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 بدون من جایی نرو 

 

 

ی قُباش  سمانه: سندهینو  

 

طنز و  عاشقانه، یروانشناس : ژانر  

 

 

 

 

:خالصه  

  برادرش دنبال بره خوادیم که شب کی   هیمذهب که یایروانشناس  دکتر برهان

  اون به سرنوشتش  شهیم باعث و شهیم  مطبش ساختمون یجلو یکس  یمتوجه 

... و برهیم عالقه و عشق سمت به رو اون که یاگره . بخوره گره شخص  
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 مقدمه 

 

 

یی تو  هزار هر و است دیام  هزار مرا  

یی تو  انتظار انیپا و یشاد شروع  

گذشت تویب و گذشت عمرم ز که بهارها  

یی تو  بهار اگر هاخزان ریغ بود چه  

ماند یخال بود تو از ریغ به چه هر ز دلم  

بمان تو سرا نیا در  

...ییتو ! ماندگار یا  
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روع ش   
 

 

 

 

  هم یرو شتریب رو هامچشم. کردیم برخورد  صورتم یرو دیخورش  یپرتوها

 یپرده  باز مامان! اوف. کنم استراحت بتونم حداقل رو امروز هی تا دادم فشار 

 یاقهیدق چند. دمیخواب  چپم یپهلو یرو یکالفگ با. بود زده کنار رو اتاقم

 هاون یتو رو آب که موندی م نیا  مثل. نبرد خوابم کردم یکار هر اما گذشت؛

  و دمیکش  یاازهیخم. بردم فرو موهام یتو رو دستم و نشستم جام یتو. یبکوب

  یواری د کمد یتو و کردم تا  رو پتوم و تشک  آرامش با. شدم بلند تشک یرو از

 یبخار همه تازه  که فصل نیا یتو. گذاشتم  بود، یهاد یمطالعه   زیم کنار که

  یلیخ اما  چرا، دونمی نم. دمیپوش یم   شلوارک و یرکاب من کردنیم روشن

  که یزیچ نیاول. رفتم رونیب  بود، مشترک یهاد با که اتاقم از. شدی م گرمم

  کیکوچ  ییرا یپذ  وسط نیزم یرو که  بود بابام  کرد جلب خودش به رو توجهم

  به. بود نشسته مامان کنار بود، داده هیتک یپشت به که یحال در دنجمون و

 کنار. خوندی م  رو مطالبش داشت و بود شده رهیخ اخم با دستش یتو یروزنامه 
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 با  همراه و بود باز روش یجلو قرآن که  رو مهربونم مامان خانم، یمهر دستش

  کرد،ی م تکرار خوندیم یقشنگ صوت با رو قرآن یهاه یآ  که یکیکوچ یویراد

.  دادن رو جوابم یجد با یول ،ی مهربون با. کردم ییرسا و بلند سالم. بود نشسته

:گفت  بود نییپا سرش که مامان  

  رو سفره تو خاطر به بخور؛ رو اتصبحونه  برو! باالت و قد قربون به مادر -

.نکردم جمع  

:گفتم و نشوندم لبم یگوشه  یکیکوچ لبخند  

.جون یمهر چشمم رو -  

: گفت یابامزه و شوخ لحن با بابا  

 رو گوشت دیبا حتما  ! نزن؟ صدا اسم به رو مادرت بگم بهت بار چند! برهان -

! چونم؟یبپ  

: گفتم نگاهم یتو  طنتیش  برق با و گرفتم  باال شدن میتسل یمعنا به رو دستم  

.یمرتض حاج ممی تسل من -  

 به رو و زد چنگ رو چپش سمت یگونه  شده، گرد یهاچشم و رتیح با مامان

:گفت بابا  

. بخوره رو اشصبحونه  بره بذار! ؟یحاج یدار امبچه به کاریچ -  

 هی م،یداشت رو هابحث  نیا خدا روز هر بست،  نقش لبم یرو یمحو لبخند

  رو بحث نیا من با بابا امروز مثل ییروزها هی و من با مامان ییهاوقت

 به. رفتم رونیب کمونیکوچ  ییرایپذ در از و دادم تکون یسر خنده با. کردیم

  یهااه یگ  و گل از پر که صفا با اما ک،ی کوچ اطیح  به. شدمی نم آدم من بابا قول

 از پر  که اطیح وسط کیکوچ  یآب حوض هی  بود، بابا و مامان یعالقه مورد

 آفتاب نور. شدم رهیخ بودن، توش رنگ  قرمز بزرگ و کیکوچ یهایماه
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  وجود به حوض یتو یقشنگ یلیخ انعکاس و بود شده دهیتاب حوض آب یرو

  با. دمیکش  باال به و بردم سرم یباال و  کردم قفل هم به رو هامدست. بود آورده

  یزندگ حس بود  خونمون پرتقال درخت یرو که ییهاگنجشک یصدا دنیشن

  سر صاف رفت، فرو پهلوم یتو یکس  انگشت کردم حس. شدی م قی تزر بهم

 که یهاد. ومدییم یزیر یخنده یصدا  که برگشتم ییجا به و سادمیوا جام

  و بغلم یتو گرفتمش. بود من به پشتش بود، من  گوشیباز و  طونیش  برادر

:گفتم طنتیش  با. دیکش  یکوتاه غیج. کردم بلندش  

ها؟ یماه شی پ حوض یتو بندازمت ! بچه؟ یندازیم دست رو من -  

:گفت یاگونه بچه لحن و بغض با یهاد  

. یکرد تمیاذ  که گمیم  بابا و مامان به  وگرنه  برهان، کن ولم -  

 که خواستی م من از  التماس با. ادیب رونیب آغوشم حصار از تا کردی م تقال

 بود سالش هفت یوقت. بود قرمز یماه یهاد ضعف نقطه. بذارمش نیزم یرو

  روز همون قضا از. خوردیم داشت که  یسوپ یتو فتهیم های گل یماه از یکی

 ن یا یهاد اخالق  یبد. اومدم رونیب فکر از یهاد یصدا با. بود شده ضیمر هم

 دلم. فتادیی م اتفاق نیهم داشت قا  یدق هم  االن و هیگر ریز زدی م عیسر که بود

 رفتم هم خودم و نیزم یرو گذاشتمش عیسر. کنم تشی اذ نیا  از شتریب  که ومدین

 شد تموم که کارم. بود اطیح در کینزد با  ی تقر که یای بهداشت سیسرو طرف به

 با و کردم باز  رو بود اونجا که یآب ریش . رفتم حوض طرف به  و اومدم رونیب

 اش شونه  یرو رو دستم. بود شوک یتو  هنوز یهاد. شستم رو دستم سردش آب

:گفتم شدیم حس توش  طنتیش  که خندون یلحن با و گذاشتم  

  کاش! پسر اوف. یداشت رو هایشوخ نیا یجنبه  قبال  ! تو یشد لوس چه -

.گرفتمیم خفن عکس هی ازت تا  بود شمیپ االن میگوش   

  دیکش  نفس  تند تند. دمیکش ی م رو لپش و  چسبوندمشیم خودم به هامحرف نیماب

.  رفت داخل به و شد رد کنارم از دو با و سرعت به شد، رهیخ بهم اخم با و
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.زدم یثیخب  لبخند و بردم فرو موهام یتو رو دستم   رفتم، یورود در طرف به 

 و داخل رفتم. رهی م خونه داخل یزیچ یاپشه گهینم! فکریب یپسره . بود باز

: دیپرس  اخم با افتاد من به چشمش تا بابا. بستم رو در  

!نه؟ یش ی نم عاقل تو -  

: گفتم و  دنیپر باال تعجب از ناخودآگاه ابروهام  

مگه؟ شده یچ -  

.گرفت حرصش میالیخی ب همه نیا از  

 یرفت گفتم. شدم ریپ تو دست از من برهان! ؟ی کنیم  تیاذ رو بچه نیا چرا -

!  یشد مادرت و من جون یبال  نگو ،یشد آدم یگرفت  دکترا دانشگاه  

 اما نخندم؛ کردم یسع و گرفتم گاز رو لبم. گرفت امخنده زدنش حرف لحن از

:گفت و دیکش  یکالفگ سر از یپوف دید  رو لبخندم تا بابا. دینخند شدیم مگه  

 یکی  اون از و یکنی م فرو گوشت نیا ی تو باباتم که من یهاحرف بخند، آره -

. یکنی م رونیب  

  نیا از شتریب  تا کنم  پنهون رو امخنده کردم یسع دهنم یرو رو دستم گذاشتن با

: گفتم. نشه یعصب  

  مامان تا بخورم رو امصبحونه  برم یمرتض حاج اجازه با جان، بابا چشم -

.نشده ناراحت  

  داد، تکون نباش چشمم یجلو برو یمعن به رو دستش و رفت  یاغره چشم

 دایپ یبرا رو ونیز یتلو یهاشبکه و گرفت دستش یتو رو ونیز یتلو کنترل

  مامان حتما   نبودن، مامان و یهاد. کرد رو و ریز خوب خبر کانال هی کردن

  مامان رفتم؛ آشپزخونه طرف به. اتاق  یتو هم یهاد و بود  آشپزخونه یتو

 یرو صبحونه یسفره.  بکشه دم تا ختیری م قابلمه یتو رو هابرنج داشت
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  ینون یتکه و نشستم  پشتش بود، پهن هنوز کمونیکوچ یآشپزخونه  وسط نیزم

: گفتم طنتیش  یکم  و یانرژ با  و برداشتم سفره یتو از  

!؟یمرتض حاج خانم احوال -  

 یرو رو دستش. طرفم به برگشت ترس با دیشن  رو صدام تا. بود من به پشتش

:گفت زد،ی م موج توش تیعصبان  که  یلحن با و گذاشت قلبش  

نه؟  یش ینم آدم تو! برهان کنه کارتیچ بگم خدا -  

 به  و دادم برش  بود یکیکوچ یدستشی پ یتو که ریپن  یکم و برداشتم رو کارد

.دادم رو جوابش یخوش   سر با. گذاشتم بود دستم که  ینون یتکه یرو  

 نیا حاال. زد رو حرف نیهم هم یمرتض حاج االن نیهم! خانم مامان -

؟یدی نم برهانت آقا به ییچا هی ال؛یخیب رو هاحرف  

  هی و رفت بود، راست سمت که ینتیکاب طرف به. رفت من به یاغره چشم

  هاوان ی ل اون یتو  که ینتی کاب یرو سماور. برداشت نتی کاب  یتو از وانیل

 به داشت که یمیقد سماور ریش  ریز  رو وانیل. داشت قرار بود، شده گذاشته

 دیسف یقور خت،یر وانی ل یتو آبجوش ی کم و گرفت کرد،ی م رییتغ  یمس  رنگ

  که یوانیل  یتو  رو بود یقور یتو که ییچا و برداشت  روش از رو رنگ

:گفتم. گرفت سمتم به و ختیر بود،  ختهیر آبجوش  

.طال دستت -  

 که گاز طرف به مامان. گذاشتم دستم کنار و گرفتم دستش از رو ییچا وانیل

 بیس  و ازیپ جا سبد هی کنارش از و  رفت داشت، قرار آشپزخونه چپ سمت

 دو و متوسط ازیپ  هی بود،  کمرنگ یآب  رنگ به داره یپا یطبقه  دو که ینیزم

  ها چنگال قاشق جا داخل از هم چاقو هی. برداشت ینیزم بیس  تا سه یال

  رنگ بنفش ازیپ کردن پاک به کرد شروع و نشست من یروروبه . برداشت
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  و اخم با که بذارم  دهنم یتو خواستم.  گرفتم خودم یبرا یالقمه . دستش یتو

:گفت یدستور لحن  

 از که چهارشنبه از. یدیم درس یهاد به یریم یخورد کامل رو صبحونه_ 

 یایباز چه دونمی نم ،ی کوفت یگوش   اون یپا نشسته فقط خونه اومده مدرسه

.خونهی نم رو درسش و نهیش یم یباز  یپا ساعته چهار و ستیب که داخلشه  

: گفتم یآروم به و دادم تکون رو سرم  

  رو امروز که کنم کار رو هاشدرس  باهاش تا نیگفتی م روزید کاش چشم،_ 

.کنم استراحت بتونم  

  نکیس  یباال آبچکون از و شد  بلند جاش از. گذاشتم دهنم یتو رو لقمه

  بیس . نشست شیقبل یجا سر و برداشت رنده با کیکوچ یقابلمه  هی ییظرفشو

: گفت و کند پوست هم رو های نیزم  

  شده ازدهی ساعت خونه یبرس  یبخوا تا  ،ی مطب یتو شب  ده ساعت تا که تو_ 

. دهیخواب هم یهاد موقع اون که  

 و شستم رو فشیکث یهاظرف. کردم جمع رو سفره و کردم تموم رو امصبحونه 

 خشک آشپزخونه داخل دستمال با رو دستم که طورن یهم . گذاشتم آبچکون یرو

: گفتم مامان به  رو کردم،یم  

ن؟ یندار  من با یکار شما کنم، کار رو اشمدرسه یهادرس یهاد با رمیم_   

  یمهربون و کمرنگ لبخند  بود، ازیپ کردن رنده خاطر به که ترش ی هاچشم با

:گفت و زد  

. کنمیم صدات باشه، اگه. پسرم نه_   

  سرم لبخند با و انداختم ییظرفشو نکیس  کنار یازباله  سطل یتو رو دستمال

  بابا حال یتو. شدم  خارج آشپزخونه در از و دادم تکون باشه« »  یمعنا به رو
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.  بود  داده هیتک  بهش و گذاشته بالشت بود، نشسته شیپ قهیدق چند که ییجا همون

  گربه  و موش کارتون داشت و ونی زیتلو یپا بود نشسته معمول طبق هم یهاد

: گفتم و زدم صداش. کردی م نگاه  

. درس سر میبر شو  پا یهاد_   

  هم با. شد بلند جاش سر از و گفت ی«اباشه»  لب ریز زونیآو یلوچه  و لب با

: گفتم  بهش. میرفت بودند داخلش هااتاق  که ییراهرو سمت به  

. میکن کار هم با تا اریب رو دادن بهت روز چند نیا یتو که ییهادرس_   

 از و شمدرسه یکوله سر رفت میمستق یحرف چیه بدون و میشد اتاق وارد

 نشستم  نیزم یرو اتاق، وسط. آورد رونیب رو ی فارس  و یاضیر کتاب داخلش

  هی مطالعه  زیم یرو از گذاشت، جلوم بود، آورده رونیب که رو ییهاکتاب  و

 با کردمیم رفع رو رادهاشیا و میکردیم کار رو هاشدرس هم با که دفتر

  کردم باز رو یاضیر کتاب. نشست دستم کنار  و آورد کن پاک  و مداد خودکار،

: گفتم بهش رو و  

 میتون یم شه یم حاضر ناهار که یوقت تا ،یاضیر درس سر میری م اول_ 

 رادیا که ییجا هر هم و  میکن دوره هم رو  رو داده ادتی معلمتون که ییهادرس

.میکن رفع یدار  

.داده ادشی معلمشون که یدیجد درس به دمیرس  و کردم رد رو صفحه تا چند  

 کتاب یتو از. کردم دایپ یخال یصفحه  هی و کردم باز رو نشی تمر فترد

  و نوشتم براش یآب خودکار با مختلف نیتمر تا سه مبحث هر از شیاضیر

 هم با بعد و کنه حل رو اشهمه  تا گفتم  بهش قبل یهادرس  از سوال ییچندتا

  هر ادیز دقت  و اخم با سکوت یتو  گذشت، یاقهیدق چند. میکن اشکال رفع

  یلیخ و بود شده هالسوفی ف هیشب اشچهره. کردیم  حل رو بودم داده که یسوال

 میگوش  با یواشکی و کردم هیتک یهاد  یروروبه  واری د به. بود کرده اشبامزه 
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 رو یگوش  سرعت به که کرد  بلند رو سرش هوی . گرفتم عکس ییچندتا ازش

:گفت یابچگونه  و کنجکاو لحن با. کردم میقا پام نیب  

؟ یداداش  یکردیم کار یچ یداشت -  

: گفتم  بهش بدم، قورت رو امخنده  که کردم یسع و بود گرفته امخنده   

؟ ینوشت رو همه کار، چیه -  

: گفت مظلوم و آورد باال رو شینیی پا لب  

  اون نتونستم نیهم یبرا نگرفتم ادی درست کالس سر رو مسئله هی اما  آره، -

.سمیبنو  رو  

:گفتم. نشست لبم یرو  به بودنش صادق نیا  از یکمرنگ لبخند  

.بدم  حیتوض بهت تا اریب رو دفترت -  

 براش قشنگ. نشست من کنار و شد بلند جاش از یتند جانیه و عجله با

:گفتم بهش و دادم حیتوض   

؟ ی دیفهم -  

:گفتم. داد تکون آره« »  یمعنا به رو سرش  

   ؟یکن  حل رو مسئله  اون یتونیم االن خب -

. داد جواب دیترد با  

.نه ای درسته نیبب کنمی م حل یول  دونم؛ی نم -  

  یکل نگاه هی. شد مسئله به دادن جواب مشغول  بشنوه من از یجواب کهنیا  بدون

  زیم هی  و دهیپوس  یچوب یواری د کمد  هی شامل داخلش لی وسا. انداختم اتاق به

 یبرا بود شده االن و بود من یبرا قبال   هم مطالعه زیم. شدیم یچوب یمطالعه 

  مامان به قدر چه هر و بود شده کهنه گه ید که پامون ریز ینیماش  فرش! یهاد
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 یواسه فرش نیا»  گفتی م دمیم  رو پولش خودم و کنه عوضش گفتمیم

 دیسف یپرده  هی که یکیکوچ پنجره .« زنمی نم  بهش دست و هستش امهیجهز

  نداشت؛ یادیز لیوسا و بود چهار در سه اتاق. بود پوشونده رو روش یتور

  و برداشتم دست اتاق به کردن نگاه از. بود یکاف یهاد و من  یبرا هم نیهم اما

 دیخورش  ینقاش  بودم داده مسئله بهش  که ینی تمر دفتر یتو داشت که یهاد به

: گفتم  طنتیش  با و گردنش پشت زدم هوی. شدم رهیخ دیکش ی م رو  

؟ ی کن حل رو مسئله نشد قرار مگه -  

 با. بکنه  کم دردش از تا دیکش  بودم زده که ییجا به رو دستش و گفت ی»آخ« 

:گفت ناله  

.دنیکش  ینقاش  به نشستم ست،ین حواست دمید اما نوشتم؛ بله. یبد یلیخ برهان -  

: گفتم تیجد با و دادم باال رو ابروم یتا هی  و گرفتم سمتش به رو دستم  

.نزن غر  هم قدرن یا  نم،یبب رو دفترت بده -  

 حل که ییهامسئله  یتمام و گرفتم دستش از گرفت، طرفم به رو دفتر اخم با

  زدم، کیت قرمز خودکار با رو بود درست کدوم هر. کردم چک رو بود کرده

  که طورنیهم رو درست جواب و  زدم ضربدر  رو بود غلط که ییهااون 

 در چهارچوب یتو و شد باز یآروم به در. نوشتم کنارش دادمی م حیتوض 

:گفت و زد یکمرنگ لبخند. دمید رو مامان  

. ناهار  سر د یایب دیپاش  شده تموم دادنتون درس اگه -  

: گفتم ینیریخودش  لحن با و  گذاشتم نیزم یرو رو دفتر  

 جنگ به هامروده  یومدیی م رترید کم هی  اگه  نکنه، درد جونم یمهر دست آخ -

.رفتنیم هم  

:گفت اعتراض با و کرد  ینیریش  اخم مامان و کرد یاخنده یهاد  
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! برهان -  

 نماز مشغول بابا .میرفت رونیب  اتاق از  و میکرد یزیر یخنده  یهاد با همراه

. کرد مامان به رو و برداشت رو  حیتسب. داد رو آخر سالم که بود خوندن  

.کن پهن رو سفره لطفا   خانم حاج -  

  یهاد گردن دور رو دستم. رفت و گفت ی«ایحاج  چشم»  لب ریز مامان

  راه یتو که چند هر. کنه کمک مامان به که کردم مجبورش و  انداختم

. کنه فرار دستم ریز از شده که طور هر خواستی م و کردی م تقال آشپزخونه

:گفت و برداشت رو سفره نتی کاب داخل از یهاد میشد که  آشپزخونه وارد  

.خودت با شیباق -  

  مامان حرف با که نشست  لبم کنج یلبخند. کرد فرار دستم از حرف نیا گفتن با

.رفت هوا و شد دود  

هست؟  بهش که حواست گرده،یم قاسم  آقا یپسرها با یلیخ روزها نیا یهاد -  

 یمعنا به رو سرم اما بود؛ من به پشتش چون کنه،یم کاریچ داره دمیدی نم

.دادم تکون دییتا  

. باشه راحت بابا و شما الیخ هست، بهش حواسم آره -  

:گفت ناراحت و گرفته یلحن با  

. بده خودش دست  کار ترسمیم_   

: داد ادامه و دیکش   یقیعم نفس  

!  کننینم که کارها چه محل یتو قاسم   آقا یپسرها  یدونیم  که تو -  

  مامان به رو و برگشت  آشپزخونه یتو خنده با یهاد بدم  رو جوابش خواستم تا

:گفت  
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  حاج دختر برات تا بده تکون رو خودت بگم برهان به که گفت من به بابا_ 

. میریبگ رو عباس  

  با و داد دستم به  رو بود گذاشته هم  یرو تعداد به که قاشق و بشقاب مامان

:گفت یهاد به رو تعجب  

! ه؟یک عباس حاج دختر از منظورت_   

: گفت مظلوم  یاچهره با و انداخت باال یاشونه یهاد  

.خوشگله یلیخ که  یاون کنم فکر دونم،ینم_   

:گفتم یهاد  به رو گرفتن طنتیش  رنگ هام چشم  

ش؟ یدید مگه! طونیش  یا_   

 یهادندون فیرد دو هر که زد یلبخند و داد تکون طرفش دو به رو سرش

: گفت کرد حس توش رو طنتیش  شد یم که یلحن با و شد مشخص دشیسف  

. خوشگله ی لیخ گنی م که دونمی م اما دونم؛ینم_   

  یبرنج سید آبچکون یرو از و رفت  ییظرفشو نکیس  طرف به اخم با مادر

  دو عباس حاج. سی د یرو زهیبر رو برنج تا رفت گاز طرف به و برداشت رو

 ییطال  یموها. دمید بود، دانشگاهم اول روز یوقت رو شیکی که داشت دختر تا

  یسبز به که هاشچشم بود، ختهیر  رونیب  گلدارش یروسر ریز از رنگش

  بودم، یدانشگاه هم شییدا پسر با. کردی م نگاه طرفهر  به سرکش بود جنگل

 دختر! ؟یگیم رو آذر: » گفت دمید مشخصات نیا  به رو نفر  هی دیفهم یوقت

 فکر از. دیکوب  شهیهم از ترمحکم  امنهی س  یتو قلبم دمیشن رو اسمش تا.« عممه

 نشستم،  سفره پشت و ییرایپذ یتو اومدم یک  دمینفهم اصال  . اومدم رونیب گذشته

  یتو برگشتم باز  و گذاشتم جلوم  یسفره یرو رو دستم یتو یهابشقاب

. آشپزخونه  
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 کرده تدرس  مامان که میبود  یکتلت خوردن  مشغول یهمگ قه،یدق چند از بعد

 به رو و گفتم لذت سر  از یهوم« . » بردیم آدم سر از  هوش خوشش یبو. بود

:گفتم لبخند با مامان  

. نکنه درد دستت! مامان شده یعال -  

: گفت و زد یلبخند مامان  

.پسرم جونت نوش_   

 مامان به یچشم ریز د،یبریم قاشقش با رو یاتکه  کتلت از که جور نیهم بابا

: گفت آهسته و کرد نگاه  

  ؟یخاستگار میبر دخترشون یکی  نیا یبرا بار نیا ذارنی م نظرت به -

: گفت که دمیشن رو مامان  یصدا. کردم نگاه بابا به تعجب با  

؟ یگذاشت قرار مگه -  

: گفت و داد تکون رو سرش بابا  

 برهان با نکرد قبول. آذر آهان! بود؟ یچ اسمش بزرگه، یکی اون  آره، -

  دختر گفتیم که عباس حاج. میبر یکی  اون یبرا  حداقل کنه، ازدواج

.مشتاقه یلیخ امکه یکوچ  

: گفت ینگران با و پکر مامان  

 هم بار نیا  نداره تیخوب میدیشن رد جواب و میرفت  بزرگه دختر یبرا یوقت -

گن؟ یم یچ مردم. میبشنو یمنف جواب و میبر  

  خوردم رو غذام یادامه . رمیبگ  دهینشن  کردم یسع و شدم  هاشونحرف الیخیب

:گفتم هم در یهااخم با مادر به رو و  

!نکنه درد دستت جان مامان یمرس  -  
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  و بردم آشپزخونه به خودم با و برداشتم رو بشقابم. نشدم ازش یحرف منتظر

. بندازم راه بحث مسخره زیچ هی خاطر به سفره سر خواستمینم اصأل. شستم

  وقتچ یه. برم مسخره مراسم نیا به خواستی نم دلم اصال  . دمیکش   یقیعم نفس

 و برم شته یعفر خواهر اون یخواستگار به  بخوام که کردمینم هم رو فکرش

  هاظرف . نهیبب  رو من با  ازدواج خواب  یتو! عمرا  ! هه. کنم یخواستگار ازش

  یکم تا رفتم یورود در طرف به و اومدم  رونیب  آشپزخونه از شستم، که رو

 نیا به خواستی نم من مثل که بود مشخص اشافهیق از مامان. بخورم هوا

  اطیح وارد کردم؛ باز رو در. کردیم  مجبورش بابا اما اد؛یب مسخره  یمهمون

  یآب حوض یسکو یرو ظهر یگرما به توجهیب. بستم رو در سرم  پشت و شدم

 افتاد، آب یتو خودم به نگاهم. شدم رهیخ بهشون و نشستم های ماه کنار رنگ

 لی دل. بود کرده پر رو اطیح هاگنجشک یصدا. زدیم  پوزخند بهم داشت انگار

 هیر سرطان. بود  شیماریب داد رد جواب  ازدواجم درخواست به آذر که نیا

  شیماری ب متوجه یوقت. دمیشن شهاب شیی دا پسر زبون از که بود یزیچ! داشت

 یبرا رانیا  از اشخانواده  همراه   که  دمیفهم نمیبب  رو آذر دوباره خواستم شدم

  بشم و شم پا سر دوباره که برد زمان رفتنش از بعد. رفتن سرطانش درمان

.هستم االن که یآدم  

.برهان -  

. شدم رهیخ معصومش صورت به  و اومدم رونیب فکر از یهاد یصدا با

: گفت. بود شده رهیخ من به درشتش یهاچشم با. بود  نگرانم که  دونستمیم  

م؟ یبخون درس هم با تا اتاق یتو میبر شهیم. خوردم رو ناهارم -  

 یرو به رو دستم و شدم بلند سکو یرو از. شد ظاهر لبم کنج یمحو لبخند

  سه. دادم تکون دییتا یمعنا به رو سرم ختم،یر هم به و  دمیکش  لختش یموها

  رو یخستگ یهاد یهاچشم یتو از. بود گذشته خوندنمون درس از ساعت

: گفتم آلودخواب. نداشتم ازش یکم دست خودم البته  دم؛یدیم  
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. کنهی م هنگ مخت یکن نی تمر نیا  از شتریب. هیکاف امروز یبرا -  

  از دو با و نشوند امگونه  یرو یابوسه. گرفت یانرژ انگار حرفم به توجه یب

  م،یرفت هاموناتاق  به خواب یبرا یهمگ که دوازده ساعت  تا. رفت رونیب  اتاق

  از تونمی م یطورچه که کردمیم فکر نیا به. نزد مراسم اون از یحرف یکس 

 مریتا. رفتمی م مطب  به دیبا و بود شنبه فردا. کنم فرار ییکذا  یخواستگار نیا

  یرو ادیز یخستگ از یهاد. کردم م یتنظ صبح شش ساعت یرو رو یگوش 

  قاسم  آقا یپسرها  با یادیز یهاد! بود مامان با حق. بود دهیخواب تشکش

 هدفشون تمام. بودن ی ساق و یفروش  مواد قمار، کار تو قاسم یپسرها. گشتیم

 کنار رو میگوش  و دمیکش  یپوف کالفه. بود یهاد امثال و یهاد مثل ییهابچه

.رفتم فرو یقیعم خواب به یک دمینفهم و دمیکش  یاازه یخم. گذاشتم تشکم  

 

 

کل«  ی»دانا  

 

  سخت براش دنیکش  نفس  که یطور به بود؛ کننده خفه نازگل یبرا اتاق یفضا

  یب که رو یزن تحمل کرد،یم خطاب شوهر رو خودش که یمرد. شدیم

  که بود زده کتک رو نازگل یقدر به. نداشت باشه، آورده بار به ییآبرو 

  غضب یهاچشم با مراد. اومدی م رونیب هاشلب از یسخت به نازگل یهانفس 

: گفت یزیدآم یتحد لحن و اشاشاره انگشت با. گرفت رو بازوش آلودش  

  من. یریم یش ی م گم نجایا  از و یکنی م جمع رو لتیوسا زود رو من نیبب  -

. باش زود االی. ندارم  رو هان یا  از شتریب ییآبرو یب یحوصله   

  کبود دست پشت با و داد تکون رو سرش مراد صحبت شدن تموم با نازگل

 دیبا که کردینم هم رو فکرش. کرد پاک رو اشگونه  یرو اشک اششده
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 رو پورشیش  مراد مبادا که کنه ترک شهیهم یبرا رو شیداشتن دوست یروستا

 که یلی وسا تموم. بکشه صالبه به رو  نازگل روستا وسط و رهیبگ دست به

  کردنش جمع به یازین  و بود  آورده خودش با که یکیکوچ  چمدون یتو داشت

 مراد یهاضربه یجا. برداشت  رو چمدونش بود یزور و ضرب هر با. نداشت

  بدون و صدا و سر یب. بده نجات رو خودش کردی م یسع یول سوخت؛یم

 مراد یخونه. رفت اطیح در طرف به  اومدیم سرش پشت که  یمراد به توجه

  رونیب  با. نازگل یبرا برنده برگ شدی م نیا و  بود جاده به کینزد  با  یتقر

  رهیخ کیتار یکوچه  به ترس با و د یکش   یقیعم نفس مراد یخونه  از اومدن

  نیهم شهیهم که یبوس ی نی م منتظر و رسوند جاده به رو خودش یسخت به. شد

  نازگل یتو یترس   هوا بودن شیم و گرگ. موند رفت،یم شهر به ساعت

 کرد احساس. انداخت ینگاه  اطراف به و داد قورت رو دهنش آب. بود  انداخته

  قدرچه هر اما د؛یشن سرش پشت از رو نیزم یرو یهابرگ خش خش یصدا

  لشیگازوئ   یبو که یرنگ زرد بوسی نیم  قهیدق پنج از  بعد. دیند یزیچ کرد نگاه

 یپسر  که راننده شاگرد. ستادیا پاش یجلو کرد،یم خراب رو نازگل حال

. کرد باز نازگل یبرا رو در بود نقش زیر و جوون  

شهر؟  یبر یخوای م ،یآبج -  

  یآسودگ از ینفس   دلش یتو. شد بوسی نی م سوار و داد تکون رو سرش نازگل

  با. بود پر  اکثرا   که انداخت هایصندل به ینگاه. شد راحت الشیخ و دیکش 

 که کشینزد یهای صندل از یکی. انداخت نییپا رو سرش مسافرها نگاه ینیسنگ

  به هاشلباس  ذاشتیم که یقدم هر با.  نشست درد با و کرد انتخاب  بود، یتک

  به رو لبش. کردی م  حبس نهیس  یتو رو  نفسش و کردیم برخورد تنش یهازخم

  یشهیش  طرف به رو سرش. گذاشت پاش  یجلو رو چمدونش و گرفت دندون

  یچشمه. زد خی تنش سرماش از که  یطور به چسبوند؛ بوسی نیم سرد

  هاشچشم از یاشک گهید  که بود کرده هیگر قدرن یا. بود دهیخشک هاشاشک

 حاال تا. اومدی م  رونیب هاشلب از که ی فیضع  هق هق جز به اومد؛ی نم رونیب
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  حرف ازش روستا یهامرد که یشهر تا  قدرچه دونستی نم  بود، دهیند رو شهر

 اشخورده زخم دل داد به یکس  شهر یتو بود  دواریام. داشت فاصله زدنیم

 و شدیم روشن داشت هوا کم کم. بذاره بالشت به رو سرش شب بتونه و برسه

.  شدی م دایپ جاده یتو دونست،ی نم هم  رو اسمش یحت نازگل که ییهانیماش 

 راننده. ستادیا قرآن یدروازه  یجلو و  دیرس  شهر به بوسی نیم بعد ساعت ربع

: گفت یخستگ با داشت،  یپرپشت  لیب یس  و تاس یموها که  

. نیش  ادهیپ  دیتونیم. میدیرس  -  

 و مسافرها  یهازدن حرف یصدا  با. دنیرس  زود قدرچه که کرد تعجب

 اما بکنه؛ یاستراحت  بوسی نیم یتو خواست. گرفت یبد سردرد  هازن یهاقهقه

  و جیگ. شد ادهیپ  بوسی نیم از و برداشت رو چمدونش شدن، ادهیپ  هیبق دید تا

:دیپرس  شاگرد به رو. کردی م  نگاه اطرافش  به مضطرب  

د؟یندار سراغ برها و دور یمسجد شما -  

:گفت یآروم لحن با و دیچیپ  دستش دور رو لنگ شاگرد  

.مسجد ببرنت بگو و بشو هایتاکس  نیا  سوار ،یدار همراهت پول اگه -  

 تی وضع  دنید با شاگرد. داد تکون رو سرش اما  بود؛ جیگ هنوز کهنیا  با نازگل

  طرف به و داد تکون تأسف  یمعن  به رو سرش. اومد رحم به  دلش نازگل

 از بعد. رفت بشن، کامل مسافرهاش تا بود  ستادهیا  منتظر که یرنگ زرد یتاکس 

  به داشت، صورتش یرو یکیبار شیر ته و فر یموها  که راننده کردن یراض

: گفت و برگشت نازگل سمت  

. مسجد در دم رسونهی م رو تو یتاکس  نیا  ،یآبج ایب -  

 عقب یصندل یرو و کرد حرکت یتاکس  طرف به. کرد تشکر و زد یلبخند

 دو افتاد؛ مسافرها به نگاهش. بود دهیبر رو  امونش گرما احساس. نشست یتاکس 
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 لباس به نگاهش. کردنی م پچ پچ هم گوش یتو و بودن نشسته هم کنار دختر تا

:گفت خودش با. بود شده رهیخ  تعجب با. افتاد دخترها یشهر  

پوشن؟«یم باز لباس قدرن یا هایشهر یعنی»   

 فرمون  پشت و داد جا نیماش  عقب صندوق یتو رو نازگل چمدون راننده

 رو نمازش و برسه مسجد به یوقت که کردی م فکر نیا به راه یتو. نشست

.کرد زمزمه لب ریز و دیکش  یآه. بره کجا  دیبا بخونه  

.بزرگه خدا -  

  براش که یاتفاق بود مطمئن یحت بود؛ خدا  به دشیام  شهیهم شیزندگ تموم یتو

  نیهم سرنوشتش انگار داشته؛ یحکمت افتاده هم مراد با مشترکش یخونه  یتو

  از رو رنگش اهیس  مردمک. برداشت فکر از دست راننده بم یصدا با. بوده

. بود دوخته نازگل به  نهییآ  یتو  

! خواهر؟ برسونمت کجا -  

.ن یکن امادهیپ مسجد هی یجلو شهی م اگه -  

  هی دیبا حتما   که داد قول خودش به دلش یتو. افتاد هامغازه و مردم به نگاهش

 یتاکس . ببره لذت رازیش  خوش یهوا از و بزنه قدم روهااده یپ نیا  یتو روز

  راننده. کرد توقف بود،  ستادهیا انسالیم مرد چند درش یجلو که یمسجد یجلو

 با نازگل. دیکش  رونیب  عقب صندوق از رو نازگل چمدون و شد ادهیپ نیماش  از

.  شد ادهیپ نیماش  از و زد یبخش آرامش  لبخند مسجد یهاگلدسته  و گنبد دنید

 رو یتاکس  ینه یهز کهن یا از بعد. زد جوونه قلبش در یاقیاشت و شور انگار

. کرد تشکر و گرفت  بود، یجوون پسر که  راننده از رو چمدونش کرد، پرداخت

 وسط  که یبزرگ حوض دنید با. رسوند مسجد داخل به رو خودش جانیه با

  رفت سمتش به سرعت  به. نشست نگاهش یتو یشاد برق داشت، قرار مسجد

 یورود در طرف به و گرفت ییوضو . زد صورتش به رو زاللش آب و
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  یرو که یکیپالست  د،یکش   رونیب پاش از رو کفشش در یجلو. رفت  هاخانم

.  برد داخل خودش همراه و داد جا داخلش رو هاشکفش  برداشت، رو بود سکو

 یُمهر. انداخت سرش یرو و برداشت بود شده تا زیتم  که یدارگل چادر

 به ینگاه نمازش شدن تموم از بعد. داد سالم و ستادیا  قبله سمت به برداشت،

 صحبت  و بودن نشسته یاگوشه  انسالیم و  پوشکیش  خانم چند. انداخت اطراف

.  نبود نماز یبرا هاخانم قسمت یتو یکس  هاخانم اون و نازگل جز به. کردنیم

 به. نداشت خوردن یبرا یزیچ چیه و کردی م بد رو حالش یگرسنگ احساس

  گذاشته کشیکوچ چمدون داخل یالقمه  و  سوخته حالش به دلش مراد کهن یا  دیام

 یگوشه  دیناام  گشتن  یکل از بعد. کرد باز رو پشیز و پرواز چمدونش طرف به

 یرو رو سرش. کرد جمع شکمش یتو رو پاهاش و نشست مسجد سالن

  زمزمه خودش با. کنه استراحت تا بست رو هاشچشم و گذاشت زانوش

: کردیم  

 کردم، ی نم  قبول مراد با رو ازدواجم وقت چیه بشه  نیا سرنوشتم بود قرار »اگه

.« موندمیم مادرم  و پدر شیپ  خونه یتو  

. برنداشت رو سرش اما خورد؛ یتکون دیشن که رو هاخانم یخداحافظ یصدا

:گفت یخوشحال با که هاخانم از یکی یصدا  

ره؟ ینم که ادتی. دی خر میبر دیبا گهید یهفته آخر  نیپرو -  

.دیشن یزیر یخنده  یصدا  

.  هست حواسم. جان زهره نه -  

  یکار. عروسم یخونه برم دیبا. رفتم من. جان خانم میکن  فیتعر  و  مینیبب  -

؟ یندار  
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 جنگ به هاشاخم . بود کرده خارجش فکر از زهره و نیپرو یخداحافظ یصدا

 با که نشست اششونه یرو یدست. نشد که باشه تنها خواستی م بودن، رفته هم

.کرد نگاه دست صاحب به و کرد  بلند رو سرش ترس  

. دیکش  یآسودگ از ینفس  بود، شده خم سمتش به که یانسالیم زن دنید با  

خوبه؟  حالت جون، دختر -  

  به رو کنان ناله و آه زن. داد تکون خوبم« »  یمعنا به رو سرش و زد یلبخند

 یرو رو دستش. بود شده رهیخ انسالی م زن به تعجب با نازگل. نشست نازگل

.  نکنه رسواش غورش و غار یصدا تا گذاشت اشگرسنه شکم  

!؟یمسافر! مسجد یایب که دمیند حاال تا -  

 جواب به  مجبور اما  بود؛ گرفته تهوع حالت حد از شیب  یگرسنگ از نازگل

. شد دادن  

بده؟  اجاره اتاق که دیشناس یم رو ییجا شما. اومدم که باره نیاول  -  

 یسرخ که نازگل یچهره به نگاهش زمان هم و رفت  فرو فکر به انسالیم زن

 با. افتاد اش،رفته  رو و رنگ صورت و دادیم ادیز یهیگر از نشون هاشچشم

  ییتنها فکر به اما راز؛یش  ادیب و پاشه تنها  دختر نیا دیبا چرا که کرد فکر خود

  یبرا کیکوچ یخونه  هی اشخونه  اطیح یتو که اومد ادشی و افتاد خودش

 و زد  یشاد برق هاشچشم اد،ییدرم یی تنها  از که نیا به فکر با. داره باغبون

. بگه دروغ شد مجبور  

 باغبون هی مال. هست خودم یخونه کنار خونه هی اما شناسم؛ی نم رو ییجا -

.شهرشون رفته که  بوده  

 تا شد مجبور. بخوابه ابونیخ یتو خواستی نم. نداشت نیا جز یاچاره نازگل

.کنه قبول  
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نمش؟ یبب شهیم. ادیی م یمناسب یجا نظر به -  

. البته -  

  اسم انسالیم زن راه یتو. اومد رونیب مسجد از نازگل همراه حرف نیا  از بعد

  نیپرو رو خودش زن. داد رو جوابش ییروخوش  با نازگل. دیپرس  رو نازگل

. داد ادامه و کرد یمعرف  

 مجبور. هامیی تنها و موندم من. شد د یشه یتو رفت جنگ به شوهرم یوقت -

. کنم آمد و  رفت سالم و همسن  یهاخانم با شدمیم  

  از بعد. آورد رونیب  فشیک  از رو دیکل نیپرو  و ستادنیا یرنگ کرم در به رو

  محو. شد اطیح داخل ریز به سر که زد تعارف نازگل به نیپرو در کردن باز

 یخونه یگوشه . بود شده نیپرو  اطیح سرسبز  یهادرخت و هاگل یتماشا

 دیکش   یقیعم نفس. بود شده بنا یکیکوچ  یسنگ یکلبه  خانم نیپرو مدرن ییالیو

  رهیخ نازگل دید که نیپرو. فرستاد لذت با هاشه یر یتو رو نارنج بهار یبو و

: گفت خنده با شده، اطیح به  

. طرفه نیا  گفتم که خونه اون جان نازگل -  

 که ییجا نازگل کمر یرو رو دستش و کرد اشاره بود، کلبه که یسمت به

  رو صورتش درد با نازگل. گذاشت بود، مونده جاش مراد شالق یهاضربه 

: گفت نگران نازگل صورت دنید با نیپرو. کرد مچاله  

! کنه؟یم درد تییجا شد؟ یچ! یوا -  

. داد ادامه خانم نیپرو . داد تکون دییتأ ینشونه به یسر  

.شده یچ نمیبب   داخل، میبر  ایب ایب -  

  نازگل. کرد ییراهنما یراحت یهاکاناپه  طرف  به و برد کلبه داخل به رو نازگل

 نشون نازگل یانداخته  گل یهالپ. ارهیب  رونیب  تنش از رو مانتوش کرد یسع
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  با و دیکش  نییپا کمرش وسط تا رو  مانتوش. دادی م اشدخترونه شرم از

 ستادیا  نازگل به پشت  نیپرو. پوشوند رو بدنش یجلو بلندش و دارگل یروسر

.شد شوکه نازگل یبرف تن یرو  زخم یجا دنید با که  

!  شده  زخم بدنت تموم! آورده؟ سرت رو بال نیا یک -  

  نیهم یبرا بگه؛ دروغ خواستینم . نداشت اعتماد نیپرو  به هنوز نازگل

  از شتریب رو چارهیب  رزنیپ هم و فتهی ن مراد یهاضربه ادی به تا نگفت یزیچ

 سکوت نیپرو . انداخت نییپا رو سرش و کرد سکوت پس نکنه؛ نگران نیا

  از باشه آورده سرش رو بال نیا  نازگل برادر که فکر نیا با و  دید رو نازگل

 به  که رو پنبه. برگشت کلبه به پنبه یاتکه و  نیبتاد با همراه و رفت رونیب  کلبه

 کنه یعفون ضد رو هازخم تا گذاشت نازگل یهازخم  یرو کرد آغشته نیبتاد

  که یاپنبه هر با. یجار اشگونه  یرو هاشاشک  لیس  و شد بلند نازگل غیج که

  بود، امر نیا یبان و باعث که یکس  به گذاشتی م نازگل یهازخم یرو نیپرو

  میعظ یلیس  همانند هاشگونه  یرو هاشاشک  درد از نازگل و کردی م نینفر

  چمدون یتو از نازگل  کرد، یضدعفون که رو هازخم نیپرو. شدی م روونه

.آورد رونیب یرنگ یاسرمه دار نیآست  لباس  

 که نکن رید. بکشم رو غذا برم من ی پوش یم رو لباست تو تا جان، نازگل -

.رهی نم نییپا هم لقمه هی گلوم از ییتنها   

:گفت  خودش با نازگل کلبه از رفتنش رونیب  از بعد  

 و  داده راه اشخونه  به رو من اما شناسه؛ی نم رو من کهن یا با! ینینازن زن  »چه

 که  یموقع هاه یهمسا از کدوم چیه که یکار. کنه میتقس  باهام  رو غذاش خوادیم

.« دادنی نم انجام بودم مجرد  

  کاری چ مادرش و پدر االن که کرد فکر خودش با. دیکش  حسرت از یآه

 پسر دوست با ازدواج شب نازگل که کرده پخش روستا یتو مراد حتما  . کننیم

 ی بهداشت سی سرو طرف به د،یپوش  که رو رهنشیپ  نازگل. کرده فرار اشنداشته 
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 و دست به یآب. رفت بود، دهیچسب  کردن دایپ یکل با کلبه یورود در به که

. شد خارج کلبه از  کردنشون خشک از بعد  و زد صورتش  

 

 »برهان«

 

  میگوش  یصدا و دمیکش  یاازهیخم. کردم باز رو هامچشم میگوش  آالرم یصدا با

.  شدم رهیخ ی هاد یخال  یجا به و نشستم تشک یرو آلودخواب. کردم قطع رو

  هامچشم هاعقربه دنید با و شدم رهیخ میگوش  ساعت به دم،یکش  صورتم به یدست

  یتو از کنم جمع رو دشکم کهنیا  بدون  شدم، بلند عیسر. بود شده رمید شد، گرد

  نازک یهاخط با دیسف مردونه  رهنیپ با رو نمیج شلوار و یمشک کت کمد

  یموها و  برداشتم رو شونه. کردم عوض میراحت یهالباس  با و برداشتم یمشک

 رو چرمم یدست فیک  و میگوش  ن،یماش  چییسو. کردم شونه رو دارم حالت

. شدم صبحونه الیخیب  نبود،  ییرایپذ یتو  یکس . رفتم رونیب  اتاق از و برداشتم

  خورد بهم که سرد باد. شدم خونه اطیح  وارد. خوردمی م یزیچ هی مطب یتو

 آب  صورتم به و کردم باز رو حوض کنار ریش . پروند سرم از رو خواب

  پارک یورود در کنار که رو نیماش  و اومدم رونیب خونه اطیح از. زدم یخنک

 طرف به رو نیماش . کردم تازه ینفس  و شدم سوار. زدم رو قفلش بودم کرده

 رو  مطب شماره و برداشتم داشبورد یرو از رو میگوش . روندم مطب ساختمون

. داد جواب رو  تلفن یمنش  بوق تا سه دو از بعد. گرفتم  

! دییبفرما کدل،ین دکتر مطب -  

:گفتم. باشه  یجد کامال   لحنم کردم یسع دمیکش   یقیعم نفس  
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 خودم گهید قهیدق ستیب تا من دیبگ هاکننده مراجعه به دیکن  لطف یصولت خانم -

 کنن پر دیبد رو فرم هست  شونمراجعه  نیاول  که هم ییهااون. رسونمی م رو

. پرونده  لیتشک یبرا  

:گفت  که دمیشن رو بود شده آهسته  یکم که یصولت خانم یصدا  

.راحت التونیخ دکتر، ی آقا چشم -  

:گفتم کنم قطع که  نیا از قبل  

.دیبد سفارش  شاپ یکاف از یپرتغال کی ک و قهوه برام  ممکنه  اگر لطفا   -  

.زنمیم زنگ شاپ یکاف به  االن نیهم! حتما   -  

. ممنونم -  

  که چهارراه به. انداختم کنارم یصندل یرو رو میگوش . کردم قطع رو تماس

  ضبط طرف به رو دستم یعصب دم،یکش  یاکالفه پوف. شد قرمز چراغ دمیرس 

  و شدی م آرامشم باعث شهیهم  کیموز . کردم روشنش و کردم دراز نیماش 

  یآهنگ نیاول. باشم یحال چه یتو لحظه اون ستین مهم حاال. آوردیم سرحالم

.  بود یصادق رضا از شد پخش که  

مونده  جا  یحس  هی وامونده دل »رو  

بهش  ینزن حرف یکن یعاشق یپنهونک  

نه یهم  تهش یکن یسادگ  

آدم هی یواسه عالم همه یجا  

بهت  بزنه زل یبش  وونهی د ییجورا هی  

نه ی هم تهش یبش  رونهیو  

  یآرزوم آرزوتم بگو
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ی روم به  رو فقط تو ابد تا  

   یروم روم ای یزنگ زنگ ای

« یبمون بام یخوایم ساده و صاف  

  بهم یخاص آرامش واقعا  . اومد هاملب  یرو یلبخند دمیشن رو آهنگ نیا تا

  فشار  شتریب گاز یرو رو پام . شد باز ها راه  و سبز چراغ قهیدق چند بعد. دادیم

 یزیآم   طنتیش  لبخند با روندم،یم هان یماش  نیب. برسم مطب به زودتر تا دادم

  طیشرا نیا  یتو رو من که یک هر دیشا. بودم کرده ادیز هم رو ضبط یصدا

 پسر هی که کردیم فکر هستم، یمرتض حاج  پسر که شدی نم  باورش دیدیم

  مطب ساختمون یجلو. دمیرس  باالخره قهیدق پنج بعد! گذرونم خوش و طونیش 

. شدم خارج نیماش  از و کردم پارک رو نیماش   

 یهاپنجره  با دیسف ینما. انداختم  بود، داخلش مطبم  که یبلند ساختمون به ینگاه

 یکی  یالب یتو. شدم وارد در از و گرفتم ساختمون از چشم. داشت  یسرتاسر

 ستادهیا دست  به یگوش  داشت یشخص  مشکل من با که ساختمون یدکترها از

 مخصوص مانند اپن یسکو هی پشت. کردیم بحث خط پشت شخص با و بود

 نگاه اخم با دستش یتو یروزنامه  به و بود نشسته  یکاظم یآقا دار،یسرا

 که ییصدا با. رفتم طرفش به و زدم یامه ی ن و  نصفه لبخند طنتیش  با. کردیم

: گفتم زد،ی م موج  طنتیش  و  خنده توش  

؟ یکاظم جناب فیشر احوال -  

  یمهربون  لبخند شد، رهیخ من به و کرد بلند رو سرش دیشن که رو من یصدا

:گفت  و گذاشت یکنار رو اشروزنامه  و زد  

پسرم؟ طورهچه حالت. زیعز کدلین دکتر سالم -  

  مثل رو من که رمردیپ نیا به رو و شد ترپررنگ  لبخندم  لطفش  و یمهربون از

: گفتم داشت، دوست پسرش  
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 شتون یپ کم هی حتما   خونه برگردم خواستم  که یموقع اما شده؛ رمید  من! ممنونم -

. مونمیم  

.  برسم هامکننده  مراجعه  به و بکنم دل ازش  بودم مجبور بود، شده رمید چون

  یدر هر از هم با و نشستمی م ششیپ یساعت هی مطب برم کهن یا  از قبل شهیهم

. دارم دوستش بابا مثل و بودم قائل احترام  براش م،یزدیم حرف  

.هستم شهیهم من ترنواجب هاضی مر. برس کارت به برو پسرم باشه -  

 یروروبه  که آسانسور طرف به و  دادم تکون باشه« »  ینشونه به رو سرم

. ادیب  طبقه نیا یتو تا دادم فشار رو رنگش یانقره یدکمه  و رفتم بود، یکاظم

 نیاول. شدم وارد و شد باز درش اومدم،  خودم به آسانسور زنگ یصدا با

. دادیم  نشون رو خودم ریتصو که بود ی قد ینه ی آ دمید آسانسور یتو که یزیچ

 هااون  یرو که دکمه تا چند چپم سمت  بود، پخش حال در آهنگ  میمال یصدا

  به رو پنج عدد که یادکمه . بود هاطبقه  به مخصوص  که بود شده نوشته عدد

 تا شدم منتظر و کردم  نهیآ به رو پشتم. دادم فشار رو بود شده حک روش نیالت

 یفضا یتو یخانم نازک یصدا. برسه نظرم مورد یطبقه  به آسانسور

 مورد یطبقه  به کهنیا دنیشن با. شد باز در که دینکش  هیثان به و دیچیپ آسانسور

 به نگاهم شدم که مطب وارد. رفتم رونیب  و دمیکش  کتم به یدست دم،یرس  نظرم

  کرده شیآرا یحیفج طرز به. زدیم حرف تلفن با داشت که افتاد یصولت خانم

  طرف به  و کردم یاخم. صورتش یتو  بود ختهیر رو بلوندش یموها و بود

  من به  رو و کرد قطع رو تلفن عیسر خورد من به که چشمش. رفتم زشیم

: گفتم. باشم یجد کردم  یسع و دادم تکون رو سرم. داد یسالم  

  جان یا ضمن در اتاقم؛ به بفرست رو  اول یکننده   مراجعه قه،یدق ده از بعد -

 اخطار بهتون نمیبب  گهید بار. نیکرد  شیآرا  ظیغل قدرن یا که ستین مد یخانه

.  زتونیم رو ذارمیم رو حسابتون هیتسو چک موقع همون دم،ی نم  
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 شده انینما توش ترس و درشت گردو یاندازه  که ییهاچشم با  و دیپر رنگش

.شدم اتاقم وارد و گفتم یخوبه«ا»  لب ریز. داد تکون رو سرش بود،  

  فمیک  با همراه و آوردم رونیب رو کتم. بود جدا یمنش   زیم و اتاقم با انتظار سالن

 قهوه یبو. گذاشتم بود شده نصب راست سمت که کی کوچ یوارید کمد یتو

 یاقهوه  زیم طرف به  و دمیکش  یقیعم نفس لذت با. بود شده پخش  اتاق کل یتو

  نمی بش  یصندل یرو کهن یا بدون. رفتم بود گرفته قرار در یروروبه  که سوخته

 شدن تموم از بعد. خوردم و برداشتم بود  زیم یرو که یکیک  با همراه رو قهوه

.  شد باز در و خورد در به یاتقه که  نمی بش  زیم پشت  خواستم قهوه و  کیک

 و شد اتاق وارد  زیتم  و پوش کیش  یظاهر با ساله پونزده ای چهارده یدختر

: گفتم و زدم بهش  یبخش آرامش  لبخند. داد یسالم لب ریز  

. سالم -  

:دادم ادامه و گرفتم یا روزه یف مانند ال مبل سمت به رو دستم  

.باش  راحت ن،یبش . یاومد خوش یلیخ -  

  فشیک  بند اضطراب با. نشست  مبل از یاگوشه  و گفت یممنون« »  ریز به سر

  درونش بتونه که باشه یطور صدام کردم یسع. فشرد و گرفت دستش یتو رو

: گفتم و نشستم روشروبه . بکنه حس رو تیامن و آرامش  

قهوه؟  ای یخوریم ی چا! خانما خانم خب -  

: گفت یآروم یلیخ یصدا با  

!لطفتون از ممنون -  

:گفتم تیجد با. کردم قفل هم به رو دستم و  گذاشتم زانوم یرو به رو آرنجم  

ه؟ یچ نظرت. میبش  آشنا هم با یکم بهتره نظرم به خب -  

: گفتم. نشدم متوجه که گفت یزیچ لب ریز و داد تکون رو سرش  
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.برهانه من اسم خب -  

 زدی م موج صداش یتو که یترس  و دیترد  یکم با و داد تکون رو سرش

. کرد خودش یمعرف به شروع  

. ساراست اسمم سارا، -  

 سرم پشت اتاق  یتو که کمیکوچ یکتابخونه  یقفسه به  و کرد بلند رو سرش

 قفسه طرف به و شدم بلند مبل یرو از و شدم متوجه. شد رهیخ بود شده نصب

 و دمیکش  رونیب هاکتاب  نیب از داشت رنگ یگریج جلد که رو یکتاب. رفتم

: گفتم  

درسته؟  ،یدار عالقه خوندن کتاب به کهن یا مثل -  

.دمیشن  سرم پشت از  رو اشدخترونه  نازک  و آروم یصدا  

 رو باشن  یمفهوم که ییهارمان ای یداستان یهاکتاب دمی م حیترج اما بله، -

. کنم مطالعه  

 کردمیم احساس. دادم تکون رو سرم  و برگشتم طرفش  به برداشتم، رو یکتاب

:گفتم و نشستم جام سر. داره دیترد و ترسهی م من از  

  مثل یتونیم رو من. یهست ناراحت یز یچ از کنمیم احساس من خانم سارا -

 نه   اگر د،یبگ حتما   د،یبود لیما  اگر. میبزن حرف باهم و یبدون رازدار دوست هی

.دیباش  داشته رو شیآمادگ شما تا میکن ی م صبر که  

  و بود  دهیپر  یکم رنگش. انداخت ریز رو سرش  خجالت با و زد یرنگکم  لبخند

 یرو  از گذاشتم، یمربع زیم یرو رو کتاب. بودم شده هاشدست  لرزش متوجه

 یمنش  به و رفتم بود زیم یرو که  اتاق یتو تلفن طرف به و شدم بلند  مبل

. ارهیب  کی ک و ییچا برامون که گفتم یمنش  به یآروم یصدا با. شدم وصل

 و سارا مثل ییمارهایب  ییرایپذ یکارها یمنش  م،ینداشت  یآبدارچ چون

 گذاشتم رو تلفن. دادیم انجام رو دنمید  مطب ومدنیی م که  میمیصم یهادوست
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  یجور. کردی م نگاه صفحاتش به و بود برداشته رو کتاب. شدم رهیخ بهش و

 و زدم یلبخند. بود زده سرم به خوندن کتاب هوس هم من که  بود کتاب غرق

: گفتم  بهش رو  

. بوده ترشانس  خوش من از کتاب کهن یا مثل -  

:گفت لبخند با و زد ورق رو یاصفحه  

. هیجذاب یلیخ داستان. خوندم رو کتاب نیا من -  

  به توجه بدون رو یکتاب بار نیا و رفتم هاکتاب یقفسه طرف به دوباره

  رو کتاب. نشستم سارا یروروبه  و برگشتم. برداشتم جلدش رنگ و موضوع

: گفتم و گذاشتم زیم یرو  

.یبفهم رو زهیم یرو که کتاب نیا و  دستته که یکتاب نیا تفاوت کن یسع -  

  رو منظورم تونهینم دونستمیم. شد رهیخ بهم سوال از پر ینگاه با و جیگ

: گفتم بگه یزیچ کهن یا از قبل. بفهمه  

  کتابن، هی مثل هاآدم  یدونی م. بسته زهیم  یرو که  یاون  و بازه دستته که  یاون -

. کنه کمک بهشون  و بفهمه رو دردشون تونهی نم یکس  هستن بسته که یوقت تا

. کنم کمک تو  مثل یکسان و تو به تا جامن یا من  

  دونستمیم. دادی م تکون استرس با رو  پاهاش و  بود انداخته نییپا رو سرش

 سرش. گذاشت زیم یرو و بست رو کتاب. بود مردد اما بزنه؛ حرف خوادیم

 هر و بودن شده اشک از پر هاشچشم. شد رهیخ  هامچشم یتو و کرد  بلند رو

.دادم یدواریام  بهش هامحرف با کردم یسع. ببارن بود ممکن لحظه  

  از شروع یبرا طورهچه. یکن حفظ رو خودت آرامش االن بهتره! جان  سارا -

ست؟ین  بهتر یطورنیا  ؟یبگ  برام اتخانواده و هاتدوست  

:گفت  و داد قورت رو بغضش. داد تکون دییتأ یمعنا به رو سرش تند تند  
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  و رنیم کار سر دو هر مادرم و پدر. هستن یخوب یهاآدم  یلیخ امخانواده  -

. کننیم کار سخت من یراحت یبرا  

. داد ادامه و فرستاد رونیب به رو استرسش پر و لرزون هانفس   

  از دینبا دونمی م اما بکنم؛ ییتنها احساس ذارنی نم و دارم یخوب یهادوست -

! کنم کاریچ واقعا    دونمینم تنهام که ییهاوقت  یول باشم؛ داشته توقع یکس   

  خانم که کردم نگاه در به. شد تموم سارا حرف شد زده در به که یاتقه با

. شد وارد  بود گذاشته ینیس  یتو که یک یک و ییچا فنجون دو با همراه یصولت

 تعجب از ابروهام. بود شده ترکم  قبل به نسبت ششیآرا  شدم، رهیخ صورتش به

.  بود شده رهیخ یصولت خانم و من  به یکنجکاو و تعجب با سارا د،یپر باال

 اتاق از یحرف چیه بدون و گذاشت  ییجلو زیم  یرو رو کیک و هافنجون

. رفت رونیب  

  گهید یزهایچ سراغ بهتره و هیکاف جان یهم تا امروز یبرا جان سارا خب، -

. میبر شی پ آروم آروم بهتره اما هست؛ فشار روت یلیخ دونمی م. میبر  

 مشغول و کرد تشکر  لبخند با. بخوره رو کیک و ییچا تا کردم تعارف سارا به

  یبرا  بدم، یدواریام  بهش هام حرف با کردم  یسع رفت که یوقت تا. شد خوردن

  رو هاشدوست از یکی ای مادرش تونست اگر گفتم و دادم دیام بهش بعد یجلسه

  مشاوره هاکننده  مراجعه به شب تا. ارهیب خودش با همراه یبعد یجلسه یبرا

  که یکس  نیترمعرفتیب اسم. خورد زنگ میگوش   که بودم مطب یتو. دادم

  یساختگ یاخم با. کردی م یینما خود میگوش  شینما صفحه یرو شناختمیم

:گفتم و دادم جواب  

! میشاک دستت از که یزنینم حرف -  

. دمیشن تلفن پشت از رو اشخنده  یصدا  

عشقم؟ ییکجا تو، یفدا  ن ژو… -  
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:گفتم تیجد  با اما بود؛ گرفته امخنده هاشحرف از  

داره؟  یربط تو به مگه ض، مر… -  

: گفت و داد سر یبلند یقهقه  

. سمیبنو ستیل یتو رو اسمت  خوامی م که  بگو زود. قیرف آره -  

: دمیپرس  تعجب با رفت هم یتو هاماخم  

! ؟یستیل چه -  

 براش رو های دعوت ستیل خواست من  از ره،یگیم یپارت یبا  گود داره یاس  -

!نه؟ ای سمیبنو رو اسمت کنم کاریچ. ببرم  

:گفتم و دمیکش  یپوف  

باشم؟ داشته همراه دیبا هم شیمهمون  نیا -  

نه؟  ای یاییم. ستپسرونه  یمهمون وونه،ید نه -  

: گفتم و  دمیکش  صورتم یرو به رو دستم  

.امیی م آره -  

: گفت یآروم به تلفن پشت  

!نیا  از نیا خب، -  

  حرص از و شد حبس امنه ی س  یتو شیبعد حرف دنیشن با که دمیکش   یقیعم نفس

. فرستادمش رونیب به محکم  

.شهی م شروع مین و  هفت ساعت از ست،هفته نیا یجمعه  -  

 یپارت رو شنبهپنج  لیاسمائ شدینم انگار دارم؟ من که هست شانس هم نیا! اه

:گفتم! رهیبگ  



اثری از سمانه قباشی                                                                                        رمان بدون من جایی نرو                          

قانونی دارد هرگونه کپی پیگرد                                                                                                                             34 

!؟ی ندار یبار یکار داداش، باشه -  

!یبا. شم فدات قربونت، -  

: گفتم خنده با  

.فعال  ! یبا و کوفت -  

 که ییهاورقه . خونه برم االن گرفتم میتصم  و کردم قطع رو تماس کرد، یاخنده 

  مراجعه مخصوص یهاپوشه داخل کردم، جمع رو بودم ختهیر زیم یرو

  رو فمیک  و کت کردم، مرتب رو اتاقم. کردم  وصلشون رهیگ با و گذاشتم هاکننده 

 که  دمید رو یصولت خانم. شدم  خارج  اتاق از  و برداشتم یوارید کمد یتو از

 ریز  ترس از افتاد، من به چشمش تا و کردیم مرتب رو فردا یهانوبت  داشت

  یسر تیجد با اما گرفت؛ امخنده  کارش نیا از. گفت ید« ینباش  خسته»  لب

 سوار دیرس  یوقت زدم، رو آسانسور یدکمه. شدم رد کنارش از و دادم تکون

  رهیخ خودم به و ستادمیا  نهییآ یروروبه. دادم فشار رو همکف یدکمه و شدم

  با. دیباریم یخستگ  هامچشم از و  بود شده ختهیر هم به یکم موهام. شدم

 آسانسور از کرد،ی م اعالم رو همکف یطبقه  که یفیظر یشده ضبط یصدا

 چند. موندینم هاشب چون بود؛ رفته حتما   دم،یند رو یکاظم ی آقا. شدم  خارج

  رونیب  ساختمون از داشتن هیگر و درد با  بودن ساختمون یالب یتو که ینفر

  از رو چییسو  و اومدم رونیب ساختمون  از آروم یهاقدم و یحالیب با. رفتنیم

 کنم باز رو در خواستم یوقت. زدم رو  نیماش  قفل و آوردم رونیب شلوارم بیج

 هیسا اون اما داشتم؛ عجله. دمید  ساختمون کنار رو یاهیس  یهیسا بشم سوار و

 با که بود دختر هی یهیسا کردم دقت که شتریب. کرد جلب خودش به رو متوجه 

 با و یکنجکاو با. افتادی م نیزم یرو یهرازگاه و رفتی م راه وارید  کمک

  طرفش به و بستم رو نیماش  در شده سوال عالمت هیشب بودم مطمئن که یاافهیق

:گفتم زدی م موج توش ینگران که یلحن با. رفتم  

کنم؟  کمکتون  تونمیم خانم -  
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 یرو عرق یهاقطره. شد رهیخ بهم لرزونش  یهالب  و ترس با من یصدا با

  نهفته یسردرگم رنگش یاقهوه یهاچشم یتو و کردنی م ییخودنما صورتش

 ی هادکمه . بود اومده رونیب شیروسر از رنگش ییخرما یموها از یاتکه . بود

 با. بود دایپ رنگش یمشک شرتیت  و  بودن شده کنده بود تنش که ییمانتو 

:گفتم شده گرد ی هاچشم  

خوبه؟  حالتون -  

  بهش رو نگران لحن همون با. داد تکون نیطرف به نه« »  یمعنا به رو سرش

: گفتم  

د؟ یبزن  زنگ مادرتون ای پدر به نیخوای م -  

  درست شدیم باعث شدنیم رد که  ییهان یماش  بوق یصدا و کرد باز دهن

  یصدا با  که دمیشن بود که یسخت هر به اما گه؛ی م داره یچ نشم متوجه

: گفت آرومش  و اشگرفته  

.ندارم رو یکس  جا نیا -  

:گفتم و شدم رهیخ تعجب با  

  رمیبگ  آژانس براتون دیبخوا  اگر ای برسونمتون   تونمیم کجاست؟ تونخونه  -

! نیبر خودتون  

:گفت و انداخت نییپا رو سرش  

.برم  تونمی م خودم که،ینزد  ممنون یلیخ -  

:گفتم و رفت هم یتو هاماخم  

...حالتون نیا با اما -  

:گفت و دیپر حرفم وسط  
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.خوبه حالم -  

.رفت بزنم، یحرف بذاره که نیا  بدون و  

 

 

کل«  ی»دانا  

 

 نازگل به قدرن یا روز اون. بود کرده شرمنده  رو نازگل نیپرو یهامحبت

 یبرا اشساله  چند یهاعقده  کردن یخال که بود دهیرس  نازگل به و کرد محبت

 با دیسف یدست شیپ  یتو  نازگل یبرا  وهیم  که طورن یهم . نبود یکاف روز کی

:گفت ییخوشرو با گذاشت،ی م یمیقد سرخ گل ینه یزم  

 حافظ  میری م اول. داره یقشنگ  یجاها بدم، نشونت  رو رازیش  میبر فردا بهتره -

.میریم هم دیجمش  تخت شد وقت  اگر اون از بعد  کوروش مقبر و  

 بود خوشحال نازگل حضور از قدراون. بود نشسته نیپرو یهاچشم یتو یذوق

. اومده رازیش  به و شده جدا اشخانواده از نازگل چرا که کرد  فراموش که

  شی پ کهن یا از نازگل. لرزوندیم  رو نیپرو دل نازگل معصوم ی هاچشم

 یکس  انگار زد،یم شور دلش چرا دونستی نم. بود ناراحت  نبود، اشخانواده 

 تازه یهوا دلش. زدی م چنگ  رو چرک یهارخت و نشسته  دلش یتو

 یراحت یهاکاناپه  یرو از پس کنه، خلوت خودش با گرفت میتصم . خواستیم

: گفت و شد بلند نیپرو  

  ییهوا  و برم رونیب االن تونمی م اما دارم؛  ازین  گردش نیا به یلیخ. یمرس  -

کنم؟  تازه  

:گفت و زد یلبخند. بود یاده یفهم  زن که نیپرو  
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.برگرد هم زود. دخترم باش خودت مواظب اما نه، که چرا -  

 یراه و اومد رونیب  نیپرو یخونه از و کرد ی«ایخداحافظ و چشم»  نازگل

 از  یبی ترک  کلبه یتو یهال یوسا. انداخت  ینگاه رفت، که کلبه داخل به. شد کلبه

  یجا هاروز  نیا که یاکلبه  اطراف به   شتریب کهن یا بدون. بود یاقهوه  و کرم

  بلوز یرو و رفت داشت که ییمانتو   تنها سمت به بندازه ینگاه بود اشخونه 

 مراد یهایگر یوحش  با اشدکمه  چند که ییمانتو. کرد تن به رنگش یمشک

  کلبه از و دیپوش  یرنگ یمشک یروسر و گشاد شلوار ناراحت. بود شده کنده

  شده، دهیچ نیپرو  اطیح یتو که یا پژمرده یهاگل  به ینگاه. اومد رونیب

 در از ده؟ی نم آب هاشگل  به خانم نیپرو چرا که کرد فکر خودش با. انداخت

 یرنگ یمشک-دیسف یگربه  تنها که کور و سوت یکوچه به و اومد رونیب خونه

  سرش تعجب با. شد رهیخ بود، رنگ ی آب سطل یتو دنیکش  سرک حال در که

 اما خلوته، کوچه قدرچه که کرد فکر نی ا به. رفت زنون قدم و انداخت نییپا رو

  که مانتوش از یقسمت شیروسر و دست با. داد ادامه رو راهش یالیخیب با

  صبح که ییهامغازه دنید با. شد رواده یپ  وارد  و بود گرفته رو نداشت دکمه

. گذشتنی م کنارش از تعجب با مردم. زد شیهاروز نیا  یتلخ به  لبخند بود دهید

 رونیب فکر از  بودن کرده دوره رو نازگل که پسر چند دنیکش  سوت یصدا با

  که پسرها از یکی. کرد نگاه پسرها به ترس با و شد هوا یکیتار متوجه. اومد

: گفت یامسخره لحن با داشت تن  به یایمشک لش پیت و خوب یافهیق  

. ستخفته یبایز خود المصب. کردم دایپ یچ نین یبب هابچه  یوا -  

 کنار از خواست. نشوند ابروهاش نیب یاخم  نازگل اما دن؛یخند پسر یهادوست

. گرفت رو دستش که بشه رد پسر  

.میبر هم با سایوا خوشگله؟ کجا -  

  رو رنگش ییخرما یموها از یاتکه برد،  نازگل یروسر سمت به رو دستش

.دیکش  هوس و لذت از یهوم« . » کرد کی نزد شی نیب به و گرفت دست به  
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باشم؟  خدمتت در که یکنی م قبول قدرچه. عروسک یدی م یخوب یبو چه -  

 رو دستش پسر یهادست دید تا. بود شده گرد  ترس و تعجب از نازگل ی هاچشم

 که دیدو قدراون  د،یدو قدرچه دونستینم . داد حیترج برقرار رو فرار کرده ول

  اطراف به ینگاه. کرد تازه ینفس  و ستادیا یالحظه . دینشن رو پسرها یصدا

.کرد جلب رو شتوجه ییصدا که انداخت  

 

 

 »برهان«

 

  و رعد یصدا با. موندم رهیخ رفتنش به شد گم شب یاهیس  یتو که یوقت تا

 طرف به و شدم نیماش  سوار بباره بارون کهن یا  از قبل. اومدم خودم به برق

  به. رونیب میبر تا باشه  آماده و امییم  دارم که دادم امیپ یهاد به. روندم خونه

  هااون  از یکی که پسر چندتا متوجه دم،یرس  کینزد  که خونه کینزد یکوچه 

  قاسم  یپسرها کنار رو یهاد رفتم که جلوتر .  شدم داشت یترک یکوچ قد یلیخ

 با یهاد نداشتم دوست اصال  . کردم یاخم. دمید بودن، دنیکش  گاریس  حال در که

  به رو اون راحت یلیخ تونستنیم بودم مطمئن چون بگرده؛ هاآدم جورن یا

. دمیکش  نییپا رو نیماش  شهیش  و داشتم نگه کنارشون. بکشونن خودشون سمت

 دهنش آب. بود زیچ همه یایگو نگاهم کنمیم فکر.  شدم رهیخ یهاد به تیجد با

.  برداشت قدم نیماش  سمت به داداش«  سالم»  گفتن با همزمان و داد قورت رو

 در کهن یا از بعد. نشست در به دهیچسب یصندل یرو و کرد باز رو شاگرد در

  خواستمیم رو یهاد. اومدم رونیب کوچه از و دادم باال رو شهیش  بست، رو

  چند. کردم دایپ قاسم یپسرها کنار! یهاد آقا که دوستم شاپ یکاف ببرمش

 یسع هنوز اما کردم؛یم حس رو یهاد یچشم ریز یهانگاه  گذشت، یاقهیدق



اثری از سمانه قباشی                                                                                        رمان بدون من جایی نرو                          

قانونی دارد هرگونه کپی پیگرد                                                                                                                             39 

  باال یکم رو صدام گذشت، که قهیدق چند. کنم حفظ رو میجد یچهره  که داشتم

: گفتم و بردم  

؟ یکردیم کاریچ قاسم  یپسرها کنار یهاد  آقا خب -  

 سرش یگوشه و خورد یتکون بلندم نسبتا   یصدا با که  بود خودش یتو کنم فکر

  همراه رو شد جادیا که یبد یصدا. کرد برخورد سرش کنار یشهیش  به محکم

  یرانندگ طرز نیا  یبرا  دادن،یم فحش که ییهاآدم و هان یماش  بوق یصدا با

  با بهشون توجهی ب. دمیشن دادن، قرار تیعنا مورد قشنگ رو روحم کردنم

  رو سرش و دمیچرخ یهاد طرف کردم، پارک ابونیخ کنار رو نیماش  ینگران

  رو و کردم بود خورده ضربه که ییجا به یکوتاه نگاه. گرفتم خودم سمت به

: گفتم بود شده جمع ضربه اثر  بر که ییهاچشم و اشچهره  که بهش  

 ؟ی فتیب  روز نیا به که در به یدیچسب نیهمچ چرا آخه  کنه؟ی م درد ؟یخوب -

 دوستم، یکافه  ببرمت امروز هی خواستم سرم ریخ بدم؟ یچ رو مامان جواب

.شده باز تازه  

:گفت درد با لب ریز  

.ستین یزیچ یول گرفت؛ درد کمه ی! یآ -  

: گفت اقیاشت با و کرد باز رو هاشچشم دفعه کی  

! گهید میبر  خوبم، -  

  رو کافه اسم تا  بود، بیعج حرکتش نی ا . بودم رهیخ بهش شده گرد ی هاچشم با

  و انداختم راه رو نیماش  دم،یکش  یقیعم  نفس. شد رو اون به  رو نیا از دیشن

  تا رفتی م ور نیماش  ضبط با بارنیا که یهاد به یگاه هراز. کردم حرکت

. انداختمیم  ینگاه اره،یب  رو اشعالقه مورد  آهنگ  



اثری از سمانه قباشی                                                                                        رمان بدون من جایی نرو                          

قانونی دارد هرگونه کپی پیگرد                                                                                                                             40 

  هیتک  یصندل یپشت به و دیکش  عقب. کرد  انتخاب رو مدنظرش آهنگ باالخره

 تمیر با که یهاد به و چرخوندم رو سرم آرش و حیمس   یصدا دنیچیپ با. داد

.کرد خوش جا لبم یرو یلبخند. انداختم داد،ی م تکون رو خودش آهنگ  

  دستت افتاده دلم که کرده یگناه چه »مگه

بسه گهید ناز همه نیا  شو الیخیب  

تیعسل هیچشا اون با رو ما  یُکشت ایب راه  

ستین اصال  تو جز یشکیه دلم تو تخت التیخ  

  ینم یول آدمو  دله یکنیم رو و ریز یبر یم درجا دلو یشتریر صد نگاه   اون با

ی اثر  مونه  

  زدن زل نگاهت تو خوادیم گریج

من   به فتهیم نگاهت یوقت شمیم  هول  

  ینم یول آدمو  دله یکنیم رو و ریز یبر یم درجا دلو یشتریر صد نگاه   اون با

« یاثر  مونه  

  خواننده که یاجمله  هر. آوردیم در دارخنده یهاشکلک  آهنگ با همراه

 به قهیدق چند از  بعد. خوندیم لب ریز رو  بود  بلد که ییهااون  فقط رو خوندیم

 یمصنوع چمن با کافه ییجلو کف. مید یرس  بود، نبش سر که دوستم یکافه

 رنگ  یمشک یصندل چهارتا و شکل یاره یدا  قرمز زیم دوتا و بود شده پوشونده

.  بود یاشهیش  سرتاسر و ی صورت ینما. بود شده دهیچ کافه رونیب یزهایم دور

. میرفت کافه طرف به یهاد یهاوورجه ورجه با و میشد ادهیپ نیماش  از یهاد با

 گوشمون به هاشونخنده  یصدا و بودن جااون  یکم یعده  بود، کیکوچ کافه

:گفت جانیه با و دیکش  رو دستم یهاد. دیرس یم  

. جاستاون  دوستت! برهان -  
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  خنده با و بود ستادهیا فرهاد و دیسع کنار مسعود. کرد اشاره یسمت به و برگشتم

 هاشونچهره از. خوردنیم رو بود  دستشون یتو که یایبستن یشوخ و

  به چشمش تا فرهاد . میرفت طرفشون به ی هاد با. برنی م لذت دارن بود مشخص

 لحن با. اومد من طرف به و گفت مسعود و دیسع به یزیچ خنده با افتاد من

:گفت شوخ  

! آشنا امسال دوست، پارسال. دکتر جناب! به به -  

.داد ادامه و کرد تیهدا هابچه طرف به و گذاشت کمرم یرو رو دستش  

پسر؟  یطورچه -  

: گفتم و زدم یلبخند  

؟ یطورچه تو خوبم، -  

. خدا شکر -  

.دیپرس  و کرد یهاد به رو و  

 یلیخ دمتید که یبار نیآخر! یشد بزرگ زود قدرچه تو ؟یخوب یهاد -

. یبود ترک یکوچ  

:گفت و زد یامٔودبانه  لبخند یهاد  

.  خوبم ممنون، یمرس  -  

 کافه. میکرد یگرم یپرس  احوال و سالم هم با و میدیرس  مسعود و دیسع به

  رو دیسع. بودن مشترکمون یهادوست هم  فرهاد و  مسعود و بود دیسع به  متعلق

:گفت یهاد به  

 هر ک؟یک  ای جیهو آب  ،یبستن! جان؟ یهاد ارمیب برات یدار دوست یچ -

.ارمیب  بگو یدار دوست رو کدوم  
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:داد جواب ی هاد یجا به فرهاد  

. داره دوست که مطمئنم اریب براش هایشکالت پک سیآ  اون از! دیسع -  

:گفت و زد یچشمک لبخند با یهاد به رو و  

! نه؟ مگه -  

  رو دیسع. داد تکون رو سرش زد،یم برق که ییهاچشم و یخوشحال با یهاد

: گفت من به  

.یخوری م داغ شکالت که هم تو -  

 چند. ارهیب رو سفارشاتمون یهاد و من یبرا تا رفت دیسع. دادم تکون رو سرم

 ریز یهاد. اومد بود  پک سیآ  و داغ شکالت روش که یای نیس  با بعد، یقهیدق

  هامهیر به لذت با رو شکالت یبو. م یکرد تشکر یبلندتر یصدا با من و لب

 اون سمت به رفت فکرم دفعه کی که شدم رهیخ شیاقهوه  رنگ به و فرستادم

 گفت چرا بود؟  شونیپر و آشفته همه نیا چرا. دمید امشب که مرموز دختر

 خواست…ی م که انگار  بود؟ ختهیر هم  به وضعش و سر چرا نداره؟ رو یکس 

 تکون نیطرف به نامحسوس رو سرم ارمیب  ذهنم یتو رو فکر اون کهن یا از قبل

 و زدیم حرف مسعود و فرهاد د،یسع  با یهاد. فتهیب سرم از فکر نیا تا دادم

 غرق قدراون من اما دن؛یپرس ی م ازش هاشدوست و مدرسه به راجع هم هااون 

  هر  هاشچشم. شد  یخال یک کافه دمی نفهم  که بودم شده هاچشم اون و تفکراتم

 لحظه کی. شدنیم تررنگ  پر و رنگ پر برام گذشتی م  رفتنش از که لحظه

 با. نمیبب   رو رنگ یاقهوه  یگو تا دو اون شده که هم بارک ی یبرا خواست دلم

 تا سر بهت و تعجب. شد دهیکوب امنهیس  یواره ی د به شهیهم از تندتر قلبم فکر نیا

  مثل بهش نکردن فکر اما ام؛یب  رونیب فکرش از کردم یسع. گرفت فرا رو پام

  شتریب نکنم تقال کردمی م یسع شتریب قدر چه هر که بود باتالق یتو کردن تقال

 که یکس   به. اومدم خودم به بازوم یدست یضربه  با. دیکش ی م خودش به رو من
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  من به دهیتن  هم در یابروها و تعجب با مسعود . شدم رهیخ بود کرده رو کار  نیا

:گفت نشه متوجه یکس  که یجور  و دیکش  یقیعم  نفس. بود شده رهیخ  

 رهیخ شکالتت فنجون به فقط و زنمیم  صدات دارم ساعته دو! تو؟ ییکجا -

. یشد  

  رو خدا. انداختم یکوتاه ینگاه هیبق و یهاد به بدم بهش یجواب کهنیا  بدون

: گفتم یآروم به خودش مثل. بود نشده ما متوجه یکس  شکر  

. بودم فکر یتو خوامیم عذر -  

:گفت و دیساب هم یرو رو هاشدندون حرص  با فرهاد  

! ن؟یهم فقط -  

. آورد در رو من یادا بعد  

. بودم فکر یتو خوامیم عذر -  

 بود شده سرد گهید االن که رو داغ شکالت. کردم یکوتاه یخنده  حرکتش از

 جانیه با رو یزیچ هی براشون داشت و  بود گرفته گرم هیبق با  یهاد. دمیکش  سر

  یهاد یشونه یرو رو دستم. دنیپرس ی م سوال ازش هم هیبق. کردی م فیتعر

: گفتم و گذاشتم  

!هایگرفت گرم من یهاقیرف با خوب -  

:گفت یمانند شوخ لحن با  کنه، یطرفدار یهاد از کهن یا یبرا مسعود  

! ستین تو مثل یهاد که چون -  

:گفتم شک با و شدم رهیخ بهشون تعجب با  

! چمه؟ من مگه -  
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. بود کردنش فکر از نشون که گذاشت اشچونه ریز رو اششده مشت دست

:گفت  

  همراه هم شهیهم . یکنی نم یهمراه و خودته کار تو سرت که جمع یتو -

 نشون یهاد به رو تیواقع یچهره تا بگم هم باز. یگردی م بهرام و لی اسمائ

! بدم؟  

 یشوخ و طنتیش  برق که ییهاچشم با و باال شدن میتسل یمعنا به رو دستم

:گفتم داشت توش  

. نینکن  رگبارم توننداشته یبچه جون. میتسل من خب یلیخ -  

  یحرف از هم خودم بخندن حرفم از همه  شد باعث و داشت طنز ییهارگه حرفم

: گفت فرهاد. دمیخند زدم که  

زده؟  زنگ هم شما به  بهرام -  

:دیپرس  دیسع  

! ن؟یریم مگه شما آره! ل؟یاسمائ  یپارت یگودبا یبرا -  

 یمعنا به رو سرمون خوردی م رو پکش سیآ داشت که یهاد از ریغ یهمگ

: گفتم تیجد با. میداد تکون دییتأ  

  یپارت یگودبا که شیپ سال چهار مثل برگرده سال هی  بعد زنمیم حدس من -

. رفت و گرفت  

 نگاه بهش تعجب با. گرفت رو دستم ی هاد که میبود هابچه با صحبت مشغول

.داد تکون رو هاشلب یخستگ با که کردم  

.برم مدرسه دیبا هم فردا خونه؟ میریم یک. ادیی م خوابم من! برهان  داداش -  

  شد، گرد هام چشم . کردم نگاه داد،یم نشون رو دوازده به ربع هی که رو ساعتم

:گفتم هابچه به رو. گذشت زمان یک  دمینفهم اصال    
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. میبرگرد دیبا یهاد و من! بود یخوب شب یلیخ ،یمرس  هابچه -  

.دادم ادامه و چسبوندم خودم به رو اون و دمیکش  ی هاد سر یرو یدست  

.باشم مطب  دیبا دیدونی م  که هم من مدرسه، بره دیبا فردا -  

 یراض دنید رو یهاد یخسته  و آلودخواب صورت تا اما کردن؛ اعتراض همه

  نیزم یرو که االنه یهاد کردم حس و رونیب میزد کافه از. شدن رفتنمون به

 یسخت به. گرفتم  بغلم یتو رو داشت یسبک  وزن که رو یهاد و شدم خم. فتهیب

 پشت هم خودم. نشوندمش شاگرد  یصندل یرو و کردم باز رو نیماش  در

 یهاد که کردمیم حرکت آروم قدرنیا . روندم خونه طرف به و نشستم فرمون

 به کهن یا  بدون تونستم و  بود خلوت با  یتقر هاابون یخ. برد خوابش راه یهاوسط

 رنگ یاقهوه  یآهن در یجلو رو نیماش . برسم خونه به بخورم کیتراف

 در پا با. گرفتم دستم یتو رو فمیک و بغلم  یتو رو یهاد داشتم، نگه مونخونه 

 از بعد. فشردم رو دادی م گنجشک یصدا که  رو خونه زنگ و بستم رو نیماش 

  در. دمیشن رو شدی م دهیکش  نیزم یرو که ییدمپا خش خش یصدا ه،یثان چند

:گفت آروم یهاد و من  دنید با. دمید در پشت رو بابا و شد باز  

خونه؟   نیبرگشت رید قدرنیا چرا!  پسر سالم -  

: گفتم بابا  مثل  

.گذشت طورچه زمان نشدم متوجه! دیببخش  سالم، -  

 وارد سرم پشت هم بابا. میشد ییرایپذ وارد و میگذشت اطیح یهاگلدون  نیب از

. رفتم اتاقمون طرف به میمستق. نبود یکس  ییرایپذ یتو. بست رو در و شد

  کارش نیا  از. بود مامان کار کنم فکر که بود شده پهن یهاد و من تشک

.کرد خوش جا لبم یرو یلبخند  

 یهاد و خودم یبرا یراحت لباس کمد داخل از و خوابوندم تشک یرو رو یهاد

  یتو که رو نفسم. آوردم در رو هاشلباس یسخت به. نشستم کنارش و برداشتم
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 گرمکن  شلوار و یراحت لباس بارن یا و فرستادم  رونیب رو بود شده حبس امنهیس 

  روش رو پتو. کردم یهاد تن به نشه داریب که یجور یسخت به رو یورزش 

 یطوس  شلوارک و رنگ دیسف یرکاب هی با هم رو خودم یهالباس  و دمیکش 

.  گذاشتم سرم یباال و کردم میتنظ  صبح هفت یرو رو ساعت. کردم عوض

 نه که یدختر. افتادم دختر اون ادی به گذاشتم بالشت یرو که رو سرم

  براش که کردمی م متقاعدش کاش! هی چ اسمش دونستمی م  نه و هیک  دونستمیم

 و خوردی م رو وجودم بند بند  انهیمور  مثل داشت وجدان عذاب. رمیبگ آژانس

! باشه افتاده یخبریب خدا از  هی ریگ نکنه. کردی م یاگهید وقت هر از ترکالفه

: گفتم و  اومدم خودم به! نمشیبب   نتونم گهید نکنه  

.« باش آروم پسر؟ »چته  

 یایدن به رو من خواب. بستم رو هامچشم و دمیکش  یقیعم نفس حرف نیا با

 و  تیواقع یتو  که نمیبب  تونستمیم رو ییاهایرو فقط که ییجا برد، الیخ و ایرو

  به رو یهاد برم، مطب به کهن یا از قبل بعد روز صبح. تونستمی نم یداریب

 ن یماش  ضبط. کردم حرکت مطبم ساختمون طرف به هم خودم و رسوندم مدرسه

  کی تراف تو قهیدق ستیب از بعد. شد پخش کالمی ب یقیموس . کردم روشن رو

 پشت یکوچه از بارن یا. دمیرس  مطب به دنیشن ملت  از کیرک کلمات و  موندن

 در موتیر با. داشت قرار ساختمون پشت نگیپارک چون رفتم؛ ساختمون

  یهانیماش   از بود پر  نگیپارک. شدم وارد و کردم باز رو رنگش یمشک

 بود، کردن پارک یبرا جا تنها که خودم مخصوص یجا. باال مدل و ی خارج

 به  کردنش قفل از بعد و شدم ادهیپ نیماش  از کالفه. داشتم نگه رو نیماش  و رفتم

 دختر اون یچهره باز آسانسور اومدن تا زدم رو دکمه. رفتم آسانسور طرف

 دارم کنم فکر. برد خوابم که کردم فکر بهش قدراون  شبید. اومد چشمم یجلو

  طبقه یدکمه و شدم وارد آسانسور دنیرس  از بعد. دمیم دست از رو عقلم

. کردم باز رو مطب در. شدم ادهیپ آسانسور  ستادنیا با. دادم فشار رو مطب

 بود دختر هی. زدی م حرف روش روبه یکننده   مراجعه با داشت یصولت خانم
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 با و شد بلند زشیم پشت از دنمید با یصولت خانم. دمیدی نم رو صورتش که

: گفت ستشرمنده  روزشید رفتار یبرا دونستمی م که یلحن  

!  ریبخ صبحتون دکتر، یآقا سالم -  

  نیا . انداختم هاشلباس  و صورت به تیجد با ینگاه مین و دادم تکون رو سرم

 و دادم تکون یسر. بود مناسب هم هاشلباس  و داشت یمی مال یلی خ شیآرا بار

: گفتم  

.بفرست اتاقم به  رو کننده مراجعه نی اول بعد قهیدق ده. اریب  برام رو امقهوه  -  

  من به ینگاه نه دختر اون. بود بیعج. شدم اتاقم وارد و گفت ی»چشم« 

  مراجعه نیآخر رفتن با. بود دوازده ک ینزد ساعت. گفت یزیچ نه و انداخت

  مطب از. خونه برسونمش که رفتم  یهاد دنبال به  و برداشتم رو فمیک  کننده

 که یدختر و شد باز درش بزنم، رو آسانسور یدکمه خواستم تا و شدم  خارج

  با شوکه. اومد رونیب آسانسور از بود کرده مشغول رو فکرم مدت همه نیا

 سر. نمشیبب  دوباره کردمی نم باور. شدم رهیخ بهش تعجب از درشت ی هاچشم

 من دنید با. داشت قرار یکمرنگ لبخند  لبش  یرو نبود، شبید مثل وضعش و

: گفت خجالت با. انداخت نییپا رو سرش  

ست؟طبقه  نیا  یتو کدلین  دکتر مطب دیببخش . سالم -  

: گفتم یسست با و اومدم خودم به عیسر. بودم شده صداش محو  

.هستم خودم کدلین دکتر. سالم -  

.دادم ادامه و کردم اشاره  مطبم در به  

. جاستاون  هم مطب -  

:گفت  بنداره بودم کرده اشاره که ییجا به ینگاه کهنیا  بدون  

د؟ی دی م نوبت االن. نیکرد  لطف ،یمرس  -  
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:گفتم دلم یتو  

.« بذارم وقت تو  یبرا االن  نیهم و بشم الیخیب رو یهاد »حاضرم  

: گفتم داشتم، عجله چون بهش رو عوض در اما  

 از باز  تمومه، یکار میتا  االن. بزنه  نوبت براتون تا دیکن  صحبت یمنش  با -

.  شهیم شروع چهار  ساعت  

: گفت من و من با  

  که اومدم امروز نیهم  یبرا کرده، یمعرف آشناهاتون از یکی رو شما راستش -

  دیدار کهن یا  مثل. کنم صحبت شما با  جلسات به راجع هم و رمیبگ  نوبت هم

.دیریم ییجا  

  یاخلصه یتو رو من نگاهش درخشش. شدم رهیخ هاشچشم به و زدم یلبخند

.کردی م منع ازش رو نگاهم گرفتن  توان که بر فرو  

. دیکن صحبت یمنش  با بهتره بله، -  

.شدم مزاحمتون دیببخش   ممنون، یلیخ. دکتر ی آقا چشم -  

: گفتم شدم،یم  واردش که  طورنیهم و کردم باز رو آسانسور در  

. خوش روز کنمی م خواهش -  

.  فشردم رو همکف یطبقه  و بستم رو در  بمونم ازش یحرف منتظر کهنیا  بدون

 سمت  فکرم.  بستم رو هامچشم و دادم هیتک آسانسور یواره ید به رو سرم

 نظرم به! باشه؟ داشته جاذبه  هاشچشم  قدرنیا آدم هی شهیم مگه. رفت نگاهش

 داره یخاص یجذبه و برق هی هاشونچشم باشند، داشته یصاف قلب که یکسان

 از آسانسور توقف با! بود آره خودم  به جوابم. شین یبی نم ینگاه هر یتو که

  یآقا طرف داشتم، عجله چون. کردم باز رو هامچشم  و شدم خارج  فکرش

 یچییسو با. رفتم بود، نگی پارک داخل که  نیماش  سمت به میمستق . نرفتم یکاظم
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 به میمستق و کردم حرکت. شدم نیماش  سوار و زدم رو قفل بود دستم یتو که

  االن تا کردم، میمچ ساعت به ینگاه. روندم رفتیم یهاد که یامدرسه سمت

  زودتر که رفتم انبریم راه از. دنبالش برم تا  بود منتظر و بود شده لیتعط  گهید

  یاصل ابونیخ از تونستمی نم بود، یاد یز یفاصله  مطب تا خونه چون برسم؛

  پهن، و کیبار یهاکوچه پس کوچه یتو رفتن راژیو  ربع هی از بعد. برم

  شکر رو خدا. بود یدیشد یهمهمه  در یجلو.  دمیرس  مدرسه در دم باالخره

 دوشش یرو رو شیپشت  کوله دید رو من نیماش  تا بود، ستادهیا  تیجمع از دور

  پرت رو خودش کرد باز رو شاگرد در . اومد نیماش  سمت بدو بدو و انداخت

  یقیعم نفس. شدم رهیخ بهش رفته باال  یابرو با طورن یهم . یصندل یرو کرد

.برگشت  سمتم به تعجب با و دیکش   

؟ یکنی نم حرکت چرا! شده؟ یزیچ ،یداداش  -  

: گفتم و کردم زیر رو چشمم  

!ش؟یخورد یک -  

! داداش؟ رو یچ -  

کن؟  سالم یش یم وارد جا هر نگفتم بهت مگه. رو سالمت -  

 بود، پوش چکمه یگربه  هیشب که یمظلوم یچهره با و شد  جاجابه  یصندل یرو

. داد رو جوابم  

.سالم خب، ببخش -  

:گفتم سرخوش یلحن با زدمیم جا رو دنده  که طورن یهم و دادم تکون رو سرم  

بود؟  طورچه مدرسه. تو به سالم -  

. بده  رو جوابم شدم منتظر  و کردم حرکت یآروم به  
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  از برام دیبا . میدار امالء امتحان گفته  معلممون فردا داداش، فقط. بود خوب -

. یبگ امال هفتم درس  

: دمیپرس . کردم کینزد هم به رو ابروهام یکم و زدم رو راهنما  

!داده؟  درس امروز رو هفتم درس مگه -  

. آورد رونیب رو شیفارس  کتاب فشی ک  داخل از عیسر و داد تکون رو سرش  

.ناهایا  آره -  

. داد نشونم انگشتش با و دی رس  هفتم درس به و زد ورق  رو کتابش  

. داره سخت یکلمه  هم یلیخ ن،یبب  -  

: گفتم بهش رو و شدم مونکوچه  وارد  

 تا چند بعد بخور رو ناهارت خونه  میبرس . فرمونم پشت االن خب، یلیخ -

  امال باهات اومدم که شب تا  سیبنو  روشون نیبش  سمینویم برات سخت یکلمه 

.کنم کار  

 یباز فوتبال داشتن کوچه  یتو که کیکوچ یهابچه  به و داد تکون رو سرش

. شد رهیخ حسرت با کردنی م نگاه  

. کن رونیب سرت  از هم رو یباز فکر -  

:گفت  زد،یم  موج توش اعتراض که یلحن با  

...داداش اما -  

. هاتی گوش  یباز نه ،ی کنیم تمرکز  درست یرو. میندار  داداش اما -  

  دمیکش  خنده با رو لپش. نگفت یزیچ و داد  هول فشیک یتو حرص با  رو کتابش

.  کردم پارک رو نیماش  خونه در یجلو. زد پس قهر حالت با رو دستم که

 ادهیپ یهاد با  همراه. دمیکش   رونیب جاش از  رو چییسو و برداشتم رو میگوش 
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 ستادهیا قاسم   یپسرها ما یخونه در از دورتر یکم. کردم قفل رو در و شدم

  یچهره  و الغر  اندام از رو نگاهم. بودن رهیخ ما به پوزخند با و بودن

 یتو زور به که رو یهاد یکول فی ک. زدم رو در زنگ گرفتم، معتادشون

  هاک یموزائ  یرو ییدمپا شدن دهیکش  یصدا . گرفتم  دستش از بود، گرفته بغلش

 نگاهم داخل، میرفت یهاد و من یوقت. شد باز در بندش پشت و دیرس  گوشم به

:گفتم یانرژ پر شهیهم  مثل. افتاد بابا مهربون یول ،یجد یچهره  به  

! احوالت؟ و حال. خودم گل یمرتض حاج  بر سالم -  

.جان بابا ممنون کم،یعل سالم -  

:گفت و نشست هاپله  یرو گوشه هی حالیب یهاد  

. شدم خسته یلیخ! یوا -  

: گفت رفت،ی م  باال وونیا یهاپله  از که طورن یهم و بست رو در بابا  

! ؟یهاد آقا  ،ینکن باباتم که من به یسالم وقت هی -  

  رونیب پاش از رو رنگش یمشک اسپورت یهاکفش   که طورنیهم یهاد

: داد جواب آورد،یم  

. سالم! بابا دیببخش  -  

. پسرم سالم -  

: گفتم یهاد به رو خنده با  

 ضعف داره دلم که پاشو نکن، لوس بابا یبرا رو خودت حاال، خب یلیخ -

.رهیم  

  رو مینی ب پز یمهر فسنجون خوش  عطر که شدم خونه وارد بابا سر پشت

.کرد نوازش  
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. اومدن پسرهات گل که ییکجا! تو یفدا به  من جون، یمهر -  

.داد جواب بابا مامان، یجا به  

  صدا اسم به رو مادرت نگفتم بهت دفعه صد. پررو بچه اتاقت یتو برو -

! نزن؟  

: گفتم بود دایپ هامچشم یتو که یطنت یش  با  و انداختم گردنش دور رو دستم  

.گمی نم گهید چشمم، یرو چشم. رتتیغ  اون قربون من آخ -  

:دادم ادامه و کردم یکوتاه مکث  

! طوره؟چه جون یمه  نظرت به امم، -  

:گفت تشر با  و زد پس گردنش دور از رو دستم سرعت به. زد یرنگکم  لبخند  

. نمیبب  بدو! ؟ی ندازیم دست رو من! بچه برو -  

  دست شستن و لباسم کردن عوض از بعد. رفتم اتاقم یتو و کردم یزیر یخنده 

 به یهاد با همراه خوردم، رو یمهر مامان دلچسب و ملس فسنجون صورتم و

 عجله. کردمیم دنبال رو یهاد حرکات نگاهم با. بدم نیتمر بهش تا رفتم اتاقش

 یلیخ اما نداشت؛ یسن کهنیا با یهاد.  دونستمی نم رو عجله نیا  لیدل و داشت

  یکلمات ی هاد یفارس  کتاب داخل از. دادی نم  پس نم معروف قول به و بود تودار

  که شهیهم مثل. نوشتم دفترش یتو و  کردم دایپ  رو سخته براش دونستمی م که

  و آورد  پتو و بالشت یواری د کمد داخل از  برام نوشتمیم رو هان یتمر براش

. دادم بهش رو دفتر. گذاشت دستم کنار  

.خستمه یلیخ بخوابم، کم هی هم من کن، نیتمر  نیبش   بعد بخواب کم هی  اول -  

 یچهره گذاشتم هم یرو چشم تا. نشست  اتاق یگوشه و گرفت دستم از رو دفتر

 و  مطب بود اومده ی کار چه خاطر به یعنی. گرفت  نقش پلکم پشت دختر اون

 اگر خب! خواست؟یم هاشدرس یبرا مشاوره دیشا خواست؟ی م مشاوره میتا
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 و بودم شده کنجکاو یحساب. گفتی م ظهر که خواستی م درس یبرا

.  ومدین هامچشم به خواب اما گذشت؛ قدرچه  دونمینم. کنمیم کاریچ دونستمی نم

 بود کینزد شدن آماده موقع. مطب برم  بعد بزنم دور برم گرفتم میتصم 

  جا رو نیماش  چییسو رفتن موقع و بپوشم رهنیپ یجا به رو شرت یت یاشتباه

. کرد شک بهم هم مامان  که بود  مشغول فکرم و داشتم عجله قدر نیا. گذاشتم

.  بود شیش  کینزد ساعت که اومدم خودم به یوقت دمیچرخ هاابون یخ یتو یکم

 خواننده یصدا دنیشن با کردم  بلند رو کردی م وز وز داشت که یکیموز  یصدا

 خودم به یوقت اما دم؛یرس  مطب به یک  دمینفهم  و شد هفته آخر مشغول فکرم

  دستش یتو اضطراب با رو فشیک بند داشت که یاکننده  مراجعه یجلو اومدم

 مبهم برام که ی احساس . دمیرس  یپوچ به کردمیم احساس. بودم نشسته فشرد،یم

 زدمیم که ییهاحرف به یحت دادم، مشاوره  یسخت به رو کننده  مراجعه. بود

  و حس. کنم فکر و باشم تنها رو امروز  هی. بره خواستمیم  فقط نبودم، مطمئن

 ی رو و آوردم رونیب پام از رو کفشم رفتنش از بعد. نداشتم رو یکار چیه حال

  کننده مراجعه نیا از ریغ  که بود داده خبر یصولت خانم. دمیکش  دراز کاناپه 

 مگه پس؟ ومدین چرا. کنم متمرکز رو فکرم تونستمیم راحت پس ستین یکس 

 و  داخل ادیب در از یصولت خانم لحظه هر بودم منتظر  خوام؟یم  نوبت نگفت

  شد  باز در دفعهک ی که بودم فکرها نیهم یتو. دارم دیجد یکننده  مراجعه بگه

 لحن با مسعود. دمیپر جام از هوی دنشونید با. شد انینما هابچه خندون یافهیق و

:گفت یامسخره  

؟ یدیگرخ چته.  پسر سالم -  

! بال؟ طونیش  یدیدیم یبهشت یهای حور خواب یداشت نکنه -  

:گفت دیسع  به رو مسعود  

آخه؟  سمتش ادیب دختر هی یدید یک . نداره هاعرضه  نیا از نیا  بابا، نه -  

.داد  رو مسعود جواب و نشست کنارم دیسع  
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 زنگ بهش یکس چ یه اش،خانواده  از ریغ به. راحته خودش واسه حال هر به -

.شمیپ ایب ییکجا بگه ساعت به دم دهی نم امیپ ای زنهی نم  

 خنده با. بودم گرفته قرار وسطشون که یجور. نشست طرفم اون هم مسعود

:گفت  

.موافقم باهات رو یکی نیا -  

.ادیی نم  خوش تو مذاق به  اما قته،یحق هام حرف یهمه من عشقم -  

. زدم تشر بهشون و شدم بلند نشونیب از کالفه  

!گهید  دیکن  بس! اه -  

. شد گرد دیسع ی هاچشم  

. شد یوحش  باز  نیا م،یبر بدو مسعود -  

. داد تکون رو سرش مسعود  

.گرفته گاز رو شپاچه یک ستین  معلوم -  

.بگو رو نیهم -  

: گفت آروم  و کرد یکوتاه مکث  

ها؟ی روان مارستانیب  مشی ببر نظرت به -  

. داد تکون رو سرش مسعود  

دارن؟  رشیپذ. هیخوب فکر -  

  زده کله و سر شیروان  یمارهایب با بس از روانشناس دکتر هی ؟یدینشن  آره -

.شده اشه یشب که  

 پرت و چرت طورن یهم  و بودم رهیخ بهشون نهیس  به دستت هم در یهااخم با

. دمیغر. گفتنیم  
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. رونیب نکردم پرتتون تا دیببند  رو دهنتون چفت بهتره -  

:گفت الیخی ب مسعود. شد رهیخ بهم یای مصنوع ترس با دیسع  

!یتشنگ و یگشنگ از  میشد تلف ار،یب یچ هی حداقل شعوریب -  

: گفتم نشستمیم  زمیم پشت که  طورنیهم  و دمیکش  یپوف  

.ارمیی نم هم کوفت شما یبرا -  

  رفتی م در سمت به که طورن یهم و شد بلند مبل یرو از. انداخت باال ییابرو 

:گفت یالیخیب با  

.ارمیی م خودم ،ی اوک -  

:گفت  یلودگ با دیسع  

  نظر ریز امواسه امننه  رو اون! هاینزن  کی ت یمنش  خانم با وقت هی داداج -

. داره  

  یکل کهن یا از بعد. رفت رونیب و داد تکون بابا برو ینشونه  به یدست مسعود

.  رفتن و کردن یخداحافظ عیسر لمبوندن، یچا و کی ک و گفتن پرت و چرت

  و داشت قتیحق هاشونیشوخ و هاحرف. دمیکش  میشونیپ یرو رو دستم یعصب

  و کت عیسر بودم، شده دیناام گهید. کنم قبول رو قتیحق نیا خواستمی نم من

  به رو اتاق در یجور. رفتم رونیب مطب از و زدم چنگ کمد یتو از رو فمیک

 دنید با. افتاد دستش یتو از هاپرونده  و دیترس  یصولت خانم که دمیکوب  هم

  کنارش از تفاوتیب. برداشت رو هاپرونده تند تند  و کرد هول میعصب یچهره

 رو کتم نداشتم حوصله یحت. زدم یشتریب شدت با رو آسانسور یدکمه . گذشتم

. زد صدام یصولت خانم بشم آسانسور وارد کهن یا از قبل. کنم تنم  

. دیگذاشت جا رو تونیگوش ! دکتر یآقا -  
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  و شد ترک ینزد. شدم رهیخ بود، دستش میگوش   که یصولت خانم به و برگشتم

:داد ادامه  

.دمی شن رو صداش خورد،ی م زنگ داشت -  

 چرا دونمینم. شدم آسانسور وارد یتشکر چیه بدون  و گرفتم ازش رو یگوش 

 و شناختمشی نم یحت که یدختر هی خاطر به داشتم چرا. بود ختهیر  بهم اعصابم

 آروم هاحرف نیا با! زنم؟ی م شی آت و آب  به رو خودم طورن یا  هیک دونستمی نم

 یصدا. بمونم یکاظم یآقا شی پ یکم ه ی گرفتم میتصم  دمیرس  که یالب به. شدم

  یبرا داشت و بود من به پشتش یکاظم  یآقا. دمیشن  رو ویراد ینده ی گو فیضع

  یرو. رفتم سکو پشت. ختیریم داردسته یاشه یش  وانیل یتو یچا خودش

 لبخند با و یچشم ریز. گذاشتم زیم یرو رو آرنجم و نشستم یصندل

 که  رو یچا وانیل  و قندون. بودم شده رهی خ یکاظم یآقا حرکات به زیآمطنت یش 

  به تمرکزش چون اما نشست؛ یصندل  یرو و برگشت من سمت به برداشت

:گفتم طنتیش  با. نشد حضورم یمتوجه  بود، ویراد ینده ی گو  

! نبودها بد یاوردیی م جونت دکتر یبرا هم وانی ل هی -  

  نیزم به یبد  یصدا با یصندل که  یجور. دیپر  ترس از صدام دنیشن با

:گفت زنان نفس نفس و گذاشت اشنه یس  یرو رو دستش. کرد برخورد  

.رو... من... دیترسوند... دییشما -  

  تا کردم کمکش و گرفتم رو بازوش. کردم درست رو شی صندل و شدم بلند

. نهیبش   

د؟ یخوب . بترسونمتون نداشتم قصد د،یببخش  -  

.دیکش   یقیعم نفس  

. نباش نگران. پسرم خوبم -  
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  و دیخند حرکتم دنید با. نشستم میصندل   یرو و انداختم نییپا رو سرم شرمنده

:گفت  

.زمیبر یچا برات برم -  

. گرفتم رو دستش بشه بلند خواست تا  

.زمیری م خودم! نه نه -  

.برداشت قندون ی تو از یزیر قند و کرد یاگهید یخنده   

 

 

کل«  ی»دانا  

 

 

  هااون  از یرد حاال که کبودش یهادست یرو نگاهش برگشت، خونه به یوقت

  رفت؛ یروانشناس  مطب به نیپرو  مداوم یاصرارها با. افتاد  بود، مونده روش

  دکتر آوردن ادی  به با. بود شده دیناام مشاوره جلسات  یهانه یهز دنیشن با اما

 نداشت انتظار. دیکش  یاکالفه پوف« »  بود دهید آسانسور یجلو که روانشناس

  نیپرو به رو دلش راز که بود نشده هم هفته هی هنوز. باشه جوون قدرنیا  دکتر

 اشتراک  به یکس  با رو درد نیا تونست که  بود خوشحال بابت نیا  از و بود گفته

  یسبک  احساس حاال. بود نیسنگ نازگل یبرا درد همه اون داشت، درد. بذاره

  وارید یرو شده  جادیا یهاترک   خطوط به. بود کم براش هم باز اما کرد؛یم

. کرد مرور رو خانم نیپرو و خودش یهاصحبت  تموم و شد رهیخ  

. میکنی م تیشکا ازش و دادگاه میری م صبح فردا. من گل نخور »غصه  
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  گفته لرزونش یهالب و ترس با و گرفت فاصله نیپرو  از دادگاه اسم دنیشن با

: بود  

. کنن  دایپ  رو من مراد و  امخانواده  خوامی نم. مینر  دادگاه نه، نه -  

.بود کرده  یاخم نیپرو  

 تو یشناسنامه یتو نامرد اون از یاسم  که بهتر  همون م؟ینکن تیشکا چرا -

.نباشه  

  فکر وقتاون مراد. شمی م بدبخت من راز یش  اد،یب  مراد  بخواد دادگاه اگه آخه -

 یکار فعال   کنمیم خواهش. شدم جدا اون از پسر هی خاطر به من  کنهیم

.« نینکن  

  رو لرزونش دست . شد هاشگونه  یرو  هاشاشک یهاقطره متوجه  مرتبه کی

 که چند هر. دیکش  اششده تر یهاگونه  یرو به هق هق و درد با  و آورد باال

  فکر موضوع نیا به یچ هر اما بشه؛ جدا مراد از زودتر یچ هر خواستیم

  یرو و کرد باز رو دارشگل یروسر یگره. گرفتیم یبد یدلشوره  کرد،یم

  کرد باز یگرید از پس یکی رو رنگش یطوس  یمانتو یهادکمه . انداخت تخت

 یحوله و رفت اتاقش رنگ یشکالت کمد  طرف به. انداخت شیروسر کنار و

  حاضر حال در اتاقش به دهیچسب کیکوچ حموم. برداشت رو اششده تا و  زیتم

 نماز از بعد  و بود شده داریب زود صبح. بود اشخسته ذهن رفع  یبرا جا ن یبهتر 

  و زیتم رو بود  داده بهش نیپرو که رو یکیکوچ یخونه  تموم صبحش

  طرف به و کرد زونیآو در پشت زیآورخت به  رو حوله. بود کرده یضدعفون

. بشه ولرم آب تا  کرد صبر یکم کرد باز رو آب کهن یا از بعد. رفت دوش ریش 

  که بود ییبال چه نیا کرد؟یم کاریچ  دیبا. رفت فرو فکر به فاصله نیا  یتو

  کاریچ دونستی نم. بود کالفه و  دیناام بود؟  اومده اشرفته دست از یزندگ سر

. کردی م اشتباه اما خوشبخته؛ کردیم احساس  مراد اتاق به رفتن از قبل. کنه

  تموم گرفت، دوش کهن یا  از بعد. داشت فاصله یلیخ نازگل با یخوشبخت
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 و رسوند اتاقش به رو خودش شده چی پ حوله. سپرد آب دست به رو اشغصه

 نازگل و شکستیم ساعت تاک کیت رو خونه سکوت. دیکش  دراز تخت یرو

 دستش و زد یتلخ  لبخند. دادی م آرامش بهش. داشت دوست یلی خ رو صدا نیا

. دیکش  موهاش به وارشونه  رو  

 خانم نیپرو از که یسشوار با گرفت میتصم و نشست تخت یرو یکرخت با

  خوش جا لبش یرو که یپوزخند با. کنه خشک رو موهاش بود، گرفته قرض

: گفت کرد،  

.« کولر باد با ما کنن،یم خشک رو موهاشون زهایچ نیا با ملت! ی»هع  

 اشآزاردهنده  و گرم باد با و نشستیم  یگاز کولر پشت که افتاد ییروزها ادی

 امکانات یهمه روستاشون کهنیا با. کردی م خشک رو بلندش یموها

 و  دیکش  یآه. بود کم  یزندگ هی یبرا هم باز اما کرد؛یم فراهم رو شونیرفاه

  به رو سشوار بودنش یناش  یهمه با بود،  داده ادی بهش نیپرو  که طورهمون 

  صورتش به بخشش لذت و گرم باد شدنش روشن با. زد رو اشدکمه  و زد برق

 قرار امروز. گرفت اششده سیخ یموها به رو رو سشوار باد. کرد برخورد

  به. برن هیحافظ به بود نازگل سال  و سن هم که یاه یهمسا و نیپرو  با بود

 هر که هییجا دیشا کرد فکر خودش با!  هییجا جورچه هیحافظ اوردیینم خاطر

  حافظ آوردن ادی به با اما شه؛یم حافظ و کنهیم حفظ یزیچ اونجا رهیم یکس 

  نیا به. برن حافظ آرامگاه به قراره که شد متوجه تازه یرانیا شاعر یرازیش 

  سشوار. بودن شده  خشک یحدود تا موهاش . زد یپوزخند اشگانهبچه افکار

 یآروم  به رو موهاش و برداشت فشیک  تو  از رو برسش کرد، خاموش رو

  کرد،یم نوازشش هاشب مادرش که دارشحالت یموها به یدست. زد شونه

.  رفتیم  نگرانشن،  بود مطمئن که یاخانواده   سمت به قهیدق هر فکرش. دیکش 

  یرو که رنگش یمشک یهاعقربه دنید با. کرد نگاه گرد یوارید ساعت به

 رو برس. بزنه زنگ اشونخونه  به تلفن با گرفت  میتصم بودن ستادهیا شش عدد

 زیم  یرو که یرنگ دیسف تلفن. اومد رونیب اتاق از و کرد رها تخت یرو
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 ش یپدر یخونه  یشماره لرزون یهادست با. رفت سمتش به بود، گذاشته یعسل

 گوشش یرو دیترد با رو تلفن یگوش  و داد قورت رو دهنش آب. گرفت رو

  هاشنفس . اومد سراغش به یبد یدلهره  خورد که یبوق نیاول  با. گذاشت

 مادرش یصدا دنیشن  با. فشرد دستش یتو ترمحکم رو یگوش  و شد نیسنگ

 رو نازگل مادرش یشاک یصدا. افتاد اششده  سرخ یهاگونه  یرو یاشک قطره

. آورد خودش به  

   ؟یزنی نم حرف چرا الو -

 از دینبا  بود، شرمنده.  بگه دیبا یچ دونستی نم. کرد قطع رو تماس و شد هول

 دنیشن با خورد، در به یاتقه. نداشت هم برگشت یرو یحت. رفتیم روستا

 پاک رو اشکش دستش پشت با و اومد خودش به شون،هیهمسا د،یناه یصدا

.کرد  

! ؟یاآماده  نازگل -  

. داد رو دیناه جواب لرزون یصدا با  

.پوشمی م االن آره،... آ -  

. داد ادامه و دیکش   یقیعم نفس  

. بشم حاضر تا  تو ایب بازه در -  

 که ییهالباس تا رفت اتاق طرف به نازگل بشه، خونه وارد دیناه کهن یا از قبل

 از یکی دختر دیناه با که  بود یکم زمان. بپوشه رو بود دهیخر براش نیپرو

 شده آشنا داشت، قرار نیپرو یخونه  به  کینزد شونخونه  که نیپرو یهادوست

. بود  

: گفت یسرخوش  با که د یشن رو دیناه  یصدا مانتو دنیپوش  نیح  

نجا؟ یا یراحت ! بودم ومدهی ن تو ن یا حاال تا یوا -  
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  به روش و رنگ. کرد چک رو خودش دقت با و صاف رو شالش نهییآ به رو

 بودن از وجه چیه به. دیرس ی م نظر به  ترروشن  بود، کرده که یحموم خاطر

 رو جوابش حال نیا با. بود عذاب یهی ما  براش  برعکس،. نبود خوشحال دیناه

.داد  

. خوبه آره -  

: گفت زشیتمسخرآم لحن با  

. هایترراحت جااون خانم؟ نیپرو شیپ یری نم چرا یول -  

:گفت  یتفاوتیب با  و اومد رونیب  اتاق از  

. میبر بهتره. ترمراحت جان یا نه -  

  از دیناه با  همراه نازگل. شد بلند مبل یرو از و انداخت باال یاشونه  دیناه

  از دیکل دنیکش  با زمانهم. کرد قفل رو در دیکل  با  نازگل و اومدن رونیب خونه

 اومدیم نییپا هاپله  از و کردیم جمع  رو چادرش داشت که خانم نیپرو  قفل،

 رو  نازگل جواب خوش ییرو با نیپرو. کرد یسالم لبخند با و لب ریز. دید رو

 و کرد  یبلند سالم بود  برده شیلمس  یگوش  یتو رو سر که یدیناه با و داد

.داد ادامه  

.میبرگرد  مغرب اذان قبل تا  بهتره. دره دم زدم، زنگ آژانس به هابچه -  

  هاشزدن غر با و زدیم غر زیر ه ی طورن یهم  دیناه اومدن، رونیب در از

  نیپرو خواستینم دیناه. رفتیم فرو هم یتو شتریب نازگل یابروها

 برعکس، نازگل و ببره شیپ یراحت به رو کارهاش تا باشه همراهشون

 ینی ب و یمشک یابرو و چشم با زنقشی ر یدختر دیناه. نباشه دیناه خواستیم

  که یرنگ دیسف دیپرا. بود شده شیآرا یصورت  رژ با که  یگوشت لب و  کیکوچ

  کرده پارک در یجلو بود، شده درج آژانس اسم با دیسف یتابلو سقفش یرو

 و کرد باز رو راننده کنار در افاده و سیف با که بود دیناه نفر، نیاول. بود
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 یرو و گفت یکن«  ریخ به امروز خودت ایخدا»  لب ریز نیپرو. نشست

  کنارش و کرد یزیر یخنده  نیپرو لحن از نازگل. گرفت جا پشت یصندل

  سر و جوون یپسر  که راننده با دیناه کرد، حرکت نیماش  کهن یا از بعد. نشست

 رو بود شده  سرخ خجالت از که یبدبخت یراننده  و زدیم حرف بود، یریز به

 به و داد هیتک نیماش  یشهیش  به رو سرش نازگل. کردی م جواب سوال

 خودش با. بود شده رهیخ رفتن،ی م راه  ابونیخ و رواده یپ یتو که ییرهگذرها

 نیلچرنش یو زن یهاسرکوفت دیبا  موند،ی م مراد یخونه  یتو اگه که کرد فکر

 که  بود ییآبرو نگران  و بود ادیز تحملش یطرف از  یول کرد؛ی م تحمل رو مراد

  بلند روستا یتو رو سرش تونستینم وقتاون   و ببره نیب از  مراد دیترس یم

 باز رو نیماش  در. اومد خودش به دیلرزیم خجالت از که راننده یصدا با. کنه

  به رو یمی مال لبخند با دیناه. شد ادهیپ  خانم نیپرو با همراه نیماش  از و کرد

: گفت خانم نیپرو  

.کنمیم حساب رو هیکرا من دیبر شما خانم نیپرو -  

. نازگل شیپ ایب . دمیم رو آقا یه یکرا  خودم مادر، نه -  

  عالمه هی  ونیم  از رو پولش فیک تا برد  فشیک یتو رو دستش خانم نیپرو

  نفع به شانس نیا از دیناه  نبود، دیناه به حواسش چون. کنه دایپ پرت و خرت

 دستش یتو و بود اششماره اون یمحتوا  که یکاغذ و کرد استفاده خودش

  یرو و بود متحرک گل هی توش که کی کوچ یکیپالست  گلدون یرو رو داشت

 خانم نیپرو. شد ادهیپ نیماش  از باز شین  با و گذاشت داشت، قرار داشبورد

 یکم. شدن سرسبز ی فضا وارد ها« بچه میبر»  گفتن با و کرد حساب رو نهیهز

  گره هم یتو  که ییابروها با و دی کش  رو دیناه دست نازگل رفتن، جلو که

:گفت  بودن، خورده  

 که  رو کیکوچ یبرگه  اون که ینکرد یدرست کار اما کنم؛ دخالت خوامی نم -

.پسر اون به یداد یبود  نوشته داخلش رو اتشماره  دونمیم  
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. داد رو نازگل  جواب ییروترش  با و کرد یاخم دیناه  

...که  نداره  یربط تو به اصال   بدم؟ پس  جواب یدهات یتو به دیبا چرا -  

:گفت و دیپر دیناه یهاحرف وسط نازگل  

 پسر هی به که یندار ایح و شرم کم  هی اما نداره؛  یربط من به که درسته -

  از هاتحرف با ریمس  طول یتو که یپسر هم اون ؟یدی م یدوست شنهادیپ

  خجالت از که  یگفت یچ خدا بنده اون به ستین  معلوم. یکرد سرخش خجالت

.بود شده سرخ  

.افتاد خنده به کبارهی دیناه  

!؟یداشت سر ریز رو پسره تو نکنه! یاله ،یآخ -  

.داد رو دیناه جواب  اشخورده  گره یابروها با نازگل  

. ستمین  ایحیب قدرن یا  تو مثل من  نباش نگران -  

 و افتاد راه به خانم نیپرو سر پشت بمونه دیناه  از یجواب منتظر کهنیا  بدون

  خودش با نازگل. گذاشت تنها رو بود شده زیلبر خشم از اشچهره  که یدیناه

 از چون اما نکنه؛ معاشرت یشرمیب یهاآدم  نیهمچ با تا  بود بسته عهد

.  بود رممکنیغ مراتب به یامر دیناه گرفتن دهیناد بود خانم نیپرو یهاهیهمسا

  یقشنگ یهاگل  با ییبا یز به که رو  حافظ آرامگاه بار نیاول   یبرا روز اون

  که بود کرده مجذوبش حافظ آرامگاه و باغ ییبایز قدراون . دید بود، شده نییتز

 ذهنش ینقطه  نیترگوشه  به و نکرد فکر شی زندگ تلخ اتفاقات و مراد به یحت

  نازگل به  زشیتمسخرآم پوزخند با دیناه برن خونه به کهن یا از قبل  تا. فرستاد

 دختر هی داشت قبول. نکرد ینگاه دیناه  به هم لحظه هی یحت نازگل  و بود رهیخ

 ایح و شرم داشت، اصالت. نبود دور  فرهنگ از و افتاده عقب اما  ه؛ییروستا

  امروز غروب. برگشتن خونه به و گرفتن یتاکس  مغرب، اذان از قبل. داشت

 هر یآرزو که رنگ دیسف لباس با خواستی م  که یروز مثل. بود ریدلگ
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  یهاکابوس  مراد یهاضربه ادی با هرشب. بذاره مراد یخونه  به پا بود یدختر

 که افتادی م  یمراد یپا به شیعروس  رنگ دیسف لباس با هرشب. دیدی م یتکرار

 به  یوقت. دیکوبیم  تنش  به یزیآمجنون  شکل به شالق با ترسناک یهاخنده با

.  رفت کشیکوچ یخونه  سمت به دیناه  و نیپرو با یخداحافظ بدون دیرس  خونه

  یرو و نیزم یرو یکی یکی هاشلباس رفتی م اتاق سمت به که طورن یهم

  هق و رسوند تختش به رو خودش بود، شده  سست که ییپاها با. انداختی م  مبل

  یناراحت از یآه و دیرس  خانم نیپرو گوش   به هقش هق یصدا. شد بلند هقش

 به قدرچه. کنه کاریچ بود، اشبچه  مثل که یدختر یبرا دونستی نم. دیکش 

 یصدا هرشب. کنه دعا براش نماز سر یک تا و بفرسته  لعنت شیبان و باعث

  به رو نازگل لی دل نیهم  به و بود دهیشن رو دنشید کابوس از نازگل یهاغیج

 نازگل یده یپوس  بند و کنن رها نازگل هاکابوس  که دیام نیا با. فرستاد مشاوره

  عاشقانه که یکس  با رو یزندگ خوش ی رو دخترش تا بشه پاره یروز مراد و

  به توجه  بدون بود، یگوش  در سرش  که طورن یهم  دیناه. نهی بب  داره دوستش

 چند دردناکش یپاها با نیپرو. رفت و کرد یکوتاه یخداحافظ نازگل یهاه یگر

. کرد باز رو در بود  مانتوش بی ج یتو  که دشیکل با و رفت باال رو پله   

 

 »برهان«

 

 یطرف از. انیب  تا موندم منتظر و  دمیکوب هم به رو در داغون یاعصاب با

  یتو رو پام خواستمی نم گهید طرف  از بزنم، نیزم رو بابا  یرو تونستمی نم

  بابت نیا از حاال و زدمی م داد امخانواده  سر که  بود بار نیاول . بذارم خونه اون

 با. گذاشتم سرم یرو رو دستم کف و دادم  هیتک در به رو آرنجم. بودم  مونیپش 

: گفتم آروم و دمیکش  ینفس . انداختم نییپا  رو سرم نیماش  یدرها شدن باز یصدا  

!زدم داد سرتون طوراون  که دیببخش  -  
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. نشست راستم سمت یشونه یرو مامان فیظر دست  

  هان؟. میکنی م رو هامونصحبت اونجا  میریم حاال. نزن رو حرف نیا -

زم؟ یعز هیچ نظرت  

  به رو نیماش . کردم زمزمه یچشم« »   لب ریز و گذاشتم دستش یرو رو دستم

. شدم رد کیتار یکوچه از یآروم به و درآوردم حرکت  

 فردا پس فردا. بشه آدم تا رهیبگ زن دیبا. ستین یکاف پسر نیا  یبرا صحبت -

 دیبا  من کنهیم ست*م و رهیم یت*ر*پا یمرتض حاج پسر  دیچیپ محل تو که

! رم؟یبگ  باال محل تو رو سرم یطورچه  

.رمی نم گهید بود، بارم نیآخر و بار  نیاول! من پدر... هوف -  

.داد رو جوابم یحرص. خوردیم گوشم به بابا یعصب یهانفس   

  که رفت یاشده  خراب همون شیپ سال  چهار ادتهی! خانم. بود بار  نیآخر آره -

! بود؟ کرده ش*نو یامروز یهاجوون قول به خرخره  تا و رفت هم شبید  

. داد ادامه بده، یجواب مامان کهن یا  از قبل و دی کش  طعنه با رو ش*نو  

. یمملکت دکتر سرت ریخ! ؟یچ االن  ،ینبود دکتر موقع اون حداقل -  

  یتو بابا که یوحشتناک یهااخم وجود با. میبرگشت  خونه به و گذشت شب اون

.  کردم عوض هامی راحت لباس با رو شلوارم  و کت و رفتم اتاقم به زدیم روم

  رو من بابا و کرده ازدواج آذر ترک یکوچ خواهر شدم متوجه میرفت یوقت

 کنم ازدواج آذر با قراره که فکر نیا به . برده آذر از یخاستگار یبرا دوباره

 رو آذر که موقع اون. شدیم تندتر هامنفس و رفتی م هم یتو ابروهام

 یاکالفه  پوف. بدن  بهم خوانیم زور به خوامی نم که االن ندادن بهم خواستمیم

 که  یکارتون یصدا و پچ پچ یصدا. کردم پهن اتاق یگوشه  رو تشکم و دمیکش 

  از یجور هی دیبا و بود جمعه فردا. بود  مخم یرو کرد،یم نگاه داشت یهاد



اثری از سمانه قباشی                                                                                        رمان بدون من جایی نرو                          

قانونی دارد هرگونه کپی پیگرد                                                                                                                             66 

  به تلگرام یتو  و برداشتم رو میگوش . نکنن نمیج میس  تا رونیب زدمی م خونه

. دادم امیپ دیسع  یویپ  

.« دانیسپ میبر  کن هماهنگ هابچه با هشت ساعت ؟یخوب.  »سالم  

 پیتا  به کرد شروع و شد نیآنال که نگذشت قهیدق چند. زدم رو ارسال یدکمه 

.کردن  

.« کنمی م فشیرد داداش حله ؟یطورچه تو ،یعال. پسر  »سالم  

.گرفتم خودم یرو رو پتو  

.« بده زود رو خبرش. ی»اوک  

 آذر ی هاچشم. نکنم فکر امشب اتفاقات به کردم یسع و  گذاشتم کنار رو یگوش 

  یوقت که  مطمئنم. شدی نم پاک ذهنم  از بود، شده روشن پروژکتور  توش که

 یهاد که بودم فکرها نیهم  یتو. کنهینم   ولم ازدواج زمان تا دارم دکترا دیفهم

  فشار هم یرو و ببندم رو چشمم شد باعث کرد روشن رو چراغ و داخل اومد

. آورد درد به رو چشمم اشآزردهنده  نور. بدم  

. شدم کور. کن خاموش رو چراغ یهاد! اوف -  

 زدن نفس نفس حال در که یهاد یصدا  بندش پشت اومد کمد شدن باز یصدا

.شد بلند بود  

. کنمیم خاموش  االن کنم عوض رو لباسم بذار -  

.شدم کور باش زود -  

  یوقت کردم باز رو چشمم هی. شده خاموش چراغ کردم احساس بعد هیثان چند

  تلگرام یتو و کردم باز رو میگوش . کردم باز هم چشمم یکی اون شدم مطمئن

.بود داده امیپ دیسع. رفتم  

.« مسعود یخونه سمت  ایب هشت »ساعت   
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 هاگروه  یتو کهن یا از بعد. فرستادم یباشه«ا»  دیسع یبرا و دمیکش  یاازه یخم

 از. گذاشتم سرم یباال و  کردم خاموش رو میگوش  گشتم، تلگرام یهاکانال  و

 لحظه  هی. کردم روشنش و برداشتم رو  میگوش  باز برد،ی نم خوابم تیعصبان

.  بود  گرفته من از رو خوراک و خواب  روزها نیا که رفت یدختر سمت فکرم

 جا لبم کنج یپوزخند. شد داشیپ کجا از ییهو ی  دونمی نم معروف شاعر قول به

  معادالتم تموم اما  نکنم؛ فکر بهش  عنوان چیه  به بودم داده قول کهنیا با. گرفت

 دادم حیترج. نبرد خوابم فکرها نیا با صبح تا. ختیری م بهم بهش کردن فکر با

  عوض رو هاملباس  صدا و سری ب و آروم. نشن داریب  مامان و بابا تا برم زودتر

  هیشب. چپوندم میپشت  کوله یتو گرم یپالتو  هی با داشتم ازین  که یلیوسا و کردم

. فرستادم رونیب صدا با رو نفسم و اومدم رونیب  خونه از آروم یصورت پلنگ

 یتو. کنم روشن رو یبخار و نیماش   یتو برم ترعیسر شد  باعث سرما سوز

 رو نیماش   و انداختم عقب یصندل یرو رو امکوله . زدی نم پر هم پرنده کوچه

  هاابون یخ یتو ینیماش  توک و تک و بود خلوط هاابونیخ. آوردم در حرکت به

  نیماش  از کردیم یزندگ یمجرد چون. مسعود یخونه رفتم میمستق. شدی م  دایپ

  آلودشخواب  و یشاک یصدا لحظه چند  بعد. زدم رو فونشیآ  زنگ و شدم ادهیپ

.شد دهیشن فونیآ پشت  

؟ یاومد یصبح  اول چته آزار؟ مردم هیچ! هان؟ -  

. دادم جواب و زدم یخند شین  

. اومدم صبح اول چرا بگم بهت تا کن باز رو در اسکل -  

  هول جلو به رو در. شد باز کیت یصدا  با مسعود یخونه یآهنگ یمشک در

.  بود یزندگ یبرا  منطقه نیبهتر آباد یمعال یهاخونه . شدم وارد و دادم

 باال پارو از پولشون معروف قول به و بودن پولدار که ییکسا  یبرا مخصوصا  

  که یتوپ یمال تیوضع  از جدا اما بود؛ هااون  از یکی هم مسعود. رفتیم

  به و بستم رو در. کردینم نگاه یکس  به  باال از و گرفتی نم رو خودش داشت
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  استفاده به یازین  طبقه هی  یبرا اما داشت؛ آسانسور کهنیا با. رفتم هاپله  سمت

  در یجلو. بود باز مسعود یخونه در  دم،یرس  که اول طبقه. نبود آسانسور از

 یاسرمه یهاکاناپه یرو. شدم خونه وارد ضرب هی و آوردم در رو کفشم

. اومد رونیب اتاقش از  دهیژول یموها و غرغر با. دادم لم محبوبش  

 شد زهرترک خدا بنده سولماز. یصبح اول یزدی نم حال ضد حداقل شعوریب -

. زدنت زنگ مدل اون با  

 از یبعض یتو. بود نامزدش سولماز. گرفت امخنده  زدنش غر طرز از

 دنید با. ندزده رو مسعود قاپ یکس  وقته ی که بود مسعود همراه های دورهم

. زد پام به محکم  رو پاش بازم شین  

  یافتاد بختک مثل ما؟ ی زندگ از یخوا یم یچ. نما  جومونگ مرد مرض -

!مونی زندگ یرو  

 دهید هم با رو برره و ارشاد گشت کنم فکر. شد شتریب حرفش نیا با امخنده 

.کرده یقاط رو هاالوگ ید  

.خوابه سولماز. شو خفه سیه -  

  جلوم و برداشت رو بود هامبل  یجلو  زیم  یرو که یانصفه شکالت جعبه

.گذاشت  

  به هم من. کن درست پاشو خودت یخوایم هم ییچا اگه. کن کوفت ایب -

.برسم خوابم یادامه   

.داد ادامه اتاق سمت رفتی م که طورن یهم  

.یدی م حیتوض رفتن قبل. رو  اومدنت صبح  اول  لیدل رهی نم ادمی -  

 که ییهاشکالت از دونه تا دو. بست رو در و شد اتاق وارد حرفش نیا  از بعد

  وارد و شدم بلند مبل یرو از عیسر. نداشت دهیفا. خوردم و برداشتم رو گذاشت
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  رو گاز یرو یکتر. شدم بود، یآب و  دیسف یهارنگ  از یبی ترک که آشپزخونه 

 حاال خانمش و  مسعود مطمئنم. کنم پرش تا رفتم ییظرفشو  طرف به و برداشتم

 آماده رو صبحونه هم خودم اومدم زود که  حاال بود بهتر شدن،ی نم داریب حاالها

  اومد رازیش  به دانشگاه یبرا یوقت از اما  بود؛  یتهران اصالتا   مسعود. کردمیم

 شد آب پر که  یکتر. تهران گشتیبرم دهایع فقط و شد موندگار جان یهم

  فقط و داشتم یمجرد خونه مسعود مثل هم من. ادیب جوش تا گاز یرو گذاشتم

 خانم نتیز هم بار هی یاهفته. بدم آب هامگل   به بخوام که رفتمیم ییهاوقت

 و رفتیم هم رو من یخونه  کنه، زیتم رو مسعود یخونه  ومدی م که یمستخدم

  جوش از بعد. ختمیر ییچا توش و  برداشتم رو یچا فالکس. کردیم  زیتم

 خچالی یتو از. بکشه دم کردم صبر و  ختمیر فالکس یتو رو اون  آب اومدن

 یزیچ هر و خامه عسل، مربا، کره،. برداشتم رو صبحونه بساط بزرگ در دو

  امخنده  کارهام از. دمیچ نفره چهار ز یم یرو و  برداشتم رو بود دستم دم که

 و شه داریب شوهرشون منتظرن که دارخونه یهاخانم  هیشب بودم شده گرفت،یم

  یقاشق جا یتو از و فنجون هی آبچکون یتو از الیخی ب. بده  صبحونه بهش

.نشستم زیم  پشت و برداشتم یمرباخور  قاشق تا دو و یخور ییچا قاشق چاقو،  

  سکوت. زدم هم و ختمیر فنجون یتو شکر با همراه اومد دم یچا کهن یا  از بعد

 که ساعتم به. نمی بب ساکت قدرن یا رو نجایا نداشتم عادت. کردی م تمی اذ خونه

  داریب  خانمش و مسعود دیبا گهید. کردم نگاه  بود، هفت به کینزد هاشعقربه

. اومد رونیب دست به یگوش   اتاق از مسعود خوردم که رو امصبحونه . شدنیم  

ن؟ یاییم یک شما. میاآماده  گهید قهیدق ده تا ما نه -  

- ... . 

.میباش  اونجا مین و هشت یهاطرف  که میکن حرکت زود دیبا باشه -  

  آشپزخونه وارد کرد،ی م گوش شیگوش  پشت یمکالمه  به داشت که طور نیهم

: گفتم آروم و کردم یاخم. زمیبر یچا براش کرد اشاره و شد  
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. زیبر خودت شو پا. اهیس  غالم نوکرت -  

:گفت آروم و گذاشت یگوش  یرو رو دستش  

.سیخس  گهید زیبر -  

 زیم پشت و شد تموم اشمکالمه  بعد قهیدق  چند. ختمیر یچا براش و دمیکش  یپوف

  تا کرد اشاره نگاهش با گرفتیم لقمه  که طور نیهم. شد مشغول و نشست

:گفتم  و دادم هیتک یصندل به. بدم حیتوض   

. یخاستگار رفتم شبید -  

.دیپرس  دهیکش  لحن با و رتیح با  

.نه -  

. کردم دییتا و دادم تکون رو سرم  

 شیخاستگار قبال   که ی کس  یخاستگار برم  کرد مجبورم یمرتض حاج. آره -

.بودم رفته  

.خورد رو شییچا از قلپ هی  

. یرس ی م باالخره هم دلت مراد به بده؟ مگه ؟یکرد اخم چرا حاال خب، -  

 شناختم؛ی نم رو هوس و عشق. بودم خام و نوجوون موقع اون چون. بده آره -

  بدم ازش کردم حس یحت. نداشتم آذر به نسبت یحس  چیه دمشید که شبید اما

.ادییم  

:گفت آروم. گرفتی م لقمه  خودش یبرا طورن یهم  

!یبود زده حرف ازش بار هی کنمیم احساس -  

.دادم تکون رو سرم  
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 یباز قتیحق جرئت میداشت . میبود اول سال  که موقع همون ست؟ین ادتی. آره -

  تموم از حسم، از. کردم اعتراف هم من و افتاد من  یبرا قتیحق. میکردیم

.افتاد  بعدش که یاتفاقات  

.دیپرس  اخم با  و کرد مکث مسعود  

آذر؟  یخاستکار  یبر یخوای م یدونستی م تو -  

  چند شدم متوجه که. میبر  کشیکوچ  خواهر یبرا  قراره بودن گفته بهم. نه -

.کردن نامزد موقع همون و اومده خاستگار براش شیپ روز  

 نهی بی م یوقت اما ؛ی کن  ازدواج آذر با تو خواستهیم یحاج گهیم بهم احساسم -

  بهت  یمنف جواب که کننیم یکی به دست آذر  خانواده با یندار یسن هنوز تو

.یبش  یکس  خودت یبرا و یبش  بزرگ تا کننی م صبر االن تا و بدن  

 کارن یهم بابا واقعا   انگار. بود قتیحق هیشب مسعود یهاحدس.  رفتم فرو فکر به

  االن حداقل خواستمی نم. نداشتم رو آذر با  یزندگ به یلی م اما بود؛ کرده رو

  از بعد. ندارم بهش یحس  که رمیبگ رو یکس  با مشترک یزندگ درمورد میتصم 

 از چون. کرد یاحوالپرس  و سالم و شد وارد لبخند با مسعود نامزد قهیدق چند

 اخم با  مسعود. کردم احوال و حال باهاش ییرو خوش  با شناختی م رو من قبل

:گفت  

. دنیند رو من های بعض -  

: گفت و دیخند سولماز  

. که ینبود حسود زمیعز -  

. ینگفت من  به ریبخ صبح اما نه؛ -  

:گفتم مسعود به رو و زدم یلبخند  
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  ماچ یکل  رو زنش بخوره  صبحونه ادیب کهن یا  از قبل بود من یعمو حتما   -

.کرد  

  از تا مسعود. بود گرفته امخنده هم خودم. خنده ریز زدن سولماز و مسعود

 و نشست زیم پشت سولماز. نشد الیخیب نگرفت  ریبخ صبح و  بوس سولماز

  سولماز خوردن صبحونه کهن یا از  بعد قهیدق چند. خورد رو اشصبحونه 

 از . بشن حاضر تا اتاق یتو رفتن مسعود با همراه و شست رو فیکث یهاظرف

: گفتم و اومدم ببرون آشپزخونه  

. نیبردار گرم لباس -  

  بمیج یتو از رو میگوش . دیرس  گوشم به باشه« »  گفت که مسعود داد یصدا

 مسعود یخونه  به دنیرس  از قبل کردم روشن رو اشصفحه  و آوردم رونیب

.داشتم رفته دست از تماس و امکیپ عالمه هی  االن و بودم گذاشته صدایب یرو  

 چون. اومدم رونیب مسعود یخونه  از و  بردم فرو بمیج یتو  رو میگوش  الیخیب

  و مسعود تا دونستمیم. دادم حیترج رو پله نداشتم رو آسانسور یحوصله 

 از تا چند یرو یحت اومدم، نییپا هاپله  از  یآروم به. کشهی م طول انیب سولماز

  احساس. بگذره وقت تا دادمی م ادامه راهم به و کردمی م یطوالن مکث هاپله 

 حماقت اون قراره که  کنم باور خواستمینم. داشتم آذر کنار بودن به نسبت یبد

 نیماش  چییسو با  و اومدم رونیب آپارتمان از بعد ساعت ربع حدود. کنم قبول رو

 با سولماز و مسعود بود قرار. برسن هیبق تا نشستم فرمون پشت. کردم باز رو

  تم. شد پخش ناز یالهه  کالمی ب آهنگ که کردم روشن رو ضبط. انیب من

 به  شروع لب ریز شیق یموس  با و بستم رو چشمم. کردی م آروم رو من  شیمیقد

.کردم خوندن  

زبرم برود گدازجان غم نیک بساز، من دل با ناز یالهه  یا باز-  

گذرم گنهت سر ز تا ایب  بود، تو گناه از اسودین  من دل گر  
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  خاطر ز ازین و راز با را خود غم تا ایب  دراز، تیسو به یاری دست کنم یم باز

 ببرم 

  تیسو به شعف، شور پر مرغ همچو خدا به هدف، را دلم خشمت ریت  نکند گر

 بپرم 

ستیک  بهر نیا  از شیب  تو ناز ست،یک  من بندد،چون دل غمت به او که آن  

هنرم نباشد نیا جز که ایب دارم وفا را  تو  من ن،یبنش  بزمم در یناز یالهه  تو  

. اثرم  یابین خبر یرینگ ازمن اگر خدا به ثمر، ندارد ییوفا یب همه نیا  

 دمید. کنم باز رو هام چشم  شد باعث یریز یهاخنده  یصدا شد قطع آهنگ تا

 و  دادم لشونیتحو یاخم. خندنیم کر کر دارن نمیماش  کنار و دنیرس  هابچه

.دمیغر  

. شعورهایب  نیببند رو شتونین -  

 یصدا چون کردم  فیتعر براشون رو سال جوک نیدارترخنده  انگار

.دیپرس  دنیخند وسط فرشاد. شد بلندتر هاشونخنده   

؟ینشد عاشق فرشاد، جون -  

. شد ترظ ی غل اخمم  

.نه -  

  مسخره داشتن های عوض نیا که بودم شده یشکل چه خوندن موقع دونمی نم

.کردنیم  

. میفتیم  راه کمکم هاتوننیماش  سوار دیش گم  -  

: گفت یادهیکش  و مسخره لحن با پرهام  

.میش یم سوار االن چشم. دستور بابا  اوه -  
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. االغ کن مسخره رو خودت -  

. اومد اشقهقهه  یصدا دنیشن رو حرف نیا تا. شدن نشونیماش  سوار رفتن

. شدن سوار مسعود و سولماز و شد باز  شاگرد سمت و عقب در که دمیکش  یپوف

  و میاومد رونیب رازیش  از قهیدق چند از بعد. افتادم راه و زدم استارت حرفیب

. میشد بزرگراه وارد  

د؟ یخوریم یزیچ -  

: گفت مسعود  

؟یچ تو. خورمیم نسکافه من -  

:گفتم و دادم تکون دییتا ینشونه به رو سرم  

.ستین یبد فکر -  

.  کردم ادیز رو صداش میبش  متوجه که یقدر به و ضبط سمت  رفت دستم

  نسکافه  و آورد رونیب ماگ پاش کنار سبد یتو از دوتامون هر یبرا سولماز

. داشتم نگه رو نیماش  جاده کنار اطیاحت با بخورم شدی نم یرانندگ نیح. ختیر

 اشنسکافه از لقپ هی مسعود. گرفتم ازش  رو ماگ و کردم تشکر سولماز از

:گفت و خورد رو  

م؟ یبزن دیجمش  تخت  به سر هی دانیسپ  بعد هیچ نظرت -  

: گفت یخوشحال با سولماز  

.نرفتم دیجمش  تخت وقته یلی خ من! آره یوا -  

: گفتم و زدم یلبخند  

 دنید واسه یزیچ!  ستتخته  ریت  دونه تا دو فقط دیجمش  تخت یحاج قول به -

. نداره  
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: گفت دنشیخند نیب مسعود. خنده ریز زدن سولماز و مسعود  

.شدم تفکراتش نیا عاشق من -  

 که   داد لشی تحو یجونم مسعود. زد صدا  رو مسعود اسم دلخور یلحن با سولماز

. بزنه لبخند سولماز شد باعث  

 باد میشد ادهیپ نیماش  از تا. میدیرس  دان یسپ به قهیدق پنج  و چهل حدود از بعد

.میشد مچاله خودمون به سرما از که یجور کرد برخورد  صورتمون به سرد  

  اگه سردمونه قدرن یا و میخورد  نسکافه خوبه حاال. سرده هوا قدرچه! اوف -

.میزدی م خی قطعا   میخوردی نم  

 خورد،ی م هم به هاشدندون سرما از و  بود مسعود بغل یتو االن تا که سولماز

:گفت  

. بردارم رو کاپشنم من  میبر ایب -  

 زدم یگردن پس هی رو فرشاد و رفتم هابچه سمت به هم من رفتن که مسعود با

 بساط خوردن قهوه و ینینش  هم دور ،یباز برف یکل از بعد. اومد در آخش که

 رستوران. میکرد حرکت بود، کینزد که یرستوران طرف به و میکرد جمع رو

  و نهیبش  هاشتخت یرو کردیم وسوسه رو یآدم هر که یسنت تم با دنج و  زیتم

.  میبود ادیز ما و بود شده پر هاتخت  اکثر. بخوره رو اشخوشمزه یغذاها

  از شدن، داوطلب دیسع و فرشاد. مینیبش  هاتخت یرو ینفر چند میشد مجبور

 موقع همون تا داد رو خودش دونگ  یکس  هر و خورنیم یچ دنیپرس  همه

 رو غذاها  زنکشون خاله یهاکردن بتی غ و صحبت یکم از بعد. کنن حساب 

 سر از  هوش که خوشش عطر و مزه  به یحت که میبود گرسنه قدرن یا. آوردن

  تا مینشست گوشه هی  کدوممون هر میآورد در رو غذا ته یوقت. مینکرد  پروند،یم

.ادیب جا نفسمون  

.کردم فیک. بودها ییغذا چه! پسر اوف -  
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:گفت نیآر به رو فرشاد   

؟یدیچش  رو طعمش اصال   مگه -  

. بدم سفارش گهید دست هی گهی م طونهیش . داداش جون بود خوشمزه یلیخ -  

. داد رو نیآر جواب دیسع بارن یا  

 هام یندار رو تو کردن یکش  نحش یحوصله  ما. یترکیم نخور، قدرن یا اسکل -

.باشم گفته  

 از ازیپ  که دیسع به زد و برداشت رو بود سفره وسط که یازیپ  هی دفعه هی نیآر

: گفت یخوشحال  و رتیح با فرشاد. شد تکه دو وسط  

  وسط از رو ازیپ نگاه. یدار کاربرد یلیخ  چاقو یجا تو  داداش جون. ژونز -

.شد کهیت دو  

: گفت اخم با دیسع دختر دوست روژان که خنده ریز زدن همه دفعه کی  

. نینکن  تشیاذ قدرن یا -  

  مسعود. دنیکش  یدارکش  یهو روژان از حرف نیا  دنیشن با همه دفعه کی

:گفت  

.میبر دیجمش   تخت سر هی دیبا نیپاش . هابچه بسه -  

.ینرفت حاال تا مگه -  

. داد جواب کفشش  دنیپوش  نیح مسعود  

. ببرمش دیبا کرده دیجمش  تخت هوس خانمم. چرا -  

. لیذل زن -  

.نیریش  خود -  



اثری از سمانه قباشی                                                                                        رمان بدون من جایی نرو                          

قانونی دارد هرگونه کپی پیگرد                                                                                                                             77 

  رو جوابشون پوزخند با مسعود سر آخر و نداختی م  بهش کهیت هی یکس  هر

.داد  

. شهیم هم شما نوبت -  

  هی دنیخر و لیوسا برداشتن از بعد. دیجمش  تخت میبر شد قرار بیترت  نیا به و

.میکرد حرکت دیجمش  تخت سمت به و  میشد نیماش  سوار یهمگ تنقالت یسر  

 

کل«  ی»دانا  

 

  اشخوشمزه  یغذا امروز خواستیم. فرستاد  هاشه یر به لذت با رو غذا عطر

  هم با گهید بارک ی فقط گذشت که مدت  نیا یتو. کنه درست خانم نیپرو  یبرا

 برنج آب. نبود شانهمراه  یاگهید کس چیه بارن یا اما  بودند؛ رفته ارم باغ به

 در که رو هیبام خورشت کوچکش یمالقه با و گذاشت گاز یشعله  یرو بر رو

  لبانش بر عطرش از یلبخند. ردینگ ته تا زد هم رو بود خوردن قل حال

  پزشک به تا بود کرده اجبار رو اون خانم نیپرو که آورد خاطر به. نشست

  و کرد برخورد او با تشر با خانم نیپرو مخالفتش با اما کند؛ مراجعه روانشناس

 تموم. شد برنج کردن پاک مشغول  و دیکش  یآه. گفت نازگل به را لشیدال

 خفه را آن شیگلو  در بغض و افتادیم اش گذشته فکر  به شدی م تنها که یلحظات

  که یبرنج آب درون و کرد یکش  آب را آن برنجش کردن پاک  از بعد. کردیم

 آماده و حاضر شیغذا ساعت کی گذشت از  بعد. ختیر بود، آمده جوش حال

. کرد عوض مناسب شلوار و سرافن  با را بود  دامن و تاپ که  رو لباس. بود

  یخونه  به را اشیخورشت گی د اول گرفت میتصم  بود، نیسنگ شیبرا هاگ ید

.رفت رونیب  خونه از و برداشت رو گی د  رهیدستگ کمک با. ببرد خانم نیپرو  
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  دینشن یجواب یوقت زد صدا رو خانم نیپرو. شد وارد و کرد باز رو سالن در

 قرار سالن از یاگوشه که یناهارخور زیم یرو بر را اشی خورشت گید

 یمحمد یهاگل  یبو. کرد باز را در و رفت خانم نیپرو  اتاق به. گذاشت داشت

  چارچوب به. دید رو خواندن نماز هنگام خانم نیپرو قامت و دیرس  مشامش به

  مراد با کهآن از قبل  تا. شد رهیخ خانم نیپرو یهانمازخوندن  به و داد هیتک در

  نجاست احساس بعد به روز آن از یول بود؛ سرموقع شینمازها  کن ازدواج

 از  و اومد رازیش  به که یزمان جز به . بخواند نماز شدی م شرمش و کردیم

 فکر از رو نازگل خانم نیپرو  یصدا. شود تموم دوران نیا تا خواست خداوند

. آورد رونیب  

دخترم؟  یاومد یک -  

  دوارمیام کردم، درست هیبام خورشت براتون. اومدم شهی م یاقهیدق چند -

.نیباش  داشته دوست  

: گفت و زد یلبخند  

. کردمیم درست یزیچ هی خودم. زدلمیعز نکنه درد دستت -  

. نیدیکش  برام که ییهازحمت تموم  بابت کردم درست من رو بارن یا -  

.یدخترم مثل من  یبرا تو ه؟یحرف چه نیا -  

. گذاشت  تختش کنار یعسل زیم یرو و کرد جمع رو نمازش جا خانم نیپرو

  با همراه و کرد زانیآو یجالباس  یرو برداشت، سرش از  رو گلدارش چتدر

:گفت نازگل. شد خارج اتاق از نازگل  

.ارمیب رو گهید  یزهایچ و بشقاب  برم من دینیبش  شما -  

  تا رفت خودش یخونه  سمت به بشنوه خانم نیپرو جانب از یحرف کهنیا  بدون

 خوردن حال در و بود  آماده زیم قهیدق  چند از بعد. ارهیب هم رو شیبرنج  گید

. بودن نازگل یخوشمزه یغذا  
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. یکرد درست خوشمزه چه! هوم -  

 نیهم. کرد زمزمه یجان«  نوش»  و نشست نازگل یهالب  یرو به یلبخند

 از نازگل. شدن رهیخ گریکدی به یکنجکاو با. اومد در صدا به در زنگ لحظه

 یدکمه  هیهمسا خانم ریتصو دنید با. بده  جواب رو فونیآ تا شد بلند زیم پشت

. زد رو در  

جان؟ نازگل بود یک -  

.بود ی فرح خانم -  

  با که یفرح  خانم یپاها یصدا. رفت سالن در طرف به و شد بلند جاش از

 یبد یدلشوره  نازگل شد  باعث شدیم دهیکش  هاپله  و فرش سنگ یرو عجله

  نفس نفس و دشیسف گلدار چادر آن با  یفرح خانم شد، باز سالن در. کنه  دایپ

.شد انینما شیهازدن  

! ؟ی شونیپر چرا افتاده؟ یاتفاق ؟یفرح خانم شده یچ -  

:گفت و کرد تازه ینفس  ی فرح خانم  

  هم اون. شهر اومده روستامون از زنم گفتیم. ما یخونه  بود اومده پسره هی -

.رفته ما یهاخونه  نیا از یکی  یتو اومده  

!کجاست؟ پسره -  

 وگرنه بزنه رو هاهیهمسا یباق زنگ نره که داشته اشنگه سجاد آقا شوهرم، -

.مونهی نم برامون آبرو  

:گفت و شد  سست شی پا و دست هاحرف نیا  دنیشن با نازگل  

. ببره اومده... ببره رو من اومده... مراده... اومده  مراد مراده، -  

  طرفش به سرعت با و شد نازگل یگونه انیهز یهازمزمه  یمتوجه خانم نیپرو

.افتاد پارکت یرو و رفت هوش از نازگل برسه بهش کهنیا از قبل. رفت  
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.زد اشگونه یرو به یچنگ  رتیح با ی فرح خانم  

! هو؟ی شد چش! بده  مرگم خدا یوا -  

  آمبوالنس به و برداشت رو تلفن یگوش  عیسر لرزون یهادست با خانم نیپرو

 و رنگیب یگونه  به یایلیس  و گرفت بغل رو نازگل یفرح  خانم. زد زنگ

. دیرس  گوششون به  آمبوالنس ریآژ یصدا قهیدق چند از بعد. زد نازگل روح

 سالن وارد برانکارد با سرعت به آمبوالنس ماموران و کرد باز رو در نیپرو

  آمبوالنس ماموران. داد شرح براشون رو نازگل تیوضع خانم نیپرو. شدن

 یخونه  در یجلو. آوردن رونیب خونه از  و گذاشتن برانکارد یرو رو نازگل

  وارد  نازگل همراه نیپرو . بودند کردن پچ پچ حال در هاه یهمسا نیپرو

 و کرد حرکت شدن سوار همه شد مطمئن نکهیا  از بعد آمبوالنس. شد آمبوالنس

. کردند حرکت بودند نزدکشان که  یمارستانی ب نیاول  سمت به رکشانیآژ  

 

* * * 

 

  حالش. بازگشت خونه به و مرخص مارستانیب  از نازگل روز دو گذشت از بعد

 کرده  رخنه دلش یتو ترس احساس رازی ش  یتو  مراد وجود با اما بود؛ شده بهتر

 از هم تا برود خوب روانشناس  کی دارید به امروز داشت میتصم. بود

  ریز رو اشکرده عرق دست. دیدیم  که ییهاکابوس از هم و بگه احساسش

 آب ریش  و دیکش  یآه. شد رهیخ نهیی آ یتو  اشآشفته  ریتصو  به و گرفت آب ریش 

  کیکوچ یحوله با رو هاشدست و اومد  رونیب  یبهداشت سیسرو از. بست رو

 به اعتماد با و گرفت دست به رو رنگش یمشک فیک. کرد خشک رنگش دیسف

 رو اون یکس   که کرد میتنظ  یجور رو شالش. اومد رونیب  خونه از نفس

 سمت به یتاکس  گرفتن از بعد و اومد رونیب کوچه از عیسر یهاقدم با. نشناسه

 و دیجویم رو ناخنش یهاکناره  پوست استرس با. شد یراه پزشکان ساختمان
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  که یابانیخ به شدن وارد با. بود گرفته ضرب نیماش  کف کفشش یپاشنه با

 یتاکس . اومد  خودش به انگشتش سوزش با بود یروانشناس  مطب به مربوط

 نیماش  از لرزون یپاها با هیکرا پرداخت از بعد و ستادیا ساختمان یروروبه 

 عزمش و فرستاد رونیب به رو نفسش.  فشرد محکم رو فشیک یدسته. شد ادهیپ

 ی لبخند انسالیم یمرد دنید با. شد ساختمون وارد بلند یهاقدم با. کرد جزم رو

 یدخترم سالم و زد یلبخند دنشید با انسالیم مرد. داد یسالم لب ریز و زد

 یبرا که قهیدق چند از بعد. شد باز در که زد رو آسانسور یدکمه  نازگل. داد

 و یخال یمنش  زیم. شد کدلین برهان دکتر یطبقه  وارد گذشت سال چند نازگل

  و یکنجکاو با. ومدیم صدا و باز برهان دکتر اتاق در. نبود مطب یتو یکس 

 هل یآروم به رو در و داد قورت رو دهانش آب. رفت اتاق طرف به آهسته

  یرو رو دستش و گفت ینیه داشت یبد یلیخ تیوضع  که یدختر دنید با. داد

  دنید با و گرفت باال رو سرش نازگل یصدا دنیشن با برهان. گذاشت لبش

 هاششونه  از تاپش بند که آذر به رو. داد هیتک  شیصندل  یپشت به نازگل

:گفت  و کرد بود، سرخورده  

.دارم کار  االن. یبر بهتره -  

 با و دیکش  یچندش  طور به برهان یبازو یرو رو دستش. دیبرچ لب آذر

:گفت یناراحت  

.  برهان شهی م تنگ برات دلم -  

 شالش و مانتو یدلخور با آذر. زد صدا رو آذر اسم تشر با و کرد یاخم برهان

. کرد ترک رو برهان اتاق حالیب یها قدم با. زد چنگ رو فشیک و برداشت

:گفت  نازگل روبه و کرد یاسرفه برهان  

.  دینی بنش  دییبفرما. سالم -  

. داد ادامه برهان. نشست کاناپه یرو و انداخت برهان به ینگاه مین  نازگل  
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  تونمیم یکمک چه. ادیی نم یکس   مطبم  یتو وقت چیه من خوامی عذرم یلیخ -

بکنم؟  بهتون  

  ترس ازدواج یحلقه  دنیند با انداخت کدل ین دکتر چپ دست به ینگاه نازگل 

 و شد بلند زشیم پشت از نازگل حالت ریی تغ با برهان. نشست دلش یتو یبیعج

  رونیب شدت به  رو نفسش نازگل حرکت نیا با. گذاشت باز شتریب  را اتاق در

. فرستاد  

  یده یکش  انگشتان مضطرب که ینازگل به رو و برگشت زشیم پشت برهان

:گفت کرد،ی م قفل هم یتو رو خود  

 رو شما برگشتم من یوقت اما  د؛یریبگ وقت  مشاوره یبرا روز اون بود قرار -

.دمیند  انتظار اتاق یتو  

.داد را  جوابش پته تته با و دیکش  ینفس  نازگل  

. امیب نشد... ن  اومد شیپ برام یکار... راستش... ام -  

:گفت و داد تکون یسر برهان  

.باشه شده حل مشکلتون که  دوارمیام  -  

.داد تکون نیطرف به رو سرش نازگل  

.شده بدتر. نشد حل نه -  

 نازگل. کرد اشاره داشت، قرار زی م یرو که یوانی ل و  آب یبلور پارچ به

 یبرا اول از رو ماجرا کرد یسع. ختیر خودش یبرا یآب و کرد یتشکر

.کرد شروع و خورد رو آب از یقلپ. کنه بازگو دکترش  

  فرزندشون نیآخر من. هستن یدار ابرو و خوب یهاآدم  یلیخ من یخانواده  -

 اگه دارن رسم جااون . میکنی م یزندگ رازیش  کینزد یروستا یتو ما. هستم
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  کنه ازدواج مجددا   دیبا  مرد اون بره ایدن  از ای ارهیب ایدن به یابچه  نتونه یخانم

. ارهیب ایدن به فرزند و  

.شد رهیخ پارکت طرح به و خورد ی اگهید آب قلپ هی لرزونش یهادست با  

 همسرش که یکس  مراد. بود نیا سرنوشتم ای نبود اری من با شانس دونمی نم -

  مراد همسر دیبا من و بود شده نی نش  لچریو  بود کرده که یتصادف از بعد

.میداشت که یرسم خاطر به فقط کرد قبول هم پدرم. شدمیم  

.فشرد رو گلوش بغض دیرس  که جان یا به  

. شد عوض یچ همه حجله یتو میرفت یوقت اما  م؛یکرد  ازدواج -  

.کرد پاک رو کردی م ییخودنما که یاشک انگشتش سر با  

  شب هر که یجور زدن کتک به کرد شروع. ستمین دختر من کرد فکر -

 شد آروم کهن یا  از بعد. نمی بیم رو زندهاش کتک کابوس شب هر. شده کابوسم

 گفت. انداخت رونیب اشخونه  از رو من  و چمدونم یتو گذاشت رو لمیوسا  تموم

  نصف. برم تاروس  از دیبا  و نبودم پاک من گهی م روستا یاهال تموم بمونم اگه

 ییجا. ییجا هی برم بتونم و ادیب نیماش  تا جاده سمت رفتم نزده دهیسپ هنوز شب

.شناختمی نم که  

 گرفتنیم سبقت  هم از سرعت به. نبود خودش دست بارن یا هاشاشک

 رو سرش  اخم با حرف بدون برهان. رهیبگ رو هقش هق یجلو تونستی ونم

  یبرا دلش. دادی م گوش نازگل یهاهیگر و هاحرف  به و بود انداخته نییپا

. بده یجواب  چه دونستینم. سوختیم دختر نیا سرنوشت  

 به رو من یخانم هی مسجد یتو. نشناسه رو من یکس  تا رازیش  اومدم -

  جا هم بودم گرسنه هم. کنم قبول بودم مجبور نداشتم یاچاره. برد اشخونه 

. بود فرشته مثل خانم اون. کنم صبح مسجد یتو رو شب تونستمی نم خواستمیم

 از یکی  شیپ روز چند. دونهی م دخترش رو من. کنهی م محبت بهم مادرم  مثل
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  هی خدا رو تو! کنم کاری چ دونمینم. اومده  مراد گفت اشخونه  اومد هاهیهمسا

. بذار پام یجلو راه  

 و گذاشت صورتش یرو رو دستش. گرفت  رو حرفش یادامه  یجلو هق هق

 سبک تا  کنه تموم رو اشه یگر  نازگل تا گذاشت برهان. داد ادامه رو اشه یگر

 ه ی  برداشت، صورتش یرو از رو دستش نازگل. کنه صحبت باهاش بعد و بشه

  با برهان. کرد پاک رو هاشاشک و کرد جدا اشجعبه  از یکاغذ دستمال برگ

: گفت داد،یم هاشکننده  مراجعه به شهیهم  که یآرامش   

 ن یا. ینی بب کابوس هاشب شده باعث همسرت از ترس شدم متوجه که طورن یا -

 از ناخودآگاهت ریضم شده باعث و رهیگیم سرچشمه ازدواجت شب از ترس

 با  اول خوامی م من. ینی بی م کابوس نهی هم یبرا. کنه استفاده  ضعفت نقطه

 به بترسه یچ هر از آدم. یکن دور خودت از رو ترست. یایب کنار خودت

 بپرس رو لشیدل ازش. شو روروبه  باهاش! همسرته دوم مورد. ادییم سرش

. اومده چرا که  

.داد تکون دییتا ینشونه  به رو سرش نازگل  

  طالق درخواست دیبا گفتی م. کنمیم  یزندگ باهاش که  یهمون خانم، نیپرو -

.بدم  

  خواب از قبل. یکن دور خودت از رو ترس نیا دیبا  اول. میری م شیپ  کم کم -

  رو تو که ییهاز یچ نه کننیم خوشحالت که کن فکر ییزهایچ به حتما  

. ترسوننیم  

.داد ادامه  و کرد یکوتاه مکث  

  اگه ذارمی م برات رو امشماره. شد تموم مونقه یدق پنج و  چهل کهنیا  مثل خب -

.کن حساب کمکم یرو حتما   بود یکار  
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  به و گرفت رو کارت دیترد با نازگل. گرفت نازگل سمت به رو کارتش

 یمشک رنگ به « ینی بال یروانشناس  دکتر. » کرد نگاه کارت یرو ینوشته 

  نوشته قی نستعل خط با که برهان اسم و کردی م ییخودنما دیسف نهیزمپس  یرو

. بود شده نوشته برهان همراه تلفن و مطب   تماس شماره کارت نییپا. بود شده

:گفت داشتیبرم رو فشیک  و کت که نیح نیهم برهان  

  بهتون که ییزهایچ اما ذارم؛ی م براتون مشاوره یبرا گهید وقت هی من خب -

. دینکن  فراموش رو گفتم  

 فیک  برهان. اومد  رونیب اتاق از برهان با  همراه و داد تکون رو سرش نازگل

  باز رو هانوبت  دفتر و گذاشت یمنش  خانم زیم  یرو رو رنگش یاقهوه چرم

. شد دایپ  نازگل یبرا یخال نوبت هی دفتر صفحات زدن ورق یکل از بعد. کرد

. دیپرس  و برداشت یخودکار جا  یرو از رو یمشک خودکار برهان  

فتون؟ یشر اسم -  

.هستم یمظفر نازگل -  

:گفت نوشتی م رو نازگل اسم که طورن یهم برهان  

  براتون یمشکل اگه. گذاشتم  نوبت براتون چهارشنبه روز گهید یهفته  یبرا -

. ریبگ تماس باهام حتما   کهن یا و کنم کمکت شمی م خوشحال اومد شیپ  

  مطب از  فشیک برداشتن از بعد و بست رو دفتر برهان. گفت یچشم نازگل

. اومدن رونیب  

 نیماش  که بود شما شانس هم امروز ذارمی م رونیب رو نمیماش  هاوقت  یبعض -

. ساختمونه نگی پارک یتو روزها یباق وگرنه رونهیب  

  رد کنارشون از سرعت با یموتور هی بشن رد راه چهار از  خواستن که نیهم

  قلب برهان حرکت نیا با. بکشه آغوشش به رو نازگل برهان  شد باعث که شد

 برهان آغوش یتو دونستینم. شد حبس نفسش و کرد دنیتپ   به شروع نازگل
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 برهان که کردنیم نگاه هم یها چشم ی تو همچنان. بزنه پس  رو اون ای بمونه

:گفت  طنتیش  با و زد یلبخند  

. کنم کار تو ی رو دیبا فعال   اما هیخوب یجا دونمی م -  

  از شرم عرق.  گرفت فاصله برهان از عیسر و شد گرد نازگل ی هاچشم

  سوار بود یای بدبخت هر با. بود انداخته گل هاشلپ و خوردی سرم شیشون یپ

  یبرا. درآورد حرکت به رو نیماش  آدرس دنیپرس  از بعد برهان. شدن نیماش 

  آغوش  به هنوز شده وارد بهش که یشک از  بعد که  بود بیعج نازگل

 هست یمراد به انتیخ کارش نیا دونستی نم. کنهیم فکر  برهان بخشآرامش 

. کجاست ستین  معلوم که  

 

 »برهان«

 

 متاهل بودم فکرش به مدت  همه نیا که  یکس  کردمی نم رو فکرش وجه چیه به

  غرق که اشچهره به. باشه افتاده شی زندگ  یتو وحشتناک اتفاقات نیا و باشه

 بود آغوشم یتو که یالحظه  اون. انداختم ینگاه  مین بود، روهاادهیپ یتماشا

 که یاخونه  به رسوندن از بعد. بکر و بود ناب. ابرهام یرو کردمیم حس

  زنگ میگوش  کنم حرکت خواستم تا. شد ادهیپ  و کرد یکوتاه تشکر گفتیم

. بود آذر میشگیهم مزاحم. کردم نگاه  میگوش  به و دمیکش  یاکالفه پوف. خورد

.دادم جواب کردمی م حرکت که طورنی هم. کریاسپ یرو گذاشتم و دادم جواب  

.ی مطب هنوز نگو ؟ییکجا! زمیعز یوا -  

  آمارم یدار که مینکرد هم نامزد یحت  هنوز ما دوما  . ممنونم یمرس  که  اوال   -

.یریگی م رو  
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 به  رو جوابم امروز من. میکرد نامزد گه،ید چرا! ه؟یچ آمار زمیعز وا -

  من یخاستگار به که یدار دوست رو من هم تو کنم فکر. دادم اتخانواده 

. یروان یمارهای ب اون مثل یکی نه شمی م من اولت انتخاب دونستمی م. یاومد  

 و  شغلم به که نداشت لی دل اما نداشتم؛ یحس مارهامی ب یرو درسته. برخورد بهم

. کنه نیتوه هامکننده  مراجعه  

  از نکنن فکر که گمیم هامونخانواده  به  هم رو نیا  هیمنف جوابم من خانم آذر -

. میکن ازدواج هم با شما و من خداشونه  

...و  یاومد میخاستگار به یحت. یداشت دوستم قبال   اما -  

.  کنهیم فرق االن خوردم؛ رو ظاهرت گول بودم بچه قبال  . داشت فرق قبال   -

.خوش روز  

  و کردم کج رو فرمون. کردم قطع روش رو یگوش  بزنه یحرف کهن یا از قبل

  اگه دونستمیم. کردم حرکت خودم یخونه سمت به  بود، کنارم که یایفرع از

  تنها دادمی م حیترج. ذاشتنی نم برام اعصاب بابا و مامان خونه برم االن بخوام

  اعصابم و بشنوم رو بابا یغرغرها کهن یا تا رمیبگ  میتصم آرامش یتو و باشم

 یجلو خونه برسم کهن یا از قبل. بشه خورد هست که ینیا  از شتریب

 یبرا پرت و خرت مقدار هی تا شدم ادهی پ  و کردم پارک رو نیماش  پرمارکتیها

 وارد و کردم قفل رو نیماش . ستین  خونه یتو یچیه دونمی م چون بخرم، خونه

  فروشگاه یاندازه  و داشت یچ همه که  بود نیا  شیخوب. شدم پرمارکتیها

  توش رو الزمه دونستمیم یچ هر و برداشتم یدستچرخ  هی. داشت ییموادغذا

 درست خودم یبرا یزیچ هی تونستمیم  و بود خوب میآشپز خداروشکر. گذاشتم

  رو داشتم الزم که ییزهایچ تموم. دیرس ینم یمهر مامان  به دستپختم اما  کنم؛

  شاگرد. شد پر بزرگ سهیک تا ده کینزد. کنن حساب تا بردم و برداشتم

 ن یماش  قفل. آورد نیماش  در تا باهام و برداشت رو هاسه یک  همراهم پرمارکتیها

  از بعد. دادم جا نیماش  کف و عقب یصندل یرو رو هاسه یک یهمه و زدم رو
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  یتو. کردم حرکت امخونه سمت به و  شدم نیماش  سوار شاگرد به انعام دادن

  یوقت. کردم فراموش رو مکان و زمان و بودم شده غرق افکارم یتو راه تموم

 یجلو دیخر یهاسهیک  به و دادم لم امخونه  اسپورت مبل یرو که  اومدم خودم به

  درمورد شتریب  تا موندمی م نجایا رو ی اهفته  هی دیبا حداقل. بودم شده رهیخ پام

 به واتساپ یتو و برداشتم کتم بیج ی تو از رو میگوش . رمیبگ میتصم   میزندگ

  از بعد. شهیم  نگرانم  دونستمیم چون نجام،یا  بده خبر مامان به که دادم امیپ یهاد

. بود نوشته. داد جواب قهیدق دو  

 سمت ادییم داره. شد یعصب بابا که گفت یچ بابا  به دونمی نم. بود نجایا »آذر

.«اتخونه   

  یباشه«ا»  یهاد یبرا. گذاشتم میشونی پ یرو رو دستم و دمیکش  یاکالفه  پوف

 برداشتم رو هادیخر. گذاشتم یعسل زیم  یرو رو میگوش . کردم ارسال و نوشتم

 یک ی داخل از و گذاشتم آشپزخونه زیم یرو  رو هادیخر. شدم آشپزخونه وارد و

 چندتا یتو و  کردم نیریش  رو نصفش.  آوردم رونیب پرتقال شربت هاسه یک از

 از میگوش  امکیپ یصدا با. بشه سرد تا  گذاشتم خچالی یتو ختمیر تنگ

. بود ناشناس. کردم باز رو امیپ. برداشتم رو میگوش  و اومدم رونیب  آشپزخونه  

 خانم اون با که یاخونه ادیی م مراد امشب. هستم یمظفر نازگل. دکتر »سالم

 ی رو رو فکرم قدرچه هر. میبش  جدا بگم  بهش طورچه  دونمی نم. کنمی م یزندگ

 انگار! باتالقه مثل. تونمینم نکنم فکر امشب  به که ذارمی م یاگهید یمسئله  هی

.« رمی م فرو شتریب کنمیم تقال قدرچه هر  

  اف طرف به که طورن یهم . اومد در صدا به اف اف بدم  رو جوابش خواستم تا

. کردم پیتا براش رفتمی م اف  

 هامکننده  مراجعه به لحظه نیا یتو اساسا  . باشه خوب حالت دوارمیام. »سالم

  االن من  نظر به. داده جواب یحدود تا خب و بکشن قی عم نفس کنمی م شنهادیپ

.«نکن فکر شدن جدا یرو  
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  نیهم یبرا باباست دونستمی م. کردم ارسال رو امیپ و زدم رو اف اف یدکمه 

 نوشته. اومد جوابش نازگل به اممیپ ارسال از بعد بالفاصله. گذاشتم باز رو در

. بود  

بشم؟«  جدا مراد از دینبا »چرا  

.  شدم رهیخ بابا خشم از شده سرخ  یافهیق به و آوردم باال رو سرم در یصدا با

  به که نطوریهم. دادم قورت رو دهنم آب  و گذاشتم  زیم یرو رو میگوش  عیسر

 سمتم به آروم یهاقدم با و دیکوب  هم به محکم رو در بود شده رهیخ هام چشم

. دیغر و ستادیا  میقدم هی یتو. اومد  

!پسر؟ یکن ی م یباز من یآبرو با یجرات چه به -  

 از ذارهی نم مسلما   شم وارد یاگهید راه از اگه  دونستمیم. بود کرده قفل ذهنم

: گفتم آرامش با و  دمیکش  یقیعم نفس. کنم دفاع خودم  

  هامحرف به و  دینیبنش  لطفا   فقط. بگم رو یموضوع هی بهتون خوامی م بابا -

. کنمی م قبول دیگفت یچ هر نبود یمنطق هامحرف  اگه. دیبد  گوش  

  تشیعصبان همون با بابا. کنهی م اثر زود  یلیخ لحنم آرامش شهیهم دونستمیم

:گفت و نشست کاناپه یرو  

 امساله چند و نیچند دوست یجلو رو آبروم که بزن رو هاتحرف زود -

.یبرد  

. نشستم سرم پشت کاناپه یرو و دادم تکون رو سرم  

  و دمید  رو دوستتون دختر گفتم دانشگاه رفتمی م یوقت  ش،یپ سال چند ادتونهی -

اومده؟  خوشم ازش  

.  بره فرو فکر به  و کنه زیر رو چشمش شد  باعث حرفم نیا با. کردم مکث

:دادم ادامه  



اثری از سمانه قباشی                                                                                        رمان بدون من جایی نرو                          

قانونی دارد هرگونه کپی پیگرد                                                                                                                             90 

  شیخاستگار به که نیشد یراض هامنخوردن  غذا و التماس هزار با ادتونهی -

  تنها. نبود یخاستگار شدم متوجه بودنم سال و سن کم  همه اون با اما م؟یبر

 یالحظه  تنها فقط. بود دارید کردن  تازه فقط شونخونه  به رفتن از هدفتون

 تا  لحظه اون. پدرش  اتاق یتو دیبود رفته شما که کنم صحبت آذر با  تونستم

 خط رو دورش شد باعث جواب نیهم. دمیشن نه جواب کردم، یخاستگار ازش

 خاطر هی فقط ستین من با دلش هم االن. ستین  من با دلش دمیفهم چون بکشم

 رو کنه ازدواج من با پول خاطر به که  یکس . داده بهم مثبت  جواب که شغلمه

 داشته عالقه هم به نسبت اون مه من هم که خوامیم رو یکس . بابا خوامی نم

.میباش   

 تا آشپزخونه یتو رفتم و شدم بلند کاناپه یرو از عیسر شد تموم که هامحرف

 اثر قشنگ  هامحرف. ارمیب شه خنک بودم  گذاشته که یشربت خودمون یبرا

  وانی ل تا دو یتو رو هاشربت. بود  شده غرق افکارش  یتو بابا و  بود کرده

.  ختمیر یدست شیپ  یتو و کردم باز رو  کلوچه دوتا. گذاشتم  ینیس  یتو و ختمیر

:گفتم ومدمی م رونیب آشپزخونه از که طورن یهم  

 هم نیکن فکر  شما هم تا مونمیم خودم  خونه مدت هی من  نیبگ مامان به لطفا   -

 به فقط آذر عمر آخر تا خوانیم کنن فکر تا باشم داده مهلت  آذر خانواده به

.نه ای باشه من با پولم خاطر  

  رو همه برداشتم رو خودم وانیل و گذاشتم جلوش رو هاکوچه  و شربت وانیل

:گفت و کرد تازه ینفس  بابا. دمیکش  سر  

.که شیشناس یم. شهی م شور دلش بگم من بزن زنگ مادرت به خودت -  

  خوردن از بعد بابا. گذاشتم ینیس  یتو  رو یخال وانیل و دادم تکون رو سرم

  به ادمی دفعه هی. رفت و شد بلند بخوره نتونست  ادیز قندش خاطر به که شربتش

 امیپ  هی. بدم رو جوابش تا برداشتم ز یم  یرو از رو میگوش . افتاد  نازگل امیپ

. بود  نوشته بود، فرستاده گهید  
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م«ی بزن حرف دارم ازین نمتون؟ی بب تونمی»م  

  و دمیکش  گردنم به یدست. دیپر باال  ناخودآگاه امشیپ خوندن با  ابروم یتا به

. کردن پیتا به کردم شروع  

خوبه؟« .  هفت ساعت. هست مطب کینزد شاپ یکاف هی. آزاده وقتم من »البته،  

 امیپ  میبود  مجبور اپواتس  نه و داشت  تلگرام نه چون. زدم رو ارسال دکمه و

. کردم نگاه داد،ی م نشون رو شیش   کینزد که میگوش  ساعت به. میبد یعاد

.بود نوشته. اومد صفحه یباال نامه عالمت  

.«»باشه  

  بود نیا امخونه یخوب. رفتم اتاقم طرف به و شدم بلند یکرخت با مبل یرو از

. داشت یبهداشت  سیسرو و کمد و تخت اتاق دو هر یتو  و بود  خوابه دو که

 از. انداختم هاچرک رخت سبد یتو و  آوردم رونیب تنم از رو بلوزم و شلوارم

 و  آوردم رونیب نیج شلوار هی و ستش نی ج کت با یطوس  شرتی ت هی کمدم یتو

 به  رو رو لختم یموها تافت و ژل عالمه  هی با و ستادمیا  نهییآ یروروبه . دمیپوش 

  زودتر دیبا. گشتیبرم روشن یاقهوه   به داشت موهام رنگ. کردم تیهدا باال

  زیم یرو یعطرها از یکی. کنه یمشک  رو موهام باز تا حامد شیپ رفتمیم

.  اومدم رونیب  اتاق از و زدم یتیرضا لبخند. کردم یخال لباسم یرو و برداشتم

 یجلو ساعت مین  از بعد. رونیب زدم خونه از میگوش   و چییسو برداشتن از بعد

 انگار. بود غلغله کافه در یجلو. شدم ادهیپ و کردم پارک رو نیماش  کافه

 اونجا که انسالیم مرد هی به از یکنجکاو با. ستادنیا  که دنیم ینذر  آش بهشون

. دمیپرس  بود ستادهیا  

! خبره؟ چه -  

  مفته یچ هی ننی بیم یوقت که هم مردم. دهیم یمجان همه به کافه نیا  امروز -

.شنیم جمع عیسر  



اثری از سمانه قباشی                                                                                        رمان بدون من جایی نرو                          

قانونی دارد هرگونه کپی پیگرد                                                                                                                             92 

 مثل. نخندم تا فشردم هم یرو به رو لبم. بود گرفته امخنده مرده یغرغرها از

.دادم امیپ  بهش. نمیبب جان یا هم اون رو نازگل نبود قرار کهن یا  

  کنارش یافزار نوشت مغازه طرف. شلوغه  یلیخ مطب کینزد کافه ی»جلو

.« میریم گهید شاپ یکاف هی و یایب تا ستادمیا  

  که بود ومدهین  ازش یامیپ هنوز. موندم  جوابش منتظر و زدم رو ارسال یدکمه 

.شد دایپ  اشکله و سر  

! جنگه؟ خبره؟ چه اونجا! عیه -  

: گفتم و زدم یلبخند. چرخوندم طرفش به رو سرم اشده یترس  یصدا با  

.میبر گهید یکافه هی قراره دادم بهت امیپ -  

: گفت و کرد یاخم  

.نباشه شلوغ همه نیا که باشم ییجا ه ی  دمیم حیترج باشه. برام ومدین  امتیپ -  

  با. بره من از جلوتر تا کردم اشاره  نیماش  به دست با و دادم تکون رو سرم

. نشست عقب یصندل یرو و کرد باز  رو عقب در. زدم رو نیماش  قفل چییسو

  ایح و شرم که ییهاآدم هستن دادی م نشون. دادی م خجالتش از نشون نیا

. دمیپرس  و نشستم فرمون پشت. دوننیم  

؟ یستین  بلد رو رازیش  از ییجا هنوز -  

  نیپرو با هم بار هی. بلدم رو خونه به  مطب از برگشتن و رفتن ریمس  فقط -

 خدا که ییهاییبا یز به اما نگذشت؛  خوش بهمم کهن یا با. هیحافظ میرفت خانم

. آوردم مانیا  دهیآفر  

.آوردم در حرکت به رو نیماش  و دادم تکون رو سرم  
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  هاهفته آخر  هامدوست از یسر هی با ما. داره یادیز یدنید یجاها رازیش  آره -

  نیا از هم خوبه اتهیروح یبرا هم. ی ایب ما با بهتره  نظرم به. رونیب میریم

.یایی م رونیب هوا و حال  

.کنم قبول تونمی نم من اما. دعوتتون از ممنون -  

.داشتم نگه رو نیماش  کافه هی یجلو  

. دیراحت طور هر -  

 نازگل، با زدن حرف  ساعت دو بعد. انداختم مبل یرو رو خودم یخستگ با

  خونه به رو اون نزنه، شوهرش با یی جدا از حرف که کردم شی راض یوقت

  که یکس  نیاول. سوختیم  براش دلم.  خودم یخونه  برگشتم خودم و رسوندم

 از. بشه گهید آدم هی نازگل شد باعث و کرد  نابود رو شیزندگ  شد شیزندگ  وارد

 اما کنم؛ درمانش هامکننده  مراجعه یباق مثل  تونمی م که بودم مطمئن خودم بابت

  نبود یوقت داشتم، آرامش بود یوقت. داشت فرق. نبود هیبق  مثل من یبرا نازگل

 فکرم یجلو تونستمی نم اما کردم؛یم فکر  بهش  دینبا که  دونستمیم. بودم آشوب

 و برداشتم بهش راجع کردن فکر از دست میگرسنگ احساس با. رمیبگ  رو بهش

 دادم سفارش رو غذام که نیا از بعد. گرفتم رو فود فست  یشماره  خونه تلفن با

  شده طور هر دیبا. کردم عوض میراحت لباس با رو هاملباس و رفتم اتاقم یتو

  و کردمیم فکر بهش لحظه هر وگرنه  نداختمی م رونیب ذهنم از رو نازگل فکر

  یتو از. زدن رو اف اف زنگ قهیدق چهل گذشت از بعد. شدمیم  نابود درون از

 رو فونیا. بدم صیتشخ رو یفود فست یموتور کیپ  تونستم اف اف ریتصو 

:گفتم و برداشتم  

. چهارم طبقه دیاریب فیتشر لطفا سالم -  

 پولم فیک در کنار یکفش  جا یرو از. زدم رو ساختمون یورود در یدکمه  و

 و کردم حساب رو پول غذا آوردن  از بعد. ستادمیا  در یجلو و برداشتم رو

 یلقمه   که طورنیهم. دمیشن رو در زنگ  یصدا که خوردن به کردم شروع
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  یهاافهیق با  که انداختم ینگاه یچشم یتو از دمیجو یم دهنم یتو رو تزایپ

  یرو عیسر یحرف چیه بدون و کردم باز رو در. شدم مواجه  دیسع و مسعود

. خوردم رو تزامیپ یباق و نشستم  مبل  

.یکردیم سالم هی مایقد! تو یهست ینسناس  چه -  

. دادم رو جوابش پر دهن با  

.یاخونه صاحب خودت یبرا. ی ندار کردن تعارف و سالم به ازین  تو -  

؟ یکنیم کوفت یچ حاال -  

: گفتم  و برداشتم رو امنوشابه  وانیل  

. ینیب یم یکن باز رو کورت چشم -  

: گفت یناراحت با دیسع به رو  

.ذارهینم  جلوش آب و یچا هی اشخونه  ادیم  مهمون رو؟ خان وثید  ینیبی م -  

: گفتم و خوردم نوشابه قلپ هی  

.بخور بردار خودت گمشو. هست آشپزخونه تو -  

 با. بردن هجوم آشپزخونه سمت و  دنیپر  مبل یرو از دو هر ضرب هی با

: گفتم  اعتراض  

شماها؟ نیست ین آدم مگه -  

:گفت  مسعود و دنیخند  

؟ ی آدم خودت که نه -  

: گفتم و دادم هیتک  مبل یپشت به شد تموم که تزامیپ  

.شمام از بهتر باشم  یچ هر -  
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. اومدن رونیب  آشپزخونه از  آب و تنقالت  بغل هی با دو هر  

؟ یبود  رونیب -  

: گفتم  و انداختم د، یپرس  رو سوال نیا که دیسع به ینگاه  

 از یطور چه بدونه خواستیم . نبود خوب شیروح حال مارهامیب  از یکی آره -

.بشه جدا شوهرش  

کرده؟  کاریچ شوهرش مگه -  

  رو بود آخرهاش گهید که ام نوشابه  وانیل  و گرفتم فاصله مبل یپشت از

. برداشتم  

. بوده گهید ی کی با زنش ازدواج از قبل کرده فکر -  

:گفت اخم با دیسع  

.شنیم  دایپ یشعوریب یها آدم چه -  

: گفتم و دادم تکون رو سرم  

  کابوس خاطر به روانپزشک شیپ بفرستمش  دیبا. نداره  یفیتعر یلیخ حالش -

. کنن زیتجو  دارو نهیب یم که ییها  

 دهنش سمت به که طور  نیهم و آورد رون یب  جعبه یتو از تییبسکو  هی مسعود

. دیپرس  برد،یم  

نه؟ یب یم یکابوس  چه -  

. شدم رهیخ روم روبه وارید به  و دمیکش  موهام یتو یدست  

. رو ازدواجش شب خواب -  

نه؟ یب یم رو خوابش شب هر که بوده وحشتناک و بد قدرن یا یعنی -  
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 حرف مسعود و دیسع با که االن. رفتم فرو فکر به و دادم تکون رو سرم

  دیبا. بدم انجامش  دیبا و دارم تیمسئول   نازگل به نسبت کردمیم احساس  زدم،یم

  عالمه هی از  بعد. اون از فراتر دیشا! دوست مثل. باشم پشتش راه نیا  یتو

  حرف صبح خود  تا و شدن چتر هاشون کابوس و مارهایب  درمورد صحبت

  لحظه کی. بودم نازگل فکر به. دادمینم  نشون یالعمل عکس چیه اما زدن؛

  نهیس  یتو نفسم  اش چهره تصور از. گرفت جون چشمم یجلو حشیمل  صورت

 هم قبال  . شهیم هدف یب  میزندگ نمشی نب فردا اگه کردم حس و شد حبس ام

  یا گهید جور بخوام  اگه دونستمیم. شدت نیا  به نه اما داشتم؛ یحس  نیهمچ

.  نکنم عجله و رفتمیم  جلو آروم آروم دی با پس. زنهیم پسم بشم کینزد  بهش

 از یکالفگ با. شدم داریب خواب از مزاحم دوتا اون یهاخنده  یصدا با صبح

: گفتم بلند یصدا با. اومدم رونیب اتاق از و شدم بلند تخت یرو  

! ن؟یخندیم  و سرتون تو  نیانداخت رو صداتون که ستله یطو نجای ا مگه -  

  گفتم یاوف. خنده ریز زدن باز و انداختن ینگاه هم به قهیدق هی زدم که یحرف با

. دمیکش  صورتم به رو دستم کف و  

. نیکن یم گم  رو گورتون  که آخرش. دیبکن دیخوایم یغلط هر -  

 انجام از بعد. شدم یبهداشت سیسرو  وارد باشم جوابشون منتظر کهنیا  بدون

  رو هامزاحم  دیبا. شستم رو صورتم و دشت و ستادمیا ییروشو  یجلو اتیعمل

  چک رو مارهایب یهات یوضع مارستانی ت  رفتمیم اون از بعد  رون،یب  نداختمیم

 یلیخ. رفتمیم  دیبا امروز و رفتمیم بار هی هفته هر. مطب رفتمی م و کردمیم

  ینطوریا  رو بود میوخ تشونی وضع قدر نیا که ییمارهای ب که بود سخت برام

.  اومدم رونیب  سیسرو از و کردم خشک رو صورتم و دست حوله با. دمیدیم

: گفتم چل و خل تا  دو اون به رو  

.دارم کار عالمه هی. مارستانی ت برم  دیبا دیگمش  -  

:گفت دفعه  هی مسعود  
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!د؟یرس  مارستانی ت  به کارش آخرش یدید دیسع  اوه  اوه -  

. داد ادامه من به رو و  

؟یشد  کار به دست سرعت نیا به یطورچه -  

. ختمیر زیم یرو وانیل  یتو و  آوردم  رونیب  پرتقال آب خچالی یتو از  

.اونجا  بذارم ببرم رو تو قراره. نباش نگران -  

.داد قورت رو دهنش آب و شد رهیخ بهم شوکه  

.شهیم  یخطر اوضاع داره میبر ایب  دیسع ام -  

  رفتنشون به باز شین با. رفتن رونیب خونه از هم با و داد تکون رو سرش دیسع

.دمیمال هم به رو دستم و شدم رهیخ  

. خر سر بدون یعنی  یزندگ -  

 رو ها ظرف  که نیا بدون. کردم جمع  رو زیم  و خوردم رو ام صبحونه عیسر

  نازگل بدونم که بودم کنجکاو یلیخ. زدم رونیب  خونه از و دمیپوش  لباس بشورم

. بگه و ادیب  مطب به خودش تا گذاشتم اما کرده؛ کاریچ شبید  

* * * 

  یتو که  نطوری هم. برداشتم رو میگوش  و کردم پارک خونه یجلو رو نیماش 

. داد جواب بوق چند بعد. گرفتم رو نازگل یشماره بودم نشسته نیماش   

الو؟  -  

.داشت یخاص اضطراب صداش  

.برهانم دکتر جان؟ نازگل یخوب. سالم -  

. بشم وارد یدوست در از باهاش داشتم یسع  

. رو تونشماره نشناختم دیببخش  دکتر، ممنونم. سالم -  
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:گفتم تیشکا و  گله با و میکرد ی احوالپرس  یکم. دیپر باال  ابروم یتا هی  

افتاده؟  یاتفاق شده؟ یطور جان؟ نازگل یاینم مطب گهید چرا -  

 براتون رو ماه دو نیا یماجراها تموم شهینم تلفن پشت دکتر یآقا راستش -

.امیب مطب رو یخال میتا شهیم  اگه. کنم فیتعر  

.آوردم رونیب ن یماش  یتو از رو چییسو و زدم یلبخند  

 به هاکننده  مراجعه نیماب  که دیکن هماهنگ مطب یمنش  با فردا. یعال هم یلیخ -

. بده نوبت شما  

.زد موج صداش یتو یخاص اقیاشت و جانیه هی  

. کنمیم صحبت  باهاشون حتما   چشم. هیعال دکتر یوا -  

 کوچه چراغ نور. شدم ادهیپ نیماش  از و کردم قطع رو یگوش  یخداحافظ از بعد

 و بود شده دعوام آذر سر بابا با هم باز.  بود  ازردهنده  و انداخته نور سرم یرو

  نگهبان پسر به  و اومدم داخل ینگهبان در از. ام  خونه برگشتم خاطر نیهم به

 سرم که طور نیهم. ارهیب  نگی پارک داخل رو نمیماش  تا دادم رو نیماش  چییسو

  نازگل طرف از امیپ هی که کردم حرکت آسانسور طرف به  بود یگوش  داخل

. بود نوشته. اومد صفحه یرو  

م؟« یکن صحبت امشب »ممکنه  

.نوشتم براش و شدم رهیخ امشیپ به قهیدق چند  

  یجا هی ای پارک  یتو تا یندار یمشکل. هستم خونه من االن جان، »نازگل

م؟« یکن   صحبت یعموم  

 چرا! بود بیعج برام. بده جواب تا  موندم  منتظر و زدم رو ارسال دکمه

  هجده یطبقه  یدکمه و شدم آسانسور وارد . میکن صحبت هم با االن خواستیم

. کردم باز رو امشیپ. شد  بلند میگوش  امکیپ یصدا. فشردم رو  
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  با یمشکل. نهیبب  نفر به با رو من که منتظر  مراد چون یعموم یجا تونمی»نم

.«ندارم رو شما یخونه  به  اومدن  

  امیپ  هی. ام خونه ادیب خوادیم که کردمینم  باور. گردو یاندازه  بود شده هام چشم

. اومد برام گهید  

.«باشه نداشته یمشکل خانومتون اگه  »البته  

  نیهم به و متاهلم کردیم فکر. بست نقش لبم  یرو یلبخند دومش امیپ خوندن با

 سک یر تونستمینم   رو بود رازیش  شوهرش هنوز نکهی ا اما اد؛یب خواستیم خاطر

.شدم ادهیپ آسانسور توقف  از بعد و فرستادم رو آدرس براش. کنم  

 خونه. شدم وارد و کردم باز رو در دی کل با شدم ادهیپ  آسانسور از نکهیا  از بعد

  و آوردم در رو کتم کنم یکار نکهی ا از قبل. کردن منفجر توش بمب انگار

  یرو از رو هاملباس  یهمه. کردم عوض یراحت لباس با رو میرسم یهالباس 

  رو همه ستین یلباس  دمید یوقت. گذاشتم هم یرو و کردم جمع هامبل  و زیم

 فرصت هی سر بعدا   تا ختمیر تختم یرو  رو همه و اتاقم سمت رفتم برداشتم،

 یرو ترس با و دیرس   ساعت هی گذشت از  بعد. بذارم کمدم یتو رو همه مناسب

 باعث  ترس نیهم  و زدیم موج نگاهش  یتو ترس هم هنوز. نشست مبل نیاول 

  رو شربت ینیس . باشم تر مسمم بدم انجام  خوامیم که یکار  یبرا که شدیم

  تونمیم تا کردم یسع. گفت لب ریز ی«ایمرس »  گذاشتم زیم یرو روشروبه 

. نمی بش  دور یکم  اول بار  مثل  

؟ یکرد کاریچ ماه دو نیا یتو خبر؟ چه خب، -  

: گفت و دیکش  یقیعم  نفس. داد هیتک مبل یپشت  به و گذاشت پاش کنار  رو فشیک  

. میشد جدا مراد و من -  

. نهی بب امچهره  یتو رو  حرفش آثار تا شد  قیدق صورتم به حرف نیا گفتن از بعد

.داد  ادامه کنم،یم نگاهش خونسرد دید یوقت  
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  رهایتحق از جدا اومد، خانم نیپرو یخونه به اونشب. بود خودش خواست به -

  هر دم،یکش یم عذاب داشتم. میبش  جدا تا خواست من از فشیکث یها خواسته و

  یزره  تا آروم آروم که بود یزهر  مثل برام امخونه  یتو مراد بودن لحظه

.مکهی م رو وجودم  

؟ ینی بی نم کابوس گهید االن -  

.زد یکمرنگ لبخند  

...دکتر. کنمیم یآزاد احساس  که شده کم یقدر به اما نم؛یبی م -  

: گفتم عیسر و دمیپر حرفش وسط  

.برهان بگو -  

  دلم. نشست نگاهم یخاکستر یتو رنگش یطوس  نگاه. شد متوقف ایدن انگار

  به کردیم نگاهم که نطوریهم. بشم  ور غوطه نگاهش یتو  ابد تا خواستیم

: گفت یآروم  

.کردم گم یزیچ هی کنمیم احساس برهان، -  

. دادم جواب خودش مثل  

ه؟ یچ اون -  

. برم نجای ا از  خوادینم دلم دونمیم  فقط. دونمینم  -  

. نرو پس -  

  رو نکاریا  دینبا  و بود مارمی ب نازگل دونمیم. بود رفته هزار یرو قلبم ضربان

 از و دادم قورت رو دهنم آب. رمیبگ رو قلبم یجلو تونستمی نم اما بدم؛ انجام

.شدم کینزد بهش آهسته و آروم. شدم بلند  مبل یرو  

.یار یب دستش به دیبا یخوایم یزیچ اگه -  
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... رو کار  نیا دینبا یعنی تونم،ینم  اما -  

. گذاشتم  لبش یرو رو اماشاره انگشت  

  کابوس گهید و ینترس  که کنمیم کمکت.  داره یبستگ خودت به یبخوا که نیا -

  تو که  بدم نشون رو یانده یآ  هی بهت خوامیم  بشه، زنده گذشتت خوامینم . ینی نب

. یکنیم رو کار نیا  مطمئنم و یدرخش یم  اون یتو  

  و برداشتم لبش یرو از رو دستم. شد  بلند مبل یرو از و داد تکون رو سرش

  نگاهش ریاس  رو من که یطلسم داشت، طلسم دختر نیا. شدم هل نگاهش یتو

. بود کرده  

.برداشتم چشماش یجادو از رو نگاهم عیسر  

. بذارم براتون گهید نوبت هی بهتره -  

. شدم متعجب کردنم صحبت یرسم از هم خودم  

. شمینم مزاحمت من باشه، -  

  رو بازوش بره در طرف به خواست تا برداشت، نیزم یرو از  رو فشیک

  بدون و خورد سر دستش از فشیک شوکه . گذاشتم  لبش  یرو رو لبم و گرفتم

  بازوم یرو رو دستش و  اومد خودش به قهیدق چند از بعد. ستادیا حرکت

.برداشتم هاشلب یرو از رو لبم و کردم یمکث. گذاشت  

.یبر  بهتره اما خوام؛یم عذر -  

  از و برداشت  رو فشیک  کرد، یکوتاه مکث . نشستم مبل یرو و شدم جدا ازش

. برد خودش همراه رو قلبم از یاتکه رفتنش با. رفت رونیب خونه  

 

بعد«  سال کی»   
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 گوش یهاد یغرغرها به که نطوریهم  و کردم پارک خونه یجلو رو نیماش 

.شدم ادهیپ نیماش  از  دادمیم  

 رو من خوادیم  نهیریخودش  و  لوس که بس از. دینکش  خجالت ادب، یب یپسره -

 به ایب برهان. باشه کالسمون  یتو ندارم دوست اصال  . کنه خراب معلممون شیپ

  لوس یپسره  اون  تحمل گهید ببره، گهید کالس  هی یتو  رو من بگو رمونیمد

. ندارم رو  

.امیم باشه. یزنیم  حرف قدرچه. ریبگ نفس پسر، اوف -  

 که یتخت یرو بابا و مامان. شدم خونه اطیح وارد و کردم باز دیکل با رو در

  با. خوردنیم ییچا هم با و بودن نشسته بودم، گذاشته اطیح یگوشه  براشون

: گفتم شده باز شی ن و خنده  

  دارن و نشستن هم کنار عاشق کفتر دو مثل من، زیعز مادر و پدر به به -

.خورنیم رو خانم یمهر ساز  دست ییچا  

:گفت و خورد رو شیچا از قلپ هی کردیم  نگاه من به  که نطوریهم بابا  

.ستمین  عذب تو  مثل حداقل -  

.دیکش  ی هاد سر یرو یدست  

بود؟  چطور مدرسه پسرم؟ یچطور -  

.دادم جواب  یهاد یجا به  

 رو کالسم  خوامیم  گهیم. کرده تیتل رو مخم نشست نیماش   یتو یوقت از -

. کنم عوض  

:گفت رتیح با مامان  
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؟ یکن عوضش یخوایم که چشه یهست توش که یکالس  مگه وا -  

: گفت اخم با یهاد  

.ادبن یب یلیخ هامیکالس هم. خوامینم رو کالس اون من یمامان -  

:گفت و داد گوش یهاد یهاحرف به دقت با بابا  

 رو کالست باشه یمنطق لتیدل! هیچ هی قض نمیبب . تونمدرسه امیم فردا خودم -

  هر روش چون کنن، عوض رو کالست سال وسط شهینم  یول کنم؛یم عوض

 رفتار بعد باشه مهم برات درست دیبا  اول تو. متفاوته هم با یمعلم

. هاتیهمکالس   

 لبخند با مامان. خونه یتو  دیدو شیپشت  کوله با و داد تکون رو سرش یهاد

. دیپرس  و انداخت من به ینگاه  

م؟ ینی بب ما یاریم  یک رو برده رو دلت که یدختر اون -  

: گفتم و  انداختم نییپا رو سرم  

 خاطر به یثان در. کنه تموم رو درمانش مراحل دیبا. منه ماری ب هنوز اون -

. کنم صحبت موضوع نیا مورد در باهاش  تونمیم سخت داشته که یاگذشته  

. گذاشت لی است ینیس  یرو رو  شیخال وانی ل و  کرد تموم رو شیچا بابا  

  از هم یبش  ما ینده یآ  عروس دنید مانع که نیا  اما ؛ی بد زمان بهش دیبا آره -

.کن رونیب سرت  

 هر از و میخورد  یچا هم دور که نی ا  از بعد. گفتم ی چشم« »  و زدم یلبخند

! بود؟ قطع بحث شییخدا. آذر یخانواده   سمت شد دهیکش  بحث م،یزد حرف یدر

  مامان شدن یراض و وقت همه نیا از بعد چرا که خوردم حرص یکل خالصه

  حرفم کردمیم احساس! بود؟ ما یخونه ی تو اشخانواده   حرف هم باز چرا بابا و

  قبول اگه عمرا  ! اوف. آذر و من ازدواج یبرا دنیکش  نقشه و نکردن باور رو



اثری از سمانه قباشی                                                                                        رمان بدون من جایی نرو                          

قانونی دارد هرگونه کپی پیگرد                                                                                                                             104 

 امحوصله  داشت گهید. تفلون نچسب یدختره  ادیم خوشم ازش یلیخ. کنم

 تابیت یکارخونه  که یکس  مثل. شد بلند  میگوش  امکیپ یصدا که رفتیسرم

  آوردم رونیب  کتم بیج از رو میگوش  یخوشحال  با باشن زده نامش به رو یساز

.بود نازگل. کردم باز رو بود اومده  که یامیپ و  

 دعوتت شام یبرا. نهیبب  رو تو امشب  خوادیم خانم نیپرو  ؟یخوب  »سالم

.« کرده  

 ناراحت مامان  که رفتمیم رونیب خونه  از یجور هی دیبا یول! خوب چه هوم،

.نوشتم نازگل یبرا. نشه  

؟« یندار الزم یزیچ. امیم حتما   ؟یخوب تو یمرس  »سالم،  

.«هست یچ همه یمرس  »نه  

 نیهم  یتو. بشم آماده زودتر بود بهتر. بود هفت کی نزد کردم، نگاه ساعتم به

:گفت و زد یاسلقمه ختده با مامان که بودم فکرها  

. هاینذار قرار ییجا. کردم درست رو اتموردعالقه یغذا برات امشب -  

 و زدم یلبخند کنهیم حفظ رو ضاهرش یول شده غرق هاشی کشت که یکس   مثل

  یلیمیب با. فرستادم لعنت امنداشته  شانس به و دمیکش  یپوف. گفتم یچشم« » 

. نوشتم  نازگل یبرا  

.  دارم مونده عقب  یکارها یسر  هی که نبود ادمی امشب نازگل، »شرمنده

.«شمیم مزاحم فرداشب  

  به کرد شروع و شد بلند تخت یرو از بابا. زدم رو ارسال یدکمه  یدودل با و

 دور همقهیدق هی نمازم که یمن. داد دست بهم یبد احساس. گرفتن نماز دست

  نازگل که یشب اون از کردمیم احساس. بخونم رو نمازم تونستمینم  االن شدینم

. باطله نمازهام  و برگردونده رو من از خدا دمیبوس  رو  
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.رفتم خونه یرود در طرف به و شدم بلند جام از  

  رو مردم دختر شهی نم. یکن مشخص رو آذر فیتکل امشب دیبا برهان، -

. یدار نگه خودت عالف  

: گفتم کردمیم  باز رو در که نطوریهم  

. خورده هم به وصلت  نیا دیبگ  اشخانواده به. خوامینم  رو آذر  من من، پدر -  

 کارتون داشت که یهاد به رو داغون یاعصاب با. بستم رو در و داخل رفتم

:گفتم کردیم نگاه  

. میکن کار رو اتافتاده عقب یهادرس  میبر باش زود -  

. شد اتاق وارد و کرد خاموش رو ونیزیتلو  لرز و ترس با میعصب  دید یوقت

 رو دفترهاش و کتاب داشت و بود نشسته اتاق وسط. شدم اتاق وارد سرش پشت

 رهیخ زد،ی م ورق رو کتاب داشت که یهاد به و نشستم یاگوشه. دیچیم دورش

  رو بابا و مامان بتونم تا  بود نازگل دادن یاوک خواستمیم که یزیچ تنها. شدم

. یخاستگار یبرا اشخونه  ببرم  

 

بک«  فلش»    

 

. دارم ازت خواسته هی نازگل -  

. دیپرس  و شد رهیخ بهم یکنجکاو با  

؟ یاخواسته چه -  

  فکر هست نمونیب که یاعالقه یرو نشده  خوب حالت کامل تا خوامیم ازت -

.ینکن  
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.گفت ییچرا« »  نگران  

.شهیم  کند درمانت روند که چون -  

 ی خوایم چرا. بره نیب از هامکابوس  که شد باعث دارم تو به که یعشق نیا اما -

رم؟ یبگ  دهیناد رو دارم بهت که یعشق  

...گمیم  من. ریبگ دهیناد گمینم  من نه -  

:گفت یدلخور با و حرفم وسط دیپر  

 خوب رو من حال و شهیم  روزیپ که عشقه نیا. یکنیم  هیتوج  یدار تو نه -

  من از تو بعد. ارهیم رونیب حالت اون از رو من که توعه به دیام  نیا . کنهیم

 رو دارم تو به که یعشق نخواه من از. تونم ینم  برهان،  نه رم؟یبگ  دهیناد  یخوایم

.ببرم نیب  از قلبم یتو  

  یمونیپش . رفت رونیب کافه از و شد  بلند یصندل یرو از یاشک ی هاچشم با

 د یناام و گرفتم دستم نیب رو سرم رفتنش با. بود برگرفته در رو وجودم سرتاسر

.گرفتم باال رو سرم  یکس  یصدا با. شدم رهیخ پر  مهین فنجون به  

. جان برهان -  

  من که کنهیم خبر رو محل  تموم  رهیم االن. داشتم کم رو نیهم ! پوف. بود آذر

: گفت ناز با و برد فرو موهام یتو رو  دستش. دهید کافه یتو دختر هی با رو  

! خورده؟ اعصابت نقدریا چرا عشقم -  

. داد ادامه و نشست کنارم. شدم رهیخ فنجون به حرف یب  

  رو نتی د و دل که  هیهمون نکنه! رفت؟ رونیب کافه از بود  یک دختره اون -

 برده؟ 

.دمیپرس  دارخش یصدا با و کردم نگاه  بهش میبرزخ نگاه با  
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؟ یپرس یم چرا -  

 ترعیسر یچ هر منتظرم  من. یدینم رو من یهاام یپ جواب روزه چند آخه -

.بدم نشون دوستام یهمه  به رو تو تا  میکن ازدواج  

رسه؟ یم بهت یچ -  

.شد دایپ  بدنش از قسمتش کارش نیا با. کرد شل کم هی رو شالش  

.کنمیم یکار هر داشتنت  یبرا. برهان دارم دوستت من -  

 ادامه وارزمزمه . گرفت دمید یجلو رو اشنه یس  از یکم و شد خم زیم یرو

.داد  

 یجور خودش یپا با که کنمیم یکار. باشه  ونیدرم دختره اون یپا اگه یحت -

. من عشق ،ی نیبب ینتون هم پاهاش گرد یحت که شه دور ازت  

 رو نیهم. رفت و شد بلند یصندل یرو از  زشیآم طنت یش  لبخند با. ستادیا صاف

 کرده خورد رو اعصابم یحساب. کنه فی تکل  نییتا برامون و ادیب  که م،یداشت کم

  دنبال نمیخشمگ نگاه با. زدم رونیب کافه از و کردم حساب رو زیم عیسر. بود

  منتظر دمش،ید باالخره. دادیم  پس رو  دشیتحد و کارها تقاص دیبا.  گشتم آذر

. سمتش  رفتم بالفاصله. بود ستادهیا ابونیخ کنار  

. کن گوش هم  رو جوابش سایوا  یزنیم حرف یوقت -  

 نیماش  طرف  به خودم دنبال و گرفتم محکم  رو بازوش. سمتم برگشت ترس با

. دمشیکش   

. گرفت درد دستم یبریم رو من کجا برهان. دستم ییآ -  

.دمیغر  

.نشنوم رو صدات. شو ساکت -  
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 کردن تقال  یکل با. نهیبش  که کردم وادارش و کردم باز رو شاگرد سمت در

 خوش جا لبش یرو محو لبخند هی اما نکنه؛ فرار که زدم رو  در قفل. نشست

  یول شد؛یم مستجاب داشت دعاهاش انگار. بود  نروم یرو و  بود کرده

.بودم دهید  براش یاگهید یهاخواب  

 

شب« 6:37 ساعت حال، »زمان  

 

  میکرد  پهن رو جاهامون مونی دورهم و خوردن شام ،یهاد به دادن درس از بعد

 و  بود شده پر نازگل از ذهنم. بردی نم خوابمم  کردمیم یهرکار اما م؛یبخواب که

 و شدم بلند تشک یرو از ناچار. کنم آزاد رو ذهنم تا کنم کاریچ دیبا دونستمی نم

 و سر شهیم که ییجا تا کردم یسع.  شدم لباسم دنیپوش   مشغول آروم آروم

  از و  برداشتم رو میگوش  و چییسو شدم حاضر که نیا  از بعد. نکنم دیتول  ییصدا

 سوار. شد عوض هوام و حال خورد پوستم به که سرد یهوا. زدم رونیب خونه

  یصدا با. گذاشتم  آهنگ کردم که یکار نیاول. کردم حرکت و شدم نیماش 

. دمیکش  یقیعم نفس خواننده  

   فاصله هی تو هی من هی» 

  کنهیم خفم خاطره هی  بغض هی عشق هی

  تو دست یجا به شب هی

   کنهیم بغل منو شهر یابونایخ

   شهیم یچ تو یب  یعنی  گمم بارونا ریز

   چهیپی م عطرت یبو کنمیم فکر بهت تا

  شهیم  رید داره ایب  دورمن تو جز همه
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  ییکجا من یب  تو االن االن االن االن

  شم گم تو دست ونیم  بذار ایب

  شم خود یب خودم از دوباره ایب

   خوشم دل یچ به  تو بعد که بگو  بهم ایب

   شهیم یچ تو یب  یعنی  گمم بارونا ریز

   چهیپی م عطرت یبو کنمیم فکر بهت تا

  شهیم  رید داره ایب  دورمن تو جز همه

یی کجا من یب تو االن االن االن  الو  

   تمیدور با یحت شهینم کم فاصلمون

   نه که تو الیخیب  شمیم  یهرک الیخیب

   یه چشمیم رو روزا نیا تلخ طعم دارم تو یب

   شهیم یچ تو یب  یعنی  گمم بارونا ریز

   چهیپی م عطرت یبو کنمیم فکر بهت تا

  شهیم  رید داره ایب  دورمن تو جز همه

« ییکجا من یب تو االن االن االن  الو  

گمم«  بارون ریز-بند  »هوروش  

 خارج دستم از زمان که یجور رفتم،یم نطوری هم کجاست، مقصدم دونستمی نم 

. کردم دایپ  نازگل و ن یپرو یخونه در یجلو رو خودم و شد  
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. انداختم ینگاه داد،یم نشون رو هشت ساعت که نیماش  یتالیجید ساعت به

  وارد. آوردم رونیب  کتم بیج از رو میگوش  و اومدم رونیب نیماش  از عیسر

. داد جواب بوق سه دو از بعد. کردم لمس رو نازگل اسم و شدم نیمخاطب ستیل  

!؟یزد زنگ وقت نیا که شده یزیچ! برهان  الو -  

: گفتم و دمیکش   یقیعم نفس  

. مطب میبر  دیبا! رون؟یب یایب  یتونیم  االن. آره -  

  ازش که  یقتیحق بودم  مجبور اما اورد؛یم درد به رو دلم صداش یتو ینگران

.بگم رو بود شده پنهان  

. شمیم حاضر االن من پس باشه! یکنیم  نگرانم یدار -  

. کن عجله کم هی فقط ،یاوک-  

  دیخورش  نور کم کم. ادیب  رونیب  خونه از  بودم منتظر و کردم قطع رو تماس

 ربع هی از بعد. رفتیم نیب  از صبح  یسرما و شدیم  پخش کوچه  تموم یرو

  زمزمه یسالم لب ریز و اومد رونیب  خونه از آشفته و عجله با نازگل انتظار

 نباشه یکس  که ییجا هی دادم حیترج اما بود؛ شده تنگ براش دلم نکهیا با. کرد

 لبم یرو یمحو لبخند و میشد نیماش  سوار هم با. کردمیم بغل رو دلم زیعز

. نشست  

؟ یخوب -  

: گفت و گذاشت در کنار  رو فشیک  

. ستمین بدک -  

. رو لبخندت نمیبب . یمن عشق چون چرا؟. یباش  یعال دیبا فقط شما گهید نه -  

 دهیکش  خجالت یحساب و بود انداخته گل  هاشلپ  کردم، نگاهش یرانندگ نیح

. دمیکش  رو لپش و شد بلند امقهقهه . بود  
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.شو  دیسف و سرخ فقط تو جان یا -  

. شدم یجد لحظه چند از بعد. دیرس  گوشم به زشیر یخنده   

 لکس ی ر که بعد میبد انجام رو گهید جلسه  هی هم با دیبا اول امخونه  میدیرس  یول -

 دیبا  رو کرده زیتجو  برات یلی خل دکتر  که ییهاقرص همون از قرص هی یشد

. یفتیم  پس نگرده  ییخدا الل  زبونم حرفم دنیشن با مطمئنم  وگرنه یبخور  

.دیپرس  لرزون ییصدا با  و کرد یکوتاه مکث  

؟ ی بگ قبلش شهیم -  

. میبد انجام رو مشاوره کامل تا کن  صبر قهید چهل. ایندار طاقت -  

! ست؟دختره  اون درمورد -  

 داد به خدا. کرد یمخف ازش رو یزیچ شدینم. داشت یایقو ششم  حس! هوف

:گفتم و دادم تکون رو سرم. برسه من  

. میایبرم پسش از  هم کمک با هم بار نیا  نباش نگران -  

  مشاوره نوبت تو با یک  رم،یم کجا کنم،ی م  یزندگ کجا دونهیم اون برهان، اما -

. کنه کاریچ خوادیم نباری ا ستین  معلوم. امیبرب  پسش از  تونمی نم من من،. دارم

.یبش   منتفر من از و بندازه تو چشم از  رو من نکهیا از ترسمی م من  

  کار وقتچ یه خواستمینم. دنیباریم هاشگونه  یرو هاشاشک و شکست بغضش

  هی اون. دادنش دست از متیق به یحت  بشکنه،  دلش خواستمینم. بکشه نجای ا به

  هر که یآذر یهات یاذ و هاد یتحد نیا با اما خورده؛ شکست شیزندگ  یتو بار

  به رو اششکسته دل بتونم دارم شک  ،ی عمل رو دشیتحد و کرد دیتحد یسر

. بزنم  وندیپ خودم  یشکسته قلب  

.دمیم  قول بهت شه،یم  درست یچ همه ش،یه. نکن هیگر یه-  

.داد ادامه رو کردنش  هیگر و گذاشت امشونه یرو رو سرش  
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 خانم و شد تموم ماجراها نیا یهمه یوقت   یول ؛یخانم کن یخال خودتو فعال -

. فتهیب هات چشم  از اشک قطره هی ذارمینم یشد امخونه   

 با. کرد پاک رو هاشاشک و برداشت داشبورد یرو از دستمال برگ هی

.دیپرس  بود،  گرفته و داشت بغض  که ییصدا  

. کنم درست دردسر برات خوامینم  -  

: گفتم کردنش  خاموش از بعد و کردم پارک  نگی پارک یتو رو نیماش   

 شمیپ شهیهم  خدامه از من ؟یدار من یبرا ی دردسر چه ه؟یحرف چه نیا -

  طوراون   تونمی نم شده راهمون سد مشکالت نمی بی م یوقت اما ؛یباش  کنارم ،یباش 

  برن نیب از مشکالت نیا  تموم دیبا  اول.  باشم داشته خودم کنار رو تو بخوام که

  از و میر یم روستاتون به گهیهمد  با. دمیم نشون امخانواده  به رو تو بعد و

.کنمیم تیخاستگار اتخانواده   

.نشست لبش یگوشه یلبخند  

 دایپ یکی ماجرا اون از بعد کردمینم  فکر وقت چیه. برهان یخوب یلیخ تو -

.بکنه کار همه برام و باشه  عاشقم که بشه  

: گفتم و گرفتم قاب رو صورتش دستم با  

.بدم جونمم یحت حاضرم تو یبرا -  

 شدم جدا ازش بشم ترص یحر نکهیا از  قبل. نشوندم شیشون یپ  به یقیعم یبوسه

 کتم، آوردن در از بعد م،یشد خونه وارد بعد قهیدق چند. شدم ادهیپ نیماش  از و

.ختمیر ماگ یتو و کردم درست نسکافه  

. خورهیم  زنگ داره تیگوش  برهان-  

:گفتم کردمیم باز رو  شکالت یجعبه  که نطوریهم  

! ه؟یک ینی بب یکنیم  لطف-  
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  آشپزخونه زیم یرو رو شکالت جعبه ینگران با. شد یطوالن یادیز مکثش

 کنارش. یاشک هاشچشم و بود دستش میگوش . ییرا یپذ یتو رفتم و کردم رها

.نشستم  

بود؟  یک شده؟ یچ -  

. زد زل چشمام به و کرد تازه ینفس   

. بود آذر -  

.دمیپرس  و گرفتم  دستش از. گرفت سمتم رو یگوش   

؟ یشد ینطوریا که گفت یچ -  

. اومد آذر طرف از امیپ هی شد که قطع. ندادم جواب زد که زنگ -  

!خب؟-  

  بیتعق داره مارو کنمیم احساس برهان. ات« خونه  شیبرد  دونمیم»  بود  نوشته-

. کنهیم  

  دقت با رو کوچه باال از و شدم ترانس وارد. شدم بلد کنارش از و کردم یاخم

  رو یالب میگوش  با. یگذرره  چیه نه و  بود کوچه  یتو ینیماش  نه. کردم نگاه

. داد جواب عیسر گرفتم،  

! کدل؟ین جناب جانم الو، -  

!اد؟یب ما سر پشت نید یند رو یکس  خونه اومدم یوقت د،یفر  آقا سالم -  

:گفت  و کرد یکوتاه مکث  

 کردنتون  صحبت و ورودتون از داشتن و  اومدن یخانم هی  دکتر، یآقا راستش -

.گرفتنیم عکس بود همراهتون که یخانم اون با  

.کردم حس رو امقهیشق یرو زدن نبض و شد مشت دستم حرف نیا دنیشن با  
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. خوش روز. دیفر آقا  ممنونم -  

 یسع. داخل رفتم و کردم قطع رو تماس خوش«  هم شما روز»  دنیشن از بعد

 نازگل با رو موضوع مشاوره از بعد  و کنم حفظ رو خودم آرامش کردم

. بذارم ونیدرم  

* * * 

 

  میزندگ از رو آذر شهیهم یبرا تونستمیم که یروز. دیرس  موعود روز باالخره

  کمک با خوشبختانه. ببرم لذت نازگل با  میزندگ  از راحت الیخ با و کنم رونیب

.  میشد حاضر نقشه  یاجرا یبرا و میگرفت  رو دوستاش از یکی یالیو  مسعود

  گهید. کردم چک رو وارید یرو ساعت و گذاشتم زیم یرو رو هاوان یل

 که  بودم گرفته استرس و بود  دهنم تو قلبم معروف قول  به. برسه دیبا هاستاالن 

 که بودم فکرها نیهم یتو. کنم  تحمل رو آذر هم باز و بشه خراب امنقشه  مبادا

  یرو. زدم رو در بازکردن یدکمه  و زدم یلبخند. شد بلند اف اف یصدا

 رهیخ در به  لبخند با و نشستم بود نهی شوم کنار که یای چوب متحرک یصندل

.شد وارد شنگول  و شاد یچهره با آذر و شد  باز در. شدم  

. بود شده نخود یاندازه  برات دلم ؟یخوب. زدلمیعز برهان یوا -  

: داد ادامه دلخور  

ام؟ یب  که ینداد امیپ  بهم زودتر چرا -  

. اومد طرفم به و انداخت کاناپه یدسته یرو رو شالش و  مانتو  

. کنم زتیسوپرا  خواستم -  



اثری از سمانه قباشی                                                                                        رمان بدون من جایی نرو                          

قانونی دارد هرگونه کپی پیگرد                                                                                                                             115 

  رو دستم اجبار  با. نشست پام یرو و گذاشت هامشونه  یرو رو هاشدستش

  چسبوند، شتریب بهم رو خودش و شد  جا به جا پام یرو. گذاشتم دستش یرو

. شد حبس نفسم که یجور  

. کنم  تحمل  رو تو یدور تونمی نم گهید م؟ یکن  یرسم رو مونینامزد یک عشقم، -  

.بدم انجامش دیبا دارم کار یسر  هی. یکن  صبر دیبا رو یروز چند هی -  

.کرد  زمزمه و گذاشت گردنم یتو رو سرش  

  یرو و میبر اتاق یتو هیکاف. میبش   محرم هم به میتونی م هم االن  نیهم اما -

... تخت  

.دمیپر حرفش نیب  

. کنم رو کار  نیا نخواه من  از االن نه -  

 یکار هر به دست داشتنت یبرا حاضرم. دارم دوستت که من برهان؟ چرا -

.شده زیلبر من صبر چون ،یکن کسرهی رو کار یتونی م هم االن نیهم. بزنم  

.داد  ادامه  و دیکش  بدنم به آروم رو دستش  

. هم بغل یتو لخت. میتخت یرو هم با گهید یقه یدق دو باش مطمئن -  

  حالت با رو هاشدست. کردیم بد رو حالم و خوردیم گردنم به هاشنفس 

  نخوام خودم تا  دونمیم . دادیم حرکت تنم یرو شدنم کیتحر قصد به یازننده 

. بکنه داریب رو من حس فرد اون اگه یحت کنم، یکار تونمی نم  

.یبش   بلند بهتره آذر-  

.دیپرس  نگران و شد متوقف دستش حرف نیا دنیشن با  

چرا؟  -  
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 تا  دادمیم مشروب  بهش کم هی قبلش  دیبا یول کنم؛ شروع رو نقشم  خواستمیم

  اشاره زیم  به. بود مسعود و دیسع یطرفندها از یکی هم نیا. بشه یعمل نقشم

: گفتم و کردم  

.کنم ییرایپذ ازت خوامیم -  

 و شد بلند پام یرو از عیسر. زد برق چشماش زیم یرو اتیمحتو  دنید با

: گفت زیم سمت رفتیم  که نطوریهم  

.یاالعاده فوق  تو. مشروبم اهل  یدونستیم کجا از عشقم یوا -  

.ندم بروز کردم  یسع یول حرفش؛ از کردم تعجب  

  حرکتم نیا دنید با. کردم مشروب از پر رو وانشیل  نصف و مینشست  مبل یرو

.کرد  اعتراض  

.کن شترش یب خورده هی  کمه، یلیخ. برهان -  

: گفتم تعجب با  

؟ ی مشروب اهل دوننیم اتخانواده  مگه -  

.زمیعز خورم،یم تو خاطر به فقط من نه وا -  

.باالست یلیخ دوزش چون. نشه بد حالت که یبخور کم  دیبا پس -  

  نکهیا یبرا. خورد قلب هی و گرفت دستم از یلی میب با. گرفتم  سمتش رو وانیل

:گفت تعجب با. خوردن به کردم شروع  و برداشتم تخمه عیسر نکنه شک  

؟ ی خورینم مگه وا -  

. خوردم یایب نکهی ا از قبل -  

.آهان -  
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 رو دستش و نشست پام یرو خورد رو مشروب یشهیش  نصف نکهیا  از بعد

:گفت  بود کرده خوش  جا هاشلب یرو  که  یلبخند با. کرد حلقه گردنم دور  

اتاقت؟ یتو یبری نم منو چرا عشقم، -  

.دیکش یم رو هاشحرف  

.ینی بب یبخوا که نداره یزیچ اتافم -  

.دیبرچ لب  

...تختت یرو بخوابم، شتیپ خامیم . نمیبب  خامینم نه، -  

 بود، مست چون. کرد دنیخند به شروع کنه، کامل رو حرفش نکهی ا از قبل

  مبل یرو و کردم بلندش پام یرو از عیسر. کنمیم کاریچ دارم دونستینم

. دادم امیپ  دیسع به. انداختمش  

.« شهیم هوشی ب داره. شد تموم من »کار  

.داد امیپ  بعد قهیدق دو  

.« اومدم. »حله  

  آروم چشمش. کردم بود  افتاده لش  مبل  یرو که یآذر به ینگاه و زدم یلبخند

 برداشتم رو لمیوسا شدم مطمئن رفتنش  خواب از یوقت. شدیم بسته داشت آروم

. رونیب  زدم الیو از و  

 

* * * 

 

 سرخ  یافهیق به. اومدم رونیب  اتاق از وحشت با. دمیپر متر دو بابا داد یصدا با

.برخوردم بود رهیخ من به  تیعصبان با که بابا  



اثری از سمانه قباشی                                                                                        رمان بدون من جایی نرو                          

قانونی دارد هرگونه کپی پیگرد                                                                                                                             118 

افتاده؟  یاتفاق بابا؟ شده یچ -  

  دستش یتو که تلفن به ینگاه. زدیم نفس  نفس و کردیم  نگاه بهم حرف بدون

.دیغر. گرفته امنقشه که شدم متوجه  تازه. انداختم بود گرفته  

؟ یبری م رو رمردیپ  منه یآبرو چرا بگو  ؟یکرد یغلط چه بگو زود -  

...من.  خوامینم   رو آذر گفتم که  من من، پدر -  

: گفت بلند یصدا با حرفم وسط  

 چه گفت  زد، زنگ من به پدرش االن. یخاینم رو آذر که یکرد جای ب تو -

. یکرد یغلط  

 نازگل و من  راه به راه تا کردم رو کارن یا  فقط. خوامینم رو آذر من جان بابا -

. بابا  ینیبی نم رو من که یزد نهیس  به  رو آذر سنگ بس از. نکنه دیتحد رو

 آخه. گذرهیم یچ با روزهام که یدیند رو پشتتم از خونتم، از پسرتم، که یمن

  و من سر از دست چرا اره؟یم در رو اشکش  آذر که داره یگناه چه دختر اون

 زخم که یمن ن؟یبد  جلوه مقصر رو  من  یخوایم چرا داره؟ی برنم  میزندگ

  از دیبگ  اشخانواده  و آذر به بابا کنم یم  خواهش. فمیکث  یباز نیا یخورده

. رهیگی نم سر وصلت  

 با کردم یسع تونستم که ییجا تا یول گرفت؛ی م  اوج داشت صدام کم کم

. کنم قانعش یکمتر یصدا تن و شتریب  متیمال  

 به  رو اومده کجا از ستین معلوم که یدختر چرا بگو فقط. نداره  یربط من به -

؟ یدیم  حیترج میشناس یم که یآذر  

 یاعالقه یول شد؛ تموم زود یلیخ که بود  یبچگ هوس هی من یبرا آذر چون -

.فهی توص قابل ریغ دارم نازگل به نسبت که  

: گفت و زد یپوزخند  



اثری از سمانه قباشی                                                                                        رمان بدون من جایی نرو                          

قانونی دارد هرگونه کپی پیگرد                                                                                                                             119 

 از حاال نیهم. بدم حیترج آذر یخانواده  به رو دختر اون که نخواه من از -

.باشم داشته تو  مثل یپسر خوامی نم. برنگرد هم گهید و برو من یخونه   

: گفتم و دادم تکون رو سرم  

. دیش یم  مونیپش  مطمئنم یول رم؛یم من چشم، -  

  یتو رو لمیوسا و اتاقم یتو برگشتم باشم بابا از یجواب منتظر که نیا  بدون

  در. زدم رونیب  خونه از بود تنم که یلباس  همون با. ختمیر میمسافرت یدست فیک

  نگران یصدا با. انداختم عقب یصندل یرو رو فیک و کردم باز رو نیماش 

.برگشتم عقب به مامان  

؟یریم یدار کجا برهان؟ شده یچ -  

: گفتم مامان به  رو. انداختم بود شده رهیخ من به تعجب با که یهاد به ینگاه هی  

.امخونه رمیم. جان مامان ستین یزیچ -  

آخه؟ شده یچ! وا -  

  هوا داخل دیبر. ستین  یمهم زیچ جان مامان نباش نگران. شد بحثم بابا با -

.سرده  

: گفت یول نشد  یراض نکهیا با  

.برگرد زود یول باشه؛ -  

:گفتم در بستن نیح. نشستم فرمون پشت و زدم یپوزخند  

.گردمیبرم چشم بشه،  یراض بابا اگه -  

:گفت اخم با و انداخت در یتو  دیکل مامان  

.نخور هم رو رونیب یهاآشغال. باش  خودتم مواظب. سالمت به برو -  
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 یتلخ لبخند. بود فودها فست و رستوران یغذا رونیب یهاآشغال  از منظورش

: گفتم و زدم  

.خدافظ.  چشم -  

 حاالها  حاال دونستمیم. گردمیبرنم  زود دونستمیم. آوردم در حرکت به رو نیماش 

 هم قهیدق هی هنوز. بکشم رو نداشتنشون حسرت و باشم دور امخانواده  از دیبا

  که آخ. کردمیم درک رو نازگل داشتم تازه. بودم شده دلتنگشون که بود نگذشته

.  انداختم ینگاه نیماش   یتو یتالیجید ساعت به. بود شده تنگ براش دلم قدرچه

  برداشتم رو میگوش . بود نشده هم شیش  ساعت  اما بود؛ شده کیتار هوا نکهیا با

. نوشتم نازگل یبرا و  

رون؟« یب میبر هم با یا یب امشب شهیم  زدلم؟یعز یخوب.  »سالم  

. داد رو جوابم عیسر چون بود دهی خواب شیگوش  یرو انگار  

.« رونیب امیب  ترسمیم راستش ؟یخوب تو یمرس . عاقاهه  »سالم  

؟« یچ یبرا »چرا؟  

.«آذر »بخاطر  

.آذر دست از اوف  

.« شهیم سردتر داره هوا چون یبپوش  گرم لباس نره ادتی. نباش آذر »نگران  

  سر. برم  رونیب  خونه از و رمیبگ یاقهی دق ده دوش هی تونستم فقط. خونه دمیرس 

. شدم ادهیپ نیماش  از و کردم پارک روشروبه  افتاد، یفروش  طال به چشمم راه

 رو انگشترهاش خواستم بود اونجا که  یخانم یفروشنده از شدم وارد یوقت

. گذاشت جلوم یاشهیش  زیم یرو رو هاحلقه ینیس  ییخوشرو با. بده نشونم

 یوقت فروشنده. کنم انتخاب رو کدومش دونستمینم  و بودم شده جیگ یحساب

 رو انگشتر خودش یقهیسل به تا خواست اجازه من از دید رو من یسردرگم
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  بعد. کردم قبول رو درخواستش خواسته خدا از و  نداشتم یاچاره. کنه انتخاب

 از  بعد و برداشتم هم فیظر دستبند هی فروشنده یقه یسل  به انگشتر انتخاب از

  تا گذاشتم  داشبرد یتو رو پاکت. اومدم  رونیب یطالفروش  از کردنش حساب 

 نازگل یخونه سمت سرعت به. کنم زیسوپرا رو نازگل مناسب سرفرصت

 با اشهمه  اما دم؛یکش یم نقشه داشتم ذهنم یتو که بود یوقت چند. کردم حرکت

 فونیآ دکمه. شدم ادهیپ نیماش  از و کردم توقف در یجلو. شدمیم مواجه شکست

.خورد گوشم  به نشیدلنش  یصدا و فشردم رو  

بله؟  -  

.شد هول انگار. نهی بب رو من تا ستادمیا فونیآ یجلو  

.داخل ایب سالم عه -  

 بارم  نیاول. شدم اطیح وارد زد که رو در . گرفت خندم زدنش حرف لحن از

  نطوریهم . بود درخت و گل از پر اطشیح. ذاشتمیم  اطیح داخل رو پام که بود

  یچادر انسالیم خانم هی و شد باز عمارت در زدمیم  دید رو اطیح داشتم که

: گفتم و انداختم نییپا رو سرم لبش یرو لبخند با. اومد رونیب  

. خانوم حاج  سالم -  

؟ یاومد نازگل دنبال. یاومد خوش.  پسرم سالم -  

. بله -  

. نشده آماده  هنوز نازگل باال ایب -  

  با و شدم خونه وارد. رفتم باال هاپله   از و کردم زمزمه یممنون« »  لب ریز

.نشستم ییطال ی سلطنت یهامبل  یرو خانم حاج تعارف  

  از رو نازگل یصدا کرد  ییرایپذ یحساب خانم نیپرو که ساعت ربع از بعد

.دمیشن  سرم پشت  
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.یشد معطل دیببخش  سالم -  

: گفتم و زدم یلبخند  

.شد االن که بشم مزاحم شب بود قرار نداره، اشکال ؟یخوب سالم -  

  رونیب  خونه از خانم نیپرو از گرفتن اجازه از بعد و شدم بلند مبل یرو از

  شینما  به رو اشگونه  چال که لبخندش با کردم، باز براش رو در. میاومد 

:گفتم طنتیش  با شدم  سوار که نیا  از بعد. شد سوار ذاشتیم  

. کنم ارتیز رو شما روز چند بعد تونستم  باالخره خانوووم خوشگل خوب، -

!شه؟یم  تنگ شما یبرا تییآقا  دل یگینم  

:گفت و کرد یاینخود یخنده   

.بود الزم شما یبرا یدلتنگ نیا -  

چرا؟  عههه -  

  به اتعالقه که فهممیم یبش  دلتنگم و  ینیبب  رو من کمتر چقدر هر که چون -

.ستین ترحم یرو از ای هوس با من  

 رو فکرش تونستمینم  اصال. کردیم فکر درموردم ینطوری ا که شدینم  باورم

  فکر نیا که دادم انجام یکار چه ای رفتم اشتباه رو راه یکجا دونستمینم . بکنم

  رو حرفش کردمیم یسع من و گذشت سکوت یتو یاقهیدق چند. ذهنشه یتو

. کنم هضم  

. کردم ناراحتت که دیببخش  -  

. دادیم یشرمندگ یبو حرفش  

 ای ترحم چیه. کنم روشن برات رو موضوع  نیا  خوامیم اما  نداره؛ یاشکال -

  من. نکن شک خودت به امعالقه به وقت چیه. ستین من سمت از یهوس 
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  پس. کنمیم انتخاب تورو کنم یزندگ هم بار هزار اگه یحت. نازگل دارم دوستت

. کن دور خودت از رو حس نیا  

 متوجه نکهی ا از قبل. میشد ادهیپ نیماش   از و کردم پارک رستوران یرو به رو

 رستوران تم. میشد وارد هم یشونه به  شونه و برداشتم رو حلقه یجعبه بشه

  رو رستوران از قسمت هی. بود یکاربن یآب و یخاکستر یهارنگ  از یبی ترک

  ایدر وسط انگار. بود یرنگ یهایماه از پر که داشت قرار گذاشته ومی آکوار

.دیپرس   و اومد طرفمون به گارسون. یبود  

د؟ یداشت رزرو زیم . دیاومد خوش سالم -  

.کدل ین  نام به بودم  کرده رزرو قبال   بله -  

  به رو ما شدنش دییتا از بعد. کرد سرج  رو اسمم بود  دستش یتو که  یتبلت یتو

 با نمی بش  زیم پشت نکهی ا از قبل. کرد تیهدا  بودم کرده رزرو که یزیم

 با گهید گارسون هی. کرد دییتا و زد یلبخند . گذاشتم  ونیم رو امنقشه گارسون

 نشستم زیم پشت. گذاشت رومونروبه  رو منوها و  اومد طرفمون به  غذا یمنو

 غذا سفارش از بعد. کرد باز رو جلوش یمنو هم نازگل. کردم باز رو منو و

.دادم هیتک یصندل  یپشت به. رفتن و بردن رو منوها  

ه؟ یچ نجای ا به راجب نظرت -  

 داشت ومیآکوار  یتو که ینور انعکاس. بود شده میآکوار یتو یهایماه محو

. بود افتاده  صورتش یرو  

 نیا تا برم یسنت یهارستوران  دمیم حیترج اما  ه؛یعال اتقهیسل. خوشگله یلیخ -

. یمدل  

چرا؟  -  

. خوردن غذا از  یبرینم لذت ینطوریا . یبخور غذا باکالس دیبا همش چون -

. یبخور غذا یتونیم ترراحت یباش  یستن رستوران یتو اگه  
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. دمیخند گلو یتو صحبتش لحن از  

  رستوران بردمتی م  وگرنه ادیم خوشت یسنت  یجاها از نقدری ا  دونستمینم  -

.نباش نگران  برمتیم هم اونجا البته. دوستم  

. شد رهیخ هایماه  به باز و دیکش   جلوتر رو شالش لبخند با  

.ترنجذاب برات من از هایماه کنمیم احساس -  

: گفت و دیخند  

! شد؟ شیحسود مونیی آقا االن -  

.صد در صد -  

. رفتن و دنیچ زیم یرو نظم و دقت با آوردن، رو غذامون قهیدق چند از بعد

:گفتم میخوردیم  رو غذامون که طورن یهم  

. کنم یزندگ  خودم یخونه  بعد به امروز از قراره -  

.دیپرس  تعجب و ینگران با  

؟ یرینم پدرت یخونه  مگه چرا؟ -  

.خوردم آب از قلپ هی  

.بردارن من سر از دست خوانیم یک دونمینم. آذر سر شد بحثمون بابام با. نه -  

ن؟ یکن  ازدواج هم با آذر و تو خوانیم زور به یعنی -  

. داد ادامه نازگل. دادم تکون رو سرم و خوردم رو بشقابم اتیمحتو از قاشق هی  

اونجا؟  یر ینم  نیهم یبرا. ستین  که یزور وا -  

.ن ییپا انیب طونیش  خر از یوقت تا. آره -  

. ستین مردن جز یزیچ آذر با یزندگ که یکن  قانعشون بهتره یول -  
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: گفتم و زدم یپوزخند  

  نیا به بخور رو غذات. شدیم قانع پارسال  بود اگه. ستین های راحت نیهم به -

. کنمیم حلش خودم نکن، فکر  زهایچ  

 یاسترس . تونستمینم من اما خورد؛ رو غذاش  یمونده یباق و داد تکون رو سرش

.  نکنه قبولم نازگل  که دمیترس یم. بره  نییپا گلوم از یزیچ ذاشتینم  داشتم که

 شدم منتظر و خوردم رو اول قاشق. آوردن  دسر برامون شد تموم  که غذامون

. شد رهیخ ومی اکوار به و خورد رو دسرش از یکم  نازگل. بشه یعمل امنقشه که

  بنر و شد کینزد  دستش یتو بنر هی با غواص هی ومی اکوار یتو بعد قهیدق چند

.بود نوشته  بنر یرو. گرفت  نازگل یجلو رو  

؟« یکنی م ازدواج من »با  

 مرتبه چند. موند باز دهنش و بود شده گرد شوکه و تعجب از نازگل یچشما

  یرو از و برداشتم  کتم یرو از رو انگشتر یجعبه. شد رهیخ من  به و زد پلک

. زدم زانو نازگل یجلو و کردم باز رو جعبه در. شدم بلند یصندل  

؟ ی کنیم  ازدواج من با نازگل -  

: گفت و شد بلند شیصندل  یرو از  

. کنمی م ازدواج بله -  

 سوت و دست یصدا. کردم دستش و آوردم رونیب جاش از رو حلقه باز شین با

 کارم نیا با. ببوسم رو دستش یرو و بشم زده جانیه بود شده باعث اطرافمون

. گفتن نفر چند  

. لیزل زن -  

!نشسته؟ نجای ا مجرد نیگینم  -  

. دادا یکرد مونله  -  
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:گفت آروم و نشست زیم پشت انداخته گل یهالپ  و خنده با نازگل  

. یکن ازدواج درخواست من از  االن هم اون نجای ا نداشتم انتظار اصال   -  

.امی نیشب یپ قابل که بودم گفته قبال   -  

  های ماه نازگل اصرار به نکهیا  از بعد.  خورد رو دسرش یادامه  و زد یلبخند

 دل ها یماه  از نازگل باالخره. کردم  حساب رو غذا ینه یهز میکرد تماشا رو

:گفتم مینشست نیماش  یتو  یوقت. میاومد رونیب رستوران از و کند  

. بکنم ازت یدرخواست هی خوامیم -  

.دیپرس  یکنجکاو با  

!؟یدرخواست چه -  

. گذاشتم دنده یرو و گرفتم رو دستش  

  من بابا که یروز تا یول ام؛یب یخاستگار یبرا یبد اجازه اگه خوامی م ازت -

.امیب امخانواده  بدون دیبا کنه قبول رو  

  ایدن نیا  به و کردن بزرگ رو تو هااون. هست یحرمت یب نیا اما ام؛متوجه -

.یبد انجام رو مراسمات نیا هااون  بدون ستین صالح. آوردن  

:گفتم کالفه  

.کنم تحمل رو نداشتنت تونمی نم. کنم صبر تونمی نم اما -  

. کن شیرسم کرد قبولت پدرت که بعد. ایب فعال پس -  

 نه بگه  یوقت داره پا هی بابا مرغ دونستمیم. نزدم یحرف و دادم تکون رو سرم

 نازگل رسوندن از بعد. کنه  شیراض تا  بخوام مامان از بودم مجبور. نه  یعنی

 مامان به که دادم امیپ یهاد به و برداشتم رو میگوش  شدم، خونه کینزد یوقت

.بده  نشون  



اثری از سمانه قباشی                                                                                        رمان بدون من جایی نرو                          

قانونی دارد هرگونه کپی پیگرد                                                                                                                             127 

.« بده نشون مامان یبرا فرستمیم  که رو امیپ نی»ا  

.«»باشه  

.« خوامیم که یدختر یخواستگار میبر تا کن یراض رو »بابا  

  نگیپارک  وارد و انداختم کنارم یصندل  یرو رو یگوش  کردنش ارسال از بعد

 مامان سی و زدمیم  رو ریدزدگ و شدمیم اده یپ نیماش   از که طورنیهم. شدم خونه

.کردمیم  گوش رو  

. کنمیم صحبت باهاش خودم شد که آروم. هیعصب  بابات االن پسرم، »برهان،

 اشخانواده  ستین معلوم که یدختر یخاستگار میبر نشناخته  و دهیند  شهینم

.« انیک  

  وارد. اول ینقطه  سر رهیم باز گفتم  براش نازگل از همه نیا من! هوف

:گفتم و  گرفتم  رو سیو یدکمه شدم، آسانسور  

 خودم اصال  . کردم فیتعر  شما یبرا نازگل از بار صد که من من، مادر آخه -

. مین یب یم رو نازگل میر یم هم با دنبالت امیم فردا  

.بده مامان نشون تا فرستادم یهاد یبرا  رو سیو  

 

* * * 

 

 از آشفته وضع و سر با. شدم داریب خواب  از  زنگ یصدا با  بعد روز صبح

 با که کردم باز رو در و رسوندم در به رو خودم کشون  کشون و کندم دل تخت

: گفتم گرفته یصدا با. شدم مواجه نازگل یشده شوکه یچهره  

 که شده یچ صبح وقت نیا. خواستمی م یا گهید زیچ خدا از کاش. هوم -

؟ ی اومد  
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. گمیم  بهت داخل امیب  امم -  

. کن بوس رو عمو عمو، بغل ایب  اول -  

: گفت و دیخند  

. عقب برو پررو -  

: گفت داخل ومدیم که طور ن یهم. رفتم عقب و دمیخند گلو یتو  

.بپوش یزیچ هی حداقل -  

بخوره؟ سرما تییعاقا یترس ی م چرا؟ -  

. شد سرخ خجالت از لپش  

.من بخورم رو خجالتت ژان ژان -  

 با. گذاشتم سرش پشت  مبل یپشت یرو  رو دستم و نشستم مبل یرو کنارش

  ادامه کارم به الیخی ب. بود شده تند هاشنفس . دمیکش یم  بازوش یرو انگشتم

: گفت شدیم اتاقم وارد که طورن یهم و شد بلند کنارم از که دادم  

.یکرد کم رو پروعه یچ هر یرو که تو -  

:گفت یحرص که دمیخند  

  لخت ستبسته گوشش و چشم که یدختر یجلو بودم تو یجا من. یبخند دمیبا -

.گشتمی نم  

 شده قفل هم یتو هاشاخم  و بود دستش یتو شرتیت  هی. اومد رونیب اتاقم از

 ونی زیتلو  به رو نگاهش و نشست من  از دور روم، انداخت رو شرتی ت. بود

 کالفه. بهش چسبوندم رو خودم دوباره و دمیپوش  رو شرتیت. دوخت خاموش

:گفت  

. ور اون برو نکن عه -  
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.کردم  زمزمه گوشش کنار و کردم  نوازش رو صورتش دستم پشت با  

  از قبل خوامیم ازت. کنمی م یزود به اما نکردم؛ یکار  هنوز. هومممم -

. زهیبر ترست ازدواجمون  

.کردم روشن رو ونیزیتلو  و شدم جدا ازش  

. ینخور ادیز باشه ادتی فقط یبخور دمیم هست قرص یسر هی -  

  پخش یقیموس  داشت که دمیرس  یکانال به. کردمیم رد یکی یکی رو هاکانال 

 رو کنترل خونهیم قشنگ دمید یوقت و کردم توجه آهنگ متن به کم هی. کردیم

  یتو که بود شده باعث و بود یقشنگ  آهنگ. گذاشتم جلوم یاشهیش  زیم یرو

  من به یکم و گذاشت امشونه یرو رو سرش  نازگل. میبش   غرق صداش آرامش

. کردم کشینزد  خودم به شتریب و  حلقه کمرش دور رو دستم. شد کینزد  

ستین یچکیه یچشما تو که داره یارامش  »چشات  

ستین یچکیه یجا من جز به قلبت یتو که دونمیم  

غم  از کنهیم  دورم که داره یارامش  چشات   

کم  کم شمیم عاشق دارم گهیم بهم یاحساس  هی  

یدیبخش  یخوشبخت بهم ارومت یچشما با تو  

ی دیم  منم ادی یدار رو یخوب و یخوب خودت  

یداد نشون و عشق بهم نتیریش  لبخند با تو  

یداد تکون دست من واسه که بودم تو هیا یرو یتو  

اهامیرو کل تو یخوام،باش یم  یخوب تو بس از  

فرداهام دیام یتو،باش  با رمیبگ جون تا  

شمی م نگات بنده پا که داره یارامش  چشات   
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شمیم مات و  شیک دوباره چشمات یباز تو  نیبب  

کن  یاسمون نگاهت با مویزندگ  و  بمون  

کن یمهربون  و  بمون باش من عاشق و  بمون  

یدیبخش  یخوشبخت بهم ارومت یچشما با تو  

ی دیم  منم ادی یدار رو یخوب و یخوب خودت  

یداد نشون و عشق بهم نتیریش  لبخند با تو  

یداد تکون دست من واسه که بودم تو هیا یرو یتو  

اهامیرو کل تو یخوام،باش یم  یخوب تو بس از  

.« فرداهام دیام یتو،باش  با رمیبگ جون تا  

:گفت  آهنگ شدن تموم از بعد  

. روستامون یببر رو من خوامیم ازت -  

.دمیپرس  و دادم تکون رو سزم  

. کنه یزیآبرور بخواد ترسمیم! اونجا؟ یش ینم تیاذ -  

. نمینب  رو اون دوارمیام. دونمینم  -  

  بوس هی ترک ینزد ایب حاال. رسمیم رو حسابش خودم اومد اگه  نباش نگران -

.نمی بب بده  

. دیچسب بهم شتریب و گذاشت لبم یرو رو لبش. کینزد  آورد رو سرش و دیخند

. کنم عقد رو نازگل شدمیم  مجبور من  و ادیب نکنه قبول بابا نکهی ا از  دمیترس یم

  دمیرس یم باور نیا به داشتم گهید. گذشت  خوش یلیخ نازگل  بودن با روز اون

. بود کار نیبهتر داشتم دوستش عاشقانه که یکس  نازگل با  ازدواج که  
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* * * 

 

  رو بود  زیم یرو پرونده یچ هر و گذاشتم زیم یرو رو هامدست تیعصبان با

  نگاه و شد اتاق  وارد یصولت خانم هاپرونده  افتادن یصدا با. کردم پرت

.دیپرس  پته تته با. دوخت من به رو اشده یترس   

!خوبه؟ حالتون... حا.. دکتر یآقا.. آق -  

: گفتم زنان عربده  

. باشه خودت کار یتو سرت. رونیب  برو  اتاق از گمشو. ستمین خوب نه -  

  که بخوره واری د به صورت با بود ک ی نزد و  رونیب  دیدود ترس  از خدا بنده

  که زدینم تلفن پشت رو حرف اون مامان اگه. کرد جور و جمع رو خودش زود

  ومدنی م که  ینیمراجع داشتم یخورد اعصاب بدون االن کرده ترد رو من بابا

 به دیبا هم خودم کننیم فکر همشون االن. کردمیم درمان رو مشاوره یبرا

  یرو ستادنیا توان. سست  پاهام و شد ل ی تبد بغض به تمی عصبان. برم مارستانیت

 باش رو من. دادم ماساژ رو میشون یپ  و نشستم یصندل یرو. نداشتم رو پاهام

  و داره دوست ترشبزرگ پسر عنوان به رو من بابام حداقل کردمیم فکر

  میزندگ و خودم پس از ییتنها دیبا کهن یا  مثل. کارم از کنهیم یپوش چشم

  مشاوره به یازین  گهید نازگل. بود نازگل به دنیرس  هم کارم  نیاول. اومدمی برم

  اون از نازگل به فکر با. بود خوب یلیخ شیروح حال خداروشکر و نداشت

. خوردم رو اشهمه  و ختمیر خودم یبرا  آب وانی ل هی. اومدم رونیب هوا و حال

  ادیب تا گفتم یصولت خانم به و  برداشتم رو یگوش  شد بهتر حالم یوقت

  ترس با قهیدق دو از  بعد. کنه جمع رو شدن پراکنده نیزم یرو که ییهاپرونده 

.  کردی نم بلند رو سرش ترس از. کردن جمع به کرد شروع و شد وارد لرز و

  یهابرگه  نکهیا  از بعد. دید یم یعصب همه نیا  رو من بود بار نیاول  داشت، حق

  هی با داد قرار مخصوصشون یپرونده  یتو کرد چک یکی یکی رو مارهایب
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 و دیسع و شد  باز در  ساعت ربع از  بعد. رفت رونیب  اتاق از یعذرخواه

.شدن وارد صدا و سر با مسعود  

.یانداخت راه خاک و گرد یحساب میدیشن. یعصبان یآقا جناب به به -  

. دکتر جناب بود دیبع شما از -  

. دمیپرس  گرفته یصدا با  

داد؟  خبر شما به یک -  

:گفت و انداخت  مبل یرو رو خودش مسعود  

 ترس از یصولت خانم میاومد هم یوقت. بود شده تنگ  برات دلمون تو جون -

. شدیم الزم شلوار داشت  

: گفتم و زدم یپوزخند  

. گفته اون پس -  

  و نیچند قیرف هم با ما خره م؟یابه یغر ما مگه هم بعدش بگه؟ یک نگه اون -

.میاساله چند  

.دیپر حرفش وسط دیسع  

.گلستان گرمابه قیرف همون -  

. داد ادامه  و داد تکون رو سرش مسعود  

. یکرد داغ یطورنیا یچ سر ه؟یچ انیجر کن فیتعر نیبش  پس. همون آره -  

: گفتم خورده گره یروها  

.زد زنگ االن مامانم -  

 رهیخ بهم یحرف چیه بدون و کردن زیر رو هاشونچشم یکنجکاو با جفتشون

. دادم ادامه دمید رو دنشونیفهم اقیاشت یوقت. شدن  
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.ندارم ییجا شونیزندگ  یتو فهموند بهم میمستق ریغ -  

.گفتن هم با دو هر  

!؟یچ -  

: گفتم پوزخند با و بردم  فرو شونمیپر  یموها یتو رو دستم  

 نیتری می صم دختر از ترمهم  براشون من که یاخانواده  از شدم طرد  آره، -

. بودم دوستش  

:گفت رتیح با دیسع  

دادن؟  حیترج رو کردیم  دتونیتحد  راه به راه که یآذر هااون  یعنی -  

  یوا و گرفت دستش یتو رو سرش د یسع. دادم تکون  دییتا یمعنا به رو سرم

 پر  رتیح و تیعصبان  از همچنان که مسعود به. شد بلند  مبل یرو از کنان یوا

 اصال  . شدم رهیخ جلوم زیم  به و گرفتم ازش رو نگاهم. انداختم ینگاه  بود،

  بودم امخانواده  عاشق که یمن. ننی بب طیشرا نیا  یتو رو من دوستام خواستمی نم

  یب سوال هزارتا سرم یتو. بردمیم گور به رو داشتنشون حسرت دیبا االن

  هی تونستمی نم عنوان چیه به دونستمیم. کنم کاریچ دیبا  دونستمینم  و بود جواب

 و شدم بلند زمیم  پشت یصندل یرو  از پس بدم مشاوره یکس   به رو امروز

  عرض و طول و کردیم  یوا یوا همچنان که دیسع  به رو. برداشتم رو لمیوسا

: گفتم رفتیم راه رو اتاق  

.خودت  خونه برو یکن  یوا یوا یخوایم  اگه -  

. انداخت دستم یتو  لیوسا به نگاه هی  و کرد بلند رو سرش  

؟ یریم کجا -  

  مشاوره به شتریب خودم. بدم مشاوره یکس  به حالم نیا با تونمی نم. خونه رمیم -

. دادن مشاوره تا دارم ازین  
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.داد تکون رو سرش  

. باش خودت مواظب. خب یلیخ -  

: گفتم  یصولت خانم به رو. میزد رونی ب اتاق از سه هر و دادم تکون رو سرم  

.خوش  روز. دیکن  کنسل رو امروز یقرارها -  

  رو خودم و شدم  خارج مطب از عیسر باشم جانبش از یحرف منتظر نکهیا  بدون

. رسوندم نمیماش  به  

 

* * * 

 

 

 نشون هم یقشنگ لمیف هی! پوف. کردمیم  عوض رو ونی تلوز یهاشبکه کنترل با

.  رفتمینم هم مطب که بود یروز چند و بود رفته سر شدت به امحوصله . دهینم

 کنارم رو کنترل. بود شونیپر و آشفته وضعم و سر و بودم شده کسل شدت به

 رو  میگوش   و کردم مزه مزه یکم رو ام قهوه . برداشتم رو امقهوه  ماگ و  انداختم

  اسم یرو. شدم تلفنم نیمخاطب  وارد و زدم رو صفحه قفل. برداشتم زیم یرو از

  به که نطوری هم و گذاشتم بلندگو یرو. گرفتم  رو اششماره  و کردم مکث نازگل

 بوق چهار سه از بعد. خوردم رو ام  قهوه یادامه  دادمیم  گوش بوق یصدا

. کنه خوش جا لبم یرو لبخند شد باعث و شد پخش خونه کل صداش  

!جانم؟ -  

.خانووومم بخورم جونتو اوف -  

.شد بلند یگوش  پشت از زشیر یخنده   
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! ؟یبگ رو نیهمم  یزد زنگ -  

  شی آزما نوبت یکن آماده رو خودت هفته آخر یبرا بگم زدم زنگ زمیعز نه -

. میدار  

.دیپرس  و کرد یای طوالن مکث  

  بذار حداقل. یکنیم عجله یلیخ یدار کنمیم احساس برهان  ست؟ین زود یلیخ -

.ششونیپ یبرگرد تو بشه یراض پدرت  

:گفتم و دمیکش  یپوف  

. ندارم رو تو یدور طاقت من. شهیم یطوالن  ییجدا نیا  داره تازه زمیعز نه -

  خونم به االن من یبابا. کنمیم کنترل رو خودم دارم یلیخ هم االن نیهم تا

 حال کن درک لطفا  . خونه برسونمش و برم یهاد دنبال ذارهینم یحت ستتشنه

.من عشق رو من  

.دیکش   یقیعم نفس  

 پدرم از رو من اونجا تو و روستامون  برگردم  تونمیم  من نظرت به پس باشه -

؟ یکن ی خاستگار  

. روستاتون رسونمتیم  صبح فردا نیهم خودم. نه که چرا -  

!  کنم  جبران تورو یخوب نیا یچطور دونمینم . یخوب یلیخ تو برهان یمرس  -

. یداد بهم رو ناب حس نیا هم یکرد خوب رو حالم هم  

 برو االن خب. هیلیخ خودش یش ی م امخونه  خانوم که  نیهم ووونههههید -

  میفت یم راه 6 ساعت صبح فردا کن  آماده رو شهیم الزمت اونجا که یلیوسا

.یخانم  

.بندمیم  رو چمدونم االن من پس باشه -  

.فعال  . باش خودت مواظب. که فداتم -  
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.فعال  .  چشم -  

 تا رفتم حموم طرف به  و گذاشتم زیم یرو رو ماگم شد قطع تماس نکهیا  از بعد

  نیا دنید با  نازگل مطمئنم چون. بدم سامون و سر رو صورتم و سر کم هی

 من با ازدواج از شده چرب و خیس  یسمت به کدوم هر که ییموها و شیر

  دست به یچیق ییروشو یجلو و کندم یکی یکی هامولباس . شهیم  منصرف

  یتو خودم به ینگاه شد تموم کارم یوقت. صورتم و سر یموها جون به افتادم

  میتنظ  رو آب و رفتم دوش ریز نداره یمشکل شدم مطمئن یوقت. انداختم نهیی آ

.کردم  

 

«قهیدق 5:48 ساعت بعد روز »صبح  

 

 یجلو رو نیماش . ارمیب  گرم لباس خودم با شدم مجبور که بود سرد نقدریا  هوا

  فونیآ یدکمه . شدم ادهیپ نیماش  از شرتمیسو  برداشتن از بعد و کردم پارک در

 و شد باز در هیثان چند از  بعد. نییپا ادیب  نازگل تا دادم هیتک نیماش  به و زدم رو

 سالم از  بعد. اومد رونیب  خونه از کیکوچ چمدون هی و بزرگ سبد هی با نازگل

 یاازه یخم نازگل. گذاشتم  میصندل پشت و گرفتم ازش رو سبد یاحوالپرس  و

: گفت و دیکش   

بخوابم؟  من نداره اشکال -  

! ؟یدینخواب شبید مگه چرا؟ -  

.بودم داریب  صبح تا نه -  

: گفتم و میشد سوار  

؟ یبود داریب  صبح تا اون بخاطر -  
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:گفت  و کرد یکوتاه مکث  

. بندازه راه یزیآبرور ترسمیم. هوم -  

.گرفتم رو  دستش و درآوردم حرکت به رو نیماش   

  به دیبا چون. روز دو فوقش فوق. میبمون اونجا ادیز میخاینم ما. نباش نگران -

.برسم هم مطب  

  دستش که نطوری هم. داد روشروبه  به  رو نگرانش نگاه و داد تکون رو سرش

.کردم انتخاب رو یمیمال  آهنگ و کردم روشن رو ضبط بود دستم یتو  

ست ین خودم دست »عاشقتم  

دارم  دوس حالو نیا  

محاله که اونقد عاشقم  

بردارم  تو از دست  

من ی اندازه به هنوز ،یکس  فهمه ینم رو تو آخه  

بزن حرفاتو و بمون  من، تازه ی بهونه  

بشکن  و سکوت  

نفسات آروم حس صدات، هیثان  هیثان  

نباشم وونهید که  ذاره ینم باره نیاول  مثل  

شدم  تو  لبخند شکل خودم، به تو از رسم یم  

اشمیوونگ ید و یشونیپر و عشق نیا قرار یب  

نفسات آروم حس صدات، هیثان  هیثان  

نباشم وونهید که  ذاره ینم باره نیاول  مثل  
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شدم  تو  لبخند شکل خودم، به تو از رسم یم  

اشم«یوونگ ید و یشونیپر و عشق نیا قرار یب  

 

 گردنم  به گرمش یهانفس. بست رو هاشچشم و گذاشت امشونه یرو رو سرش

. بشم ترداغ  لحظه هر شدیم  باعث و خوردیم  

 

رهیدلگ  ا،یدن که ییروزا تو دارم رو »تو  

ره یم یم یدور و یدلتنگ حس و یایم  

ره یگ  یم رو ایدن  قلبت یقیموس   تمیر و یایم  

نفسات آروم حس صدات، هیثان  هیثان  

نباشم وونهید که  ذاره ینم باره نیاول  مثل  

شدم  تو  لبخند شکل خودم، به تو از رسم یم  

اشمیوونگ ید و یشونیپر و عشق نیا قرار یب  

نفسات آروم حس صدات، هیثان  هیثان  

نباشم وونهید که  ذاره ینم باره نیاول  مثل  

شدم  تو  لبخند شکل خودم، به تو از رسم یم  

اشم«یوونگ ید و یشونیپر و عشق نیا قرار یب  

 

 تمرکز شتریب  میرانندگ یرو کردم یسع و فشردم دستم یتو ترمحکم رو دستش

. دمیرس ینم  یاجه ینت به کردمیم یسع چقدر هر نازگل یهانفس  با اما باشم؛ داشته
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 تا دادم نییپا رو شهیش  یکم. رفت هزار یرو قلبم  ضربان و شد سست پاهام

.ندم نازگل و خودم  دست یکار جاده وسط  

 مردم که یلر یبامزه یهالباس . میدیرس  نورآباد به ساعت سه حدود از بعد

 ینگاه  نازگل به. نشوند لبم یرو یآرامشبخش  لبخند بودن  دهیپوش  نورآباد

 از زده خی دست. کردیم نگاه رو اطراف نیماش  رونیب به  ترس با. انداختم

 ترس. شد رهیخ بهم گرما حس با که  فشردم گرمم یهادست یتو رو ترسش

. کرد لونه نگاهش یتو تی امن حس جاش به و رفت نیب از نگاهش  

م؟ یبر کجا االن خب، -  

.چپ سمت جلوتر، خورده هی -  

 برام  رو یرانندگ یکم و بود یخاک جاده. شدم رهیخ جلوم به و دادم تکون یسر

:گفت نازگل. شدم نازگل یپدر یخونه   کی نزد که نیا  از بعد. بود کرده سخت  

! یوا. نجاستی ا اون. پدرم یخونه  سمت رهیم  داره اون! یوا یوا -  

 یپدر یخونه یکوچه  به داشت موتور با که یمرد به. کردم  نگاه نازگل به

 از. شدم ادهیپ نیماش  از و داشتم نگه کوچه سر. کردیم نگاه رفتیم  نازگل

 باز در هیثان چند از بعد زد، رو در. دم یکش  یسرک کوچه داخل به وارید پشت

  که کردم زیت  رو گوشم. اومد رونیب در از دست به عصا انسالیم مرد هی و شد

.گنیم یچ بشنوم  

بشه؟  داتیپ نجاهایا گهید نبود قرار مگه ؟یخایم یچ نجای ا -  

!نه ای  برگشته نازگل نمیبب   اومدم -  

؟ یاریب  زبونت به رو من دختر اسم یکنیم جرئت طور چه . شو ساکت -  

  یکس  بخاد  که ادینم نظر به جداشه من  از گهید مرد هی بخاطر که یدختر -

. بده جر غهی و  کنه یطرفدار ازش  



اثری از سمانه قباشی                                                                                        رمان بدون من جایی نرو                          

قانونی دارد هرگونه کپی پیگرد                                                                                                                             140 

.ادینم خوشم اتافهیق از برو نجایا  از هم االن. منه دختر هنوز اون -  

.دیرس  گوشم به پسره  پوزخند یصدا  

. داد دست از رو من دخترت که فیح یول باشه -  

.هللا اال اله ال -  

  یتو رو سرم عیسر دمیشن که رو موتور زدن استارت و در شدن بسته یصدا

  نازگل به و رفتم نیماش  سمت به شدم مطمئن  رفتنش از یوقت. بردم فرو میگوش 

  سمت یآروم به و شد ادهیپ نیماش  از د یترد با  نازگل. بشه ادهیپ که کردم اشاره

  در یجلو. افتادم راه به سرش پشت و زدم رو نیماش  قفل. رفت شیپدر یخونه 

 و دمیکش  یپوف. کرد مچاله دستش یتو  استرس با رو فشیک یدسته  و ستادیا

 به اطیح یهافرش سنگ یرو ییدمپا خش خش یصدا. زدم رو در زنگ

.کرد باز تیعصبان با رو در انسالیم مرد همون و شد  باز در. دیرس  گوشم  

... . نجای ا باز نگفتم مگه -  

 از هاشچشم بودم مطمئن و بود انداخته نییپا رو سرش که نازگل دنید با

 و نشست نازگل یچونه یرو دستش. شد زده رتیح شده، سرخ داره که یبغض

. زد صدا رو اسمش بغض با  

 شدت نابود یخانواده  تا یبرگشت! ؟یبرگشت باالخره من، ناز گل نازم، دختر -

! ؟ینیبب  رو  

.داد ادامه  باباش. اومدن در لرزه به  هق هق از نازگل یهاشونه  

 مادرت که ایب.  یمن دختر هم باز افتاد  راه به که یای زیآبرور اون از بعد -

. دلتنگته یکل  

:گفت سیخ یچشما و بغض با نازگل  

. دمیم  حیتوض براتون -  
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: گفت و داد تکون رو سرش باباش  

. بشه دایپ  اشکله سر مراد هم باز ترسمیم . کن استراحت داخل ایب فعال -  

 

* * *  

 

 هاشونونی قل دود همراه بودن اومده خونه قهوه به که یمردم یهاقهقهه  یصدا

.  کردم ی چا سفارش یچکافه از املت خوردن از بعد. بود کرده پر رو فضا

 سر رهیم باز مراد آن هر کردمیم احساس . داشتم یبیعج یدلشوره احساس

.  کردمیم جدا خودم از رو حس نیا بود یقیطر  هر به یول  نا؛یا نازگل یخونه 

 نطوری همم و کردم باز رو نستایا . توش بردم فرو رو سرم و برداشتم رو میگوش 

  بود یطور خونه قهوه. نشست کنارم یکس  کردم حس دمیچرخیم  نستایا  یتو که

 که هم یکس  هر. یداد هیتک وارید به و یگذاشت یچوب مکتین  دورش تا دور که

 یرو ینعلبک یرو و خوردم  رو یچا از قلپ هی. نشستیم  هیبق کنار دیبا ومدیم

. گذاشتم  جلوم یچوب زیم  

؟ یاومد شهر از! حاال تا بودمت دهیند -  

.دادم رو جوابش و انداختم بهش ینگاه مین  

  صحبت نجایا  از یلیخ نستاگرامی ا یتو. بزنم اطراف نیا یسر هی اومدم آره -

.کردنیم  

.دیپرس  تعجب با  

زدن؟ یم حرف نورآباد از کجا تو ؟یچ -  

. پرطرفداره یلیخ که هیجهان یاجتماع یشبکه  هی. نستاگرامی ا -  

کنن؟ یم کاریچ اونجا خب -  
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  صحبت هستن گهید یجا که گهید افراد با داخلش شهیم. ذارنیم لمیف و عکس -

.کرد  

؟یزی بر  هم من لیمبا یتو شهیم. جالب چه -  

  به یخوشحال با که دادم تکون رو سرم. گرفت سمتم بود، یلمس  که  رو شیگوش 

  یمهد اسمش. کرد  فیتعر  برام خودش از یکل برنامه  نصب از بعد. داد دستم

  با شیلیفام. کردیم هم یکشاورز پدرش کنار که  بود سالش دو و ستیب  بود،

 شم بلند خواستم قهیدق چند از بعد. بپرسم  ازش دمیترس یم . بود یکی  نازگل لیفام

. ببره شونخونه  به رو من تا کرد التماس یمهد که  

 داشت که مرد هی میشد که یکیکوچ در ک ینزد. برم باهاش کردم قبول ناچار به

:گفت بلند یمهد. مید ید رو رفتیم راه در یجلو  

؟ یداریبرنم ما خانواده  سر از دست چرا! یینجایا  تو که باز -  

. داد جواب پوزخند با. بود مراد. خورد گره هم یتو ابروهام مرد اون دنید با  

... و برگشته یجنابعال خواهر نکهی ا مثل -  

.بزنه رو حرفش  ادامه نذاشت و دیپر حرفش وسط یمهد  

!سننه رو تو! ؟یچ که خب -  

. بدونم دیبا شوهرشم -  

 باز باهاش رو در و  آورد رونیب  بشیج  از رو دشیکل  مراد به توجه بدون یمهد

: گفت مراد لحظه همون. داخل برم که زد تعارف. کرد  

  یتو یبریم کجا رو بهیغر مرد. هاستخونه  نیا یتو من زن یمهد یهو -

 خونه؟ 

  صورتش به رو امشده  مشت دست. کنم کنترل رو خشمم نتونستم حرفش نیا با

.دمیغر. افتاد  نیزم  یرو مراد دستم ضربه با. دمیکوب   
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.یارین  فتیکث دهن به رو یحرف هر تا زدم رو نیا -  

  که لبش یگوشه  پوزخند با همراه. بود مشهود نگاهش یتو شوک و تعجب

: گفت و کرد پاک رو بود شده یخون  

آخه؟  یباش  یک تو -  

.نبستمش برات تا ببند رو دهنت -  

 دستش مراد. رفت خونه داخل ترس با شهیم  میوخ داره اوضاع  دید که یمهد

.آورد رونیب ک یکوچ یچاقو هی و برد بشیج یتو رو  

  نیا با چطوره. یخواینم خودت کنم صحبت خوش زبون با خوامیم یه -

نظرت؟  بسازم؟ رو کارت کوچولو  

.دمیشن  سرم پشت از ی مهد یصدا بدم،  رو جوابش خواستم تا  

.کنه یحرمت یب من مهمون به بخواد یکس  که نشده زاده مادر -  

.شد بلند نازگل  پدر یصدا پشتش  

 یبر نجایا  از بهتره نباش؟ من یخونه ور  و دور گهید نگفتم بهت مگه! مراد -

. ندادم خبر سی پل به تا  

:گفت الیخی ب و انداخت باال یاشونه  مراد  

.خورمینم جم  نجایا از من نجاستی ا بهی غر نیا یوقت تا -  

 چیه نجایا  تو  ؟یکن  یحرمت یب من مهمون به یکنیم جرات چطور. شو ساکت -

 که اتبچه  و زن دنبال یبر  باتره ضمن در. برو و بکش  رو راهت پس یاکاره

. تنهان خونه االن صد در صد  

:گفت  و کرد یاخم مراد  
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  نیا یتو من زن هم بعدش. باش نداشته کارهان یا به یکار تو رمردیپ یه -

.خونه برگشته دمید خودم ست،خونه   

  یجلو از پس داره شوهر گهید نازگل. بفهم  رو نیا ستین  تو همسر نازگل -

.گمشو چشمم  

.دیغر و شد رهیخ من  به تیعصبان با  

. گفتم یک   نیبب حاال. رسمیم رو تو حساب آخرش -  

 

بعد«  ماه کی»   

 

 خودم به ینگاه. کردم نصب رو هامن یسرآست و دمیپوش  رو رنگم یمشک کت

  از صورتم. شد یم محسوب میزندگ شب نیبهتر امشب. انداختم  نهییآ  یتو

. کردی م ییخودنما میشونیپ یرو عرق زیر یهادونه  و بود شده  سرخ جانیه

  مسعود  و دیسع یک که نشدم متوجه که بودم شده افکارم  و خودم غرق قدرن یا

.ستادنیا کنارم  

؟یدار ی حس  چه  برهان، جناب خب -  

. داد رو دیسع جواب من یجا به مسعود  

  شره عرق ازش داره دونه دونه ین یبینم باشه؟ داشته یحس  چه یخوای م -

. کنهیم  

. دیکش  میشون یپ یرو و آورد رونیب  بشیج یتو از دستمال هی دیسع  

 کن خداروشکر برو. تهیپادشاه شب امشب یناسالمت نشو تابلو قدرن یا  داداش -

  خانوادت با مدت نیا  یتو یتونست و  شد ستیر و راست کارهات زودتر که

  یتو. بدونم بگو  من به رو نیا. ینداشت رو حال نیا االن وگرنه یبش   یاوک
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  رو تتدوس  دست هست  هم مجرد دختر خانومت یآشناها و دوست و خانوادش

؟ ی کن بند هم  

.ترق یعم  لبخندم و شد آب دلم تو قند خانومت« »  گفتن با  

.باشه داشته ترک یکوچ خودش از خواهر هی کنمیم فکر دونمی نم -  

. شد افکن نور هاشچشم چون دادن اسکار زهیجا بهش انگار  

.جلو فرستمیم رو خواهرم و مادر  مجلس یتو امشب. شد تموم پس حله -  

:گفت و برداشت رو نیماش  چییسو مسعود  

  دیبا. خانومت دنبال شگاهیآرا یبر دیبا برهان. شهیم رید داره هیکاف خب یلیخ -

. یبر دیبا هم هیآتل ،ی کن حرکت زودتر  

. میبر. حاضرم من خب یلیخ -  

  راه یتو. میکرد حرکت یگلفروش  سمت به و میشد مسعود نیماش  سوار سه هر

  میموند کی تراف یتو یکل از  بعد. دنیخند و درآوردن یباز مسخره یکل ها بچه

 رفتن و کردن  ادهیپ رو من یگلفروش  یجلو  میدیشن رو دیسع یغرغرها یکل و

. دادم یمنش  به رو اسمم و شدم یگلفروش  وارد. هاشونخانواده  دنبال شگاهیآرا

:گفت اسمم کردن سرچ از بعد  

  صبر قهیدق چند هی. عروستون گل دسته  سفارش هم استآماده  نتونیماش  هم بله -

. بدم انجام رو الزم یهماهنگ من تا  نیکن  

. ممنون باشه -  

.شد وارد دیسع و شد باز در موندم منتظر یکل از بعد  

؟ ینشست چرا شد؟ یچ -  

.بدن لیتحو رو سفارشام منتظرم -  
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. زد صدا رو اسمم یمنش  موقع همون  

  پارک فروشگاه درب یجلو گلزده رو نتونیماش  همکارهامون کدلین جناب -

. عروستون گل دسته و یسفارش  یهافتی گ  هم نیا و نتونیماش   چییسو نیا. کردن  

  دیسع رو سبد. بودن دهیچ داشت دیسف گل دورش تا دور که سبد هی یتو هافت یگ

  از بعد. گرفتم دستم یتو رو ستش ربان با دیسف رز گل دسته و گرفت یمنش  از

 رونیب فروشگاه از  دیسع همراه و گرفتم رو چییسو سفارشاتم کردن حساب 

.میزد  

نگاهی  رسید با دیدن تیم فیلمبرداری نگاهی به سعید که نیشش تا پس سرش می 

 انداختم. 

یه نفر کافی نبود؟به نظرت    - 

 یکل عوضش در میبگذرون خوش رو  امشب هی بذار برار کن یط یخی ب -

 واسه دمیم خودم رو پولش ببر رو حالش برو  دادا برو. شهیم  ثبت برات خاطره

. ازدواجت هیهد  

 حال به تا. نبود بشو آدم پسر نیا. دادم تکون تاسف از یسر و زدم یلبخند

.  کنم  جبران رو لطفش نیا دیبا چطور دونم ی نم  و بود کرده لطف من به یادیز

  یجبران چیه یجا که بود  داده بهم مناسبت با و مناسبت یب هیهد و  پول  نقدریا

  یتو برگردم باز  شد قرار میت با یپرس  احوال و سالم از بعد. بود نذاشته یباق

 فروشگاه وارد. امیب رونیب فروشگاه از مانکنا نیا  مثل گل دسته با و فروشگاه

 از اممردونه  ژست و غرور با و گذاشتم شلوارم بیج یتو رو دستم هی و شدم

  لمیف و عکس ازم کیچ و کیچ یه هم یلمبرداریف میت. شدم  خارج فروشگاه

 بشه خراب لمی ف بود کی نزد و خنده  از بود مرده دیسع پشت اون. گرفتنیم

  رو کهیت  هی نیا میتونست تا شد خفه دیسع میت سرپرست تشر یکل با خالصه

 یراه و شدم نیماش  سوار دیسع  یهایباز  نگولتی ج یکل از بعد. میریبگ

.اومدن سرم پشت هم دیسع و میت. شدم بودم برده  رو نازگل که یشگاهیآرا  
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  یلمبرداریف درحال آماده و حاضر یلمبرداریف میت دمیرس  تا آرایشگاه یجلو

  در یجلو دست به گل. فشردم  دستم ی تو رو گل و شدم ادهیپ نیماش  از. بودن

.شد بلند فونیآ از یخانم یصدا. زدم رو زنگ و ستادمیا  

بله؟  -  

.هستم یمظفر خانم همسر -  

.ارنیب  فیتشر گمیم  بهشون االن بله -  

  یصدا لحظه چند از بعد. کردم پشت  شگاهیآرا  یورود در به و گفتم یممنون 

 ی خدا. شدم  خشک شدم مواجه که یاصحنه با و برگشتم. دمیشن  رو در شدن باز

 از اشخورده  تاب و  چیپ یموها و باشیز شی آرا. بود رومبهرو فرشته هی من

  زمزمه لب  ریز و اومدم خودم به داد  که یسالم با. بود کرده  باترشیز قبل

.کردم  

.یشد بایز یلیخ -  

  یرو و دادم دستش به احترام با رو گل دسته. نشوند هاشلب  یرو یحیمل لبخند

 باز براش رو در. میرفت نیماش  سمت به هم با همراه. کاشتم یابوسه  دستش

  دامنش یرو رو گل و نشست شاگرد  یصندل یرو نهیطمان  و ناز با که کردم

بعد از بستن در ماشین خودم رو به سمت در راننده رسوندم و سوار   .گذاشت

ماشین رو به حرکت در آوردم و گفتم:شدم.   

؟ ی نکن شیآرا  نقدریا شدی نم -  

. دیپرس  یناراحت و تعجب با  

شدم؟  بد چرا؟ وا -  

: گفتم و دمیکش   یقیعم نفس  

.ینکرد رحم من دل به اما ؛یشد خوشگل یلیخ اتفاقا نه -  
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:گفت و کرد یزیر یخنده   

.یمن سخت یروزها مرد تو -  

.گرفتم دستم یتو  رو دستش و انداختم بهش ینگاه  

.کن خر رو من جمله نیا با  همش هم تو -  

  تو واقعا گفتم، رو قتیحق.  یبش  خر خودت  قول به که نگفتم رو نیا زمیعز -

. یناخوش  و یخوش  یروزها چه  سخت یروزها یتو چه. یمن مرد  

: گفتم  و کردم یکوتاه مکث  

.ینداد دستم کار  االن تا بشه تموم امشب  بذار. یخانوم نکن ناز همه نیا -  

: گفتم کنان ناله و دیخند عشوه با  

.کن ریخ به خودت ایخدا -  

مال بابای سولماز بود رسیدیم و با ماشین وارد  بعد از چند مین به باغی که 

ها پارک پشت سرمون هم ماشین تیم فیلمبرداری وارد شد و قسمت مهمانشدیم. 

ودن و  خوبی باغ این بود که یه طرفش رو مخصوص جشن حاظر کرده ب کرد.

از  یه قسمتش رو بچه ها برای عکاسی و فیلمبرداری کلیپ آماده کرده بودن.

ها رو سریع کلیپ و عکس شدیم و تا زمانی که آفتاب و نور بود  ماشین پیاده

کلیپ  ویال قرار داشت راه افتادیم. بعد از چند ساعت به سمتی که بگیریم. 

مون آهنگ با ورودحرکت کردیم. به سمت جشن   کاسی کردنع گرفتن و

و مهمون ها همه کنار ایستادن تا   عروس خانوم از امین رستمی رو گذاشتن

 وارد بشیم. 

هیخوشحال و یشاد  شب امشب»   

ه یعال چقد نیبب منو حال  

من  ی خونه به ادیم داره عشقم  
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جمعن  نجایا  همه امشب که خوبه  

   خانومه عروس نیهم من یایدن

آرزومه  و دیام  منه عشق  

  نداره یکس  نگاهشو ناز

روزگاره  ی هیهد نیقشنگتر  

   تموم ماه خانوم عروس

خوامت یم عاشقونه  

   منه جون منه قلب

بنامت  شده نیبب  

   تموم ماه خانوم عروس

خوامت یم عاشقونه  

   منه جون منه قلب

بنامت  شده نیبب  

کنه  جادو قلبمو بلده خوب  

کنه  بو خوش هوارو هاش خنده با  

عاشقونه  برقصه بلده خوب  

دونه یم رو یعاشق بم و ریز  

   خانومه عروس نیهم من یایدن

آرزومه  و دیام  منه عشق  

  نداره یکس  نگاهشو ناز
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روزگاره  ی هیهد نیقشنگتر  

   تموم ماه خانوم عروس

خوامت یم عاشقونه  

   منه جون منه قلب

بنامت  شده نیبب  

   تموم ماه خانوم عروس

خوامت یم عاشقونه  

   منه جون منه قلب

بنامت  شده نیبب  

کنه  جادو قلبمو بلده خوب  

کنه  بو خوش هوارو هاش خنده با  

عاشقونه  برقصه بلده خوب  

دونه یم رو یعاشق بم و ریز  

   خانومه عروس نیهم من یایدن

آرزومه  و دیام  منه عشق  

  نداره یکس  نگاهشو ناز

روزگاره  ی هیهد نیقشنگتر  

   تموم ماه خانوم عروس

خوامت یم عاشقونه  

   منه جون منه قلب
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بنامت  شده نیبب  

   تموم ماه خانوم عروس

خوامت یم عاشقونه  

   منه جون منه قلب

بنامت«  شده نیبب  

راضی شدن و ما رو بعد از کلی آتیش بازی و نقل و نبات ریختن رو سرمون 

های راحت گذاشتن. به طرف جایگاه عقد حرکت کردیم و روی صندلی 

های پوشیده تنشون بود و همین امر  های جمع همه لباسنشستیم. خانممخصوص 

جشن باشن. دیجی هنوز داشت عر میزد باعث شده بود تا مردها هم بتونن توی  

دادن و بقیه هم  ر میقو هادی و سعید و مسعود همراه با مهدی اون وسط 

بابا به طرفم اومد و گفت:زدن. براشون دست می  

  بشه یجار عقد اومد یوقت بهتره. رسهیم عاقد گهید یقهیدق چند هی برهان -

 شده  قرار و توعه یعروس  شدن متوجه آذر خانواده کجا از دونمی نم چون

.برسونن رو خودشون  

: گفتم و  دمیکوب میشون یپ به دستم کف با  

  داش یپ طرفا نیا  بگو  بهش بکنه زهرمارم رو من یعروس  جشن بخواد اگه بابا -

.کنمی م  رونشیب الیو  از خودم وگرنه نشه  

.زد ام شونه به رو دستش  

. کنمیم کارش ه ی خودم برس عروست به فعال. باش صبور -  

 دورش لیفام ی دخترها خداروشکر. انداختم   نازگل به ینگاه بابا رفتن از بعد

دخترهای فامیل با دیدن من سالم و  . بود بخند  بگو مشغول و بودن شده جمع

گفت:احوال پرسی کردن. دختر دایی   
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.ایکرد  دایپ خودت مثل خوب خانوم هی یگشت یگشت یداداش  -  

.دادم رو  جوابش و فرستادم باال به رو لبم کنج  

  مثلش جا چیه تکه من خانوم! کنمی م دایپ  خودم مثل یکی آخر گفتم یدید -

.ستین  

:گفت و زد  نهیس  به رو دستش مهر یپر خاله دختر  

. یرس ینم ما ی حاج یپا به باشه ادتی یول ؛یگی م راست که الحق -  

.دیپرس  تعجب با  نازگل. انداختم باال  رو ابروم یتا هی  

؟یحاج یگیم شوهرت به -  

  از رو بله خواسته یوقت شوهرش ین یبی م که رو ما خاله دختر نیا زمیعز -

. بده رو بله بهش خانوم نیا بخواد خدا از تا بوده مکه ماه هی رهیبگ خانوم  

. زدلمیعز یبش  خوشبخت انشاهلل -  

. جان نازگل یمرس  -  

:گفتم مستانه به رو  

خبر؟ چه مدرسه از! تو؟ یچطور -  

  یلیخ هاموندرس. کننی م یریگ سخت یلیخ هامعلم  برهان داداش راستش -

. یکن کمکم هامدرس یبرا بهت خواستم یمرتض عمو از شده نیسنگ  

.دادم رو جوابش و دادم تکون رو سرم  

  روز هی یهاد روزها باشه. ستین یبیعج زیچ شدن  ریگ سخت هامعلم  که نیا -

 مدرسه رمیم یوقت تا ادییم ییروزها چه کن صحبت باهاش ادیم  ونیم در

.خونه  ارمتونیب  و امیب هم تو  دنبال یهاد دنبال  
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 وارد  لحظه همون عاقد. گذاشتن تنها رو ما یشوخ و خنده و صحبت یکل از بعد

 سمت به صحبتشون از بعد و رفتن سمتش به دو هر نازگل پدر و بابا. شد

بعد از اینکه عاقد روی صندلی نشست دفتر بزرگش  .کردن تشیهدا عقد گاهیجا

داد. بعد از گرفتن  روی میز جلوییش باز کرد و درخواست شناسنامه ها رورو 

ی ساتن سفید تزئین  دخترهای مجرد به سمتمون اومدن و پارچه شناسنامه ها 

قند تزیین شده رو باالی سرمون گرفتن.شده و   

  زهیدوش  نیب یشگیهم  و دائم ازدواج عقد یآسمان وندیپ  منتی م  و یمبارک به -

  یم اجرا و منعقد کدلین برهان یآقا و یمظفر نازگل خانم سرکار محترمه

 را  شما لمیوک   بنده ایآ  یمظفر نازگل خانم سرکار مکرمه  محترمه زهیدوش . گردد

دا  به کدلین برهان یآقا یشگیهم  و دائم تیزوج عقد به  جلد کی : هٔ یمهر و قص 

 ن یمع هیمهر و نبات شاخه کی  شمعدان،  جفت کی نه،یآ جام کی د،یمج هللا کالم

 در جیرا یآزاد بهار تمام یطال  سکهٔ   2000 تعداد به هیبق  و العقد ضمن

مهٔ  به تماما    رانکهیا  یاسالم یجمهور  و است ثابت نید   ُمَکّرم زوج  ذ 

نَدالُمطال ب ه   توافق مورد که یشروط و داشت خواهند میتسل یعال سرکار به ع 

لم؟ یوک بنده ایآ. آورم در بوده نیطرف  

. داد جواب نازگل  یجا به مهر یپر خاله دختر مهرنوش،  

.ننی بچ گل رفتن خانوم عروس -  

  یتو  التماس با. بکوبم صورتشون یتو رو قند کله اون و پاشم خواستی م دلم

:گفت وار  زمزمه. کردم نگاه نازگل به نهیی آ  

. کن تحمل -  

 جوابش ها بچه و دهیپرس  نازگل از عاقد هم بار نیا شدم متوجه و دمیکش  یپوف

 یدخترها طنتیش  با و کردن وارد  بهم استرس یکل نکهیا  از بعد. دادن رو

. بگه رو بله نازگل  گذاشت کردن یکی به دست لیفام  
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.بله بزرگترها، یاجازه با -  

  جا همه سکوت عاقد دنیشن یصدا با.  شد بلند جا همه از دست و غیج یصدا

. گرفت فرا رو  

  ی موّکله جابیا که دارم وکالت شما طرف از ایآ کدلین برهان یآقا جناب -

  بنده ایآ. مینما قبول شده ذکر طیشرا و هیمهر با  یمظفر نازگل خانم خود،

م؟ یوکل   

. بله -   

 باهاش همه که یجور کرد پخش رو یبان بهنام آهنگ من دادن بله با یجید

. کرد خوندن به شروع  

  توئه یجا فقط دل نی»ا

توئه یحرفا به گوشم  

  توئه یدستا تو قلبم

 عشقم 

  یمن حال آرامش

ی من آل دهیا عشق  

   یمن مال فقط اما

 عشقم 

تورو  دارم دوست  

شهیهم  مثل   

دلم حس از  

شهینم  کم گهید نه   
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تورو  دارم دوست  

شهیهم  مثل   

  دلم حس از

شهینم  کم گهید نه  

ینخوا چه یبخوا چه  

ارم یم دست به تورو   

ینخوا چه یبخوا چه  

دارم عالقه تو به   

   برسون خودتو

قرارم یب دل به  

من آخه  

دارم«  دوست تورو  

عاقد دفترش رو به سمتم گرفت و همراه با نازگل شروع به امضا زدن شدیم. 

! شدحاال مگه تموم می   

. به  خودش عسل آورده بودردیف شدن. اولین نفر با بعد از رفتن عاقد دخترها 

.  طرف نازگل گرفت. نازگل با لبخند انگشت کوچیکش رو توی عسل فرو برد 

زد و نازگل با لبخند سرش رو حرف میشناختمش زیر گوشش دختره که نمی 

دونم چی بودن، نازگل با انگشت بعد از کلی سفارشاتی که نمیداد. تکون می 

  تعجب با نازگل های ریز شده نگاهش کردم.با چشم کوچیکش به سمتم برگشت.

.دیپرس   

شده؟ یچ -  
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.ادیب کن رد رو عسل اون. یچیه -  

و   حلقه انداختنمون بعد از خوردن عسل و .گرفت سمتم رو انگشتش و دیخند

زدم که کی جشن  هی به نازگل غر می ولمون کردن و رفتن. گرفتن شاباش 

: گفتم نازگل روبه و دمیکش  یپوف کردن.تموم میشه که شام رو برامون سرو   

؟ یاوک. خونمون میریم یخورد که رو شامت پاره شیآت  دختره نیبب  -  

:گفت و زد یبلند یقهقهه   

 خوام ی نم که من. میری م خونه به یزود  به. زدلمیعز باش صبور برهان یوا -

.برم یاگهید یجا  

.رفتم براش یاغره چشم  یشوخ به  

! هاهاهاها؟ ؟یبر یخوایم کجا . روشن چشمم -  

  خوردن غذا گرم سرشون هیبق خداروشکر. بخنده بلندتر شد  باعث حرفم نیا با

. شدنی م هوار سرمون یرو وگرنه بود  

فقط  .رفتن کم کم هامهمون کادوها گرفتن و آخر رقص و شام خوردن از بعد

کردن. با کمک  که تا خونه ما رو همراهی می  ها موندناقوام نزدیک و بچه 

ها سعید و مسعود و هادی کادوها رو توی صندق عقب ماشین جا دادیم بعضی 

بعد از خداحافظی و تشکر از تیم روی صندلی عقب گذاشتیم. رو هم 

ای که قرار بود شروع زندگی  سوار ماشین شدیم و به سمت خونهفیلمبرداری 

به نازگل نگاهی انداختم، صورتش از  کت کردیم. جدید من و نازگل باشه حر

با استرس ربان دور دسته گل رو توی دستش  هیجان و شرم سرخ شده بود و 

ترسه و قرار هم نبود به این زودیا این رابطه از امشب می دونستم پیچید. می می

ریختم تا برای تونستم ترسش رو می بهتر بود امشب تا میرو شروع کنم؛ اما 

ترسی نداشته باشه.رابطه    
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به خونه رسیدیم و  های شلوغ شیراز بعد از یه ساعت ویراژ دادن توی خیابون 

: گفتم نازگل روبه روی در پارکینگ پارک کردم.روبه ماشین رو   

. باشه راحت ما از  الشونیخ هم نایا  که میبش  ادهیپ  بهتره -  

 از هم با همزمان. کرد باز رو در لرزونش یهادست با و داد تکون رو سرش

 صف در یجلو نازگل یخواهرها و برادر  و مادرها و پدر. میشد ادهیپ نیماش 

  و پدر اومدن طرفمون به که یکس  نی اول. بود ینذر صف انگار. بودن دهیکش 

  به شروع گوشم ریز و دیکش  آغوشش یتو رو من پدرش. بود نازگل مادر

.کرد  حتمینص  

  االن از  رو نیا بهتره اما ؛یذاری نم کم یزیچ من  نازگل یبرا دونمیم پسرم -

. یند  لمیتحو شده پژمرده رو من ناز گل فردا پس فردا که یکن گوشت یزه یآو

  سست ها هیپا نیا اگه. یبد قرار هیپا یزندگ  اول از رو درک و اعتماد خوامیم

 دیترد و شک جز یزیچ و رهیم نیب از شما یدوست و عالقه عشق، بشن

  خوشبختش خوامیم ازت سپارمیم دستت رو دخترم. مونهی نم یباق براتون

. یکن  

  که ینازگل تا بشه باعث تونهی نم یزیچ چیه که هستم نازگل عاشق نقدری ا -

. کنمی م مراقبت ازش هامچشم مثل. برگرده مونیی آشنا  لیاوا   

 یتو رو اشک نم آخر یلحظه. شد جدا من از و زد کمرم به یآروم یضربه 

 آغوششون یتو رو من یمهر مامان و بابا. دمید اششکسته و دهید غم ی هاچشم

  کت اون با یهاد. کردن یخوشبخت یآرزو  برام و دنیبوس  رو سرم و دنیکش 

:گفت هیگر با و  اومد  جلو اسپورتش شلوار  

...  و شمیپ ایب روز هر خدا رو تو شهیم  تنگ برات دلم یداداش  -  

:گفتم یشوخ به و زدم یلبخند. شد حرفش ادامه مانع هق هق  
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 یبرا نگفتم مگه. کنهی نم هیگر که  مرد. پسر کن پاک رو اشکت یه یه -

  دیبا گهید تو کن پاک رو هاتاشک باش زود خودم؟ خونه ارمتیم هاتدرس

باشه؟. یکن کمک یمهر مامان به و یباش  خونه مرد من یجا به  

. داد بغض با رو جوابم و کرد پاک رو اشکش تند تند  

 قبال که ییجاها همه رو من قبل مثل که یشرط به شمیم خونه مرد من. باشه -

. یببر یبردیم  

.برمیم باشه -  

  من به رو مظلومش نگاه کرده بغ و نشست دیسع نیماش  یتو رفت دو با یهاد

 و ختیریم اشک داشت مادرش بغل ی تو که انداختم نازگل به ینگاه. دوخت

: گفتم و دمیکش  یپوف. زدیم حرف باهاش گوشش ریز مادرش  

  یجلو بهت که میستین یدور یجا. رو  دهاتیمروار نیا  زینر. زمیعز نازگل -

  شخصا خودم ای مادرت و پدر  شیپ برمتی م یبخوا هروقت که دمی م قول همه

.خونمون ارمشونیم و دنبالشون رمیم  

: گفت نازگل مادر  

 فرق گهید  نیا من ناز گل دونمیم. زدلمیعز بشم فدات. برم قوربونت آره -

. کنهیم  

 رهیخ نازگل به  یناراحت با و اومدن طرفم به سولماز با  همراه مسعود و دیسع

 نگاهشون بالخره  که رفتم بهشون یاغره چشم. بود زاریب ترحم از نازگل. شدن

 به رو آخر یلحظه. کردن یخداحافظ و گفتن کی تبر من به رو و گرفتن رو

: گفتم دیسع  

. شمیم ممنونت یبرسون رو یهاد و بابام و مامان ستین  یزحمت اگه -  

.زنهیم حرف هم قلم لفظ چه نفله گمشو -  
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. داد ادامه و آورد در رو عدام  

. خونتون دیبر  ریبگ رد خانومت دست االی. برسونمشون خواستنی م خودمم -

.عیسر تند زود  

: گفت مسعود  

. ینر اگه خوردتی م خرس مثل  دیسع االن کن فرار یتونیم تا برهان -  

  و گرفتم رو نازگل دست کردم نگاه بهشون پوکر. دیخند حرف نیا گفتن از بعد

 نگیپارک  وارد رو نیماش  نکهی ا از بعد. بشه نیماش  سوار تا کردم اشاره بهش

  رو دامنش نییپا داشت. رفتم نازگل طرف  به میشد ادهیپ نیماش  از و کردم

 دستش و زد جانیه از یغیج که کردم بلندش دستم یرو هوا یب. کردیم درست

.انداخت گردنم دور رو  

. برم راه خودم تونمیم نیی پا  بذار رو من برهان یکنیم کاریچ -  

  هم من یبود آورده در رقص ستیپ یتو که ییهوورجه ورجه  اون با آره -

.برم راه کفشا وون مخصوصا  پاهاگ یرو تونستمی نم بودم  

. دادم ادامه و کردم  اشاره داشت یزیت یپاشنه  که کفشش به  

.یدیرقصی م نیا با یچطور موندن  شییخدا -  

: گفت و دیخند ینخود  

.کردمی م عوض یراحت کفش با رو کفشم رقص موقع -  

: گفتم و شدم رهیخ بهش تعجب با  

.کنه ریبخ خودش خدا. شده بمینس  یزرنگ خانوم چه به به -  

.دیپرس   نازگل که رفتم باال یکی یکی ها پله از  

؟ یکنی نم استفاده آسانسور از چرا -  
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  باال ها پله از ینطوری ا رو تو یروز باالخره  که بود آرزوم تینها  نیا چون -

. ببرم  

. یداشت نقشه قبل از پس. هوممم -  

.دهیکش  ادیز ها نقشه نیا از عاقات یکرد فکر یچ پس -  

. میکن صحبت آروم میبود مجبور ها پله  راه یتو  

:گفتم و ستادمیا در یجلو بعد قهیدق چند  

؟ یکن باز یاریم  رونیب  رو خونه دیکل  بمی ج یتو از زحمت یب خانومم -  

. گشت بمیج یتو  دیکل دنبال اخم با و داد تکون رو سرش  

. یخانوم حلقم یتو اخمات -  

 باز دیکل  با رو در و داد نشون  رو دیکل. آورد باال  رو دستش موفقبت با و دیخند

کنارش  در رو بستم. نازگل رو روی کاناپه گذاشتم و  وارد خونه شدیم و  .کرد

 نشستم.

. امشب یشد خسته یلیخ -  

: گفتم و زدم یلبخند  

. برهی م و شورهیم خودش با رو هایخستگ نیا  تموم داشتنت -  

.گرفتم رو دستش و شدم بلند کاناپه یرو از. زد یلبخند  

. ایب من با -  

.رمی نم ییجا چیه تو بدون -  

  رو من لبخندش هاش،چشم هاش،حرف با. بود من مرگ دختر نیا خدا آخ

.کشتیم  
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 که دیسف و قرمز  رز یهاگل  به نگاهش. میشد وارد و  میرفت اتاقمون طرف به

  به نیزم یرو که کیکوچ یهاشمع و بود ختهیر تخت یرو و نیزم یرو

 به رتیح با. افتاد بود، گذاشته یعسل یرو و بود شده درست قلب صورت

: گفت و برگشت من طرف  

.برهان -  

.زدم تیرضا از یلبخند  

.بسازم برات رو یقش یال  که یای زندگ بتونم دوارمیام  -  

. دادم ادامه و دادم قورت رو دهنم بذاق  

.یبش  تیاذ امشب خوامی نم اما ه؛یادیز یخواسته  دونمی م -  

.دمیپرس  و کردم  تیهدا لباسش یبندها سمت به رو دستم  

هست؟ اجازه -  

 بر  بود دییتا مهر انگار. کاشت لبم یرو به یابوسه و بست رو هاشچشم

.من یخواسته  

  و بودم آروم. بخوره ترک نذارم یمتیق  شئ هی مثل و نباشم صیحر کردم یسع

! ازین از پر  عطش، از پر  

 باز رو عروس لباس یبندها و کردم جدا  موهاش از  یآروم  به رو تورش و تاج

 یبوسه همزمان. دمیکش  یقیعم نفس و  بردم فرو گردنش یتو رو سرم. کردم

 یزیچ ترسش از دوتستمی م. دیلرز حرکتم نیا با. نشوندم گردنش یرو یزیر

: گفتم گوشش یتو  وار زمزمه.  کنم آرومش تا داشتم فهیوظ اما گه؛ی نم  

.یبش  تیاذ  خوامینم   م،یبر شی پ  آخرش تا خوامینم. من عشق فداتشم -  

. بود سرد هنوز یول  شد کمتر هاشدست لرزش حرفم نیا با  
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. انداختم شیآرا  زیم  یصندل یرو و آوردم رونیب  تنم  از رو رهنمیپ  و کتم  

 

بعد«  سال  سه»   

 

  و رفتی م نفسم غشیج هر با. بود برداشته رو بخش کل نازگل یهاغ یج یصدا

. شد تموم تحملم سر آخر. ومدیم  

. نیبزن زنگ بهم شد تموم  مانشیزا هروقت رونیب رمی م من شد تموم تحملم -  

. داد رو جوابم نازگل مادر  

. پسرم باشه -  

  یصندل یرو. کردم دور مارستانیب ط یمح از رو خودم و رفتم نییپا هاپله  از

 پر  میزندگ که ییهاسال. شیپ سال سه به  برگشتم و نشستم مارستانیب یمحوطه 

  هر و ساعت هر قه،یدق هر ه،یثان هر که یعشق. بود شده جانیه و عشق از

  مطب به نازگل که یروز تا داشت انیجر یزندگ. شدی م شتریب  و شتریب روز

  یروزها و شد عمرم یخاطره نیبهتر  روز  اون. داد رو شیباردار خبر و  اومد

 نازگل یخانواده  من اسرار با. شتریب اشه یتغذ  و نازگل یهامراقبت  بعدش

  فرش کارگاه و گرفتن خونه رازیش  یتو و فروختن نورآباد یتو  رو شونیزندگ

 اشحجره یتو که ییهافرش  و بود بابا نفع به کار نیا. کردن سیتاس  رو یساز

. بودن تیف یک با و شده نیتضم  همه فروختیم  

 رونیب فکر  از یهاد یدورگه  یصدا  با که بودم فکر یتو چقدر دونمی نم

. اومدم  

. بردن بخش یتو هم رو داداش زن اومد ایدن به بچه  داداش -  
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  بلندتر قدش و بود شده سبز لبش پشت یکم. انداختم اشقواره و قد به ینگاه

.بود شده  

 دوتا رو هاپله  که طورن یهم. شدم بلند  یصندل یرو از و دادم تکون رو سرم

.دمیپرس  یهاد از زنان نفس نفس رفتمی م باال یکی  

چطوره؟  بچه  و نازگل حال یدینفهم -  

. بردنش طرف نیا  از ایب. خوبه حالشون داداش چرا -  

. دمید رو نازگل یبرادرها و پدر و بابا دور از. میرفت کرد اشاره که یسمت به

.دمیپرس  و دادم بهشون یسالم« »   

چطوره؟  حالش -  

: گفت و زد یلبخند پدر  

. روشن چشمت. پسرم خوبه -  

:گفت بابا. کردم یتشکر و شد وا شمین  

.پسرم مبارک شدنت پدر -  

.مبارک هم شما شدن پدربزرگ. ممنون -  

: گفت لبخند با و داد هولم در طرف به  

.سوخته پدر نمی بب برو -  

  تخت یرو. شدم وارد و کردم باز رو  در هادن یخند  ونیم  و میدیخند یهمگ

. بود خوردن  ریش  حال در آغوشش  یتو نوزاد هی و  بود دهیکش  دراز نازگل

:گفت  لبخند با یمهر مامان  

. نیبب  رو خوردنش ریش  ایب  باباش ایب -  
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  به. شدی نم جدا بچه  و نازگل خندون و دهیپر رنگ یچهره یرو از نگاهم

  رو موهاش یرو و ستادمیا کنارش.  رفتن رونیب  اتاق از هیبق که رفتم طرفش

. دمیبوس   

خانومم؟  یخوب -  

.بهترم  یلیخ. اوهوم -  

. رفت فنا به یکوفت در اون پشت عمرم نصف. خداروشکر -  

. انداخت  بچمون به ینگاه و دیخند زیر  

م؟ یبذار یچ رو اسمش -  

. نیآرم -  

. دختره بچمون زمیعز -  

. اشدخترونه یول نیآرم  همون نداره اشکال -  

:گفت یجد و دیخند  

.برهان -  

.بذار یدار دوست خودت یچ هر اصال. خانومم چشم -  

.قشنگه بهار  من نظر به -  

: گفتم و دادم تکون رو سرم  

.نهی باتریز خودم خانوم یول شه؛ی م بای ز یلیخ آره -  

 نازگل به نگاه هی و بهار به نگاه هی ترس با. گرفت سمتم رو بهار و زد یلبخند

. انداختم  

شد؟  یچ -  
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. کهیکوچ یلیخ. بندازمش ترسمی م -  

. یکنیم عادت ریبگ  نترس -  

 دستم از تا گرفتم  رو کمرش ریز ترس با. گذاشت دستم یرو رو بهار نازگل

  یشده مشت یهادست نخودش یاندازه  یکوچولو ینی ب ،یاغنچه یهالب . فتهین

  به رو چشمش مرتبه کی  میک من  دیفهم انگار. لرزوند  رو دلم کوچولوش

.بستش یآروم همون به  و کرد باز یآروم  

. دخترمنه -  

. بود پنبه مثل. گرفتم دستم یتو  رو کوچولو بهار دست و نشستم نازگل به پشت

:گفت و کرد کی نزد بهم رو خودش پشت از نازگل  

  تو. کنمیم  تیامن حس یمن با یوقت چون باشم،  تو با ابد تا خوامی م من برهان، -

. عاشقشم   وجودم تموم با من که یهست یکس  تنها  

.دادم رو جوابش تعجب با  بود دستم یتو بهار دست که نطوریهم  

! ؟یکنیم کاریچ.  باشه خواب ها نیا یهمه کن فرض -  

. کرد زمزمه گوشم کنار و دیکش  هامنه یس  یرو یدست نازگل  

.نشم داریب وقت چیه و  بخوابم  دمیم حیترج باشه خواب هی نیا  اگه -  

 نیا  به یلبخند. شد رهیخ دخترمون به و گذاشت امشونه یرو رو سرش

. زدم یخوشبخت  

"  یخوشبخت"  

  است… یکس  داشتن

   خودش از شتریب که

   بخواهد  را تــــــــــو



اثری از سمانه قباشی                                                                                        رمان بدون من جایی نرو                          

قانونی دارد هرگونه کپی پیگرد                                                                                                                             166 

  تــــــــو… از  شـــتریب و

نخواهد  ـــــــچیه  

ش یبرا  تـــــو و  

...یباش  یزندگ تــــمام  
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