدم خب خیل –

 رمونس بلیی چه نبود معلوم وگرنه شد ماجرا نیکان پیگیر آقای دکتر خداروشکر: گفت و انداخت زیر به آیلر سر

 . اومد می

 ؟ زدی زنگ تیارا به   -

 چیزو ، همه بودن ترسیده خیلی بوده خاموش گوشیامون مدت این توی اینکه نه ، بودن نگرانمون خیلی ، آره –

 . ترکیه ریم می دیگه روز چند تا نیست الزم گفتم ، ایران بیاد خواد می گفت می ، گفتم شون واسه

 : گفت و کشید عمیقی نفس آداالن
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کامیار  عموی کامران شه نمی باورم.  کنه فرار عوضی اون خواد نمی دلم ، کنن دستگیر کامران کاش فقط -

 . خودش رو بکشه ی برادرزاده رحمی بی با تونست و بوده

 کامیار ؟ چرا ، شه نمی باورم منم –

 ؟ چطوره حالش سامیار –

 . بزنم سر بهش نرفتم دونم نمی –

 . نیمبز  سر یه بهش بریم بردار سرم این –

 . پیششه پدرش کنم فکر هم االن ، اونه کنه عذرخواهی بیاد باید که اونی ، بری بذارم سیاه سال صد –

 . بفرمایین: گفت آداالن و خورد در به ضرباتی

 . شد باز داشت دست در  که میخکی گل دسته که محمد توسط اتاق در

 ؟ هست اجازه –

 آداالن  با خوشرویی گفت : 

 . بفرمایین ، کنم می خواهش -

 ؟ بهترید: گفت و آمد جلوتر ، بست در و شد وارد محمد

 . خداروشکر –

 . آیلر  هم آروم گفت :  سلم

 ؟ خوبه حالتون شما ، سلم –

 . ممنون –

 . کشیدید گفت : زحمت آداالن

  کنم می خواهش –

 ممنون: گفت و گرفت محمد از گل دسته و رفت آیلر جلو

 . بویید و ذاشتگ آب توی را آیلر گلها

 آداالن بعد از مکثی گفت : 
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 . بشه برآب نقش کامران های نقشه تمام شدید باعث و شدید ماجرا پیگیر شما گه آیلر می -

 . کردن گیری پی رو موضوع این همکاراش کمک با پلیس که علی پسرعموم ولی آره پیگیری شروع –

 . شماییم مدیون جونمون ما ، ممنونم حال هر به –

 . کرد فرار ماجرا اصلی عامل متاسفانه ولی کنم می واهشخ –

 . افته می گیر جایی یه روزی یه باالخره –

 علی ، ماجراست همین نگران هم پلیس.  سراغشون بره بازم ممکنه ، داره رفعت ی خانواده از که ی کینه با –

 . گردن می دنبالش دارن همین برای ، نشده خارج ایران از هنوز که مطمئنن گه می

ا  –  . کنن می پیداش مطمئنا

 . شدن نگرانتون خیلی مدت این توی حتما ، دادید اطلع تون خانواده به –

 . زده زنگ آیلر بهشون ، آره –

 مبگ باید بودیم سرنخی دنبال چون و گرفتیم تحویل هتل رییس از ، من پیش وسایلتون و ساکها ضمن در –

 . کردیم بررسی وسایلتون را

 ؟ هستید روانپزشک ، شما نداره لیاشکا –

 ؟ چطور ، آره –

 . برداره لجبازیش از دست که مدت این توی بکنید کاری من خواهر واسه تونستید بدونم خواستم می هیچی –

 : گفت لبخندی با محمد

 . کنن می دفاع اخلقیشون ویژگی این از سرسختانه ایشون ، متاسفانه نه-

 : گفت اخمی آروم آیلر با

 ؟ لجبازم من گهم -

 آداالن با لبخندی گفت : 

 ؟ لجبازی تو گفته کی ، استغفرهللا  -

 . شدند اتاق وارد خان ایرج پدرش و سامیار ایندفعه و خورد در به ضرباتی باز ، خندیدن نفر سه هر و
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 . خان ایرج در سلم کردن پیش دستی کرد :  سلم آداالن

 . پسرم : سلم ایرج

 ؟ ریبهت ، : سلم سامیار

 . : خوبم آداالن

 . سلم: گفت و آیلر داد به نگاهش را  سامیار

 . نداد جوابش را و گرفت آیلر نگاهش را اما

 : گفت محمد به خطاب خان ایرج و کردند احوالپرسی محمد با و آمدند جلوتر سامیار و ایرج

 . مدیونیم شما به خیلی ما -

 . کرد پلیس کارارو ی همه ، باشید مدیون من به شما که نکردم کاری من –

 هواس زندگی دیگه ، مادرش نه من نه افتاد می سامیار برای اتفاقی اگر ، کشتن ، کامیارم رو ممنونم حال هر به –

 . نداشت ارزشی مون

 و کامران با روزی یه ، اگر کشتید کامیار خودتون ، خان آیلر با داغی که هنوز از مرگ کامیار داشت گفت : ایرج

 هیج وقت کامیار را نمی کشت . ،کامران کردید نمی اونکارو مادرش

 . کنم می :  آیلر خواهش آداالن

 ولی تحمل آنجا ماندن را نداشت که از اتاق بیرون رفت . کرد پاک اشکش آروم و انداخت زیر به آیلر سر

 آهی کشید و گفت :   خان ایرج

، تاوان سنگینی به  دیدم بد روزی یه کردم بد روزی یه ، گیرم می آتیش دارم فهمیدم وقتی از حق با آیلر ، -

 و کردم بد مادرش و بچه اون حق در من ، شد زیاده خواهی من قربونی خاطر خودخواهیم دادم ، کامیار من

 . ریزه می پسرم به زهرش رو و افعی یه شه می بچه همون روز یه دونستم نمی

 : گفت سامیار انداخت ، پایین سرش را  نبینن اشکش را  اینکه برای و

 رشخاط به که همه از بدتر برادرم با و کردم رفتار آیلر بد و تو ، با آداالن بدهکارم تو به خواهی معذرت یه منم -

 . ببخشم خودم رو تونم نمی وقت هیچ

 ؟ ترکیه گردید برمی –
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 صبح فردا برای ، نیست خوب حالش مادرمم ، باشه داشته کاری اینجا بابا کنم نمی فکر و شدم مرخص من –

 ؟ میاید که هم شما ، داریم بلیط

ا  –  . هفته همین آخر احتماال

 . بینمت می شرکت توی بازم پس ، خوبه –

 ؟ شرکت –

 های پروژه ، کنی پر تونی می تو کامیار فقط خالی جای: گفت و کرد نگاه آداالن به خیس چشمای با خان ایرج

 . کنی تموم تونی می تو فقط اونو

 . زنیم می حرف باهم برگشتم وقتی –

 گفت :   سامیار

 . خداحافظ فعل -

 . سامیار: گفت باز آداالن که رفتند می بیرون داشتند

 : گفت آداالن و چرخیدند او سمت به پدرش و سامیار نگاه

 . آزاده و ست زنده هنوز کامران ، باشید خودتون مراقب -

 . باشید خودتون مراقب هم ، شما  حتما  -

، آیلر ناراحت روی صندلی توی کریدور نشسته بود ، سامیار وقتی از اتاق بیرون  رفت بیرون اتاق از و گفت ااین ر 

 آمد متوجه ش شد ،  خواست به سمتش برود که پدرش گفت : سامیار .

 باید باهاش حرف بزنم . -

 تو حالت خوب نیست سامیار ، باید استراحت کنی . -

 می شه .اگر باهاش حرف نزنم حالم بدتر  -

این را گفت و به سمت آیلر رفت ، با یک صندلی فاصله در کنار آیلر نشست ، آیلر سرش پایین بود و چشمانش 

 خیس از اشک بود ، لحظاتی به سکوت بینشان گذشت که این سکوت را آیلر شکست و گفت : حرفتو بزن .

 سامیار با شرمندگی گفت : 
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ولی باید یه چیزو واسه ت اعتراف کنم ، وقتی ازت خواستگاری کردم نمی تونم ازت بخوام من رو ببخشی ،  -

بهت هیچ علقه ی نداشتم ، می دونستمم کامیار دوست داره ، دلم از کامیار پر بود می خواستم یه جوری 

حالش رو بگیرم ، کامران گفت خواستگاری از آیلر و ازدواج با اون بدترین ضربه ست برای کامیار ، بدون 

 کری اینکارو کردم ، خیلی باهم نبودیم ولی ....ولی...هیچ ف

 ولی چی ؟ -

ولی ، عاشقت شدم ، می خواستم تو رو عاشق خودم کنم که همه چیز خراب شد . اونقدری مغرور بودم که  -

 به جای اینکه ازت عذرخواهی کنم و تو رو برای خودم نگه دارم با تندی باهات رفتار کردم .

 چیزی بشنوم ، خواهش می کنم .سامیار دیگه نمی خوام  -

سامیار اشکی که قصد خارج شدن از چشمش را داشت به سختی مهار کرد و خواست برخیزد که آیلر مانعش 

 شد و گفت: سامیار .

 نگاه سامیار به جانب آیلر چرخید .

 سهیل خانوم رو  بعد از مرگ کامیار دیگه ندیدم ، حالش چطور بود ؟ -

ی می کرد ، چند روزی ساکت شد و حرف نمی زد ، بعد یه روز صبح وقتی از خواب اوایل خیلی گریه و زار  -

کرد ، از اتاقم اومدم بیرون ببینم چه خبر بیدار شد ، شاد و سرحال از اتاقش بیرون اومد و کامیار صدا می

پسر ؟ می  شده ؟ که اومد طرفم و بهم گفت: کامیار چرا توی اتاق سامیار خوابیدی ؟ مگه خودت اتاق نداری

دونی سامیار چقدر رو وسایلش حساسش ؟ نباید بی اجازه می رفتی تو اتاقش ؟زود باش باید بری شرکت 

 ، تا صبحونه تو آماده می کنم تو هم بیا سر میز .

 به تو گفت کامیار ؟ -

رس و جو می از اونروز من رو کامیار صدا می کنه ، در مورد کارای کامیار باهام حرف می زنه ، از تز کامیار پ -

کنه ؟ بهم می گفت کامیار ، سامیار باز بی خبر رفته مسافرت ، یادت باشه وقتی برگشت بهش بگی بره از 

آیلر عذرخواهی کنه ، آیلر مادرم دیوونه شده ، منو کامیار می بینه و می خواد که من کامیار باشم ، منم  

سامیار  بود . تو خونه ی ما هنوز کامیار زنده ست  تصمیم گرفتم به خاطر مادرم کامیار باشم . اونی که مرد

، منم می خوام که زنده باشه . پس مثل کامیار لباس می پوشم ، مثل کامیار غذا می خورم ، مثل کامیار 

رفتار می کنم تا مادرم همیشه فکر کنه کامیار هست ،  ولی یه چیزو می دونم که هیچ وقت نمی تونم مثل 

 یلر اگه تونستی منو ببخش .کامیار  عاشق بشم . آ
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این را گفت و از جا برخواست و به سمت پدرش رفت و به سمت اتاق دیگری رفتند ، آیلر سرش پایین بود و گریه 

می کرد که محمد هم از اتاق بیرون آمد ، با دیدن آیلر لحظه ی مکث کرد و بعد به کنارش رفت و بدون هیچ 

 کی می خوای گریه کنی ؟ فاصله ی در کنارش نشست و گفت : تا

 تا وقتی که زنده هستم . -

کامیار مظلومانه کشته شد ، حقش نبود ولی این اتفاق افتاد و دیگه نمی شه هیجی را عوض کرد ، توی این  -

شرایط اگر بخوای بنشینی و فقط گریه کنی اطرافیانت که هنوز زنده هستن و دوست دارن عذاب می کشن 

می کنم اصل عذاب کشیدن من یا احساس من واسه ت مهم نیست ، به خاطر . خودم رو نمی گم چون فکر 

 برادرت می گم ، آیلر به خاطر برادرت هم شده زندگی کن .

آقای دکتر من واقعا متاسفم ، متاسفم که نمی تونم احساستون رو بپذیرم ، شما همه چیز در مورد من می  -

 دونید ، امیدوارم بهم حق بدید .

 حق می دم .تا حدودی بهت  -

 کسایی هستن که بهتر از من می تونن عشق شما را بپذیرن ، عاطفه ... -

که محمد باالفاصله حرفش را برید و گفت: عاطفه برای من یه دختر عمو که خیلی هم دوستش دارم ، در ضمن 

نگیدم یه چیزو دوست دارم بدونی که من آدم مصممی هستم و همیشه به خواسته هام رسیدم چون واسه شون ج

 و تلش کردم و تو .

 و لحظه ی سکوت کرد و بعد گفت : خودم رو بهت ثابت می کنم .

 ولی من نمی تونم که .... -

باز محمد حرفش را برید و گفت: این دیگه بستگی داره به تلش و میزان علقه ی من و اگر الزم باشه سالها صبر 

 می کنم . 

 ولی . -

 محمد مصرانه و محکم گفت : 

ی کنم آیلر ، هیچ وقت سعی نکن برای قلب یه مرد تصمیم بگیری ، بذار حداقل تمام تلش خواهش م -

خودم رو بکنم ، بعد اگر دیدی لیاقتت رو ندارم خیلی راحت بهم بگو تا برای همیشه از زندگیت برم بیرون ، 

 برادرت فردا مرخص می شه ، میام دنبالتون ، فعل خداحافظ .



                 
 

 

 م .صالحی  | در گرداب  غوطهرمان 

 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            انلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای د 

 

338 

 

&&&&& 

 ، آمدند بیرون بیمارستان از باالخره که بود خواهرش و آداالن منتظر بیمارستان از بیرون ماشین کنار محمد

 ددا دست چپ دست با رسید محمد به وقتی ، بود آویزان گردنش به بود خورده گلوله راستش دست که  آداالن

 . انداختیمتون زحمت تو حسابی ، ممنونم: گفت و

 یدبگیر  دوش یه ،  گذاشتم اتاق توی وسایلتون رو و تون واسه گرفتم اتاق یه ، هتل ریم ، می کنم می خواهش –

 . تهران ریم می داشتید دوست وقت هر بعد و استراحت کمی و کنید عوض لباس

 . ممنون –

 حرکت و کند جا از ماشین و بست کمربندش را محمد ، عقب آیلر صندلی و نشست محمد کنار در جلو آداالن

 . کرد

 . ردکت آقای –

 . آداالن آقا کنید صدام محمد اگر راحت ترم ، محمد اسمم: گفت و برید حرفش آداالن محمد

 . کنید صدام آداالن فقط اگر شم می خوشحال بیشتر منم ولی باشه –

 . چشم –

 ؟ نشد خبری کامران از –

 . کنن پیداش تونن می که آوردن دست به های سرنخ گفت می علی ولی ، نه که هنوز –

 ارانتظ اینکه مثل ، بود شده شوکه خونه توی بودن ریخته پلیس نیروهای وقتی گفت می علی. خوبه یلیخ –

 . کنن پیداش نداشته

 همین برا ماجراست پشت اون که دونه نمی کس هیچ هنوز کرد می فکر ، کرد نمی هم تصورش اصل خب آره –

 . بزنم زنگ خان رجای به دزدیده سامیار که کسی عنوان به که خواست می من از

 . نداره وجود دیگه خودشون از زرنگتر اینه ، تصورشون همینه زرنگن کنن می فکر که آدمای مشکل خب –

 . درسته –

 : گفت و کرد نگاه آسمان به و

 ؟ چیه نظرت ، دریا کنار زنی قدم یه برای عالیه ، آیلر هوا آفتابیه هوا امروز یه خداروشکر -
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  خوبه –

 . کرد می گریه بودم زده زنگ بهش ، شده تنگ آالمان واسه دلم چقدر آخ –

 . برگردید زود گفت می التماس با و کرد می گریه بودم زده زنگ که منم آره –

 وارد صحبتشان شد و گفت :  محمد

 ؟ ترکیه برگردید خواید می -

 آداالن جوابش را داد : 

 به زدن سر برای اونم ایران ، میایم روز چند تمد به سال هر ، ما اونجاست ، زندگیمون برگردیم باید خب  -

 . شد طوالنی خیلی سفرمون ایندفعه ، ولی دفن گیلن که مادرمون

 : گفت و کرد راهنمایی اتاقشون آیلر به و آداالن ، محمد ، ایستادند  هتل مقابل بعد دقایقی

 . من مهمون ، البته بخوریم باهم ناهار باشید مایل اگر -

 . حتما ، ممنون –

 . دوازده ساعت –

ا  –  . حتما

 تلفنی محیا با داشت و بود خوابیده تخت روی ، علی رفت بود آداالن اتاق کنار که خودش اتاق سمت به محمد

 . زد می حرف

 بیمارستان از آداالن تا باشیم گه می که کلفتته گردن داداش این سر زیر همش ؟ چیه من تقصیر عزیزم خب –

 . بزن حرف خودش با بیا/  آوردن تشریف داشتوندا بفرما/  ؟ بشه مرخص

 ؟ گردیم برنمی و موندیم اینجا چرا گه می ، کرده کچلم خواهرت: گفت و گرفت محمد سمت به گوشی و

 ؟ بله: گفت محیا به خطاب و گرفت گوشی محمد

 . داداش سلم –

  ؟ شده ، چی علیک –

 ؟ گردید برنمی چرا خب –



                 
 

 

 م .صالحی  | در گرداب  غوطهرمان 

 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            انلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای د 

 

340 

 

ا  ، بمونیم اینجا که نیومدیم ، گردیم برمی –  . داریم مهمون بگو مامان به ، افتیم می راه بعدازظهر امروز احتماال

 ؟ داداشش آیلر و –

 . باشه ی دیگه ، امر بله –

 . کردم ناراحتش خیلی ، علی بده گوشی رو –

 . بدید اهمیت که خواید می نه مقابلتون طرف به دید می اهمیت نه ، همینجورید زنها شما ی همه –

 . خوام می آیلر معذرت جانب از من ؟ تو چته خب –

 . بابا برو –

 . رفت حموم به و انداخت علی بغل تو گوشی و

 . محیا:  داد جواب علی

 بخوره . غصه باید اینجوری من داداش که کنی می چیکار داری اونجا ، تو درد –

 کی دیگه برادر و خواهر ، شما شکر انصافتون رو ، میدی فحش من به پرش تو زده دختره ؟ خب چه من به –

 ؟ هستید

 . بشم فدات الهی ، برم قربونت ، علی ببین –

 ؟ منی با ، جان –

  جون علی –

 . جونم –

 . بزن حرف دختره برادر با تو شه نمی روش ، کشه می خجالت من داداش ، داری نرمی و چرب زبون تو –

 می غره چشم یه ، ندیدی رو دختره برادر که ، تو شیر جلو یبنداز  منو که رفتی م صدقه قربون ، اینهمه الهی –

 . شه می ذوب مقابلش طرف ره

 . باشه.... بزن حرف ، باهاش نکن ش گنده انقدر ، بابا خب خیل –

 . چشم  –

 . برم گفتنت چشم قربون الهی –
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 الب بال برادرش واسه که دختره این اینهو ، ریمی منم ی صدقه قربون میون باشه در برادرت منافع وقتی – علی

 ذره یه ش واسه دلم ، بزنم زنگ جونم آبجی به خوام می کن قطع کن قطع ؟ آبجی کجایی جون عاطفه زنه ، می

 . خداحافظ.... شده

 . کرد قطع محیا روی تلفن و

&&&&& 

 متما توی ، تندرف ساحل کنار به زنی قدم برای بعد و خوردند هتل رستوران توی نفری چهار محمد دعوت به ناهار

 ساعت آوردو نمی دست به خوبی موقعیت ولی بزند حرف آداالن با تا گشت می فرصتی دنبال علی مدت این

 بعق آیلر صندلی و وآداالن بودند نشسته جلو علی و محمد ، افتادند راه به تهران مقصد به ازظهر بعد 4 تقریبا

 خوردن زنگ با که کردند می گوش شد می پخش صوت ضبط از که ی ترانه به و بودند ساکت همگی ، بودند

 . سرگرد جناب:  گفت و آورد بیرون جیبش از موبایلش را و کرد کم ضبط صدای علی ، علی موبایل

 زد می که حرفهای از و کردند می نگاه آیلر بهش و آداالن و محمد کرد می صحبت که مدتی تمام ، داد جواب و

 خبر یه خب:  گفت و گذاشت جیبش تو گوشی و کرد خداحافظی شد تموم حرفش وقتی ، آوردند درنمی سر

 . خوب

 . کردن دستگیر کامران: گفتن هم با محمد و آداالن

 . کشتن کامران: گفت آنها با آیلر همزمان اما

 . کردن دستگیرش: گفت بعد از مکث کوتاهی  علی

 ؟ : کجا آداالن

 . کردن دستگیرش مرزبانی نیروهای که بشه خارج مرز زا داشته قصد ، بلوچستان و سیستان : توی علی

 . اونجا رسونده خودش رو چطوری روز چند این : توی محمد

 صدق و بلوچستان و سیستان رفته اتوبوس با کرمان خودش رو  رسونده کرمان ، از مبدل هویت و  قیافه : با علی

 . افغانستان بره داشته

 ؟ کجاست االن : خب محمد

 . بشه محاکمه که وقتی ، تا دیگه زندان :بردنش علی

 . نه دیگه اعدام : حکمش آداالن
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 شاید  دونم : نمی علی

 ، گروگان گیری کرده ، اینهمه جرم . کامیار کشته ، قاتل یه : اون آداالن

 رس احتماال و کنه اعتراف جرماش هم به سادگیا این فکر نمی کنم به ، ست پیچیده خورده یه ش پرونده :  علی

  شه می پیدا داره که وکیلی ی کله و

 . همونجا کشتنش می زدن می : باید آداالن

 دهش دستگیر که اینه مهم . خیال برای همین نمی تونستن همچین کاری بکنن ، بی . کرده تسلیم : خودشو علی

 ؟ چطور ، شماها کردم دم تازه چایی یه هوس ، من

 . من مهمون: گفت و ایستاد بود جاده ی حاشیه در یباز  محیطی در که رستوران شاپ کافی  مقابل و

 . شدند پیاده ماشین از همگی

 . بزنیم حرف باهم کلوم چند خصوصی ، بگیرم وقتتون رو دقیقه چند تونم می آداالن : آقا علی

 : گفت و کرد مکثی آداالن

 . حتما -

 :گفت و کرد نگاه محمد به علی

 . باشید نمنتظرمو رستوران توی تونید می هم شما  -

ا  و داد تکان سری محمد  هم و داشت تخت هم ، باز سر محیطی در زیبا محیط یک ، رفت محمد با آیلر ناچارا

 . صندلی و میز

 ؟ تخت یا دی می ترجیح صندلی و آیلر میز –

 . بهتره صندلی و آقای دکتر ، به نظرم میز کنه نمی فرقی –

 . کنی استراحت و کنی ازدر  پات رو تونی می ، خوبه هم تخت خب آره –

 محمد ، رفت دنبالش آیلر به و رفت بود دنجی جای که چوبی تخت سمت به محمد و کرد نگاهش حرص آیلر با

 تخت روی بیای خواید می که شما: گفت و نشست تخت ی آیلر لبه ، رفت تخت روی و آورد در کفشش رو

 ؟ کنید می ضایعم بعد و پرسید می من رو نظر چرا دیگه بشینید
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شه برای اینکه بهم گفتی آقای دکتر ، غیر از  می خنک جیگرم همچین . میاد خوشم: گفت لبخندی با محمد

 لج ، ما ی خونه برو دنبالت فرستم می مادرم رو نگفتم بهت من مگه بعدم . مدت این تو نکردی اذیتم کم  اون

 . مونی می آسایشگاه توی کنی می

 . دید می دستور بهم اینجوری که یدنیست من دکتر دیگه که شما –

 . دکترتم منم و داری درمان به احتیاج هنوز تو نخیر ، شده خوب حالت خیلی کردی فکر –

 :گفت حرص آیلر با

 . کنید درمان تونو  عمه برید  -

 . ادب بی: گفت و خندید بلند محمد ، چرخید به طرف دیگر نگاه کرد  و

 :گفت آداالن که بزند آداالن به را حرفش ات کرد می چینی مقدمه داشت علی اما

 . بزنید حرفتونو راحت شه می آقا علی  -

 خوب و بد اگر ولی کنم می مطرحش خب ولی ، نداشتم ش رو تجربه حاال تا اخه شه نمی که راحت راحت –

 . ببخشید شما گفتم

 . باشه –

 . خوبیه پسر خیلی ما عموی پسر این راستش –

 . البته صد –

 و شدن مند علقه خواهرتون به جورایی یه شدن پزشکشون ایشون و آسایشگاه بردن رو شما خواهر یوقت از –

 . خیره نیتش

 . خب –

 ؟ خواستگاری بیان ش خانواده با دید می اجازه ، برم قربونتون دیگه همین خب –

 :گفت با لبخندی   آداالن

 . گیره می تصمیم  زندگیش برای آیلر خودش فقط ، شماست دست هم ما ی اجازه  -

 . شکونن نمی رو ما دکتر آقای دل هم ایشون انشالله بشه اجرا رسومات و رسم بدید اجازه شما ، دونم می –
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 . ترکیه بیارن تشریف باید ، ولی ندارم حرفی من خب بسیار –

 :گفت خنده با علی

 . میاد کله اب ، قاف ی قله بیاد بگید ، سهله که ترکیه ،  عاشق اونقدری ما محمد این  -

 : گفت و خندید علی با هم آداالن

 . داره شما مثل عموی پسر که دکتر آقای خوشبحال -

 . کنید ش بیچاره لطفا ، کرد م بیچاره خواهرش از خواستگاری سر ، هست یا خوشبختانه برادرزنمم متاسفانه –

 : گفت و خندید بازم آداالن

 . بگیری تقامت روان من ی واسطه به کامران مثل خوای می هم شما -

 چی هر حاال ، بگیرم انتقامم رو جوری یه شده مظلوم شما جلویی االن که پررو بشر این از باید من باالخره –

 . بدید انجام حقش در کرمتونه

 . رفتند رستوران طرف به و خندیدن هم با بازم و

&&&&& 

 شش ماه بعد 

 شبه نگاهی نیم محمد ، کرد می دنبال بود مهمونا بین هک برادرش با نگاهش و بود نشسته محمد کنار آیلر در

 :گفت و انداخت

 . هستم منم انگار نه انگار  -

 : گفت و داد او به آیلر نگاهش را

 . گفتی چیزی -

 . باش داشته من به هم توجهی یه شد تموم زدنت دید وقت هر گفتم ، نگفتم چیزی نه –

 ؟ کیه دختره اون –

 ؟ دختره کدوم –

 . آداالن به چسبیده کنه مثل که همون –
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 . داییمه دختر متاسفانه: گفت و انداخت سالن آنطرف به نگاهی محمد

 . امشب شده تیپ خوش چه برم قربونش الهی . آ کرده گیر من داداش پیش گلوش میاد نظر به –

 ؟ چطوره من تیپ –

 . نیست بدک هی:  گفت و کرد آیلر نگاهش

 . خندید خودش و

 : فتگ حرص با محمد

 . پررویی خیلی -

 ؟ هستی عصبانی دستم از خیلی انگاری چیه –

 . کنم ت خفه خوام می –

 ؟ خب چرا –

 ترکیه توی هم ماه 6 ، زدی حرف و کردی باز زبون تا دادی حرصم  آسایشگاه توی ماه سه ؟ چرا پرسی می ؟ چرا –

 ... که بسازم ت واسه ماهی نه یه قتشو به حاال ، ماه نه شه می ،  سرجمع  گفتی رو بله تا دادی عذاب منو

 .  ادب بی :گفت  حرص آیلر با

 لنگه ، یکیم بشی من زبون حریف تونی می کردی فکر ، جان ای: گفت و خندید بازم محمد ، روش را برگرداند و

 . نشناختی منو هنوز ، خودت ی

 به داری جرات: گفت و کرد ادگش چشماش را محمد که گفت چیزی یه ترکی زبان به و کرد نگاهش آیلر باز

 . ببینم بگو فارسی

 . گفتم چی نفهمی که اینه به لذتش -

 .اینجوریاست  – 

 :آیلر گفت که گفت چیزی یه فرانسه زبان به و

 . خودتی گفتی چی هر  -

 :گفت و خندید بازم محمد
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 . زرنگ کرده فکر  -

 باش سنگین خورده یه دامادی تو ناسلمتی ، محمد آرومتر: گفت محمد گوش زیر آروم و به کنارشان آمد  محیا

. 

 آیلر  گفت : 

 . خنده ها می دیوونه مثل ولی ، زشته نخنده اینجوری گم می بهش دارم منم ، تونه می مگه  -

 : گفت و خندید هم محیا

 . داریم چل و خل داداش که ماست شانس از اینم ، گی می راست آره -

 مهمونا سمت به و برخواست جا از و رفت دوتایشون به ی غره چشم محمد ، خندیدن محمد به آیلر دوتایی با و

 . رفت

 : گفت و نشست جاش به محیا

 . دادی حرص داداشم رو خیلی آیلر خانم خودمنیما ولی -

 . نبود حقش نظرت به –

 . ماه شش دیگه نه –

 : گفت  و گرفت دستش را محیا که انداخت زیر به سر  خجالت آیلر با

 . دادم حرص علی ، مقدار همین چیزی یه منم ، دونهمی قدرت رو تربیش عوضش-

ا : گفت و کرد بلند آیلر سر  ؟ جدا

 . دونه می قدرم رو االن که همین ، برا خب آره –

 . خندیدن هم با بازم و

 . برسم مهمونا به برم من –

 . محیا – 

 . بله –

 . بپرسم ازت خوام می چیزی یه –
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 . بپرس –

 ؟ کنه می قبول کنیم خواستگاری عاطفه از آداالن برای اگر کنی می فکر تو –

 : گفت متعجب محیا

 ؟ چی -

 خانواده ، ورزش و کار اهل ، غیرتیه ، ، مهربون خوبه خیلی برادرمنم ، دارم دوستش ، منم خوبیه دختر خیلی –

 می خب ولی . لشهسا 36 االن . ره می باال داره سنش خیلی دیگه  هست که هم خشکل و تیپ خوش ، دوست

 . نمیاد نظر ساله به 36  که بینی

 ؟ من بگم چی –

 . بگیره و سامون سر منم برادر دیگه ماه شش بخواد خدا اگر که بزنی حرف عاطفه با تونی می –

 : گفت و خندید بازم محیا

 . باشه دیگه ماه شش حتما -

 . نشه دیرتر ، نداره اشکال زودترش –

 . زنم می و خانواده ش حرف عاطفه اب ، باشه  من بگم چی آخه –

 : گفت و بوسید رو محیا آیلر ،

  ممنون -

 هنشست گوشه یه که شد متوقف عاطفه روی نگاهش بعد و چرخید مهمونا جمع توی آیلر باز نگاه ، رفت که محیا

 استخو ازش اشاره اب کرد نگاهش آداالن وقتی که داد آداالن آیلر نگاهش را به ، کرد می نگاه را بقیه ساکت و بود

 . جانم: گفت و اومد کنارش به آداالن ، کنارش بیاد

 : گفت و کتش را کشید ی آیلر گوشه

 . ببینم بشین -

 ؟ تو چته –

 . کشی نمی خجالت تو –
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 ؟ چی از–

 ؟ کنی می کر و هر اون دخترا  با نشستی چرا رفتی –

 بدی ، کار کنیم می معاشرت ، کنم می صحبت باهاشون دارم هستن محمد اقوام خوب ؟ خوبه آیلر حالت وا –

 . که نیست

 ، اقوام دیگه ش هم می بینی . کنی  توجه بیشتر اطرافت به خورده یه ، اگر داره هم ی دیگه اقوام محمد –

 :گفت و خندید آروم آداالن

 ؟ کشیدی م واسه ی نقشه چه باز  -

 : گفت و کرد نگاهش اخمی آیلر با

 ؟ سالته 36 دونی می -

 . بخ –

 . پوشیده آبی لباس نشسته اونجا ببین رو دختره اون –

 . خب: گفت و انداخت اونطرف به نگاهی نیم آداالن

 . آقاست علی خواهر –

 . خب –

 . ست عاطفه اسمشش –

 . ست عاطفه اسمش پس . ا –

 : گفت و انداخت بهش عاقلنه نگاه آیلر یه

 ؟ نبودی هم توجه بی همچین پس خب -

 :گفت  ندیلبخ با آداالن

 .بذاره احترام بهش میشه مجبور ناخودآگاه آدم که باوقاریه و سنگین دختر انقدر  -

 آیلر با لبخندی گفت : 

 فکر می کنم زنیه که همیشه می خواستی . -
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 : لبخند گفت سری به علمت تکون داد و با آداالن و

 انشالله ؟ خواستگاری بریم کی -

 پسره ی پررو . . چشمام جلو از برو شو، پا آیلر ابروی در هم کشید :  پاشو

 . رفت خنده با آداالن و

 پایان
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