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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 Roman4u@:  تیتلگرام سا کانال

 یپناه یطعم گس ب
 کاربر رمان فوریو راد یفائزه بهشت

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

 Roman4u@کانال تلگرام : 

 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است



 

 یپناه یطعم گس ب
 

 راد یفائزه بهشت

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 مقدمه
 یباسمه تعال

 
 من مانند دختران هم سن و سال خود نیستم...

 

 هریک از حال آرزویی دارند برای فردا...

 

 یک آرزو دارم و آن این است که:اما من تنها 

 

 روزی بخوابم و دیگر بیدار نشوم، تا نبینم و نشنوم و....

 

 زجر نکشم...
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 پیشگفتار
 یباسمه تعال

 
هدف از نوشتتتن این رمان فقو و فقو یک زیزه اونم  بیان درد دخترانی که با 

 زندتا عکس و قضاوت نادرست  آبروشون میره. 

 فقو می خوام کمی دقت کنید... 
 کمی تفکر کنید...  

کاری یه دختر نیستتت، زود قضتتاوتن نکنیم، گ*ن*ا*هزندتا عکس ستتند 
 دخترشکننده ست و آبرو و عفتن مهم ترین زیزیه که داره. 

 دختر خوبی نیستتت و... بگیم ،اگه زندتا عکس از یه دختر دیدیم نگیم دختره
 ممکنه فتوشاپ باشه... 

 زود قضاوت نکنیم... 
 تهمت نزنیم... 

و قابل توجه پدر و مادرانی که دخترشونو زود قضاوت می کنند، اگه رفتید پین 
فرو ازش پرستتیدید و گفتن عکستتا واقعیه فقو به حرف اون اعتماد نکنید نیه 

زون هرزقدرم اون شتتخت تو کارش خبره باشتتته ممکنه اطبعتن به روز 
تناد به ه با اسنباشه، در این طور مواردی از زند نفر بپرسید بعد قضاوت کنید ن

 حرف یه نفر دخترتونو قضاوت کنید... 

رمان من کمترین دردیه که یه دختر به خاطر یه قضاوت نادرست می کشه و 
 بهترین و نایاب ترین حالت ممکنه...
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 یپناه یطعم گس ب
 یباسمه تعال

 

 
 بابا ساک مو تو صورتم پرت کرد و داد زد:

 
 دختره ی نمک به حروم گم شو از خونه ی من برو بیرون!  -بابا 

 
 ضجه میزنم! 

 
 آخه مگه زیکار کردم که از خانواده طردم میکنن؟ 

 
 و ملتمس گفتم:رفتم جلو و پاهای بابارو گرفتم 

 
 آخه من که جایی رو ندارم که برم کجا برم؟!  -
 

سفالت کف زمین و  صورت خوردم رو آ شید که محکم با  شو ک بابا محکم پا
 داد زد:

 
وقتی با اون پستترا میرفتی ه*ر*ز*گ*ی تو میکردی باید فکر ا ن تو هم  -بابا 

 میکردی، حا  هم گم شو دیگه نمیخوام ببینمت! 
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 خونه و درو محکم بهم کوبید! و رفت تو 

 
شدم که دماغم داره خون میاد و  شوری خون و حس کردم تازه متوجه  تو دهنم 
خون وارد دهنم شده، رقت انگیز بودم من، دختر مغرور محله حا  تبدیل شده 

 بودم به یه دختر رقت انگیز که  پسرا بهن میخندن و دستن میندازن! 
 

 فت و بلندم کرد و گفت:یه پسر اومد جلو و دستم و گر
 

 اینجا واینسا، بسه هرزقد تحقیقرت کردن برو!  -
 

 نگاش کردم علی بود هم بازی دوره ی بچگیم! 
 

 لبخند تمسخرآمیزی زد و با لحن پرتمسخری گفت:
 

 برو پی زندگیت و دیگه اینجا برنگرد! -علی 
 

 اشکام پرشدت تر از قبل رو گونه م جاری شد! 
مه فکر حق داره اونجوری ن خه ه گاش کنم آ لت میکشتتم ن جا نه، خ گام ک

 میکردن یه دختر خ*ر*ا*ب*م! 
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 پربغض گفتم:

 
 من جایی رو ندارم که برم!  -
 

 که علی محکم شونه هامو گرفت و عصبی با صدای نسبتا بلندی گفت:
 

ستفاده از  -علی  ضرن به جای ا شون بودی مطمئنا حا برو پین همونا که باها
  ت*ن*ت بهت جا بدن!

 
 خون تو رگام یخ بست! 

 
 م! گ*ن*ا*هبه خدا من بی 

 
 م که عصبی تر از دفعه ی قبل گفت:گ*ن*ا*همیخواستم بهن بگم بی 

 
سه خانواده ت و هم همه ی اهالی  -علی  شو و از این محله برو، تو هم وا گم 

 محل مایه ی ننگی برو و دیگه اینجا برنگرد! 
 

 نفسم به شماره افتاده بود! 
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 و سرم اکو میشد! صداش ت
 

 تو هم واسه خانواده ت و هم همه ی اهالی محل مایه ی ننگی... 
 

 تو هم واسه خانواده ت و هم همه ی اهالی محل مایه ی ننگیییی... 
 

 تو هم واسه خانواده ت و هم همه ی اهالی محل مایه ی ننگیییییی... 
 

 علی بی هوا هلم داد که محکم خوردم زمین! 
 

یه نفر از پشتتت یقه شتتو گرفت و محکم کوبوندش زمین و با  خواستتت بره که
 مشت و لگد به جونن افتاد! 

 
 متعجب به صحنه ی روبروم نگاه کردم! 

 
 پسره داد زد:

 
 خفه شو حق نداری درموردش اینطوری حرف بزنی حق نداریییییی!  -پسره 

 
 و یه مشت محکم تو صورت علی زد! 
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  ندیدمن این کیه؟! به صورت پسره نگاه کردم، تا حا 

 
 که علی داد زد:

 
شه و حتی  یه مهندس  -علی  شو، عکسای ه*ر*ز*گ*ی*ش پخ خودت خفه 

یدونن  مه م فت عکستتتا واقعی ان و فتوشتتتاپ نیستتتن ه کامپیوتر گ خبره ی 
کاره باباش خیلی بهن رحم کرده که از خونه انداختتن بیرون اگه گ*ن*ا*ه

 من بودم حکم سنگسارشو میگرفتم!
 

 ی پسره شل شد و پردرد به پسره نگاه کرد و گفت:دستا
 

 این حرفا دروغه باور نکن!  -پسره 
 

 علی پوزخندی زد و گفت:
 

 یکی از خاطرخواهاشی؟!  -علی 
 

 پسره رو کنار زد و از جاش بلند شد و پوزخندشو تکرار کرد و گفت:
 

 .. خاطرخواهاش زیاد بودن منم یکی از خاطرخواهاش بودم ولی اون. -علی 
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 و با انگشت به من اشاره کرد و ادامه داد:

 
 اون دختر پاکی که همه میشناختن نبود و فقو یه دختر خ*ر*ا*ب بود!  -علی 

 
ساس کردم ل*خ*ت جلوش  و دوباره پوزخندی زد و یه جوری نگام کرد که اح

 وایسادم! 
 
 

گاه پوزخند زدم!   ناخودآ
 

 ر نمیکنن! هه زه خاطرخواهایی دارم که حتی حرف مو باو
 

 آهی کشیدم که اون پسره عصبی رو به علی گفت:
 

 آره خاطرخواهشم!  -پسره 
 

 که علی پوزخندی زد و گفت:
 

 هه آقای خاطرخواه اگه راست میگی بگیرش و آبروشو بخر!  -علی 
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که پستتره نگام کرد و یه لح ه یه لبخند اومد روی لبن ولی ستتریخ لبخندش 

 رد و بی تفاوت نگام کرد و گفت:محو شد و رنگ نگاهن تغییر ک
 

 باشه! -پسره 
 

متعجب نگاش کردم که شرمزده نگام کرد و سرشو انداخت پایین و بی توجه به 
شتیم نگاش میکردیم رفت و  سایه ها که متعجب دا ضی از هم من و علی و بع
صبی اومد درو باز کرد و با  شد و بابا ع درخونه مونو زد و بعد از یه دقیقه در باز 

 ای نسبتا بلندی گفت:صد
 

دختره ی ه*ر*ج*ا*ی*ی آبرومو بردی دیگه زی از جونم میخوای هان؟  -بابا 
 زی... 

 
شد و با لحن  ساکت  شت نگاش میکرد  سره که بی تفاوت دا که با دیدن اون پ

 آرومی که رگه هایی از عصبانیت توش بود گفت:
 

 فرماین!  -بابا 
 

 پسره بی تفاوت رو به بابام گفت:
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 سبم آقای پایدار من حامی راسخ هستم!  -ه پسر
 

 بابا بی حوصله گفت:
 

 فرماین!  -بابا 
 

 حامی لبخند زد و گفت:
 

 میخوام تیدا خانم و ازتون خاستگاری کنم!  -حامی 
 

با لبخند محوی نگاش کرد ولی ستتریخ اخم کرد و  یه لح ه متعجب و  با  با
 حرصی گفت:

 
 م نمیخواد دیگه اسم این دختره ی ه*ر*ز*... هه تیدا واسه ی من مرده  دل -بابا 

 که حامی نزاشت بقیه حرف شو بزنه و گفت:
 

 در هرحال برای ازدواجن رضایت شما  زمه!  -حامی 
 

 قدر دان به حامی نگاه کردم که زون حواسن به من نبود متوجه نشد! 
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 ه!بد ازش ممنونم زون نزاشت برای بار زندم بابام بهم لقب دختر ه*ر*ز*ه رو
 

 بابا پوزخندی زد و گفت:
 

 هه زرا میخوای یه ه*ر*ج*ا*ی*ی رو بگیری؟  -بابا 
 

 اشکم رو گونه م جاری شد! 
 

 سخته که بابات باورت نکنه! 
 

 م! گ*ن*ا*همن بی 
 

 زرا هیچکس باور نمیکنه؟! 
 

 پردرد به بابا نگاه کردم که حامی عصبی یقه ی بابارو گرفت و نعره کشید:
 

 شو حق نداری هرزی از دهنت درومد بهن بگی فهمیدی؟!  خفه -حامی 
 

ستای  شد و پرترس و متعجب نگاش کردم که بابا د با دادی که زد گریه م قطخ 
 حامی رو از یقه ش جدا کرد و گفت:
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 به درک هر غلطی دلت میخواد بکن برو اینو...  -بابا 
 

 و به من اشاره کرد و ادامه داد:
 

 ن مربوط نیست فقو... بگیر اصب به م -بابا 
 

 هه دخترگلم نفس بابا شد این، شد دختر خ*ر*ا*ب! 
 

 اشکم دوباره جاری شد! 
 

 حامی پوزخندی زد و سوالی گفت:
 

 فقو؟!  -حامی 
 

 بابا متقابب پوزخند زد و گفت:
 

 رضایت میدم که باهاش ازدواج کنی ولی یه شرط داره!  -بابا 
 

 یه لح ه نفسم قطخ شد! 
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ب باور  که حتی نا یه نفر  با  به ازدواج من  حت داره  قد را گاه کردم ز با ن با ه 
 نمیشناستن رضایت میده!

 
 حامی بی تفاوت گفت:

 
 زه شرطی؟!  -حامی 

 
 بابا زیزی گفت که تمام امیدم به دنیا و آدماش از بین رفت! 

 
 اینکه بعد از ازدواج تون دیگه این دخترو نبینم!  -بابا 

 
 ونه م جاری شد! اشکام پر شدت تر رو گ

 
 بابا منو مثل یه آشغال از زندگین پرت کرد بیرون! 

 
 به حامی نگاه کردم که دیدم اونم داره ناراحت نگام میکنه! 

 
 حامی آروم گفت:

 
 قبوله!  -حامی 
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 بابا لبخند زد از اون لبخندایی که وقتی خیلی خوشحاله میزنه و گفت:
 

 پس برو پی کارای عقدتون و...  -بابا 
 

 و به من اشاره کرد و پرنفرت ادامه داد:
 

 این دختره رو هم با خودت ببر!  -بابا 
 

 ناباور به بابا نگاه کردم! 
 

 یعنی یه غریبه منو با خودش ببره؟! 
 

 به زه اعتمادی؟! 
 

پرترس به حامی نگاه کردم که پردرد زشماشو بسته بود! زرا؟!! بی خیال شاید 
 بعدا خودش بهم گفت! 

 
تیدا پایدار، دختری که همه حستترت زندگی شتتو میخوردن حا  بابام  هه من،

 اینقد راحت به یه غریبه میگه اینو با خودت ببر! 
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 بابام اصب واسن مهم نیست که ممکنه این پسره ببیی سرم بیاره! 
 

 حامی پرنفرت به بابا نگاه کرد و از  ی دندونای کلید شده ش غرید:
 

 حامی : باشه! 
 

اومد سمتم که یه قدم رفتم عقب ولی اون بی توجه به ترس من داشت و عصبی 
ست مو گرفت و بی  سریخ اومد و محکم د جلو میومد زند قدم رفتم عقب که 
توجه به تقبهای من منو کشوند سمت یه سمند مشکی و در جلو رو باز کرد و 

فتم رمنو به زور سوار ماشین کرد و درو محکم بست که از ترس تو صندلی فرو 
شن کرد که یه لح ه به  شین و رو شد و ما شین  سوار ما شین و دور زد و  اونم ما
خودم اومدم و خواستم از ماشین پیاده شم دست بردم سمت دستگیره ی در که 

 تو یه حرکت دوتا دست مو با اون دست بزرگن گرفت و پرسرعت راه افتاد!
 

 کجا؟! نمیدونم! 
 

 پرترس گفتم:
 

 یاده شم... ن... نگهدار! من... من میخوام پ -
 

 که عصبی نگام کرد و با صدای نسبتا بلندی گفت:
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 خفه شو!  -حامی 

 
 و سرعت شو بیشتر کرد و در همون حال با لحن آرومی گفت:

 
 کاریت ندارم پس آروم باش و ازم نترس!  -حامی 

 
 و پر درد زشماشو بست و باز کرد! 

 
 یعنی راست میگه؟! 

 
 بهن اعتماد کنم؟! 

 
 هه مگه راه دیگه ای هم دارم؟! نه ندارم! 

 
 پوزخندی زدم و همزمان اشکم رو گونه م جاری شد! 

 
 حامی ناراحت نگام کرد و دستامو ول کرد و به خیابون خیره شد! 
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خیلی درد داشتتت که تا حا  حتی به یکی از پستترای فامیلت هم لبخند نزده 
 باشی و بهت لقب دختر خ*ر*ا*ب*و بدن! 

 
 میخواست با صدای بلند گریه کنم، ولی نباید گریه کنم!دلم 

 
ضم غیر ممکنه و پر  شدم که پس زدن بغ صدای هق هقم متوجه  شدن  با بلند 
درد زار زدم،  ستتنگینی نگاه حامی رو رو خودم احستتاس میکردم ولی توجهی 

 نکردم! 
 

 هه زقد راحت بغضم پین یه پسر شکست! 
 

 از این شکست!  هه غرورم جلوی همه خیلی راحت تر
 

 آبرومم با زهارتا عکس فتوشاپ رفت! 
 

ست حامی، یه  شتم دلم نمیخوا ست مو محکم رو دهنم گذا شیدم و د آهی ک
 پسر غریبه صدای گریه ی پردردمو بشنوه! 

 
شین تو  شدم ما صدا هق هق کردم که متوجه  شت و زقد بی  نمیدونم زقد گذ

 یه پارکینگ پارک شده! 
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 اراحت داشت نگام میکرد نگاه کردم زرا؟! برگشتم به حامی که ن
 

 ولی با یادآوری اینکه ا ن تو یه پارکینگم پرترس نگاش کردم و گفتم:
 

 اینجا کجاست؟!  -
 

 که تلخندی زد و گفت:
 

 پارکینگ خونه ی من!  -حامی 
 

 وای خدا یعنی من ا ن باید برم خونه ی این؟! 
 

 پرترس نگاش کردم کا تلخندی زد و گفت:
 

 اشکاتو پاک کن و پیاده شو تا بریم خونه!  -حامی 
 

 نفسام تند شد و ضربان قلبم تو دهنم میزد! 
 
 من از اینکه با یه پسر تنها باشم میترسم!  
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 از شدت تری زشمه ی اشکم خشک شده بود و فقو سکسکه میکردم! 
 

شکامو پاک کرد و  صتن ا ش شت  صورتمو قاب گرفت با انگ ستاش  حامی با د
 شین پیاده شد و اومد در سمت منو باز کرد و گفت :از ما

 
 پیاده شو! -حامی 

 
ست مو  شد و محکم د صبی  صندلیم فرو رفتم که ع شدت ترس تو  ولی من از 
به زور از ماشتتین پیاده کرد و ریموت ماشتتین و زد و منو دنبال  گرفت و منو 

 خودش کشوند! 
 

به اطراف نگا ناامید  پارکینگ هرکاری کردم دستتتت مو ول نکرد  ه کردم، آه تو 
 ! هیچکس نبود

 
آب دهن مو پر سر و صدا قورت دادم که رفتیم تو آسانسورو یه لح ه دست مو 

 ول کرد و رو یه دکمه زد! 
 

سریخ به خودم اومدم و خواستم از آسانسور خارج بشم که متوجه شد و محکم 
 ب*غ*ل*م کرد و در آسانسور بسته شد! 

 
 ی نمیتونستم انجام بدم! خشکم زده بود و هیچ کار
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 ناامید به در بسته ی آسانسور نگاه کردم که حامی عصبی گفت:

 
 د لعنتی وقتی میگم کاریت ندارم یعنی کاریت ندارم پس ازم نترس!  -حامی 

 
خواستتتم از تو ب*غ*ل*ش بیام بیرون که محکم تر ب*غ*ل کرد و من پرترس 

شد  و ح سور باز  سان شدم که در آ سور تو خودم جمخ  سان امی منو بیرون از آ
 کشوند! 

 
متوجه نگاه متعجب دوتا زن شتتتدم و بعدم حرف آرومن که فکر کنم واستته 

 حامی خیلی سنگین بود! 
 

فکر نمیکردم این پستتره هم اهل این کارا باشتته حتی صتتبر نکرده برستتن  -زنه 
 خونه و اینجوری ب*غ*ل*ش کرده، 

 وای به حال تو خونه! 
 

 صورتم و احساس کردم! هجوم آوردن خون به 
 

 زقد راحت قضاوت میکنن! 
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 اون یکی هم سرشو به نشونه ی تایید تکون داد و گفت:
 

 زی بگم؟ دیگه جوون پاک پیدا نمیشه! -زنه 
 

به اون زنا نگاه کرد و منو محکم تر  به حامی نگاه کردم که عصتتبی  ناراحت 
ستن منو محکم سمت یه درو با یه د شت و با  ب*غ*ل کرد و راه افتاد  نگه دا

اون یکی دستن کلیدو از تو جیبن درآورد و درو باز کرد و منو کشوند و برد تو 
 خونه و منو کشوند سمت یه مبل و ازم جدا شد و گفت:

 
 بشین!  -حامی 

 
 روی اون مبل نشستم که حامی هم کنارم نشست و گفت:

 
ندارم، هیچی ازت نمیخوام، حتی دلم نم -حامی  هات  با کاری  یخواد هیچ 

باهات حرف بزنم فقو دلم نمیخواد بی ستر پناه باشتی و جلوی دیگران تحقیر 
 بشی! 

 
 کمی مکث کرد و ادامه داد:

 
برنامه ی فردا اینه، میریم یه نامه از محضتتر میگیریم و یه وقتم برای  -حامی 

ماین و زون  عدم میریم واستتته آز قدمون میگیریم و ب همون روز واستتته ع
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سنمه ج شگاه دو ساعت بهم میده و میریم آزمای سه  شا رو بعد از دو  واب آزمای
 محضر و به بابات زنگ میزنم و بهن میگم بیاد و عقدم میشی! 

 
 نفس عمیقی کشید و ادامه داد:

 
فکر نکن عاشق زشم و ابروتم نه من هیچ حسی بهت ندارم و فقو به  -حامی 

ه و نمیخوام باور خاطر این دارم باهات ازدواج میکنم که فقو دلم واست میسوز
 کنم تو اون کارو کر...

 
 که حرف شو خورد و بی تفاوت گفت:

 
 در هر صورت هوا برت نداره زون من هیچ عبقه ای بهت ندارم!  -حامی 

 
 و بی توجه به من از جاش بلند شد و رفت تو یه اتاق و درشو محکم بهم کوبید!

 
 پوزخند زدم! 

 
 بهتر، منم از تو خوشم نمیاد! 
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 که میدونم بهم حستتی نداره  کمتر ازش میترستتم حداقلن اینکه طرفم حا 
 نمیاد! 

 
 رو کاناپه دراز کشیدم و با فکر به اتفاقای شوم امروز خوابم برد! 

 
**** 

 
با تکونای شدید یه نفر از خواب بیدار شدم و پرترس سرجام نشستم و به کسی 

 که داشت تکونم میداد نگاه کردم! 
 

 این کیه؟! 
 

م فکر کردم دیروز، ستتاکی که بابا تو صتتورتم پرت کرد، دعوای این پستتره با یک
 علی و خاستگارین و بعدم که منو آورد تو این خونه! 

 
 بغض کردم و پربغض به حامی نگاه کردم! 

 
همیشه مامانم اونقد موهامو ناز میکرد که از خواب بیدار میشدم ولی زند روز 

 اینطوری بیدار شدم! از این نعمت محروم بودم و حا  
 

 حامی بی تفاوت گفت:
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 پاشو دست و صورت تو بشور و بیا میخوایم بریم آزمایشگاه!  -حامی 

 
 متعحب نگاش کردم! 

 
 مگه برای رفتن آزمایشگاه نباید نامه از محضر ببری؟ 

 
 انگار فکرمو خوند که گفت:

 
 ورد! یکی از دوستام باباش محضرداره و نامه رو صبح واسم آ -حامی 

 
شده  شن  شدم که حامی با یه لحنی که انگار زند آهانی گفتم و از جام بلند 

 باشه گفت:
 

 زقد لباست کثیفه!  -حامی 
 

 یه لح ه به لباسم نگاه کردم که حال خودمم بد شد! 
 

 زقد لباسام کثیفه! 
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 کمی مکث کرد و با همون لحن ادامه داد:
 

 ساکت تو اون اتاقه...  -حامی 
 

 در اشاره کرد و ادامه داد:و به یه 
 

سنامه  -حامی  شنا ستی برو لباس تو عوض کن و  ش صورت تو  ست و  وقتی د
 تم اگه تو ساکت بود و بردار و بیار!

 
 با صدای گرفته ای گفتم:

 
 باشه!  -
 

 ساکم و زطوری آورده؟! 
 

شین  سوار ما شم  شین و خود ست منو گرفت و پرتم کرد تو ما یادمه که فقو د
 فتاد... بی خیال مهم نیست! شد و راه ا

 
 حا  دستشویی کجاست؟! 

 
 سوال مو به زبون آوردم:



wWw.Roman4u.iR  30 

 

 
 دستشویی کجاست؟!  -
 

 هه هنوزم صدام گرفته و بغضداره! 
 

 حامی بدون نگاه به من درحالیکه داشت کاناپه رو تمیز میکرد گفت:
 

 توی اتاقا سرویس بهداشتی هست!  -حامی 
 

 رلب گفت:زیرلب ممنونی گفتم که اونم زی
 

 خواهن میکنم!  -حامی 
 

و من رفتم ستتمت اون اتاقی که بهم نشتتون داده بود و درشتتو باز کردم و رفتم 
 داخل و درو بستم! 

 
 به دور تا دور اتاق نگاه کردم! 

 
یه اتاق نهایتا بیستتت و زهارمتری که یه تخت گوشتته ی ستتمت راستتتن بود و 

 سم روبروی تخت بود! ساکمم روش بود و یه میز تحریر و یه کمد لبا
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 پس دستشویی کجاست؟! 

 
ما  یکی شتتون  تاد احت تا در اف به دو گاهم  که ن گاه کردم  به اطرافم ن باره  دو

 دستشوییه و اون یکی حمومه! 
 

ستم که  ش صورت مو  ست و  شویی بود د ست رفتم و یکی از درارو بازکردم که د
ی ن بودن و این یعنزشمم به یه مسواک و خمیر دندون افتاد دوتاشون تو کارتو

 کسی ازشون استفاده نکرده! 
 

 لبخندی زدم! 
 

 این پسره فکر همه زی رو کرده! 
 

لبخندی زدم و مستتواک و خمیردندون باز کردم و جاشتتو انداختم تو ستتطل 
 آشغالی که گوشه ی دستشویی بود و بعدم مسواک زدم! 

 
ه مانتو  و با یاز دستشویی خارج شدم وقت حموم کردن نداشتم پس رفتم لباسام

 شلوار و شال مشکی عوض کردم! 
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 یه نگاه دیگه به ساک انداختم شناسنامه م بود پس شناسنامه مو برداشتم! 
 
 
 این ازدواج برام برابر با تموم شدن خوشی های زندگیم! 
 

آخ که زه رویاهایی واسه ازدواجم داشتم و حا  اینجوری دارم ازدواج میکنم، 
 ی بهم نداره و بعدم که برای همیشه از خانواده طرد میشم! با پسری که هیچ حس

 
 

 خدا از اونی که این ببرو سرم آورد نگذره! 
 

 آهی کشیدم و از اتاق رفتم بیرون که حامی بدون نگاه به من گفت:
 

 بریم!  -حامی 
 

و منم بی حرف پشتتت ستترش راه افتادم و با هم رفتیم پارکینگ و ستتوار ستتمند 
 اه افتاد سمت آزمایشگاه! مشکین شدیم و ر

 
بعد از نیم ساعت رسیدیم که با یادآوری کم خونیم پرترس به صندلی زسبیدم 

 مطمئنم اگه خون بدم حالم بد میشه! 
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 پیاده شو!  -حامی 

 
 پرترس نگاش کردم که عصبی گفت:

 
د لعنتی میگم پیاده شتتو، فکر نکن من عاشتتق زشتتم ابروتم نه من  -حامی 

 فقو... فقو... 
 

سعی میکرد  صدایی که  صبی زنگ زد تو موهاش و با  شو خورد و ع که حرف 
 با  نره گفت:

 
 تیدا تا اون روی سگم با  نیومده پیاده شو! -حامی 

 
 هه مثل یه آشغال باهام رفتار میکنه! 

 
 بی حس از ماشین پیاده شدم! 

 
زی  ای کاش همه ی این اتفاقا یه خواب بود و وقتی بیدار شتتدم میدیدم همه

 سرجاشه و هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاده! 
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ولی همن واقعیه و من به ناحق از خانواده م طرد شتتدم و حا  هم دارم با این 
 پسره ازدواج میکنم! 

 
 آهی کشیدم که حامی هم از ماشین پیاده شد و باهم رفتیم تو آزمایشگاه! 

 
 ببینه! دستام میلرزیدن ولی مشت شون کردم کسی نباید ضعف مو 

 
 با حامی رفتیم سمت منشی و حامی گفت:

 
 حامی راسخ هستم آقای دکتر...  -حامی 

 
 که منشی نزاشت بقیه ی حرف شو بزنه و گفت:

 
 بله بله بفرمایید آقای دکتر منت رتونن!  -منشی 

 
 حامی رو کرد سمت من و گفت:

 
 بریم!  -حامی 
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باصتتدای بلند و لحن و خودش راه افتاد ستتمت در منم پشتتت ستترش رفتم که 
 پرتمسخر یه پسر غم دنیا تو دلم نشست! 

 
سره  شه، دختره ی  -پ شهر پخ ساش تو کل  ست که عک هه این همون دختره 

 ه*ر*ج*ا*ی*ی! 
 

 پردرد نگاش کردم که پوزخند پرنمسخری زد و رو زمین توف کرد و رفت! 
 

ستم زی شتم ببینم د شد برگ ستم از جاش کنده  ساس کردم د د ش یه لح ه اح
 که با قیافه ی برزخی حامی روبرو شدم! 

 
 زرا عصبیه؟! هه معلومه زون قراره من زنن بشم! 

 
 اشکم زکید! 

 
 م! گ*ن*ا*هحامی باور کن بی 

 
سیه که من دارم و برام مهمه  سم ولی ا ن تنها ک شنا درسته حامی رو خیلی نمی

 م! گ*ن*ا*هکه باور کنه بی 
 

 ولی باور نمیکنه!
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کشید و منو برد سمت در اتاق دکترو درو باز کرد و بعدم رفتیم حامی دست مو 

 تو اتاق و درو بست و زیرلب طوری که من نشنوم گفت:
 

پسره ی عوضی به زه حقی جلوی من اون حرفارو زد؟به وقتن ببیی  -حامی 
 به سرش میارم که مرغان هوا  به حالن گریه کنن! 

 
 متعجب نگاش کردم! 

 
 ! زرا؟! ا ن روم غیرتی شد؟

 
حامی پرترس نگام کرد ولی ستتریخ نگاهن بی تفاوت شتتد و خواستتت زیزی 
 بگه که با صدای یه پسر دهن شو بست و زیزی نگفت و به اون پسره نگاه کرد! 

 
 به سبم داش حامی راه گم کردی؟! از این ورا؟!  -پسره 

 
 حامی حرصی نگاش کرد که لبخند رو لب پسره ماسید و گفت:

 
 به ی شوخی نداریا! جن -پسره 
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شد  سریخ رنگ نگاهن عوض  سمت من و پرنفرت نگام کرد ولی  بعد رو کرد 
 و لبخند زد و گفت:

 
 سبم آبجی خوبی شما؟!  -پسره 

 
 متعجب نگاش کردم! 

 
 با من بود؟! 

 
 که لبخندی زد و ادامه داد:

 
ی من به حرف مردم گ*ن*ا*هاین زشتتمای معصتتوم میگه که بی  -پستتره 

 نمیدم! اهمیتی 
 

 یه اخم کمرنگ رو پیشونین جون گرفت و حس کردم بهم پوزخند زد! 
 

 میدونم که کسی باورم نمی کنه ولی خوبه که این پسر به روم نمیاره! 
 

 اشکم زکید! 
 

 م! گ*ن*ا*هاین پسره وایه ی دلخوشیم میگه بی 
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 بهم میگه آبجی! 

 
 پس زرا خانواده ی خودم باورم نکردن؟! 

 
 امیرطاها بعد از پخن اون عکسا بهم نگفتن آبجی؟!  زرا طاها و

 
 پسره یه شکل ساختگی خودشو ناراحت جلوه داد و گفت:

 
 ببخشید نمیخواستم ناراحتت کنم!  -پسره 

 
 یه سه زهار دقیقه به سکوت گذشت که پوزخندی زد و گفت:

 
 من شهابم شهاب تهرانی و شما؟ -پسره 

 
 بی حوصله گفتم:

 
 یدا پایدارم! خوشبختم منم ت -
 

 بازم پوزخند زد و گفت:
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 خوشبختم!  -شهاب 

 
 کمی مکث کرد و ادامه داد:

 
 خب بیاید ازتون خون بگیرم!  -شهاب 

 
 با یادآوری آزماین پرترس به شهاب نگاه کردم که نگاه مو شکار کرد و گفت:

 
 میترسی؟!  -شهاب 

 
س شونه ی مثبت تکون دادم که خنده ش گرفت ولی  شوسرمو به ن  ریخ خنده 

 قورت داد و پرتمسخر گفت:
 

 قول میدم درد نداشته  باشه حا  هم بیا بشین تا ازت خون بگیرم!  -شهاب 
 

گاه اخمام رفت توهم!   ناخودآ
 

 حق نداره باهام اینطوری حرف بزنه! 
 

 من از دردش نمیترسم از حال خراب بعدش میترسم! 
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سرنگ اومد، ستم که با یه  ش صندلی ن ستین مانتومو با  زدم و اونم  پراخم رو  آ

سرنگ و آورد  شت کردم،  ست مو م ست و منم د بی حرف بازوبندو به بازوم ب
 جلو که ازم خون بگیره ولی قبل از اینکه ازم خون بگیره لبخندی زد و گفت:

 
 اگه میترسی زشماتو ببند!  -شهاب 

 
 ! این پسره خوددرگیری داره یه لح ه پورخند میزنه یه لح ه لبخند

 
 عصبی گفتم:

 
 نمیترسم!  -
 

 شهاب با صدای بلند خندید و گفت:
 

 ا ن گفتی میترسی!  -شهاب 
 

 حرصی نگاش کردم و گفتم:
 

 از خون دادن نمیترسم از یه زیز دیگه میترسم!  -
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 شهاب لبخندی زد و گفت:

 
 ببینیم و تعریف کنیم!  -شهاب 

 
گ گاش کردم برگشتتتت ن فاوت ن عه و ازم خون گرفت و بی ت یه دف که  ام کرد 

 زشماش گرد شد و گفت:
 

 داشتی نگاه میکردی؟!  -شهاب 
 

 آره!  -
 

 و از جام بلند شدم و حامی بدون نگاه به من نشست و ازش خون گرفت! 
 

 سرم کمی گیج میرفت! 
 

 یا خدا شروع شد! 
 

 پردرد زشمامو بستم ولی با صدای گرم حامی سریخ زشمامو باز کردم! 
 

 انمی!بریم خ -حامی 
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 متعجب نگاش کردم که لبخند رو صورتن محو شد و بی تفاوت نگام کرد! 

 
یه لح ه احساس کردم زشمام سیاهی رفت و پاهام سست شد، داشتم سقوط  

ساس کردم  ست و رو  کمرم اح ستم ولی دوتا د شمامو ب میکردم که از ترس ز
 دم! ی روبرو شکه منو محکم گرفته بود زشمامو باز کردم که با نگاه نگران حام

 
 حامی لب زد:

 
 خوبی؟!  -حامی 

 
سرمو به نشونه ی منفی به طرفین تکون دادم که احساس کردم یه لح ه دستن 
سریخ به خودش اومد و منو محکم گرفت اونقد محکم که آخی  شد ولی  شل 

 گفتم! 
 

 حامی نگران گفت:
 

 زی شد؟!  -حامی 
 

 مات نگاهن کردم! 
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 اره پس زرا نگرانم شد؟! خودش گفت هیچ حسی بهم ند

 
 حامی تکونم داد و گفت:

 
 با توام خوبی؟!  -حامی 

 
 سریخ به خودم اومدم و گفتم:

 
 زرا اینقد کمرمو فشار میدی؟ لهم کردی!  -
 

که صدای خنده ی شهاب بلند شد که حامی زشم غره ای بهم رفت و دستاشو 
 از دور کمرم برداشت خیلی سخت سرپا موندم! 

 
 نگفتم دستاتو بردار، من ورم این بود که اینقد کمرمو فشار نده!  آخه من که

 
 که شهاب پرتمسخر گفت:

 
 نه بابا انگار زیادی ترسیدی که اینجوری داشتی غن میکردی!  -شهاب 

 



wWw.Roman4u.iR  44 

 

و با صتتدای بلند خندید که حامی هم باهاش خندید حرصتتی نگاش کردم و 
 گفتم:

 
 نخیرم...  -
 

 کمی مکث کردم و گفتم:
 

 تی زیزی نمیدونی الکی قضاوت نکن! وق -
 

سایی بگم که ندونسته بهم تهمت زدن،  ست این جمله رو به ک زقد دلم میخوا
 آه! 

 
 شهاب اخماش رفت توهم و با لحن تند و عصبی گفت:

 
 خب بگو تا بدونیم!  -شهاب 

 
 زرا عصبی شد؟! 

 
 حتما اینم مثل بقیه منو یه دختر خ*ر*ا*ب میدونه! 
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 کردم که بی تفاوت نگام کرد و منت ر نگام کرد! ناراحت نگاش 
 

وقتی دید زیزی نمیگم، پوزخندی زد و ستترشتتو انداخت پایین و خیلی آروم 
 گفت:

 
 لعنت بهت حامی!  -شهاب 

 
 متعجب نگاش کردم! 

 
 زرا این حرفو زد؟! 

 
یه لح ه ستترشتتو آورد با  و وقتی نگاه متعجب مو دید یه لح ه خشتتکن زد 

 و زد کوزه ی علی زپ و منت ر نگام کرد! ولی سریخ خودش
 

 اصب به من زه! 
 

 بی تفاوت نگاش کردم و گفتم:
 

 من کم خونی دارم! -
 

 که شهاب لبخندی زد و گفت:
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 آهان!  -شهاب 

 
 کمی مکث کرد و ادامه داد:

 
 یه قرص آهن بخوری حله البته من زیاد با قرص موافق نیستم...  -شهاب 

 
 ت:روکرد سمت حامی و گف

 
 حامی ببرش واسن دوتا سیخ جیگر بگیر!  -شهاب 

 
شو بهمون کرد  شت  شهاب بدون نگاه به من پ شهاب نگاه کردم ولی  پرذوق به 

 و گفت:
 

برید و دو ستتاعت دیگه هم بیاید جواب آزماین تونو بگیرید و برید  -شتتهاب 
 خدانگهدار! 

 
 حامی دستاشو تو دستم قفل کرد و گفت:

 
 فظ! ممنون خداحا -حامی 
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 منم خداحافظ آرومی گفتم که خودمم به زور شنیدم! 

 
شین  سوار ما شدیم و رفتیم  شگاه خارج  شدیم و بعدم از آزمای از اتاق خارج 

 شدیم! 
 

 میوه هست بخورشون! تو داشبورد یه کیک و آب -حامی 
 

 و ماشین و روشن کرد و راه افتاد! 
 

 یعنی جیگرکی نمیریم؟! 
 

 ش جاهای شلوغ نبره من مایه ی ننگ شم! خب حق داره منو باخود
 

 م! گ*ن*ا*هحامی باورکن بی 
 

ناراحت سرمو انداختم پایین و در همون حال کیک و آب میوه رو از تو داشبورد 
 درآوردم و شروع به خوردن کردم! 

 
بعد از یه ربخ ماشین و یه گوشه پارک کرد و زیرزشمی نگاش کردم که متعجب 

 داشت نگام میکرد! 
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 تعحب گفت:م
 

 هموز نصف کیک و هم نخوردی؟!  -حامی 
 

شم نخورده بودم  صف  به کیک نگاه کردم تقریبا یه کیک کوزولو بود ولی من ن
هه تو این زند روز هروعده جز آب و یه تیکه نون زیزی نخورده بودم و دوست 

 نداشتم این کیک خوشمزه تموم بشه! 
 

 آهی کشیدم و زیزی نگفتم!
 

 شین پیاده شد، هه حتی نمیتونه منو تو ماشین تحمل کنه! که حامی از ما
 

 اشکم زکید پاکن کردم! 
 

به کیک نگاه کردم دیگه میلی به خوردنن نداشتتتم کیک و تو جاش گذاشتتتم، 
 حا  آب میوه رو زیکار کنم؟! 
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نگاهم به سطل آشغالی که زند متر جلو تر از ماشین بود افتاد، از ماشین پیاده 
کیک و آب میوه رو تو ستتطل آشتتغال انداختم و برگشتتتم و ستتوار شتتدم و رفتم 
 ماشین شدم! 

 
 که در ماشین باز شد و حامی سوار شد! 

 
 صدای نفسای عصبی شو شنیدم ولی نگاهن نکردم! 

 
صندلی فرو رفتم و پرترس  شدت ترس تو  شت محکم زد رو فرمون که از  یه م

 نگاهن کردم! 
 

 زیرلب غرید: که بی توجه به نگاه ترسیده ی من
 

 حساب تو میرسم مرتیکه!  -حامی 
 

 و ماشین و روشن کرد و راه افتاد! 
 

یه نیم ستتاعتی گذشتتت و حامی فقو به یه نفر فحن و ناستتزا میداد اه زرا بس 
 نمیکنه؟! 
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حرصی نگاش کردم ولی حامی بی توجه به من داشت واسه یه نفر خو و نشون 
 میکشید و فحشن میداد! 

 
 که نشنوه گفتم:زیرلب طوری 

 
 اه زرا اینقد غر غر میکنه؟ یعنی همیشه همینطوریه؟!  -
 

 ناراحت سرمو انداختم پایین! 
 

 خدایا من زجوری باید اینو تحمل کنم؟! 
 

 اشکام رو گونه م جاری شد! 
 

 هه حامی حتی متوجه نشد که گریه میکنم! 
 

شک  شمه ی ا شت که دیگه غر غر نکرد ولی ز سر باز یه ده دقیقه ای گذ من 
 کرده بود و به این آسونیا گریه م بند نمیاد! 

 
 سرمو بیشتر  پایین آوردم که متوجه گریه م نشه!
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خداروشتتکر متوجه نشتتتد یعنی اگرم متوجه شتتتده بود زیزی نگفت و فقو 
 رانندگی شو کرد!

 
همونطوری داشتم گریه میکردم که ماشین نگه داشت سریخ اشکامو پاک کردم 

 فت:که بی تفاوت گ
 

 من اینجا یه کاری دارم سریخ برمیگردم فقو... از ماشین پیاده نشو!  -حامی 
 

 زیزی نگفتم که بی تفاوت ادامه داد:
 

 باشه؟!  -حامی 
 

 آروم با صدایی که از ته زاه میومد گفتم :
 

 باشه!  -
 

و از ماشتتین پیاده شتتد و رفت مطمئنم صتتورتم از شتتدت گریه ستترخ شتتده و 
 وجه شده بود! مطمئناحامی هم مت

 
 

 فکر کنم راست بگه و هیچ حسی بهم نداشته باشه! 



wWw.Roman4u.iR  52 

 

 
 ای کاش حداقل بهم میگفت گریه نکن! 

 
 من خیلی تنهام! 

 
 آهی کشیدم! 

 
یکی از آرزوهام این بود که شوهرم عاشقم باشه و زندین بار بیاد و خاستگاریم 

 ! ولی ا ن نه عاشقمه و نه حتی ازم خاستگاری درست و حسابی کرد
 

دوباره اشکام رو گونه م جاری شد ولی این بار گریه م بی صدا نبود و پردرد هق 
 هق میکردم! 

 
 خدا از اونیکه این ببرو سرم آورد نگذره نمیبخشمن! 

 
صدای داد  شت و زقد گریه کردم و تو حال خودم بودم که با  نمیدونم زقد گذ

 حامی ساکت شدم! 
 

 فهمیدی؟!  بس کن، حق نداری گریه کنی -حامی 
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 کمی مکث کرد و با صدای آروم تر ولی همونطور عصبی ادامه داد:
 

 صدای گریه ت اذیتم میکنه! -حامی 
 

پر درد نگاهن کردم و دستتت مو جلوی دهنم گرفتم و ستترمو انداختم پایین و 
 دوباره گریه کردم! 

 
 اینطوری صدای گریه مو نمیشنوه که اذیت بشه! 

 
 افتاد!  ماشین و روشن کرد و راه

 
صدای نفسای عمیقن و که پشت سرهم میکشید شنیدم ولی توجهی نکردم و 

 فقو گریه کردم! 
 

 گریه کردم واسه خنده هایی که دیگه برنمیگرده... 
 

 گریه کردم واسه خانواده ای که دیگه منو نمیخوان... 
 

 گریه کردم واسه آبرویی که به ناحق رفت... 
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ری که اگه ردش کنم باید آواره ی کوزه و خیابون گریه کردم واستته ازدواج اجبا
 بشم... 

 
 گریه کردم واسه خودم که دیگه هیچوقت نمیتونم مثل قبل باشم...

 
 ماشین و نگه داشت! 

 
شتم نگاش کردم که یه لح ه  شت که هیچ کاری نکرد برگ یه زند دقیقه ای گذ

 نفسم قطخ شد... 
 

 ! خدایا من طاقت دیدن گریه ی یه مردو ندارم
 

حامی سرشو گذاشته بود رو فرمون و بی صدا گریه میکرد اینو از تکون خوردن 
 شونه هاش فهمیدم! 

 
 اشکامو پاک کردم و ناباوارنه گفتم:

 
 حامی! -
 

 که سریخ برگشت نگام کرد و اشکاشو پاک کرد و گفت:
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 جان... یعنی بله!  -حامی 

 
 جان؟؟؟ 

 
 یعنی میخواست بگه جانم؟! 

 
 کردم که سرشو انداخت پایین! متعجب نگاش 

 
 بی خیال مهم نیست! 

 
 ناراحت گفتم:

 
 زرا گریه میکنی؟!  -
 

 حامی تلخندی زد و گفت:
 

دلم گرفته هیچوقت دوستتت نداشتتتم اینجوری ازدواج کنم، دوستتت  -حامی 
 نداشتم با یه دختر که مردم نگاه خوبی نسبت بهن ندارن ازدواج کنم! 

 
 هم نگاهت به من مثل بقیه ست! مات نگاهن کردم،  پس تو 
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زشمام پراشک شد ولی دیگه نباید بریزه نباید، ولی زکید اولین قطره ی اشکم 

 زکید و پشت سرش سیل اشکام بود رو گونه هام جاری شد! 
 

 یه لح ه احساس کردم نفس حامی رفت و برگشت ولی این فقو یه توهمه! 
 

 ه داشتم توهم زدم! هه از بس تو این زند روز کمبود محبت و توج
 

 آهی کشیدم و گفتم:
 

 م! گ*ن*ا*هباورکن بی  -
 

که سمت زپ صورتم سوخت دست مو گذاشتم رو گونه م و ناباورانه به حامی 
 نگاه کردم که عصبی با صدای نسبتا بلندی گفت:

 
الکی خودتو واسه من م لوم نکن من گول ظاهر م لوم تو نمی خورم  -حامی 

یدو که خیلی و خیلی هم خوب م یدی  یه دختر بی ق کار کردی تو  که زی نم 
شی  ستفاده کنن و تو هیچ ارز سوءا سر اجازه دادی که ازت  راحت به زند تا پ

 برام نداری پس... 
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 صداش تو سرم اکو میشد!
 

که ازت  جازه دادی  تا پستتر ا ند  به ز حت  که خیلی را یدی  یه دختر بی ق تو 
 سوءاستفاده کنن... 

 
یدی  یه دختر بی ق که ازت تو  جازه دادی  تا پستتر ا ند  به ز حت  که خیلی را

 سوءاستفاده کنن... 
 

که ازت  جازه دادی  تا پستتر ا ند  به ز حت  که خیلی را یدی  یه دختر بی ق تو 
 سوءاستفاده کنن... 

 
گاه دستامو گذاشتم رو گوشم و دیوانه وار جیغ کشیدم و گفتم:  ناخودآ

 
 من دختر بی قیدی نیستم...  -
 

 گرفت و ادامه دادم:صدای جیغم اوج 
 

 م باور...گ*ن*ا*هم باور کن بی گ*ن*ا*همن بی  -
 

 که شوری خون و تو دهنم احساس کردم! 
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پردرد به حامی نگاه کردم که یه تو دهنی محکم بهم زده بود، اونقد محکم که 
 دهنم پرخون شده بود! 

 
 حامی عصبی داشت نگام میکرد و با صدای نسبتا بلندی گفت:

 
 کاری پس خفه شو! گ*ن*ا*همه میدونن که ه -حامی 

 
 سرم گیج میرفت! 

 
 لعنت به من و این کم خونیم و ضعیف بودنم! 

 
 پرترس به حامی نگاه کردم؟! 

 
 یعنی بهن بگم بزاره دهن مو بشورم؟! 

 
 آب دهن مو قورت دادم که بهن بگم ولی آب دهنم خون بود! 

 
 ! حالم بهم میخوره من... من... خون قورت دادم

 
 دستم و گذاشتم رو گلوم و زندتا نفس عمیق کشیدم! 
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شتم رو زخم تو  شو پاره کردم و گذا شبورد درآوردم و یکم  ستمال از تو دا یه د

 دهنم! 
 

شمامو  صندلی تکیه دادم و ز شتی  سرمو به پ شدیدی  سرگیجه ی  ساس  با اح
 بستم! 

 
 با تکونای شدیدی بیدار شدم، حامی عصبی داشت تکونم میداد! 

 
 زشمامو کامب باز کردم که پوزخندی زد و عصبی گفت:

 
 شناسنامه تو بردار و بیا قراره بریم عقد هم بشیم!  -حامی 

 
 متعجب نگاش کردم! 

 
 مگه زقد خوابیدم که جواب آزماین و گرفته و ا نم دم در محضریم؟! 

 
 پوزخند زد و عصبی گفت:

 
  تا اون روی سگم با  نیومده پیاده شو! -حامی 
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شده ی تو  سته  شک حلقه ب سه اینکه ا ست ولی وا شمام حلقه ب شک تو ز ا
زشمامو نبینه سرمو انداختم پایین و شناسنامه مو که تو داشبورد بود و برداشتم 
و رفتم پین حامی که پرخشونت شناسنامه رو از دستم گرفت و راه افتاد منم با 

 سری افتاده پشت سرش راه افتادم! 
 ببفاصله رفتیم اتاق عقد! رفتیم تو محضر و

 
 عاقد اومد باباهم اومد و با پوزخند پرتمسخری سرتا پامو نگاه کرد! 

 
سرمو  شار دادم و  ستم ف شه ی مانتومو تو د شتم، گو طاقت این نگاه بابارو ندا

 انداختم پایین که عاقد شروع کرد! 
 

 دوشیزه ی محترمه ی مکرمه...  -عاقد 
 

 زدن! حامی و بابا با هم پوزخند 
 

 بغض به گلوم زنگ انداخت! 
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ستترکار خانم تیدا پایدار آیا به بنده وکالت می دهید که با مهریه یک  -عاقد 
شمارا  سکه ی تمام بهار آزادی  شمعدان و زهارده  جلد کبم الله مجید آینه و 

 به عقد دائمی آقای حامی راسخ دربیاورم، آیا وکیلم؟ 
 

 کسی نمیگه عروس رفته گل بچینه؟! ا ن باید برم گل بچینم ولی زرا 
 

 حامی آروم طوری که کسی نشنوه گفت:
 

 کسی نیست بفرستتد گل بچینی بله رو بگو و قال قضیه رو بکن!  -حامی 
 

سریخ پاکن  شمم زکید  شه ی ز شک از گو شدم و یه قطره ا ستم،  خرد  شک
 کردم! 

 
  برای بار دوم عرض میکنم دوشیزه ی محترمه ی مکرمه... -عاقد 

 
 که حامی ریز خندید، سخت بغض مو پس زدم و پردرد زشمامو بستم! 

 
سرکار خانم تیدا پایدار آیا به بنده وکالت می دهید که با مهریه ی معلوم  -عاقد 

 شمارا به عقد دائم و همیشگی آقای حامی راسخ دربیاورم، آیا وکیلم؟ 
 

 یه قطره ی اشک دیگه از گوشه ی زشمم زکید! 
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 تمسخر گفت:که حامی پر

 
هیچکس تورو نمیفرستتته گبب بیاری آخه بوی گند کثافت کاریات  -حامی 

 بوی گبب و بد میکنه! 
 

 نگو، اینجوری نگو! 
 

 به خدا من کاری نکردم! 
 

 م! گ*ن*ا*همن بی 
 

 برای بار سوم عرض میکنم دوشیزه ی محترمه ی مکرمه...  -عاقد 
 

 و بازم خنده پرتمسخر حامی... 
 

سرکار خانم تیدا پایدار آیا به بنده وکالت می دهید که با مهریه ی معلوم  -عاقد 
 شمارا به عقد دائمی آقای حامی راسخ دربیاورم؟ 

 
 خدایا منم مثل دخترای دیگه زیرلف ی می خوام! 
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ساس کردم ا نه که  شار داد، اونقد محکم که اح ست مو محکم ف که حامی د

 استخونام خرد بشن! 
 

 فسم قطخ شد! از شدت درد ن
 

 حامی یه جورخاصی نگام کرد  و گفت:
 

 اینم زیرلف یت حا  بله رو بده!  -حامی 
 

پر درد نگاش کردم و اشکام رو گونه م جاری شد سریخ سرمو انداختم پایین و 
 با صدای گرفته و بغضداری گفتم:

 
 بله! -
 

 تموم شد! 
 

 رسیدم تموم شد! رویاهایی که همیشه برای ازدواجم داشتم به هیچکدوم ن
 

 دیگه همه زی تموم شد! 
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عاقد از حامی هم پرسید و اونم بله رو داد و بعدم صیغه ی عقد بین مون جاری 
 شد و رفتیم یه سری امضا هم زدیم! 

 
بابا هم بعد از اینکه زندتا امضتتا زد بدون نگاه به من رفت، حتی نگاه شتتو ازم 

 دریغ کرد! 
 

شمت بابا یه روزی بهت ث ن م و اون موقخ مگ*ن*ا*هابت میکنم که بی نمیبخ
 تورو از وجود خودم محروم میکنم! 

 
هه ولی خودمم میدونستم که این فقو یه رویاست منی که تو ناز و نعمت بودم 
و همیشه کارامو با کمک این و اون انجام دادم حا  زطوری تنهایی میخوام بی 

 ی مو ثابت کنم؟! گ*ن*ا*ه
 

 آهی کشیدم! 
 

 ر اومدیم بیرون و سوار ماشین شدیم! از محض
 

ما   قد غمگینن؟! فکر نکنم احت مه ی دخترا وقتی ازدواج میکنن این یعنی ه
 فقو منم که اینقد ناراحتم! 
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 اشکم زکید پاکن کردم که حامی با لحن پرتمسخری گفت:
 

 خب حا  میخوایم بریم مامان و بابای من عروس شونو ببینن!  -حامی 
 

 کردم!  پرترس نگاهن
 

وقتی خانواده ش منو ببینن زه عکس العملی نشتتون میدن؟! هیچی احتما  
 بهشون گفته، آره همینه! 

 
همونطور که داشتم به خودم دلداری میدادم راه افتاد، بعد از نیم ساعت جلوی 

 یه خونه ویبیی نسبتا شیک نگه داشت و گفت:
 

 رسیدیم پیاده شو!  -حامی 
 

شی که از دلداری هایی که به خودم داده بودم پیدا کرده با این حرفن تموم آر ام
 بودم از بین رفت و پرترس به صندلیم زسبیدم که حامی پوزخندی زد و گفت:

 
نزار جلو ی در و همستتایه خرکشتتت کنم ببرمت تو خونه پس با زبون  -حامی 

 خوش پیاده شو! 
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شین و باز کردم و ا صدا قورت دادم و درما سرو شین پیاده آب دهن مو پر  ز ما
شن که بعد از زند  شدم و حامی رفت اف افو زد منم باقدمای لرزون رفتم پی

 ثانیه در با صدای تیکی باز شد! 
 

و حامی رفت تو خونه منم با همون قدمای لرزون رفتم تو خونه و درو بستتتم و 
 خواستم برم پین حامی که صدای مهربون یه زن و شنیدم! 

 
 یز دلم؟!سبم پسرم خوبی عز -زن 

 
آب دهن مو قورت دادم و پرترس رومو برگردوندم سمت کسی که حدس میزدم 

 مامان حامیه! 
 

 یعنی ا ن زی میشه؟! 
 

 که مامانن با دیدن من اخماشو کشید تو هم و با صدای نسبتا بلندی گفت:
 

 این دختره ی ه*ر*ج*ا*ی*ی اینجا زیکار میکنه؟ هان؟!  -مامان حامی 
 

سریخ اومد  ست پرتم بعد  ست من و گرفت درو باز کرد و خوا شونت د و پرخ
 کنه بیرون که حامی دست مو گرفت و منو کشید عقب و درو بست! 
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 مامان حامی عصبی به حامی نگاه کرد و گفت:

 
این کارا یعنی زی؟ زرا نمیزاری این دختره رو از خونه بندازم  -مامان حامی 

سای.بیرون؟ میخوای فردا پس فردا زو بیفته ک سرمن با این دختره که عک .. ه پ
  اله الی الله...

 
 کمی مکث کرد و عصبی ادامه داد:

 
 میخوای زو بیفته که تو با این دختره صنمی داری؟! هان؟!  -مامان حامی 

 
 پردرد به مامان حامی نگاه کردم که حامی پوزخندی زد و گفت:

 
 خب آره این دختره با من صنمی داره!  -حامی 

 
شت و به اون مرد نگاه کرد، منم زون حامی  که با صدای داد یه مرد حامی برگ

 با این هیکل گوریلن جلوم بود  نمیتونستم اون مردو ببینم! 
 

 خخخ هیکل گوریل! 
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شکاره، قیافه  شونه قد بلند و معلومه ورز شتیپه زهار خدایین حامی خیلی خو
و لبای متناسب،  شم خوبه مردونه ست زشم قهوه ای، ابروهای پرپشت، دماغ

پوستتت ستتفید، یه ته رین کوزولوهم داره و موهای پرپشتتت قهوه ای که زده 
 بودشون با ! 

 
 با صدای داد دوباره ی مرد رشته افکارم پاره شد! 

 
یعنی خاوک به خاطر من دعوا شتتده و حا  من دارم تیپ و قیافه ی حامی رو 

 دید میزنم! 
 

 به حامی زی گفت!  اصب نفهمیدم دفعه ی قبل که داد زد
 

 جواب بده ! -مرد 
 

 و اومد یقه ی حامی رو گرفت و کوبوندش به دیوار که جیغ خفیفی کشیدم! 
 

 این دختره زه صنمی با تو داره؟! جواب بده!  -مرده 
 

 حامی پرنفرت نگام کرد و گفت:
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 زنمه بابا، زنم...  -حامی 
 

س شد و همزمان باباش یه  صدای جیغ مامانن بلند  یلی بهن زد که حامی که 
 زشم غره ی وحشتناکی بهم رفت که از ترس یه قدم عقب رفتم! 

 
سم قطخ  شدت درد نف شد و از  سرم کنده  ست  ساس کردم پو ولی یه لح ه اح

 شد! 
 

 مامان حامی موهامو دور دستاش پیچیده بود و میکشید! 
 

نه وقت گام میک یدم اونم داره پردرد ن که د گاه کردم  حامی ن به   ی متوجهپردرد 
 نگاهم شد اخماشو کشید توهم و روشو برگردوند! 

 
 اشکام رو گونه م جاری شد! 

 از شدت درد نزدیک بود جیغ بزنم ولی لب گزیدم نباید جیغ بزنم! 
 

حامی  مان  مده توی  -ما که او چه م دادی  به خورد ب دختره ی ه*ر*ز*ه زی 
 ه*ر*ج*ا*ی*ی رو گرفته؟

 
 شکستم، نابود شدم! 
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روز نبود که خاستتتگار نداشتتته باشتتم حا  یه نفر بهم میگه زی به  منی که یه
 خورد بچه ش دادم که عقدم کرده؟! 

 
 اشکام پرشدت تر رو گونه م جاری شد و زیزی نگفتم! 

 
که بابای حامی دستتت حامی رو کشتتید و در خونه رو باز کرد و حامی رو هل 

 داد بیرون و رو به من داد زد و گفت:
 

 گم شو از خونه ی من برو بیرون!  -بابای حامی 
 

مامان حامی موهامو ول کرد و منم شتتتال مو از رو زمین برداشتتتم و از خونه 
شار داد  ست مو محکم گرفت و ف سادم که مچ د اومدم بیرون و پین حامی وای

 که از شدت درد زشمامو بستم! 
 

 با داد بابای حامی زشمامو باز کردم! 
 

با  یای  -با نداری ب گه حق  ما مردی دی حامین برای  ثل  جا امروز توهم م این
 فاااااااتحه! 

 
 و درو محکم بهم کوبید! 
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 به اطرافم نگاه کردم، خیلی ها داشتن بد نگاه مون میکردن! 

 
شدم  شین  سوار ما شد منم رفتم  شین  سوار ما ست مو ول کرد و رفت  حامی د

ماشین  یک بود ازهنوز در ماشینو نبسته بودم که ماشین پرسرعت راه افتاد و نزد
 پرت بشم پایین! 

 
 در ماشین و بستم که حامی گفت:

 
 اینم تاوان کار تو که من باید تقاص شو پس بدم!  -حامی 

 
 آروم گفتم:

 
 من کاری نکردم!  -
 

 که حامی عصبی نگام کرد و گفت:
 

 تیدا خفه شو!  -حامی 
 

 بغض کردم! 
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صتتدا میزنه بگه تیدا همیشتته دوستتت داشتتتم اولین باری که شتتوهرم استتم مو 
 دوست دارم!

 
 آروم با صدای لرزونی گفتم:

 
 باشه!  -
 

 که حامی ماشین و یه گوشه پارک کرد! 
 

 نگاش کردم زند بار عصبی زنگ زد تو موهاش! 
 

 و روکرد سمت من و با لحنی که سعی میکرد آروم باشه گفت:
 

ست تح -حامی  ست ندارم و فقو زون دلم نمیخوا شببین تیدا من دو ی قیر ب
که فکر کنم  بی  به این معنی نیستتتت  ی، من و گ*ن*ا*هعقدت کردم و این 

نا هم  ندنفر ر*ا*ب*ط*ه داشتتتی و او با ز که قبب  یدونیم  گه م یای دی خیل
 عکساتونو پخن کردن! 

 
 اشکام رو گونه م جاری شد! 
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 به خدا من با هیچکس نبودم! 
 

 کمی مکث کرد و ادامه داد:
 

ات ندارم تو هم هیچ کاری باهام نداشته باش فقو دوتا هیچ کاری باه -حامی 
 همخونه باشیم باشه؟!! 

 
 و منت ر نگام کرد! 

 
 درحالیکه گریه میکردم سرمو به نشونه ی مثبت تکون دادم که عصبی داد زد:

 
 نشنیدم زی گفتی!  -حامی 

 
از شتتدت ترس گریه م قطخ شتتد که پرنفرت نگام کرد، ستترمو انداختم پایین و 

 م گفتم:آرو
 

 باشه!  -
 

 حامی تلخندی زد و گفت:
 

 اینطوری واسه ی خودت بهتره حداقل از طرف من آزار نمیبینی!  -حامی 
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 کمی مکث کرد و ادامه داد:

 
دیروز وقتی باهام حرف میزدی فقو خودمو کنترل کردم که با کمربند  -حامی 

ه حا  که ب ستتیاه و کبودت نکنم رفتار خوب دیروزم دیگه تکرار نمیشتته زون
خاطرت خانواده م طردم کردن دلم نمیخواد خودمو کنترل کنم پس اگه میخوای 
ستتتالم بمونی دیگه باهام حرف نزن مگر اینکه خودم بخوام باهام حرف بزنی 

 ؟ فهمیدی
 

هعی تیدا ببین تویی که بابا و مامانت و دوتا داداشتتت از صتتبح تا شتتب قربون 
ت حرف بزنی با کمربند ستتیاه و کبودت صتتدقه ت میرفتن حا  اگه با شتتوهر

شته  صبی حامی ر صدای ع شو بگیره... با  سم نداری که جلو میکنه و هیچک
 افکارم پاره شد! 

 
 با توام، فهمیدی؟! -حامی 

 
 زشمامو پر درد بستم و گفتم:

 
 آره فهمیدم!  -
 



 75 یپناه یطعم گس ب

 و آهی کشیدم! 
 

 حامی ماشین و روشن کرد و راه افتاد! 
 

خونه و حامی از ماشین پیاده شد و در پارکینگ و باز کرد  بعد از یه ربخ رسیدیم
 و اومد سوار شد و ماشین و تو پارکینگ پارک کرد! 

 
از ماشتتین  پیاده شتتدیم که حامی بی توجه به در باز پارکینگ راه افتاد ستتمت 

 آسانسور، دست شو گرفتم و گفتم
 

 حامی!  -
 

 کشید بیرون! عصبی برگشت نگام کرد و دست شو محکم از تو دستم 
 

 سرمو انداختم پایین و گفتم:
 

 در پارکینگ و نمیبندی؟!  -
 

 حامی بی تفاوت گفت:
 

 نه!  -حامی 
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یه  ثان با  رفت زند  له ها  له و از پ و تغییر مستتیر داد و راه افتاد ستتمت راه پ
متعجب نگاش کردم که توجهی نکرد منم پشتتت ستترش رفتم با ، آپارتمانن 

ودت میدونی که تنگی نفس دارم پس خودت بهم طبقه ی شتتشتتمه خدایا خ
 رحم کن!

 
 طبقه ی اول کمی نفس نفس زدم... 

 
طبقه ی دوم نفسام تند و مقطخ شده بود ولی حامی بی توجه به من رفت منم با 

 همون حال پشت سرش رفتم... 
 

 طبقه ی سوم زند ثانیه موندم و زندتا نفس عمیق کشیدم... 
 

 س میکشیدم... طبقه ی زهارم تند تند نف
 

 طبقه ی پنجم دیگه داشت نفسم بند میومد... 
 

 حامی تورو خدا یکم آرومتر! 
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شم دیگه جونی تو پاهام نمونده بود و محکم خوردم زمین و با تمام  ش طبقه ی 
 وجودم تند نفس کشیدم احساس میکردم دارم اکسیژن و میبلعم.... 

 
 حامی پوزخندی زد و گفت:

 
 دم باهام حرف نزن تقصیر خودت بود اینم مجازاتن! بهت گفته بو -حامی 

 
 درحالیکه تند تند نفس میکشیدم متعجب نگاش کردم! 

 
 یعنی به خاطر یه سوال این همه پله رو با  اومدم؟!! 

 
 نامرد من تنگی نفس دارم! 

 
 حتی استاد تربیت بدنیم به خاطر تنگی نفسم ازم دوی استقامت نگرفت! 

 
 باز کرد و رفت تو خونه و در همون حال گفت:حامی خندید و درو 

 
تا ستته میشتتمرم اگه اومدی تو خونه که هیچ اگه نه که باید تا صتتبح  -حامی 

 پشت در بخوابی! 
 

 پرترس نگاش کردم! 
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 یک...  -حامی 

 
 سخت از جام بلندم... 

 
 دو...  -حامی 

 
 ! تمام توانم و جمخ کرد و با زندتا قدم بلند خودمو رسوندم دم در

 
 سه... -حامی 

 
 سریخ رفتم تو خونه و حامی هم پوزخندی زد و درو بست! 

 
 زشمام سیاهی میرفت و خیلی سخت نفس میکشیدم همون جا دم در نشستم! 

 
سینه م داشت آتین میگرفت دست مو رو سینه م گذاشتم و فشار دادم، ضربان 

 دم! قلبم خیلی تند بود بادستم که روی سینه م بود احساسن می کر
 

تو همون حال تند تند نفستتای عمیق کشتتیدم بلکه یکم از این حس خفگیم و 
 سوزش سینه م کم بشه!
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 یه پنج دقیقه ای طول کشید تا نفسام من م بشه و سوزش سینه م کم بشه! 

 
از جام بلند شتتتدم که یه لح ه نگاهم به نگاه نگران حامی که دو قدم باهام 

 فاصله داشت گره خورد! 
 

سه یه جنازه زرا نگر شده و میتر انه؟!! هه خب معلومه خودش باعث این حالم 
 بمونه رو دستن! 

 
ست شو  سرشو انداخت پایین و اومد جلو و د سریخ  شد که  شک  شمام پر ا ز
انداخت زیرپام و بلندم کرد و برد تو آشپزخونه و منو رو یه صندلی نشوند و بهم 

 یه لیوان آب داد و همزمان گفت:
 

 ! بخور -حامی 
 

لبخندی زدم و دهن باز کردم که ازش تشتتکر کنم ولی با یادآوری اینکه نباید 
حرفی بزنم دهن مو بستتتم و پرغم نگاهن کردم و ستترمو به نشتتونه ی تشتتکر 
شه ولی رگه هایی از  سعی میکرد بی تفاوت با تکون دادم که حامی با لحنی که 

 شرم توش موج میزد گفت:
 

 میتونی حرف بزنی!  -حامی 
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 ذوق نگاش کردم و گفتم:پر

 
 مرسی! -
 

 که لبخند عمیقی زد و گفت:
 

 خواهن میکنم!  -حامی 
 

 آب و خوردم و لیوان و رو میز گذاشتم که حامی گفت:
 

 زرا اونجوری شدی؟!!  -حامی 
 

 تلخندی زدم و گفتم:
 

 واسه ی اینکه من یه کوزولو تنگی نفس دارم! -
 

 پایین! حامی عصبی نگام کرد که سرمو انداختم 
 

 زرا بهم نگفتی؟!!  -حامی 
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 آروم گفتم:

 
 زون هم وقت نشد و هم فکر نمیکردم نفسم بند بیاد...  -
 

 کمی مکث کردم و پرغم ادامه دادم:
 

 ولی ای کاش بند میومد!  -
 

 که حامی آروم طوری که من نشنوم زیرلب گفت:
 

 خدانکنه!  -حامی 
 

زند روز از بس رو پچ پچای دیگران  درسته زیاد بلند نبود ولی خب من تو این
 حساس شدم که کوزکترین صداهارو میشنوم! 

 
ساک تو، تو کمد  -حامی  سای  سه ی تهران بهم انتقال بدن پس لبا احتما  وا

 نچنین زون ممکنه بریم تهران زندگی کنیم! 
 

 مگه کرج زقد با تهران فاصله داره که میخواد جمخ کنه بره تهران؟!
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 زندگیه خودشه! اه به من زه 
 

 واسه من بهتره حداقل اون عکسای لعنتی تو تهران پخن نیست! 
 

خداروشتتکر اونی که اون عکستتای فتوشتتاپ و پخن کرده بود تو مجازی این 
شده بود ولی یه زیزی  ست پخن  ست به د شهر د سا تو  کارو نکرده بود و عک

ن نکرده عجیب بود که هیچکدوم از اهالی شهرم اون عکسا رو تو مجازی پخ
 بودن! 

 
هه حتی اون عکسارو ندیدم فقو توصیف شو از این و اون شنیدم که طعنه آمیز 

 با صدای بلند درمورد عکسا حرف میزدن! 
 

 آروم گفتم:
 

 باشه!  -
 

که حامی لبخند زد و یه جور خاصی نگام کرد که تاب نگاه شو نیاوردم و سرمو 
 انداختم پایین! 
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ساس میک شو اح سرمو با  نیاوردم، زرا اینجوری نگام سنگینی نگاه  ردم ولی 
 میکنه؟! 

 
 حامی با لحن سردی گفت:

 
 پاشو برو تو اتاقت!  -حامی 

 
ستتریخ ستترمو آوردم با  متعجب نگاش کردم برعکس لحن ستتردش نگاهن 

 خیلی گرم بود انگار که توشون شعله های آتین روشن باشه! 
 

 ه؟ ولی زرا صدا و نگاهن اینقد باهم فرق دار
 

 آروم از جام بلند شدم و از آشپزخونه خارج شدم و رفتم تو اتاقم! 
 

دروغ زرا خیلی گرستتنه بودم ولی روم نمیشتتد به حامی بگم گرستتنمه پس بی 
 توجه به گرسنگیم رو تخت دراز کشیدم و خوابیدم!

 
 با صدای داد یه نفر از خواب بیدار شدم و سیخ سرجام نشستم! 

 
 حامی بود! 
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 اتاق رفتم بیرون، نگاه کردم تو نشیمن نبود صدا از تو اتاق میومد! سریخ از 
 

 خدااا! خداااا! خدااااا!  -حامی 
 

 سریخ درو باز کردم و رفتم تو اتاق که صدای هق هقن بلند شد! 
 

 اصب متوجه حضورم نشد! 
 

 حامی درمونده گفت:
 

 ؟! خدایا این دیگه واسم زیادیه خدایا زرا اون کارو کرد -حامی 
 

 هق هق خفه ای کرد که دلم رین شد! 
 

 تورو خدا گریه نکن! 
 

 حامی درمونده تر از قبل ادامه داد:
 

اون همه زحمت کشتتیدم تا بشتتم اونی که  یق اون  باشتته پس زرا  -حامی 
 اینجوری شد؟ زرا... 
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سلی کنارتختن و  ستم خورد به گلدون رو ع ستم برم آرومن کنم که د میخوا

 حرف حامی نصفه موند! گلدون شکست و 
 

 حامی سرشو آورد با  و عصبی گفت:
 

 تو اینجا زه غلطی میکنی؟!  -حامی 
 

یعنی حامی کسی رو دوست داشته؟! نه اگه کسی رو دوست داشت سمت من 
 نمیومد! 

 
 وای خدایا نکنه به خاطر کمک به من قید عشق شو زده باشه؟!

 یعنی من باعث جدایین از عشقن شدم! 
 

صدای تیدا ف شاید من ورش یه زیز دیگه بوده آره همینه... با  کر بی خود نکن 
 نسبتا بلند حامی رشته افکارم پاره شد! 

 
 گفتم اینجا زه غلطی میکنی؟!  -حامی 

 
 هول شدم و با تته پته گفتم:
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 تو... تو داشتی داد... م... میزدی... م... من... اومدم... ب... ببینم... -
 

 ایساد و دست شو رو لبم گذاشت و گفت:که اومد روبروم و
 

 هین فهمیدم برو بخواب! -حامی 
 

 نگران گفتم:
 

 ولی... -
 

 که دست شو به نشونه ی سکوت با  آورد و با تحکم گفت:
 

 گفتم برو بخواب! -حامی 
 

مدم بیرون و رفتم تو  تاقن او گاه از ا ناخودآ که  قد محکم این حرف و زد  اون
 دم!اتاقم و رو تخت دراز کشی

 
 یعنی ممکنه که حامی به خاطر من عشق شو از دست داده باشه؟!

 
 یعنی ممکنه به خاطر کمک به من قید عشق شو زده باشه؟!
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یعنی ممکنه...اه معلومه که ممکن نیستتتت آخه مگه من کی ام که به خاطرم 

 بخواد قید عشق شو بزنه؟!
 

ه من که اصب خودش گفت که هیچ حسی بهم نداره و مطمئنا به خاطر کمک ب
 واسن مهم نیستم قید عشق شو نمیزنه! 

 
 پس زرا اون حرفارو زد؟!

 
کمی فکر کردم واقعا زرا؟! آهان خب ممکنه باهم دعواشون شده باشه و از هم 

 جدا شده باشن آره همین! 
 

شو  همینطور مشتغول قانخ کردن خودم بودم که حامی به خاطر من قید عشتق 
 د که خوابم برد!نزنه و... که نمیدونم زی ش

 
شمامو نیمه باز کردم ولی اونقد  شت گردنم ز سایی به پ ساس برخورد نف با اح

 خوابم میومد که بدون نگاه کردن به پشت سرم دوباره خوابیدم!
 

صتتبح با صتتدای اذان از خواب بیدار شتتدم که یه نفرو دیدم که داشتتت از اتاق 
شن شد و حامی خارج میشد از شدت ترس جیغ خفیفی کشیدم که  مپ رو

 سریخ اومد سمتم و ب*غ*ل*م کرد و آروم گفت:
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 نترس زیزی نیست خواب بد دیدی؟ -حامی 

 
 خجالت کشیدم و از ب*غ*ل*ش اومدم بیرون و گفتم:

 
 نه یه لح ه تورو دیدم فکر کردم دزد اومده و ترسیدم! -
 

 که حامی لبخندی زد و گفت:
 

 آهان! -حامی 
 

که با یادآوری اینکه حامی تو اتاقم بود ستتریخ و خواستتت از اتاق خارج بشتته 
 گفتم:

 
 حامی!  -
 

 که حامی برگشت و منت ر نگام کرد، ادامه دادم:
 

 تو، تو اتاق من زیکار میکردی؟! -
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شو جمخ و جور کرد و   سریخ خود شکوک نگاهن کردم که  شد م حامی هول 
 گفت:

 
 م!مهرا تو این اتاق بود اومدم یه مهر بردارم و بر -حامی 

 
و آروم زیرلب یه زیزایی گفت که زون فاصتتله ش زیاد بود متوجه نشتتدم زی 

 گفت!
 

 آهان گفتم که حامی رفت یه مهر برداشت و از اتاق خارج شد!
 

خداروشکر جای مهرارو فهمیدم و دیگه نیازی نیست برم از حامی بپرسم مهرا 
 کجاست، تو کشوی دوم کمد بود!

 
اده و زادر نماز که معلوم بود نوئه و تا حا  رفتم وضتتو گرفتم و اومدم یه ستتج

کسی ازش استفاده نکرده رو برداشتم و رفتم نمازم و خوندم و سجاده مو جمخ  
 کردم و با زادرم مرتب گذاشتم شون سرجاش و رفتم رو تخت دراز کشیدم!

همینطور بی هدف به در و دیوار نگاه کردم که پلکام سنگین شد و دوباره خوابم 
 برد!

 
یه ربعی هستتت که از خواب بیدار شتتدم ولی زشتتمامو باز نکردم، دیگه تنبلی 
ستن  ش شویی و بعد از  ست شدم و رفتم د شمامو باز کردم و از جام بلند  سه ز ب
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ساعت تو اتاق  شویی اومدم بیرون و به  ست سواک زدن از د صورتم و م ست و  د
 نگاه کردم اوه ساعت دوازدهه زقد خوابیدم!

 
موم نکرده بودم و حس میکردم بوی گندم بلند شتتده پس زند روزی بود که ح

صورتی درآوردم و  صورتی با یه تاپ  شی  ست لباس ورز ساکم یه  رفتم از تو 
گذاشتتتم رو تخت و بعد از برداشتتتن حوله م رفتم تو حموم و حوله رو آویزون 

 کردم و یه حموم حسابی کردم و حوله مو پوشیدم و از حموم اومدم بیرون!
 

مو خشتتک کردم و لباستتامو پوشتتیدم و بی توجه به  موهای نمدارم ستتریخ خود
موهامو شتتونه زدم و دم استتبی بستتتم شتتون و از اتاق اومدم بیرون و رفتم تو 

 آشپزخونه!
 

 حامی داشت آشپزی میکرد!
 

گاه اخمام رفت تو هم و پرغیض گفتم:  ناخودآ
 

 زرا داری آشپزی میکنی؟! -
 

ای بهم انداخت و پوزخند زد و بی تفاوت که حامی نگاه عاقل اندر ستتفیهانه 
 گفت:
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 زون گشنمه و میخوام غذا بپزم و بخورم... -حامی 

 
 کمی مکث کرد و  پرتمسخر ادامه داد:

 
 زه سوا ی مسخره ای میپرسی! -
 

عصتتبی نگاش کردم و خواستتتم زیزی بگم ولی هرزقد فکر کردم زیزی به 
 ذهنم نرسید پس هیچی نگفتم!

 
 ی؟!منو مسخره میکن

 
سخره میکنی  شپزی میکنم ولی حا  که منو م ستم بهت بگم من آ شه میخوا با

 پس خودت غذا درست کن!
 

 و حرصی نشستم رو به صندلی که حامی گفت:
 

سه ی خودت  -حامی  سه ی خودم غذا پختم اگه گرسنته خودت وا من فقو وا
 غذا بپز!

 
 و پوزخندی زد!
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 بی تفاوت نگاش کردم!

 
ن لنگ اینم تا واسم غذا بپزه ا ن خودم یه زیزی واسه خودم حا  مثل اینکه م

 آماده میکنم!
 

 حا  زی بپزم؟!
 

شو باز کردم و  سمت فریزر و در ضری بخورم پس رفتم  صب دلم نمیخاد حا ا
سمت  شت کوبیده رو کردم  شوها دونه دونه نگاه کردم که نگاهم افتاد به گو ک

 حامی و گفتم:
 

 خونه ت تراس داره؟! -
 

 می متعجب نگام کرد و گفت:حا
 

 آره زطور؟! -حامی 
 

 لبخند پرذوقی زدم و گفتم:
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 زغال و منقلم که داری؟ -
شونه ی مثبت  شو به ن سر شده بود  حامی که تقریبا تبدیل به یه عبمت تعجب 

 تون داد که پر ذوق دستامو بهم کوبیدم!
 

 زلو کباب بهترین گزینه ست!
 

 پرذوق گفتم:
 

 ایول! -
 

درآوردم و گذاشتم بیرون تا یخن باز شه، درسته اگه گوشت و بزاری گوشت و 
تو آب زودتر بخن باز میشه ولی به قول مامانم ممکنه پبستیک سوراخ باشه و 

 آب بره تو گوشت و دیگه گوشت خیلی خوب به سیخ نچسبه!
 

 حا  برنج کجاست رو کردم سمت حامی و گفتم:
 

 برنجاتون کجاست؟! -
 

 زد و گفت: حامی پوزخندی
 

 برنجامون، تو دیگه زن منی و اهل این خونه!  –حامی 
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 بی خیال شونه ای با  انداختم و گفتم:

 
 حا ...برنجامون کجاست؟! -
 

 حامی متعجب نگام کرد و زیرلب پررویی گفت که منم گفتم:
 

 خودتی! -
 

 لبخندی زد و به یه در کابینت اشاره کرد و همزمان گفت:
 

 اونجاست!برنجا  -حامی 
 

منم یه کاسه ی نسبتا بزرگ از روی آب زکان برداشتم و رفتم اون در کابینت و 
 باز کردم و یه پیمانه برنج ریختم توش، واسه حامی هم بریزم؟!

 
دو به شتتک نگاش کردم که غذاشتتونو از رو گاز برداشتتت و گذاشتتت رو میز، 

 خودش غذا داره دیگه زرا واسن غذا بپزم؟!
 

 دم که نگاهم افتاد به غذای حامی! از جام بلند ش
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 املت!!!!

 
سه ی خودم غذا پختم اگه  شو میگرفت که من فقو وا خخخخخخخ زه خود

 گرسنته خودت واسه خودت غذا بپز!
 

 باصدای بلند خندیدم که حامی متعجب نگام کرد دهن کجی شو گرفتم:
 من فقو واستته ی خودم غذا پختم اگه گرستتنته خودت واستته ی خودت غذا -

 بپز....
 

 کمی مکث کردم و درحالیکه میخندیدم  گفتم:
 

 آخه مرد حسابی املتم پز دادن داره که تو پز شو میدی؟! -
 

گاه خنده مو قدرت دادم!  حامی حرصی نگام کرد که ناخودآ
 

 حامی حرصی گفت:
 

 نه نداره ولی من فقو همین و بلدم بپزم!  -حامی 
 

 لبخندی زدم!
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بپزه، بغض کردم یعنی ممکنه طاها هم مثل بقیه فکر طاها هم فقو بلده املت 

 کنه که من یه دختر خ*ر*ا*ب*م؟!
 

 یه قطره اشک از گوشه ی زشمم زکید که حامی متعجب گفت:
 

 زرا گریه میکنی؟! -حامی 
 

 بی هوا گفتم:
 

 طاها هم فقو بلده املت درست کنه! -
 

 ابند بیخ گوشم وکه حامی عصبی شد و اومد روبروم وایساد و بی هوا یکی خو
 با صدای نسبتا بلندی گفت:

 
 طاها دیگه کیه؟! هان؟! -حامی 

 
 متعجب نگاش کردم زرا منو زد؟!

 
 زرا داد میزنه؟!
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سه  شد و کا صدای آخم بلند  کمی مکث کرد و همزمان منو کوبید به دیوار که 

 ای که تو دستم بود از دستم افتاد و شکست!
 

 حامی داد زد:
 

 ته؟!دوست پسر -حامی 
 

 بغض کردم و اشکام بی اجازه رو گونه م جاری شد!
 

 طاها داداشمه!
 

که بخواد  کاری نکردم  خدا من  به  مه؟! ها دوستتتت پستتر طا نه  زرا فکر میک
 اینجوری قضاوتم کنه!

 
حامی یه سیلی دیگه بهم زد که از شدت ضربه محکم خوردم زمین و درد بدی 

 تو کف پای راستم پیچید!
 

 ستن پیچید و محکم کشید و تقریبا نعره کشید:حامی موهامو دور د
 

 جواب بده!  -
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شاید موهامو ول کنه ولی اون  سمت موهامو، موهامو گرفتم که  ست مو بردم  د

 بیشتر موهامو کشید که از شدت درد جیغ کشیدم حامی عصبی گفت:
 

 د جواب بده لعنتی! -حامی 
 

 کردم!زنم و فقو گریه میانگار به زبونم قفل زده بودن اصب نمیتونستم حرف ب
 

حامی با موهام بلندم کرد که از شتتدت درد نفستتم قطخ شتتد احستتاس میکردم 
سه اینکه ولم کنه باهرسختی که بود دهن مو باز  شه وا سرم داره کنده می پوست 

 کردم و پردرد گفتم:
 

 حامی طاها... -
 

 م که با تو دهنی که خوردم حرفم نصتتفه موند و اشتتکام پر شتتدت تر رو گونه
 جاری شد!

 
 اسم شو نیاز اسم اون لعنتی رو جلوی من نیاز!  -حامی 

 
 عصبی شدم اون حق نداره به داداش من بگه لعنتی!
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یه  در همون حالیکه از موهام آویزون بودم دستتتت مو از موهام جدا کردن و 
ستتیلی محکم خوابوندم بیخ گوش حامی و با صتتدای نستتبتا بلند و لحن بی 

 نهایت حرصی گفتم:
 

 تو حق نداری به داداش من بگی لعنتی فهمیدی؟ ! -
 

که حامی ناباورانه نگام کرد و  موهامو ول کرد که محکم خوردم زمین و  دوباره 
شدیدی کردم ولی این دفعه اونقد دردش  سوزش  ساس  ستم اح تو کف پای را

 زیاد بود که جیغ زدم!
 

 حامی سریخ اومد روبروم وایساد و گفت:
 

 !زی شدی؟ -حامی 
 

 پوزخندی زدم و بی توجه به سوالن به کف پام نگاه کردم!
 

 یه شیشه توش رفته بود و مثل شیرآب داشت ازش خون میرفت! 
 

حامی نگاه مو دنبال کرد و رستتید به پام که یه دفعه رنگن پرید و نگران نگام 
سمت پام که  ست مو بردم  کرد درحالیکه گریه میکردم بهن پوزخندی زدم و د
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شه رو  شدم، حامی شی ستم به پام نرسیده بود که رو هوا معلق  دربیارم، هنوز د
ب*غ*ل*م کرده بود از ترس اینکه دوباره بیفتم و از اینی که هست ناکارتر بشم 
دستتتامو دور گردنن حلقه کردم که اونم بی حرف منو برد تو نشتتیمن و رو یه 

سریخ رفت تو اتاقن و جعبه کمک های اولی شم  شوند و خود  ه رو آورد ومبل ن
 نشست جلوی پام!

 
 سرم گیج میرفت هه بازم کم خونیم خودشو بهم نشون داد!

 
انگار دنیا دور سرم میچرخید حامی رو میدیدم که شیشه رو از پام درآورده بود 
و داشت پامو بخیه میزد ولی هیچ دردی احساس نمیکردم فقو سرگیجه بود که 

 امون مو بریده بود!
 

سمان شت و رفت ولی  حامی پامو پان شو بردا کرد و جعبه ی کمک های اولیه 
من اصتتب حالم خوب نبود ستترم گیج میرفت و حا  تهوع هم گرفته بودم عق 
زدم ولی هیچی با  نیاوردم دوباره عق زدم بازم هیچی، دستتت از مبل گرفتم و 
خواستم از جام بلند شم و برم سمت دستشویی که به محض اینکه بلند شدم 

 درد شدیدی توی کف پام جیغ زدم و دوباره رو مبل نشستم! با احساس
 

 حامی هراسون از اتاقن اومد بیرون و کنارم نشست و نگران گفت:
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 زی شد؟! -حامی 
 

 بی رمق گفتم:
 

سرم گیج میره حالت تهوع دارم و پامم خیلی درد  - ست  صب خوب نی حالم ا
 میکنه! 

 ادامه دادم:حامی نگران نگام کرد و خواست زیزی بگه که 
 

گله ای ندارم که زرا بهم شک کردی و اونجوری قضاوتم کردی زون هرکس  -
که اون عکستتتا رو دیده بود همین قضتتتاوت و درموردم میکرد  گه ای هم  دی

 ولی....
 

ای کاش اون عکستتا رو دیده بودم من فقو توصتتیف شتتو که دیگران طعنه آمیز 
 بهم میگفتن و شنیدم و عکسا رو ندیدم! 

 
 بد بود و باید میگفتم: حالم

 
 من اونی نیستم که تو فکر میکنی!  -
 

 کمی مکث کردم و پربغض ادامه دادم:
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 م!گ*ن*ا*هباور کن بی  -
 

 که نگاه نگران حامی تغییر کرد و بی تفاوت شد و پوزخندی زد و گفت:
 

 باور نمیکنم! -حامی 
 

 و از جاش بلند شد و بی تفاوت رفت! 
 

 کارم! گ*ن*ا*ههمه میگن که من حق داره باورم نکنه 
 

 م! گ*ن*ا*هولی نه حق نداره زون من بی 
 

 اشکام پرشدت رو گونه م جاری شد! 
 

سرم گیج میرفت ولی بازم گریه کردم اونقد گریه کردم که زشمام سیاهی رفت 
 و دیگه همه جا سیاه شد! 

 
***** 
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و بار زشمامبا احساس سردرد شدیدی زشمامو باز کردم کمی تار میدیدم زند
 بستم و باز کردم که دیدم بهتر شد! 

 
شتتب شتتده بود و همه ی  مپا خاموش بود و این یعنی حامی خونه نیستتت از 

 جام بلند شدم که درد وحشتناکی تو کف پام پیچید... بی خیال! 
 

لنگ لنگون رفتم  مپارو روشن کردم و رفتم تو آشپزخونه تو یخچال یه نگاهی 
 انداختم! 

 
 ت کوبیده تو یخچاله! هه گوش

 
یه نگاه دیگه تو یخچال انداختم که نگاهم به یه بستتته قرص آهن افتاد ستتریخ 
هاش خوردم  با تا قرص آهن و  یه لیوان آب ریختم و دو برش داشتتتم و رفتم 

 امیدوارم حداقل سردردم با این قرصا خوب بشه! 
 

بستم و  موروی یه صندلی نشستم و سرمو به پشتی صندلی تکیه دادم و زشما
 زندتا نفس عمیق کشیدم! 

 
با یادآوری این یه هفته که واستتم مثل هفت ستتال گذشتتت اشتتکام رو گونه م 

 جاری شد! 
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داداش کوزیکن( باهم اومدن و طاها ناباور داشتتتت نگام )طاها و امیرطاها
شت و لگد  صبانیت بهم حمله کرد و منو گرفت زیر م میکرد ولی امیرطاها با ع

صدا میزدم  و من بی خبر از همه جا فقو جیغ میزدم و گریه میکردم و طاها رو 
 ولی اون سرشو انداخته بود پایین و بی حرف گریه میکرد! 

 
 با دیدن گریه ی طاها نفسم قطخ شد! 

 
 یا حسین زرا داره گریه میکنه؟! 

 
 

 اصب حق نداره گریه کنه!
 

 امیرطاها داد زد:
 

 داشتی که اینکارو کردی؟! زی کم داشتی هان؟ زی کم   -امیرطاها 
 

شت  شیانه منو زیر م سرهم بهم زد و بعدم درحالیکه وح شت  سیلی پ سه تا  و 
 لگد گرفت و داد زد:

 
 خودم میکشمت و تو، این لکه ی ننگ خانواده مونو پاک میکنم!  -امیرطاها 
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کامب معلوم بود  له رو تکرار میکرذ و منو میزد و زار میزد  جنون وار این جم

 منو میزنه عذاب میکشه! وقتی 
 

 طاها امیرطاهارو ازم جدا کرد و با صدای بغضدار و گرفته ای گفت:
 

شن باید منت ر  -طاها  شاپ با سا فتو شاید عک ست  فعب که زیزی معلوم نی
 بمونیم ببینیم اون مهندسه زی میگه؟! 

 
 عکسا؟! 

 
 امیرطاها درحالیکه زار میزد گفت :

 
 ی افتخار خانواده نیستی مایه ی ننگی! تیدا دیگه مایه  -امیرطاها 

 
 و من از همه جا بی خبر گفتم:

 
 زرا؟!  -
 

 که طاها و امیرطاها زیزی نگفتن! 
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 با صدای نسبتا بلندی گفتم:
 

 مگه زیکار کردم که میگی مای...  -
 

 که با تو دهنی که خوردم حرفم نصفه موند! 
 

 بابا داد زد:
 

 خفه شو فقو خفه شو!  -بابا 
 

 همه با بهت به بابا نگاه کردیم اولین بار بود که روم دست بلند میکرد!  که
 

 بابا زشماشو پردرد بست و پردرد گفت:
 

 اون مهندس گفت عکسا واقعی ان!  -بابا 
 

 کدوم عکسا؟! 
 

 خواستم سوال مو بپرسم که بابا داد زد :
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 دیگه دختر من نیستی گم شو از خونه ی من برو بیرون!  -بابا 
 

پرترس به بابا نگاه کردم که حمله کرد بهم و با موهام بلندم کرد که از شتتدت 
 درد جیغ کشیدم! 

 
بابا درحالیکه موهامو گرفته بود راه افتاد ستتمت در و درو باز کرد و منو از خونه 

 پرت کرد بیرون و داد زد:
 

 گم شو برو دیگه اینجا نبینمت!  -
 

 زدم کسی درو باز نمیکرد! و درو محکم بهم کوبید هر زقدر در می
 

و مردمی که پرتمستتخر نگام میکردن و من زقدر زیر نگاه های ستتنگین شتتون 
عذاب میکشتتیدم من دختر مغرور محله که محل هیچ پستتری نمیزاشتتتم حا  
سرایی که حتی  یق نگاه کردن  سته بود و پ شک شتم و غرورم  دیگه غروری ندا

نذاختن و خیل که  می حا  بهم تی یدم  ید نارم رد میشتتتدن نم یا هم وقتی از ک
 :میگفتن

 
 "خداروشکر اینو واسه پسرمون نگرفتیم"
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اینا همونایی بودن که هرکدوم زندبار واسه پسرشون اومده بودن خاستگاریم و 
 هربار بهشون جواب رد داده بودم!

 
شت و تو این دو روز بابام اینا نه تنها منو تو خونه راه ندادن که بابا    ودو روز گذ

امیرطاها تو خیابون کتکم میزدن و جلوی مردم بهم ناستتزا میگفتن ولی داداش 
 طاها فقو پردرد نگام میکرد! 

 
نامزد طاها اومدن و نامزدی رو بهم زدن و حلقه رو  اون روز خانواده ی مریم 
شمایی که  شم بهم نداد فقو با ز پس دادن ولی طاها زیزی نگفت حتی یه فح

 ود نگام کرد و گفت:اشک توشون حلقه بسته ب
 

 عیب نداره!  -طاها 
 

صدای هق  صدا گریه کردن  شد که با خره بعد از زند روز بی  و همین باعث 
 هقم بلند شه و طاها نگاه شو ازم بدزده و بره تو خونه! 

 
طاها سه سال بود که مریم و دوست داشت و با خره یه ماه پین واسن رفتیم 

همون روز اول بله رو دادن و فردای همون روز خاستگاری و اونا هم بدون فکر 
طاها و مریم نامزد شتدن و حا  به خاطر من نامزدین بهم خورده  بود درستته 
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به خاطر  من اون کارو نکرده بودم ولی همه فکر میکردن من اون کارو کردم و 
 من نامزدی طاها بهم خورده بود... با صدای هق هقم رشته افکارم پاره شد! 

 
 ال طاها باید خیلی بد باشه اونم فقو به خاطر من! ا ن ح

 
 خدایا خودت بهن کن تا مریم و فراموش کنه!

 
عد از بهم زدن  له ب باهاش ازدواج کنه زون ببفاصتت نداره مریم  دیگه امکان 
نامزدی مریم با پستترعموش نامزد کرد و دیگه همه زی تموم شتتد اینو ستته روز 

ده بود و قبل از اینکه بابا ستتاک مو پرت کنه بعد از اینکه نامزدی طاها بهم خور
 جلوم کتکم زد و پردرد گفت:

 
 نامزد داداشت ناموس داداشت دیگه ناموس پسرعموشه...  -بابا 

 
 داد زد:

 
با  با  -با خاطر این  به  که  ها دو روزه  طا که  میفهمی یعنی زی؟ میفهمی 

 هیچکس حرف نزده و همشم به خاطر توئه! 
 

د جلوم و بی توجه به حرفا و التماسای من رفت بعدم که بعدم ساک مو پرت کر
حامی اومد و منو با خودش آورد خونه ش و منم به خاطر اینکه آواره ی کوزه 
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و خیابون نشتتم باهاش ازدواج کردم امروزم که میتونستتت یه روز آروم باشتته 
 حامی خرابن کرد! 

 
که بخواد  کاری نکردم  که  خاطرش خرابن کرد؟! آره خرابن کرد من  به 

 اینجوری درموردم قضاوت کنه و تحقیرم کنه!
 

یه زند دقیقه ای گذشتتت که احستتاس کردم کمی حالم بهتر شتتده با همون 
شمامو باز کردم و رفتم گوشت  شدم و ز سته با احتیاط از جام بلند  شمای ب ز

 کوبیده رو برداشتم و برای کباب آماده ش کردم! 
 

 حا  سیخا کجاست؟! 
 

 دونه به دونه باز کردم ولی نبودن، حرصی گفتم: در کابینتارو
 

 حامی بمیری که معلوم نیست این زیزارو کجا گذاشتی!  -
 

 که صدای حامی از پشت سرم بلند شد و حامی حرصی گفت:
 

 خودت بمیری زکار من داری؟!  -حامی 
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هین بلندی کشیدم و دستم و گذاشتم رو قلبم و برگشتم سمتن که ریز خندید 
 رفت، حرصی گفتم:حرصم گ

 
 مرض!  -
 

 که با صدای بلند خندید، شیطون نگام کرد واومد جلو  لپمو کشید و گفت:
 

 عزیزم حرص نخور پوستت زروک میشه!  -حامی 
 

 عزیزم؟!!!! 
 

متعجب نگاش کردم که رنگ نگاهن تغییر کرد و ستترد نگام کرد و بی تفاوت 
 گفت:

 
 حا  دنبال زی میگشتی؟!  -حامی 

 
 دآوری زلوکباب پرذوق نگاش کردم و گفتم:با یا

 
 دنبال سیخای کباب کوبیده میگشتم!  -
 

 که متعجب نگام کرد! 
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 سریخ گفتم:

 
 از اون سیخ پهنا دیگه اسم شو نمیدونم!  -
 

 که حامی خنده ش گرفت و متعجب گفت:
 

 متوجه شدم فقو...  -حامی 
 

 کمی مکث کرد و ادامه داد:
 

 ده رو سیخ بگیری؟!بلدی گوشت کوبی -حامی 
 

 که لبخند پر ذوقی زدم وگفتم:
 

سیخ میگیریم و هربار من  - شت کوبیده هارو  من و طاها  شه گو آره بلدم همی
و طاها کلی تیکه به امیرطاها میندازیم آخه هرکاری کرد یاد نگرفت گوشتتت 

 کوبیده رو سیخ بگیره! 
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و لبام یبینم شون لبخند رو با صدای بلند خندیدم ولی با یادآوری اینکه دیگه نم
ماسید و اشک تو زشمام حلقه بست که حامی آروم ولی با لحنی که رگه هایی 

 از عصبانیت توش موج میزد  گفت:
 

 امیرطاها؟!!  -حامی 
 

 عصبی نگاش کردم! 
 

 این همه حرف زدم فقو همین امیرطاها شو فهمید! 
 

 قد آی کیوت ضعیفه؟! د لعنتی وقتی با طاها سته یعنی داداشمه آخه زرا این
 

 حامی با صدای نسبتا بلندی گفت:
 

 امیرطاها کیه؟!  -حامی 
 

 عصبی تر شدم!
 

درسته که همه فکر میکنن من اون کارارو انجام دادم ولی من و خدای خودم که 
 میدونیم من اون کارارو نکردم! 
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 عصبی با صدای نسبتا بلندی گفتم:
 

 امیرطاها داداش کوزیکمه!  -
 

 گ نگاه حامی عوض شد و شرمزده نگام کرد و زیزی نگفت! که رن
 

 عصبی گفتم:
 

 میگی سیخا کجاست یا نه؟!  -
 

 که حامی رفت و از زیر کابینت جا سیخی رو درآورد و گذاشت رو میز و گفت:
 

 بیا!  -حامی 
 

منم پشت میز نشستم سیخارو درآوردم گوشتارو سیخ زدم و وقتی تموم شد رو 
 به حامی گفتم:

 
 بلدی کباب شون کنی؟!  -
 

 که حامی متعجب نگام کرد و گفت:
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 آره زطور؟!  -حامی 

 
 مرض! 

 
 دیگه زطور داره؟ خب من ورم اینکه برو کباب شون کن! 

 
 حرصی گفتم:

 
 خب برو کباب شون کن!  -
 

 که حامی لبخند پهنی زد و گفت:
 

 به من زه!  -حامی 
 

 حرصی نگاش کردم که خندید و رفت بیرون! 
 

 حا  زیکار کنم؟! 
 

 من که بلد نیستم کباب شون کنم میفتن تو آتین! 
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 ناراحت گفتم:
 

 بی خیال زلو کباب نمیخورم به جاش.. به جاش...  -
 

 کمی فکر کردم که جای زلوکباب زی بخورم! 
 

 آهان!
 

 ناراحت گفتم:
 

 به جاش کباب ماهیتابه ای میخورم!  -
 

شکم زکید من از کباب ماهیتابه  شتارو دور ا شه که این گو ای متنفرم ولی نمی
 بریزم! 

 
 رفتم یه کاسه ی بزرگ از تو کابینت درآوردم! 

 
 یه قطره اشک دیگه از گوشه ی زشمم زکید! 
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همیشتته طاها و امیرطاها که کباب ماهیتابه ای دوستتت داشتتتن وقتی مامان 
ه ای بمیگفت میخوام کباب ماهیتابه ای درستتتت کنم میگفتن نه کباب ماهیتا

نمیخوایم و اونقد اصتترار میکردن که مامان میگفت اصتتب به من زه هر کی 
شتارو  سیخ بگیره و من و طاها هم میرفتیم گو شتارو  ست داره گو زلوکباب دو
ستتیخ میگرفتیم و همزمانم کرم درون مون فعال میشتتتد و امیرطاهارو اذیت 

 میکردیم! 
 

شت سه رو گذا شده بود، کا شکام رو گونه م جاری  شکامو پاک ا م رو کابینت و ا
سمت خودش  شیدم که یهو منو برگردوند  کردم و زندتا نفس عمیق و لرزون ک

 و عصبی گفت:
 

 زرا گریه میکنی؟!  -حامی 
 

 خیلی سخته که خانواده م پیشم نیستن! 
 

 من از این بی کسی و بی پناهیم متنفرم ازش میترسم! 
 

 خیلی درد داره، دردم میگیره! 
 

 هامو گرفت و تکونم داد و عصبی با صدای نسبتا بلندی گفت:حامی شونه 
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 با توام زرا گریه میکنی؟ جواب بده!  -حامی 
 

 بی توجه به سوال حامی پربغض گفتم:
 

 میشه ب*غ*ل*م کنی؟!  -
 

 ا ن به تنها زیزی که نیاز دارم یه آغوش امنه! 
 

 یه آغوش که توش احساس امنیت کنم! 
 

 ی شوهرمه زه اشکالی داره اگه ب*غ*ل*م کنه؟! نباید خجالت بکشم حام
 

 حامی پوزخندی زد و پرنفرت نگام کرد و پرتمسخر گفت:
 

 نه نمیشه!  -حامی 
 

 و بی توجه به من سیخای کباب و برداشت و رفت!
 

 من موندم و غروری که برای بار زندم شکسته شد! 
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د گرفت و اشتتکام پرشتتدت رو گونه م جاری شتتد اونقدر پرشتتدت که قلبم در
 دست مو گذاشتم رو قلبم و بی صدا هق زدم! 

 
تو این زند روز یاد گرفته بودم که بدون گذاشتن دستم رو دهنم هم میتونم هق 

 هق گریه مو خفه کنم! 
 

 اونقد گریه کردم که زانوهام خم شد و نشستم رو زمین و بی صدا گریه کردم! 
 

شتم گریه  صورتم نمیدونم زقد تو حال خودم بودم و دا سمت  می کردم که یه 
 سوخت! 

 
 زند ثانیه ریزش اشکام قطخ شد و به کسی که بهم سیلی زده بود نگاه کردم! 

 
 حامی بود! 

 
شکام دوباره رو گونه م جاری  شدم و ا ستم و تو خودم جمخ  شمامو ب پر درد ز

 شدن که حامی عصبی غرید:
 

 زرا گریه میکنی؟!  -حامی 
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ست مو محکم گرفت و بلندم کرد که آخ ضعیفی هیچی نگفتم که بلند شد و د
 گفتم! 

 
 بشین غذاتو بخور بعد هر زقد دلت خواست گریه کن!  -حامی 

 
 و منو نشوند روی یه صندلی و خودشم نشست رو صندلی کناریم! 

 
 و شروع کرد به لقمه گرفتن واسه خودش! 

 
 سرمو انداختم پایین و آروم اشک ریختم! 

 
ها گفتم  طا به  مه  با شتتوهرم دارم یاد که  باری  که اولین  یدم  که بهن قول م

مه میگ بانون میخورم اون واستتم لق باب  یره  و اونم مستتخره م کرد و زلوک
 زولو مگه تو خواب ببینی و خندید(تیدا کو)گفت:

 
 هه داداشی من تو خوابم هیچی نمیبینم زه برسه به بیداری!

 
س شد که حامی با د شدت رو گونه م جاری  شکام پر تن زونه مو گرفت و و ا

 سرمو آورد با  و ناراحت گفت:
 



 121 یپناه یطعم گس ب

 گریه نکن!  -حامی 
 

 ولی من بی توجه به حرفن گریه کردم! 
 

 میمردی اگه ب*غ*ل*م میکردی؟! 
 

 زرا غرورمو شکستی؟! 
 

 مگه زیکارت کردم؟! 
 

 حامی آروم ب*غ*ل*م کرد که خشکم زد! 
 

ضربان تند ق صدای  سینه ش که  شتم رو  سرمو گذا سرمو آروم  شد  لبن باعث 
 از رو سینه ش بردارم که حامی  سرمو محکم به سینه ش زسبوند! 

 
 قلبن خیلی تند میزد و احساس میکردم بدنن یه لرز خفیفی داره! 

 
 حق نداری گریه کنی حق نداری!  -حامی 

 
 از شدت تعجب زشمام گرد شد و گریه م قطخ شد! 
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 با انگشتام بازی کردم! از حامی جدا شدم و سرمو انداختم پایین و 
 

 دروغ زرا خجالت میکشم نگاش کنم! 
 

 حامی لقمه هایی که گرفته بود و گذاشت جلوم و گفت:
 

 بخور واسه ی تو لقمه گرفتم!  -حامی 
 

شو انداخت  سر سرمو آوردم با  و پرذوق نگاش کردم که لبخند زد و  یه لح ه 
 پایین! 

 
 زقد لبخند بهن میاد! 

 
دهنم و با لذت خوردمن که حامی با صتتدای بلند خندید و یه لقمه گذاشتتتم 

 گفت:
 

 مثل اینکه خیلی دلت میخواست واست لقمه بگیرم!  -حامی 
 

 لبخند پهنی زدم و پرذوق گفتم:
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 آره خیلی! -
 

 که متعجب نگام کرد و گفت:
 

 زرا؟!  -حامی 
 

 با صدای بلند خندیدم و گفتم:
 

 زون به طاها قول دادم!  -
 

 متعجب گفت:که حامی 
 

 زه قولی؟!  -حامی 
 

 حا  باید بهن بگم؟! روم نمیشه! 
 

 حامی منت ر داشت نگام کرد! 
 سرمو انداختم پایین و من منی کردم و گفتم:

 
با نون میخورم اون  - با شتتوهرم زلوکباب  باری که  امم... خب اینکه اولین 

 واسم لقمه بگیره! 
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یه ستتی ثانیه ای تو همون حال بود و به حامی نگاه کردم که خشتتکن زده بود، 

شو جمخ و جور کرد و یه  سریخ خود صورتن تکون دادم  ست مو جلوی  که د
سرشو انداخت  سریخ پاکن کرد و  شمن زکید که  شک از گوشه ی ز قطره ا

 پایین و زیزی نگفت! 
 

شم  شته با شایدم دا سبت به حامی ندارم یعنی نمیدونم  صی ن با اینکه حس خا
 ون ا ن تنها کسیه که دارم ناراحتین ناراحتم میکنه! شایدم نه ولی خب ز

 
 منم سرمو انداختم پایین که حامی گفت:

 
 غذاتو بخور!  -حامی 

 
 آروم گفتم:

 
 سیر شدم!  -
 

 که دست شو گذاشت زیر زونه مو سرمو آورد با  و گفت:
 

 غذاتو بخور! -حامی 
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 کمی مکث کرد و پربغض گفت:

 
 خواهن میکنم!  -حامی 

 
 عحب نگاش کردم که کبفه زنگ زد تو موهاش و گفت:مت

 
 بخور دیگه!  -حامی 

 
گاه یه لقمه گذاشتتتم دهنم که لبخند پهنی زد و اونم شتتروع به خوردن  ناخودآ

 کرد! 
 

با ولخ غذا  یه دقیقه ی پین اشتتکن درومده بود داشتتتت  نه انگار که  انگار 
شد شتهام زند برابر  شروع  میخورد منم با دیدن غذا خوردنن ا و منم مثل اون 

ست بردم نون بردارم که حامی یه لقمه  شد د به خوردن کردم که لقمه هام تموم 
شتم دهنم که  ستم و هیچی نگفت منم لبخند زدم و لقمه رو گذا شت تو د گذا

 حامی زندتا لقمه ی دیگه واسم گرفت و گفت:
 

که تن -حامی  باری  که اولین  به داداشتتم حامین قول داده بودم  با زنم منم  ها 
کباب میخورم حا  هرکبابی خودم واستتن لقمه بگیرم و اونم کلی مستتخره م 

 کرد و بهم گفت زن زلیل! 
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 خنده م گرفت و نمیدونم زی شد که از دهنم پرید:

 
 خو راست گفته زن زلیل میشدی!  -
 

با این حرفم خنده رو لبام خشک شد و تو دلم گفتم البته فکر نمیکنم تیدا زلیل 
 بشی! 

 
سید و نگاهن رنگ  سریخ خنده رو لباش ما صدای بلند خندید ولی  حامی با 

 غم گرفت و سرشو انداخت پایین! 
 

 زرا ناراحت شد؟! 
 

 خواستم سوال مو ازش بپرسم که گفت:
 

 تیدا خوشمزه بود ممنون! -حامی 
 

 و این یعنی نمیخواد درمورد اون موضوع حرف بزنه! 
 

 زدم و گفتم: پس منم زیزی نپرسیدم و لیخندی
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 نوش جونت فقو...  -
 

 که حامی سوالی نگام کرد منم لبخند پهنی زدم و گفتم:
 

 فقو تو کباب شون کردی و من باید ازت تشکر کنم...  -
 

 کمی مکث کردم و ادامه دادم:
 

 مرسی!  -
 

 که حامی تک خنده ای کرد و گفت:
 

اهم جه دوتامون بنوش جونت ولی توهم گوشتارو سیخ گرفتی و در نتی -حامی 
 ! کبابارو آماده کردیم

 
 منم لبخندی زدم که حامی ناراحت شد و زشماشو پردرد بست! 

 
 متعجب نگاش کردم! 

 
 زرا ناراحت شد؟! 
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 پردرد گفت:

 
 ممکنه این آخرین باری باشه که روی خوش از من میبینی زون...  -حامی 

 
 و کمی مکث کرد که سوالی گفتم:

 
 زون؟!  -
 

 صبی نگام کرد و با صدای نسبتا بلندی گفت:حامی ع
 

یاد جلو  -حامی  یات  م کار مت تصتتویر ک*ا*ا*ف*ت* زون وقتی میبین
 زشمم!

 
 شکستم! 

 
 نابود شدم! 

 
 و اشکم بی اجازه رو گونه م جاری شد! 
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 آخه زرا فکر میکنه من اون کارو انجام دادم؟! 
 

 کر نمیکنه؟! باشم ف گ*ن*ا*هزرا یه لح ه به اینکه ممکنه من بی 
 

 زرا باورم نداره؟! 
 
 لب زدم: 
 

 م! گ*ن*ا*هحامی باور کن بی  -
 

 که حامی سوالی گفت:
 

 زی؟!  -حامی 
 

 پربغض نگاش کردم و با صدای بغضدار و لرزونی گفتم:
 

 هیچی!  -
 

 و درحالیکه گریه میکردم میزو جمخ کردم! 
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رفارو شتتستتتم و حامی کمی مکث کرد و از آشتتپزخونه رفت بیرون و منم ظ 
 آشپزخونه خارج شدم! 

 
 بعد از یه هفته اولین باری بود که دل سیر غذا میخوردم و ناراحت نبودم! 

 
به حامی که روی یه مبل نشسته بود و داشت تلویزیون نگاه میکرد نگاه کردم و 

 لبخند زدم و قدرشناسانه گفتم:
 

شب و هم بابت  اینکه - شام ام شتر از حامی ممنونم ازت هم بابت  شتی بی  نزا
 این تحقیر بشم! 

 
حامی که انگار انت ار اینو نداشتتت که ازش تشتتکر کنم خشتتکن زده بود منم 
بدون اینکه منت ر جواب حامی بشتتم راه افتادم ستتمت اتاقم و رو تخت دراز 

 کشیدم و بدون فکر به اتفاقات این زند روز راحت خوابیدم! 
 

***** 
 

شب که با ح امی زلو کباب خوردم میگذره و تو این یه هفته یه هفته ای از اون 
 به حامی انتقالی دادن و ما دو روز پین برای همیشه اومدیم تهران! 
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شو تو کرج مبله فروخته بود و یه آپارتمان هم تو تهران  فکر کنم حامی آپارتمان 
خریده بود البته فکر کنم اینارو زند هفته ی پین انجام داده بود آخه فکر نکنم 

 ه این سرعت بشه خونه فروخت و خونه خرید! ب
 

آپارتمانم که مبله خریده بود و خوشتتبختانه نیازی به استتاس کشتتی نبود و فقو 
 یکم تغییر دکوراسیون  زم بود که حامی دیزاینر آورد دکور خونه رو تغییر دادن! 

 
 ا نم که شام خوردیم و منم دارم میزو جمخ میکنم! 

 
خ کردم و ظرفارو شستم و از آشپزخونه خارج شدم و راه ظرفارو از روی میز جم

 افتادم سمت اتاقم که حامی گفت:
 

 تیدا یه لح ه میای؟!  -حامی 
 

 متعجب نگاش کردم و رفتم کنارش که گفت:
 

 بشین!  -
 

 منم کنارش نشستم که لپ تاپ شو گذاشت رو پام و گفت:
 

 ه؟! فکر کنم ترم آخر مهندسی کامپیوتر باشی درست -حامی 
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 لبخندی زدم و گفتم:

 
 نه ترم قبل تموم کردم و مدرک موقتمم یه ماه پین اومد و گرفتمن! -
 

 که حامی لبخند زد و گفت:
 

 مبارکه فقو...  -حامی 
 

 سوالی نگاش کردم که شرمزده نگام کرد و گفت:
 

 نمیدونم زرا زند روزه لپ تاپم کارش کند شده!  -حامی 
 

 متفکر گفتم:
 

روس گرفته یا هاردش ستتنگینه... یعنی اینا احتما تیه که من میدم خب یا وی -
 آخه من تجربه ی عملیم کمه! 

 
 حامی لبخندی زد و گفت:
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عیب نداره به مرور یادمیگیری... خب میشه لپ تاپم و واسم ویروس  -حامی 
 کشی کنی و یه کاری کنی سرعتن بره با ؟ 

 
 لبخندی زدم و گفتم:

 
 باشه!  -
 

 مرسی!  -حامی 
 

 که حامی لبخند زد و گفت:
 

 حامی؟ مبارکه فقو... 
 

 سوالی نگاش کردم که شرمزده نگام کرد و گفت:
 

 نمیدونم زرا زند روزه لپ تاپم کارش کند شده!  -حامی 
 

 متفکر گفتم:
 
خب یا ویروس گرفته یا هاردش ستتنگینه... یعنی اینا احتما تیه که من میدم  -

 مه! آخه من تجربه ی عملیم ک
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 حامی لبخندی زد و گفت:

 
عیب نداره به مرور یادمیگیری... خب میشه لپ تاپم و واسم ویروس  -حامی 

 کشی کنی و یه کاری کنی سرعتن بره با ؟ 
 

 لبخندی زدم و گفتم:
 
 باشه!  -
 

 مرسی!  -حامی 
 

 درحالیکه رو آنتی ویروس
 Nod32 

 کلیک میکردم گفتم: 
 
 خواهن میکنم!  -
 

 ه پونزده ثانیه برنامه لود شد و رو گزینهبعد از د
 computer scan  

 کلیک کردم و بعدم رو
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  smart scan  
 کلیک کردم تا کامپیوتر کامب ویروس کشی بشه! 

خب ویروس کشی یه پونزده بیست دقیقه ای طول میکشید پس فایبی اضافی 
 رو با ابزار

 Disc cleanup  
 حذف کردم و درایوارو هم با ابزار

 Disc Defragmenter  
 فشرده کردم! 

 
 و منت ر موندم تا اسکن کامپیوتر تموم شه بعد از ده دقیقه اسکن تموم شد! 

 
 اوه شونزده تا ویروس داشت! 

 
 من جز ویروس اسب تروا و

 Autoran.ini  
سایی  شنا شبختانه آنتی ویروس  سی ان ولی خو سا زه ویرو نمیدونم این ویرو

 شدن!  شون کرده و ویروس کشی
 
 

 وقتی کارم تموم شد کلی با لپ تاپ ور رفتم که واقعا سرعتن عالی شده بود! 
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 نه بابا یه زیزی بارمه!
 

با لذت زندتا برنامه رو باز کردم که سرعت لودشونو زک کنم  به ثانیه نکشیده 
 لود میشدن و من خرکیف میشدم! 

 
 گفتم:برنامه هارو بستم و لپ تاپ و دادم به حامی و پر ذوق 

 
 درست شد!  -
 

که حامی لبخند زد و لپ تاپ و گرفت و گذاشتتت رو پاش و کمی باهاش ور 
 رفت و بعد شگفت زده نگام کرد و گفت:

 
 از روز اولشم بهتر شده تیدا، توهم ترشی نخوری یه زیزی میشیا!  -حامی 

 
 لبخندی زدم و آروم گفتم:

 
 ما اینیم دیگه!  -
 

 که حامی گفت:
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 ن! ممنو -حامی 
 

 خواهن میکنم!  -
 

 یه لح ه یه سوال ذهن مو مشغول کرد پس سریخ گفتم:
 

 حامی یه سوال بپرسم؟! -
 

 حامی نفس عمیقی کشید و گفت:
 

 بپرس!  -حامی 
 

 لبخندی زدم و گفتم:
 

 حامی تو زیکاره ای؟!  -
 

 که لبخندی زد و گفت:
 

 مسئول فنی  یه آزمایشگاهم...   -حامی 
 

 خندید و گفت: بعد با صدای بلند
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شغلم مرتبو  -حامی  شدی که  فکر میکردم بعد از اینکه پاتو بخیه زدم متوجه 

 با پزشکیه! 
 

 و دوباره خندید! 
 

راست میگه ها خب دکترا و پرستارا بخیه زدن و بلدن خب این کارش هم که تو 
 آزمایشگاهه یه جورایی به پزشکی نزدیکه! 

 
 به روی خودم نیاوردم و گفتم:

 
یاد میگیرن بخیه بزنن  این دلیل ز - ه ربطی داره  بعضتتی از مردم هم میرن 

نمیشه که زون پامو بخیه زدی من فکر کنم دکتری یا نمیدونم فکر کنم شغلت 
 مرتبو با پزشکیه! 

 
 وا ! 

 
 حامی خنده رو لباش ماسید که ریز خندیدم! 

 
 بیچاره ضایخ شد! 
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 حامی متفکر گفت:

 
 وئه فقو... درسته حق با ت -حامی 

 
 کمی مکث کرد و ادامه داد:

 
 پات درد نمیکنه؟! -حامی 

 
یکم فکر کردم بخیه هاشو دو ساعت پین واسم کشید پامو تکون دادم که درد 

 گرفت و پر درد گفتم :
 

 آره درد میکنه!  -
 

 حامی لبخندی زد و گفت:
 

 طبیعیه فقو...  -حامی 
 

 گفت: منت ر نگاش کردم که باصدای بلند خندید و
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باهاش راه میرفتی و دردت نیومد حا  که من گفتم  -حامی  تا ا ن داشتتتی 
 دردت گرفت؟! 

 
 و دوباره خندید! 

 
 قشنگ زد قهوه ایم کرد! 

 
 خب زیه؟ یادم نبود! 

 
 خودت یادم انداختی! 

 
هرزقد فکر کردم که زه جوابی بهن بدم زیزی به ذهنم نرستتید پس ایشتتی 

 د شدم و رفتم تو اتاقم! گفتم و آروم از جام بلن
 

 اوه سه روزه حموم نرفتم! 
 

رفتم ستتمت ستتاکم و یه دستتت لباس خونگی رو تخت گذاشتتتم و حوله مو 
سابی کردم و حوله  ست و ح سه روز یه حموم در شتم رفتم حموم و بعد از  بردا

 مو پوشیدم و از حموم خارج شدم! 
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 ومد تو اتاق! که صدای در بلند شد و ببفاصله در باز شد و حامی ا
 

پرترس نگاش کردم که با دیدن من تو حوله ی حموم زشتتماش تا آخرین حد 
 ممکن گرد شد و سریخ سرشو انداخت پایین و از اتاق خارج شد!

 
ست که حامی  سرم اینجا که خونه ی خودمون نی سرم خاک تو  یه دونه زدم تو 

اق، همینجوری در مثل خانواده م باادب باشتتته و بعد از اجازه دادن بیاد تو ات
 میزنه و مثل زی سرشو میندازه پایین و میاد داخل! 

 
 به خودم نگاه کردم خداروشکر جز موهام همه ی بدنم پوشیده بود! 

 
 پس نیازی به خجالت نیست وا ! 

 
 هم شوهرمه هم با اینکه پوششم حوله بود ولی خوب بود! 

 
مردونه ی صورتی با یه سریخ خودمو خشک کردم و لباسامو که یه پیراهن مدل 

 زیرشلوار صورتی بود و پوشیدم! 
 

تا وقتی که رفتم  رخت زرکا و حوله مو هم  تو ستتبد رخت زرکا گذاشتتتم 
 آشپزخونه بندازم شون تو ماشین لباسشویی! 
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 یعنی تو این اتاق سشوار هست؟! 
 

 حامی میگفت هرزیزی که  زمت بشه هست ولی فکر نکنم باشه! 
 

 و کشوهای میز آراین انداختم که نبود!  یه نگاه به کمد
 

 با لب و لوزه ی آویزون رو تخت نشستم! 
 

 هوا سرده و اگه موهامو خشک نکنم که مطمئنا سرما میخورم! 
 

اگرم بخوام موهامو خشتتک کنم باید برم از حامی ستتشتتوار بگیرم که خجالت 
 میکشم! 

 
دلداری میدم یا وقتی  اهه من نمیدونم زرا هر موقخ درمورد یه موضوع به خودم

خجالت میکشتتم تو فکرم میگم نیازی به خجالت نیستتت یه اتفاقی میفته که 
 مجبور میشم همه ی حرفامو به خودم پس بگیرم؟! 

 اه حا  زیکار کنم؟! 
 

 من واقعا خجالت میکشم! 
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 صدای در بلند شد و بعدم صدای حامی بلند شد:
 

 میتونم بیام تو؟! -حامی 
 

 دم و با صدایی که از ته زاه میومد گفتم:هین آرومی کشی
 

 بفرمایید! -
 

سرشو انداخت پایین و من منی کرد  ست اومد تو اتاق و  سشوار به د که حامی 
 و گفت:

 
 فکر کردم شاید سشوارو  زم داشته باشی!  -حامی 

 
 و لب شو به دندون گرفت یه لح ه حس کردم صورتم آتین گرفت! 

 
 م:سرمو انداختم پایین و گفت

 
 مرسی!  -
 

 که حامی من منی کرد و گفت:
 



wWw.Roman4u.iR  144 

 

 خوا... خواهن میکنم فقو...  -حامی 
 

 نگاش نکردم! 
 

 کمی مکث کرد و ادامه داد:
 

 امم... زیزه... میشه... من.... موهاتو... خشک کنم؟!  -حامی 
 

 و نفس شو محکم فوت کرد! 
 

شو آورد با  و وقتی نگاه مت سر د عجب مو دیمتعجب نگاش کردم که یه لح ه 
 نگاه شو دزدید و سریخ گفت:

 
 بی خیال... َم...من...زیزی نگفتم شب خوش!  -حامی 

 
 و بدون اینکه منت ر جوابن بشه سریخ از اتاق خارج شد و دروبست! 

 
 ولی من هنوز تو شوک حرفن بودم! 

 
 میخواست موهامو خشک کنه زرا؟! 
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 زیر لب گفتم:

 
 نکنه بهم عبقمند شده باشه!  -
 

 با فکر به این موضوع لبخند زدم! 
 

 ولی با یادآوری اون عکسا پوزخندی زدم و پردرد گفتم:
 

 خفه شو تیدا و الکی واسه خودت خیالبافی نکن اون هیچ حسی بهت نداره!  -
 

 زشمام پراشک شد! 
 

 اگه اون منو دوست نداره پس زرا من ازش خوشم میاد؟! 
 

 ا حامی از من خوشن نمیاد؟! مگه نمیگن دل به دل راه داره پس زر
 

 یه قطره اشک از گوشه ی زشمم زکید عصبی پاکن کردم! 
 

نباید بزارم بیشتر از این بهن حسی پیدا کنم ولی مگه میشه جلوی این حس و 
 گرفت؟! 
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 اصب مگه دست منه؟! 

 
با اعصتتابی داغون موهامو خشتتک کردم و رو تخت دراز کشتتیدم و درحالیکه 

 فشار میدادم زیرلب گفتم:حرصی دستامو بهم 
 

 باید جلوی بیشتر شدن این حس لعنتی رو بگیرم!  -
 

 غافل از اینکه این حس، حسی نیست که بشه جلوشو گرفت! 
 

اینقد به خودم و حامی و این حس مبهم که دو سه روز بود به حامی داشتم فکر 
 کردم و از خدا خواستم که حسم یه حس زودگذر باشه که خوابم برد! 

 
*** 

 
 از اون شب یک ماه میگذره و حامی هر روز رفتارش از روز قبل بهتر میشه! 

 
ضیم حتی وقتی که خانواده مو   شحالم و خیلی هم از زندگیم را ا ن خیلی خو

داشتتتم تا این اندازه احستتاس خوشتتبختی نکردم و همه ی اینارو مدیون حامی 
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که  تای زیرپوستتتین بهم میفهمونه  با محب که  حامی  هوامو داره و نمیزاره ام، 
 کسی اذیتم کنه و این یعنی خوشبختی! 

 
 نمیدونم حسم به حامی زیه؟ 

 
 یعنی شایدم نمیخوام بدونم حسم زیه! 

 
هرحستتی که هستتت حستتیه که اگه یه روز حامی رو نبینم منو به مرز جنون 

 میرسونه! 
 

 ییادمه پنجشنبه ی گذشته که حامی رفت کرج و گفت شب برمیگرده، خیلی ب
قراری کردم خودمو به در دیوار میکوبیدم که شتتاید زمان زودتر بگذره و حامی 

 برگرده! 
 

شاید کمی از دلتنگیم  شو ب*غ*ل کردم تا  سا شده بودم که عک اونقد دلتنگن 
شد اونقد زیاد که گریه کردم و از  شترم  شد بی شه ولی دلتنگیم کمتر که ن کم ب

ن یه روز شتتد ستته روز و به حس خدا خواستتتم حامی خیلی زود برگرده ولی او
دلتنگیم، نگرانی هم اضتتافه شتتد و زقد صتتلوات فرستتتادم که حامی زیزین 
نشتتده باشتته رو نمیدونم فقو خوب یادمه که وقتی حامی شتتنبه شتتب اومد 

 زطوری سمتن پرواز کردم و ب*غ*ل*ش کردم! 
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 حامی اولن خشکن زد ولی بعدش با صدای بلند خندید و پرشیطنت گفت:
 

 واو زه استقبالی!  - حامی
 

 و دوباره خندید و دستاشو دورم حلقه کرد که اشکام رو گونه م جاری شد! 
 

وقتی حامی متوجه شتتد دارم گریه میکنم منو از خودش جدا کرد و نگران نگام 
 کرد، خواست زیزی بگه ولی نمیدونم زرا پشیمون شد؟! 

 و پیشونی مو ب*و*س*ی*د و بالحن بچگونه ای گفت:
 

 گشنمه!  -ی حام
 

و بعدم که من قورمه سبزی که واسه پنجشنبه شب پخته بودم و گرم کردم و شام 
 مونو تو شوخی و خنده های حامی خوردیم! 

 
 اون شب یکی از بهترین شبای زندگیم بود! 

 
 ولی هنوزم بعضی وقتا حامی پرنفرت نگام میکنه، ولی زرا؟ 

*** 
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و رفتم وضو گرفتم و نمازمو خوندم و صبح با صدای اذان از خواب بیدار شدم 
بعد از جمخ کردم سجاده با فکر به اینکه زرا حامی دوروزه تو خودشه؟ و باهام 
که محکم خوردم  یدونم زی شتتتد  که نم تاق اومدم بیرون  حرف نمیزنه؟ از ا

 زمین! 
 

 گنگ اطراف مو نگاه کردم که احساس کردم پوست سرم از جاش کنده شد! 
 

صبی حامی بود جیغ زدم که یه د صدای ع ست جلوی دهن مو گرفت و بعدم 
 که تو گوشم پیچید! 

 
 خفه شو!  -حامی 

 
سرم،  شتم رو ست مو گذا گاه د و منو ول کرد که محکم خوردم زمین و ناخودآ

 که با لگدی که به پهلوم برخورد کرد نفسم قطخ شد!
 

 زرا منو میزنه؟! 
 

 مگه زیکارش کردم؟! 
 

 اذیتن نمیکنم پس زرا منو میزنه؟!  من که بهن وابسته شدم و
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سم  سرهم بهم زد که نف شت  سیلی پ ست و دوتا  ش سریخ اومد روبروم ن حامی 
 برگشت و اشکام رو گونه م جاری شد! 

 
 خدایا یعنی خیلی زیاده که منم احساس خوشبختی بکنم؟! 

 
 خدایا زرا ا ن که حس میکردم خوشبخت ترین دختر دنیام اینجوری شد؟ 

 
 صبی خندید و گفت:حامی ع

 
 آره گریه کن حقته باید گریه کنی...  -حامی 

 
 بی نهایت عصبی با صدای نسبتا بلندی ادامه داد:

 
 زون من هرشب خون گریه میکنم!  -حامی 

 
 نفسم قطخ شد! 

 
 یعنی زی که گریه میکنه؟! 

 
 اصب زرا گریه میکنه؟! 
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 شد!  با سیلی که حامی خوابوند بهم زد رشته افکارم پاره

 
 گرمی خون و کنار لبم احساس کردم!

 
 درحالیکه گریه میکردم پردرد به حامی نگاه کردم! 

 
دردی که هم واستته ی خراب شتتدن خوشتتبختیم بود هم اینکه دردم اومد وقتی 

 حامی گفت شبا خون گریه میکنه! 
 

 که حامی بهم حمله کرد و با دستاش گردن مو فشار داد و عصبی غرید:
 

 طوری نگام نکن، اینطوری نگام نکن! این -حامی 
 

 و فشار دستاشو بیشتر کرد! 
 

گاه دستمو رو دستن گذاشتم که دستاشو  اصب نمیتونستم نفس بکشم ناخودآ
 جدا کنم ولی بیشتر فشار داد و با صدای نسبتا بلندی گفت:

 
تو باید بمیری تو اون تیدای پاک و معصومی که من میشناختم نیستی  -حامی 

 دختر خ*ر*ا*ب*ی... تو یه 
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 و داد زد:

 
 یه دختر خراب!  -حامی 

 
 با این حرفن دستام از روی دستاش افتاد! 

 
 ای کاش حداقل تو درموردم مثل بقیه فکر نمیکردی! 

 
 غمزده نگاش کردم! 

 
 به خدا من دختر خ*ر*ا*ب نیستم! 

 
 من اون کارارو نکردم! 

 
 م! گ*ن*ا*همن بی 

 
ن آخرین فرصتتتمه که به حامی تنها کستتی که برام دیدم داشتتت تار میشتتد، ای

 م و بعدم بمیرم! گ*ن*ا*همونده بگم بی 
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 میمیرم و دیگه کسی بهم انگ ه*ر*ز*گ*ی نمیزنه! 
 

 آخ! میمیرم و همه میگن بهتر که مرد یه عامل فساد کمتر! 
 

 تمام توانم و جمخ کردم و لب زدم:
 

 م! گ*ن*ا*هحامی باور کن بی  -
 

 جا سیاه شد! و دیگه همه 
 

**** 
 

 دانای کل:
 

یه جایی توی یه شتتهر تیدا بود که دیگه نفس نمیکشتتید و حامی تازه به خودش 
اومده بود و درحالیکه زار میزد و به تیدا التماس میکرد زشماشو باز کنه، بهن 
شو  شما شت ز ست ندا ساژ قلبی میداد ولی انگار تیدا دو صنوعی و ما تنفس م

 باز کنه! 
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گه توی یه شهر دیگه پدر و مادری بودن که از داغ یکی از پسرا شون یه جای دی
های  گ*ن*ا*هو دوری اون یکی پستترشتتون زار میزدن و از خدا میخواستتتن 

 حامین و ببخشه و حامی هم برگرده پین شون! 
 

یه جای دیگه تو همون شتتهر مادری بود که کوه شتتده بود و شتتده بود تکیه گاه 
ش ست دا شه و دخترش مثل مردش، مردی که دو ت همه زیز مثل دوماه قبل با

 هر روز صبح بگه صبح بخیر بابایی! 
 

توی همون خونه یه برادر کوزیک بود که ستتوزن دستتت گرفته بود و فرو میکرد 
 تو دستاش ولی حتی خودشم نمی دونست زرا این کارو میکنه؟! 

 
س شت عک ا ا و هدیه هتوی همون خونه یه برادر بزرگ بود یه مرد که تو تراس دا

شت و حا  ازش  سن دا و هرزیزی که اونو یاد دختری میندازه که یه روزی دو
متنفر بود رو میسوزوند و گریه میکرد و عکس خواهر کوزولوشو ب*غ*ل کرده 
بود ولی نمیدونست زرا هرزقد بیشتر عکس و تو ب*غ*لن فشار میده بیشتر 

 دلن میگیره و دلتنگ میشه! 
 

بود که ستترخوش از خواب بیدار شتتد و نگاهی به توی همون شتتهر پستتری 
 عکسای مختلف روی عسلی انداخت و پوزخند زد! 
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توی همون شتتهر و ستتاختمونی که توش دیگه تیدا  نفس نمیکشتتید و حامی 
صبی داد  شو میکرد که تیدا برگرده یه مرد بود، یه مرد که ع سعی  شت تمام  دا

 میزد:
 

 زرا؟! زرااا؟! زرااااا؟!  -مرد 
 

نون وار خودشتتو میزد، مطمئن بود که صتتداش از زهاردیواری آپارتمانن و ج
سه ی  صب وا صدا بودن ا ساختمون عایق  بیرون نمیره زون تمام واحدای این 

 همین این آپارتمان و خریده بود!
 

 آفتاب طلوع کرد... 
 

نفس تیدا برگشتتت و حامی پربغض خندید و ستتجده ی شتتکر به جا آورد ولی 
 زرا؟! 

 
 مادری که اشکاشونو پاک کردن و گفتن:پدر و 

 
 خدایا خودت مواظب همین یه دونه بچه مون باش!  -پدر و مادر حامی 

 
مادری که یه لیوان آب داد دست مردش و پدری که باذکر یا حسین آب و بغض 

 شو قورت داد و تو دلن آرزوی خوشبختی تک دخترشو کرد! 
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روز صتتبح بعد از اون ماجرا برادر کوزیک ستتوزن و کنار گذاشتتت و مثل هر

 زندتا دستمال رو دستاش گذاشت و تو ذهنن گفت:
 

 اگه مامان پرسید میگم زیزی نیست و زخمای کارمه!  -برادر کوزیک 
 

برادر بزرگ درحالیکه به ستتوخته های خاطراتن با اون دختر نگاه میکرد حلقه 
 رو هم از تراس پرت کرد پایین و عکس خواهرشو ب*و*سید و گفت:

 
 بازم آرومم کردی، دیگه امروز پایان دلتنگیمه آبجی کوزولو!  -برادر بزرگ 

 
 و عکس و زیربالن گذاشت که کسی نبینه! 

 
پستتری که پوزخند زد و یه عکس دستتتن گرفت و از ذهنن گذشتتت بعدی 
ستی، نفر قبل هم که به خاطر باباش نابود  شک تویی، تویی که خودت غرورمو 

 شد! 
 

 عصوم ما اینطور شد؟! ولی از کی پسر م
 

 مرد بی حال روی زمین افتاد و زیرلب گفت:
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 تیدایی که یه روز عشقم بود حا  دیگه زنداداشمه!  -مرد 

 
 و اشکن رو گونه ش جاری شد! 

 
 ولی اون مرد کی بود؟ 

 
 و کجای زندگی حامی و تیدا بود؟! 

 
 و روزگاری که بازی ها با این زند نفر داشت! 

 
***** 

 
 تیدا:

 
با احساس گلو درد شدیدی زشمامو باز کردم نفس عمیقی کشیدم که به سرفه 

 افتادم! 
 

وقتی ستترفه هام تموم شتتد به دور تادور اتاق نگاه کردم و خواستتتم از جام بلند 
 شم که دستی روی شونه م نشست! 

 



wWw.Roman4u.iR  158 

 

 خشکم زد ا ن نگاه کردم هیچکس تو اتاق نبود! 
 

فیفی داشتن زشمامو تا آخرین حد ممکن قلبم تو دهنم میزد و دستام لرزش خ
باز کردم و خواستم از جام بلند شم و همزمان جیغ فرابنفشی کشیدم که دستی 

 روی دهنم قرار گرفت، نفسم به شماره افتاد! 
 

نکنه واقعا جن باشتته؟! خواستتتم اون دستتت و از رو دهنم بردارم و فرار کنم که 
 صدای نگران حامی بلند شد! 

 
 منم! نترس  -حامی 

 
 و دست شو از روی دهنم برداشت که نفسی از سر آسودگی کشیدم! 

 
 دست مو گذاشتم رو قلبم، هنوزم تند میزد! 

 
 آب دهن مو قورت دادم و زندتا نفس عمیق کشیدم! 

 
شی نبود فکر کنم  سته بود و زون بال ش شتم به حامی نگاه کردم رو تختم ن برگ

 روپاهاش خوابم برده بود! 
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خون به صتتورت مو احستتاس کردم، وای خدا من رو پای حامی  هجوم آوردن
 خوابیدم! 

 
 با من من گفتم:

 
 ب... ببخشید!  -
 

 حامی متعجب نگام کرد و گفت:
 

 زرا؟! تو باید منو...  -حامی 
 

 که نزاشتم بقیه ی حرف شو بزنه و گفتم:
 

 یاد... مببخشید، به خدا اصب یادم نمیاد کی رو پات خوابم برده اصب یادم ن -
 

 که یه جرقه تو ذهنم زده شد! 
 

حامی بی دلیل به وحشتتیانه ترین شتتکل ممکن کتکم زده بود و بعدم به قصتتد 
 یم و دیگه زیزی یادم نمیاد! گ*ن*ا*هکشت گردن مو فشار داد و اقرار به بی 

 
 هه احتما  بی هوش شدم! 
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 حامی شرمزده گفت:

 
ش -حامی  شید من... من نمیدونم که زی  شد که ببخ صب نفهمیدم زی  د، ا

 اون کارو کردم نفهمیدم... 
 

نزاشتم بقیه ی حرف شو بزنه و با تمام توانم یه سیلی خوابوندم بیخ گوشن که 
 قلب خودمم درد گرفت ولی حقشه! 

 
 هرزقدر هم که دوسن داشته باشم بازم حق نداره روم دست بلند کنه! 

 
 عصبی گفتم:

 
 ازت متنفرم! -
 

 ده حامی تغییر کرد و جاشو به عصبانیت داد! که نگاه شرمز
 

 حامی عصبی گفت:
 

 تیدا خفه شو!  -حامی 
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 منم عصبی بودم عصبی تر شدم و داد زدم:

 
 خودت خفه شو! به زه حقی رو من دست بلند کردی؟! تو...  -
 

 که با تو دهنی که حامی بهم زد حرفم نصفه موند! 
 

 حامی داد زد:
 

هشت سال جون کندم درس خوندم تا پیشرفت کنم  به همون حقی که -حامی 
 و لیاقت توی لعنتی رو داشته باشم... 

 
 متعجب نگاش کردم! 

 
 دروغ زرا از اینکه حامی هم منو دوست داره خیلی خوشحال شدم ولی... 

 
 حامی هشت سال درس خونده تا لیاقت منو داشته باشه؟! 

 
 مگه من کی ام؟! 

 
 ی شد و پربغض با صدای آروم تری ادامه داد:اشکای حامی رو گونه ش جار 
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ولی تو با اون کارات نابودم کردی من هشتتت ستتال شتتبا با فکر به تو  -حامی 

 خوابم میبرد و تو لیاقت شو نداشتی تو لیاقت هیچی رو نداری هیچی! 
 

 و صدای هق هق حامی بلند شد! 
 

 ه نکن! توروخدا گریحامی گریه ت اذیتم میکنه دردم میاد وقتی گریه تو میبینم 
 

 ناراحت و شرمزده به حامی نگاه کردم! 
 

سند  سا که  سته من کاری نکردم ولی حامی با اون عک کاری منه گ*ن*ا*هدر
 تمام رویاهاش نابود شده! 

 
 حامی درحالیکه گریه میکرد از جاش بلند شد و راه افتاد سمت در! 

 
 اره! نباید بزارم با این حال بره باید آروم بشه بعد بز

 
 حا  زیکار کنم؟! 

 
 زی بگم که بمونه؟! 
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 یه سوال به ذهنم رسید آره همین خوبه! 

 
 با صدای آروم و ناراحتی گفتم:

 
خب اگه لیاقتتو نداشتتتم زرا عقدم کردی؟! زرا به خاطر من از خانواده ت  -

 گذشتی؟! 
 

 امیدوارم بگی زون باور نکردم تو اون کارو کردی! 
 

 میشه بگی؟! 
 

 ی عصبی نگام کرد و عصبی گفت:حام
 

 میخوای بدونی زرا؟!  -حامی 
 

 سرمو به نشونه مثبت تکون دادم که عصبی تر گفت:
 

 باشه بهت میگم همه زیزو بهت میگم...  -حامی 
 

 و عصبی زنگ زد تو موهاش و داد زد:
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می  تم  -حا یدونستتت م که  ن ی جود ا با و زون  قم،  م ح یه ا من  زون 

 کاری....گ*ن*ا*ه
 

 ماشو پردرد بست زیرلب طوری که من تشنوم گفت:حامی جش
 

 زرا باورت دارم؟!  –حامی 
 

 کی رو باور داره؟! 
 

 و دوباره داد زد:
 

ستم تحمل کنم اومدم و  -حامی  سره اون حرفارو بهت زد نتون وقتی دیدم اون پ
باهاش دعوا کردم وقتی که گفت باهات ازدواج کنم دروغ زرا یه لح ه انگار 

دادن ولی با یادآوری کارت اون دنیا رو سترم آوار شتد، میخواستتم  دنیا رو بهم
بگم نه ولی من تحمل نداشتتتم ببینم هرکی از راه میرستته تحقیرت کنه، وقتی 
بهت توهین میکردن دردم میومد پس قبول کردم و بعدم که آوردمت اون یکی 
شتم اون  شب دا شتم و تمام  شم روهم نزا شد و من ز صبح  شت تا  خونه و گذ
عکستتارو نگاه میکردم و بی صتتدا زار میزدم اون شتتب بود که به مدت کوتاهی 

 یعنی همون روز عقد و یه نصفه روز بعدش ازت متنفر شدم....
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 از جوابی که حامی بهم داد واقعا ناراحت شدم و اشک تو زشمام جمخ شد! 

 
 حامی کمی مکث کرد و ادامه داد:

 
نیستم و خیلی هم دوست دارم ولی ولی حقیقت اینکه من ازت متنفر  -حامی 

 وقتی یاد اون کارت میفتم از همه ی دنیا متنفر میشم... 
 

 آهی کشید! 
 
از اینکه ازم متنفر نیست خیلی خوشحال شدم ولی غمم بیشتر از خوشحالیم  

 بود! 
 

 ای کاش باورم میکردی! 
 

 آهی کشیدم که حامی گفت:
 

 از حال روز عقدمونم بگم؟!  -حامی 
 

 به نشونه ی مثبت تکون دادم که تلخندی زد و گفت:سرمو 
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روز عقد وقتی رفتیم آزمایشگاه و اون پسره اون حرفارو بهت زد تو دلم  -حامی 
قستتم خوردم که ازش انتقام اون نگاه غمزده تو بگیرم و یه هفته ی پیشتتم ازش 

 انتقام گرفتم و دکوراسیون صورت شو تغییر دادم... 
 

 پرذوقی زد و ادامه داد: کمی مکث کرد و لبخند
 

تو آزمایشگاه وقتی شهاب بهت گفت آبجی و تو ذوق کردی واقعا دلم  -حامی 
میخواستتت شتتهاب و تا میخوره بزنم آخه شتتهاب یه خواهر داره که به شتتدت 
گه آبجی و تو اون حرف  یاد بهن می بدش م قت از دختری  ازش متنفره و هرو

اهات خوب برخورد کرد اون شتتو به خوبی برداشتتت کردی اونم جلوی من ب
ست  سه ی این بود که من بودم و نمیتون موقخ وقتی گفت لعنت بهت حامی، وا
شنیدی یا نه ولی گفت، اونم  شون بده، البته نمیدونم  سبت بهت ن شو ن نفرت 

و همین  یگ*ن*ا*هتورو مثل بقیه میدید ولی تو فکر کردی اون فکر میکنه بی 
و میخواستم بدونی که اونم نگاهن به تباعث میشد عصبی بشم بگذریم فقو 

شدم وقتی از  شد واقعا نگرانت  ست، بعد از آزماین وقتی حالت بد  مثل بقیه 
آزمایشتتگاه اومدیم بیرون و ستتوار ماشتتین شتتدیم بهت گفتم کیک و آبمیوه رو 
بخور و تو دلم گفتم تا کیک و آبمیوه رو بخوره میرستتیم به یه جیگرکی و میرم 

یگر میگیرم و راه افتادم و رفتم جلوی یه جیگرکی نگه واستتن زندتا ستتیخ ج
داشتم و زهارتا سیخ جیگر سفارش دادم وقتی جیگرا کباب شد نمیدونم زی 

ر جیگرارو کباب میکرد پرتمسخشد که تو از ماشین پیاده شدی و اون پسره که 
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ما به پستتر دخترای خراب زیزی نمیفروشتتیم( بعد زشتتمکی زد و  )گفت:
 گفت... 

 
زشتتماشتتو پردرد بستتت و زیزی نگفت ولی من میخواستتتم بدونم اون  حامی

 پسره زی گفته، پس سوالی گفتم:
 

 گفت؟!  -
 

 که حامی عصبی نگام کرد و غرید:
 

به یه شتترط میفروشتتیم( و با نگاه هیزش خیره نگاهت کرد، : ) گفت –حامی 
 من ورشتتو فهمیدم و نمیدونی که اون لح ه زه حالی داشتتتم یکی به ناموستتم

 ن ر داشت و من نمیتونستم کاری بکنم... 
 

 دوباره زشماشو پردرد بست! 
 

 بیچاره حامی حتما خیلی واسن سخت بوده! 
 

 پردرد به حامی نگاه کردم که زشماشو باز کرد و عصبی نگام کرد و داد زد:
 

 میدونی زرا؟! -حامی 
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 پرترس نگاهن کردم که عصبی با صدای نسبتت بلندی ادامه داد:

 
فاع  -ی حام کارارو کرده بودی و من نمیتونستتتم ازت د زون توی لعنتی اون 

 کنم! 
 

 تن صداش پایین اومد و ادامه داد:
 

اومدم سوار ماشین شدم و تمام حرص مو با غرغرام روی خودم خالی  -حامی 
پارک کردم، برگشتتتم  ماشتتین و  یه جیگرکی دیگه و  به  تاد  که نگاهم اف کردم 

ت تو اون حالی که گریه میکردی نفستتم رفت ولی بازم نگاهت کردم که با دیدن
شدم و  شین پیاده  شو و از ما شین پیاده ن سک بی تفاوتی مو زدم و گفتم از ما ما
رفتم سمت جیگرکی ولی وقتی که بابامو تو جیگرکی دیدم عقب گرد کردم بابام 
داشتتت جیگر میخرید نمیخواستتتم مانخ ازدواجم با تو بشتته نمیخواستتتم مثل 

 از خانواده طردم کنه...  حامین
 

 متعجب نگاش کردم! 
 

باره این استتم و آورد، دفعه ی قبل درمورد حامین زیزی نگفت ولی ا ن  دو
 میخوام بدونم پس گفتم:
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 حامین؟!  -
 

سی  شو به ک ست دردا حامی که انگار دیگه تو حال خودش نبود و فقو میخوا
 بگه تلخندی زد و گفت:

 
بود ستتته ستتتال پین بابا بهن گفت که یکی از  حامین داداش بزرگم -حامی 

ند روزی  فت کرد ز خال هاش م با به شتتتدت  حامین  هامو بگیره و  دخترعمو
ست داره یه دختر  صرار کرد که حامین گفت یکی رو دو شت و بابا اینقدر ا گذ

 که ازش زهارده سال کوزیکتره.... 
 

 کمی مکث کرد و ادامه داد:
 

 تو بود....  فکر کنم دختره هم سن و سال -حامی 
 

من بزرگتر باشتته یعنی و اگه حامین زهارده ستتال از  زهارستتالمه من بیستتت و
سی و شت ا ن  شته  ه صدای حامی ر سن طاها ی ما... با  شه، یعنی هم  سال

 افکارم پاره شد! 
 

بابا و مامانم وقتی ستتن دختره رو شتتنیدن باهاش مخالفت کردن و   -حامی 
با با یکی از گفتن مگه میخوای بزرگن کنی و  با اینا دیگه بی خیال ازدواجن 
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که بریم  نه  که اصتترار ک حامین بود  بت  حا  نو هام شتتتدن ولی  دخترعمو
یا ما یا اون دختره!( که ای کاش این  )اری اونقد اصرار کرد که باباگفت:خاستگ

ه حرفو نمیزد، حامین هم بدون حرف رفت تو اتاقن و بعد از دوستتتاعت با ی
 هیچکدوم تون( و رفت!  )ت:ساک اومد بیرون و گف

 
 هینی کشیدم و با تته پته گفتم:

 
یعنی رفت؟! یعنی هم قیدشمارو زد هم اون دختره رو؟! خب... خب واسن  -

 میرفتید خاستگاری شاید قبول میکردن!
 

 حامی تلخندی زد و گفت:
 

 درسته، باید واسن میرفتیم خاستگاری ولی نرفتیم...  -حامی 
 

 دامه داد:پردرد نگام کرد و ا
 

بعد از شتتن ماه ماشتتین و جستتد ستتوخته ی  حامین و از تو یه دره  -حامی 
سایی نبود و ما فقو از روی یه  شنا صب قابل  سوخته بود که ا درآوردن اونقدر 

 گردنبند الله... 
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و دستتت کشتتید رو گردنن و یه گردنبند و تو دستتتن گرفت فکر کنم همین 
شتتاید قبب این گردنبندو یه جایی دیده گردنبد الله بوده، ولی زقد آشتتناستتت 

 باشم ولی کجا؟!
 

 حامی ادامه داد:
 

شت حتی  -حامی  ست دا شدیم که حامینه آخه اون گردنبندو خیلی دو متوجه 
 وقتی میرفت حمومم از گردنن درش نمیاورد... 

 
 کمی مکث کرد پربغض گفت:

 
 حامین مرده بود و ما موندیم و داغ حامین!  -حامی 

 
 می خیس اشک بود، زقد سختی کشیده! صورت حا

 
 خیلی درد داره که حامی داره گریه میکنه و من نمیتونم آرومن کنم! 

 
 ناراحت نگاش کردم که اومد  روبروم رو دوزانو نشست! 

 
 متعجب نگاش کردم که دستاشو رو گونه هام کشید و پربغض گفت:
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 گریه نکن!  -حامی 
 

 متعجب نگاش کردم! 
 

 ؟! من گریه کردم
 

 دست کشیدم رو گونه هام خیسه! 
 

 باورم نمیشه زطور نفهمیدم که گریه میکنه!
 

 حامی آهی کشید و گفت:
 

شم هم تورو ولی  -حامی  شته با ستم کاری کنم که هم خانواده مو دا من میتون
ترستتیدم که اذیتت کنن واستته ی همین یه مدت میخوام ازشتتون دورباشتتم، 

 جود تو کنار بیان بعد برگردیم پین شون! قیدشونو نزدم، فقو میخوام با و
 

 لبخند پهنی زدم که حامی هم اشکاشو پاک کرد و تلخندی زد! 
 

که حامی دوستتتم داره  یدونم  که هم من حامی رو دوستتتت دارم هم م حا  
 م اگه دوستم داره پس باور میکنه! گ*ن*ا*همیخوام بهن بگم که بی 
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 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 
 حامی...  -
 

 حامی منت ر نگام کرد که لبخند پراسترسی زدم و ادامه دادم :
 

سارو ندیدم  - ستم که فکر میکنی من اون عک من اون کارارو نکردم من اونی نی
 نمیدونم تو اون عکسا زی بوده فقو درموردشون شنیدم.... 

 
 نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم:

 
ی به جون طاها داداشتتم نمیدونم زرا اون مهندس گفت عکستتا واقعی ان ول -

 م! گ*ن*ا*همن اون کارارو نکردم، باور کن بی 
 

 به حامی نگاه کردم که صورتن سرخ شده بود و عصبی داشت نگام میکرد! 
 

 پرترس نگاهن کردم که پوزخند زد و عصبی با صدای نسبتا بلندی گفت:
 

که -حامی  کاره ای  کارارو کردی و اون  یدونم تو اون  ای  من خر نیستتتم و م
 کاش نبودی... 
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 و زشماشو پردرد بست ولی یه دفعه بازشون کرد و عصبی نگام کرد و داد زد:

 
ضم  -حامی  ستفاده کنی و خر فر شقتم که اینجوری ازش ا زرا بهت گفتم عا
 کنی؟! 

 
 اشکام رو گونه م جاری شد! 

 
 زرا حامی حرف مو باور نمیکنه؟! 

 
 د:کمی مکث کرد و همونطور با داد ادامه دا

 
 تو یه دختر خ*ر*ا*ب*ی و من هیچوقت اینو فراموش نمیکنم من... -حامی 

 
 بی توجه به اینکه حامی داره حرف میزنه پردرد داد زدم:

 
ستم! حق نداری درموردم اینطوری  - ستم! نی ستم! نی من یه دختر خ*ر*ا*ب نی

 فکر کنی بهت اجازه نمیدم مثل بقیه بهم تهمت بزنی... 
 

 ستم! زشمامو پردرد ب
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 آره اگه همه ی دنیا حق داشته باشن درموردم بد فکر کنن تو حق نداری! 

 
 اشکم رو گونه م جاری شد! 

 
 زشمامو باز کردم و ناراحت با صدای آروم تری ادامه دادم:

 
میتونی ازم هر آزمایشی که خواستی بگیری تا بهت ثابت بشه من اون کارارو  -

 نکردم! 
 

 ست و گفت:که حامی زشماشو پردرد ب
 

 هه هنوزم نفهمیدی زرا ازت آزماین نگرفتن؟!  -حامی 
 

 سوالی نگاش کردم! 
 

ماین  عا زرا ازم آز ماین بگیره، واق که ازم آز با گفتم  با به  بار  ند که ز من 
 نگرفتن؟!! 

 
 حامی درحالیکه ناراحت داشت نگام میکرد پوزخندی زد و گفت:
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وتا پستتر بودی و درحالیکه تو اون عکستتا ب*ر*ه*ن*ه تو ب*غ*ل د  -حامی 
 میخندید باهم عکس سلفی گرفتید... 

 
 عصبی نگام کرد و با لحن فوق العاده عصبی ادامه داد:

 
دختر بودنت دلیل به پاک بودنت نمیشتته اگرم دختر باشتتی تنها نتیجه  -حامی 

 ش اینکه اونا کاری با دختر بودنت نداشتن و...
 

 فن نصفه موند! که با سیلی که خوابوندم بیخ گوشن حر
 

 زطور میتونه اینطوری قضاوتم کنه؟! 
 

 از شدت خشم دستام میلرزیدن و نفسام خیلی تند شده بود! 
 

پرخشتتم به حامی نگاه کردم که عصتتبی بهم حمله کرد و گرفتم زیر مشتتت و 
 لگد!

 
و من تنها کاری که میتونستتتم انجام بدم این بود که جیغ بزنم و خدارو صتتدا 

 کنم! 
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 اهم دیگه صدامو نمیشنوه! ولی خد
 

 حامی پشت سرهم زندتا لگد محکم به پهلوم زد و داد زد:
 

 حا  کارت به جایی رسیده که رو من دست بلند میکنی میکشمت!  -حامی 
 

باره شتتروع به کتک زدنم کرد ولی این بار خیلی بدتر از دفعه قبل کتکم  و دو
 میزد! 

 
، ولی بی خیالم نشد و به کتک زدنم اونقدر کتکم زد که تمام بدنم بی حس شد

 ادامه داد! 
 

شید و از  ست ک شد و از کتک زدنم د سته  نمیدونم زقدر دیگه کتکم زد که خ
 اتاق رفت بیرون و درو محکم بهم کوبید! 

 
شدیدی تو تمام بدنم دوباره رو  ساس درد  شدم ولی با اح سخت از جام بلند 

 زمین نشستم و بی صدا اشک ریختم! 
 

ست دا شنوه و دوباره بیاد دو صدای گریه مو ب سیدمکه   شتم زار بزنم ولی میتر
 کتکم بزنه! 
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بدجوری دلم شکسته بود و قلبم خیلی درد میکرد بیشترین دردش هم به خاطر 
 اون حرفن بود، لعنتی زرا اون حرفو زدی؟! 

 
 زرا؟! 

 
 صداش تو سرم اکو میشد! 

 
 دختر بودنت دلیل به پاک بودنت نیست... 

 
 تر بودنت دلیل به پاک بودنت نیست... دخ

 
 دختر بودنت دلیل به پاک بودنت نیست... 

 
 اشکام پرشدت تر رو گونه م جاری شد و پردرد به قلبم زنگ زدم! 

 
اصب باورم نمیشد، حامی که تا همین زند دقیقه ی پین دم از عشق و عاشقی 

شه و بعدم فقو به خ شتنم میزد اون حرفو زده با ست دا سیلی که بو دو ه اطر یه 
 خاطر دفاع از نجابتم بهن زدم اینطوری کتکم بزنه! 
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سخت به پتوی روی تخت زنگ زدم و پتوی روی تختو کشیدم سمت خودم و 
شدیدی  ساس درد  شیدم، ولی با اح پتورو دور خودم پیچیدم و رو زمین دراز ک

 تو تمام بدنم تو خودم مچاله شدم و آروم اشک ریختم!
 

ساعت بود که بی صدا اشک میریختم و از درد به خودم میپیچیدم نمیدونم زند
ستم که  ش سرجام ن سریخ  صبی اومد تو اتاق،  شد و حامی ع که در اتاق باز 

 حامی اومد روبروم وایساد! 
 

از شدت ترس جیغ زدم و خودمو عقب کشیدم، حامی اومد جلوتر و دست مو 
 گرفتن، همین کارش گرفت خواستم دست مو از تو دستن دربیارم که محکم

 باعث شد بدنم لرزش خفیفی پیدا کنه! 
 

 نکنه دوباره بخواد منو بزنه؟! 
 

شو جمخ و جور کرد  سریخ خود شت نگام میکرد ولی  حامی با دهن نیمه باز دا
 و عصبی گفت:

 
 زته؟!  -حامی 

 
سرمو آوردم عقب  شو آورد با   که از ترس اینکه دوباره بزنتم پرترس  ست  و د

 و بستم ولی هرزقدر منت ر موندم زیزی نشد! و زشمام
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 پرترس زشمامو باز کردم که نگاهم به نگاه مضطرب حامی گره خورد! 

 
گاه دستامو  حامی دهن شو باز کرد که زیزی بگه و همزمان اخم کرد که ناخودآ

 گذاشتم رو گوشام و جیغ زدم و گفتم:
 

 داد نزن تورو خدا داد نزن!  -
 

 اری شد! و اشکم رو گونه م ج
 

 حامی با همون دهن باز پرترس نگام کرد و نگران گفت:
 

 تیدا زت شده؟ زرا اینطوری میکنی؟!  -حامی 
 

 نمیدونم! فقو میدونم که نمیخوام کتکم بزنی و سرم داد بزنی! 
 

شونه هامو محکم  شد و  صبی  پرترس به حامی نگاه کردم و زیزی نگفتم که ع
 گرفت و تکونم داد! 
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سی ساس میکردم قلبم تو دهنم اونقد تر شده بود و اح شک  ده بودم که دهنم خ
 میزنه! 

 
 حامی عصبی گفت:

 
 زرا حرف نمیزنی؟! میگم زرا اینطوری شدی؟!  -حامی 

 
ستن فرار کنم که  ستم ولم کنه تا از د سوالن فقو میخوا ولی من بی توجه به 

یدم و  که جیغ خفیفی کشتت هامو گرفت  نه ولی محکم تر شتتونه  ر پکتکم نز
 التماس گفتم:

 
هت زدم  - یه ستتیلی ب خدا ولم کن خواهن میکنم ولم کن غلو کردم  تورو 

 اصب خودم ا ن تبفین میکنم! 
 

 زشمام از تعجب گرد شد! 
 

خودم تبفین میکنم؟! آره باید خودم خودمو بزنم وگرنه  معلوم نیستتت حامی 
 زه ببیی سرم بیاره! 

 
ا  آوردم و زهارتا ستتیلی پشتتت ستترهم به درحالیکه لرز گرفته بودم دستتتامو ب

 صورتم زدم! 
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 خیلی دردم اومد ولی این درد کجا و دردی که کتکای حامی داره کجا! 

 
 پرترس گفتم:

 
 کافیه؟!  -
 

 که حامی یه جوری نگام کرد ولی اصب نتونستم بفهمم نگاهن زطوریه! 
 

 حتما عصبانیه و میخواد منو بزنه! 
 

 به حامی نگاه کردم که دست شو آورد با !  نفسام تند شد و پرترس
 

 پرترس به دستن نگاه کردم ی... یعنی میخواد منو بزنه؟! نه توروخدا! 
 

 ای کاش اینقد بی کس نبودم و میتونستم به خانواده م بگم نزارن کتکم بزنه! 
 

 پوزخندی زدم! 
 

 هه من از بی کسیم بود که با حامی ازدواج کردم!
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و نزنه دوباره به خودم ستتیلی زدم ولی این دفعه رو زهارمی واستته ی اینکه من

سیلی میزدم و هر دفعه محکم تر از  صورتم  سرهم به  شت  تمومن نکردم و پ
 دفعه ی قبل به صورتم سیلی میزدم! 

 
 در همون حال پرترس گفتم:

 
 ببین خودم دارم خودمو میزنم توروخدا منو نزن!  -
 
نگاه کردم و جیغ زدم و با صتتدای جیغ پرترس به حامی که خشتتکن زده بود  

 جیغویی گفتم:
 

 توروخد منو نزن دردم میاد خواهن میکنم منو نزن... -
 

که اصتتب  فت  نامفهومی میگ یه زیزای  حامی محکم ب*غ*ل*م کرد و  که 
متوجه نشدم زی میگه،  سعی کردم از ب*غ*ل*ش بیام بیرون دستامو گذاشتم 

 تر ب*غ*ل*م کرد و گفت: تخت سینه شو هلن دادم عقب که محکم
 

 زیزی نیست آروم باش!  -حامی 
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با مشتای کم جونم میزذمن که ولم کنه، آخه مگه زیکارش کردم که اینجوری 
 اذیتم میکنه؟! 

 
 جیغ زدم و گفتم:

 
 ولم کن، ولم کن...  -

شتای کم جونم میزدمن ولی اون  و همینطور این جمله رو تکرار میکردم و با م
 ولم نمیکرد! 

 
ته بودم تنگی نفس دارم پس زرا داره منو  که بهن گف عا کم بود من  هوا واق

 میترسونه؟! یعنی... یعنی میخواد منو بکشه؟! 
 

با فکر به اینکه میخواد منو بکشتته محکم تر به ستتینه ش مشتتت زدم و بی وقفه 
صدای  شده بود طوری که  سخت  شیدنم  جیغ میزدم ولی ولم نمیکرد، نفس ک

سینه مو  شتم و همونطور بی خس خس  ست از جیغ زدن برندا شنیدم ولی د می
 وقفه جیغ میزدم! 

 
 حامی میخواد منو بکشه باید ازش جداشم! 

 
 زشمام که داشت سیاهی میرفت و به زور باز نگه داشتم و آروم گفتم:
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 ولم کن!  -
 

 و بعدم همه جا تیره تار شد و دیگه زیزی نفهمیدم! 
 

**** 
 دانای کل:

 
ش تو ب*غ*ل حامی افتاده بود و حامی شتتوک زده داشتتت نگاهن تیدا بی هو

 میکرد و از خودش میپرسید تیدا از من میترسه؟! 
 

 و ناباورانه به تیدا که تو ب*غ*لن بی هوش شده بود نگاه کرد! 
 

 قدرت هیچ عکس العملی نداشت و فقو با خودش زمزمه میکرد:
 

کردی فقو نمیدونم زرا پین تیدا هیچوقت فکر نکردم که اون کارارو  -حامی 
 تو اینقد نامردم، تو نباید از من بترسی تو تنها کسی هستی که من دارم! 

 
 ولی مگه حامی خانواده نداشت؟! 

 
 پس زرا میگفت تیدا تنها کسیه که داره؟! 
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حامی بی خبر از اینکه یه برادر پشتتت در خونه ش داره با خودش کلنجار میره 

 به تیدا نگاه میکرد و باورش نمیشد که تیداش ازش بترسه! که در بزنه یا نه، فقو 
 

 آره تیداش تیدا مال اون بود! 
 

پشتتت در خونه ی حامی طاهایی بود که میخواستتت در بزنه ولی میترستتید که 
 تیدا نخواد ببینتن! 

 
سخ و پیدا کنه و دوروز  شیده بود تا آدرس حامی را تو این یه ماه کلی زحمت ک

یدا کرد ولی وقتی دیروز رفت خانواده ای که اونجا پین خونه شتتو تو ک رج پ
ساکن بودن گفتن که از اونجا رفتن ازشون پرسید که نمیدونن کجا رفتن اوناهم 
ما  نه ی قبلی  یه آدرس و بهن دادن و گفتن این آدرس خو بدون هیچ حرفی 
توی تهرانه که با آقای راستتخ عوض کردیم خواهشتتا دیگه شتتما و دوستتتاتون 

 نشید و درو بستن! مزاحم 
 

امروزم که مرخصتی گرفته بود، اومده بود تهران و بعد از کلی پرس و جو خونه 
 ! شونو پیدا کرده بود ولی ا ن میترسید در خونه ی خواهرشو بزنه
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میترستتید تیدا اونو تو خونه ش راه نده یا اگرم راهن بده بهن گله کنه که زرا 
 بعد از یه ماه اومدی بهم سرزدی؟! 

 
همینطور داشتتت با خودش کلنجار میرفت غافل از دوتا زشتتم که با دلتنگی 

 نگاهن میکرد و بی صدا اشک میریخت!
 

مرد دلتنگ به دوستن نگاه میکرد، باورش نمیشد طاها اومده باشه تیدارو ببینه 
با این  ثابت کرده بود که یه مرده و ا نم  ولی اومده بود، طاها همیشتتته بهن 

 دونگی شو به رخ مرد میکشید! کارش دوباره مر
 

دلن میخواستتت بره جلو و طاها رو ب*غ*ل کنه و بگه دلم برات تنگ شتتده و 
 همچنین دلن برای تیدا تنگ شده یعنی دلن واسه زنداداش تیدا تنگ شده! 

 
 اشکای حامین پرشدت تر رو گونه ش جاری شد و پردرد زشماشو بست! 

 
به خاطرش قید خانواده شتتو ز به خاطر عذاب وجدانن دختری که  ده بود و 

نستتبت به کستتانیکه فکر میکرد بهن لطف کردن و بزرگن کردن قید اونو زده 
 بود حا  عروس داداشن بود یعنی زنداداشن بود! 
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شه و  ش ست و زندادا شقن نی شد که باور کرده بود تیدا دیگه ع دو هفته ای می
شکه پس باید همو سبمتی روانپز شن میکرد نا شت فرامو ان و نطور که دیگردا

 درمان میکنه خودشم درمان کنه! 
 

یدارو زده بود از شتتتدت  ید خانواده و ت که ق ماه  عد از شتتن  که ب یاد آورد  به 
دلتنگین رفته بود دم دانشتتگاه تا تیدارو از دور ببینه یه نفر ماشتتین شتتو دزدیده 
سن مهم بود گردنبندی  سن مهم نبود تنها زیزی که وا صب وا بود ولی این ا
بوذ که تو ماشتتین بود، اون گردنبدو طاها واس روز تولدش خریده بود البته با 

 کمک تیدا! 
 

خوب یادش بود که وقتی گردنبندو دید عصتتبی به طاها نگاه کرده بود و گفته 
 بود:

 
 مگه من دخترم که واسم گردنبند خریدی؟!  -حامین 

 
 :و طاهایی که شرمزده سرشو انداخته بود پایین و گفته بود

 
من خودم ستتلیقه م تو خرید کادو افتضتتاحه و هرزقدر فکر کردم به  -طاها 

سافرت دیگه با تیدا رفتم  ستاش رفته بود م سیدم امیرطاها هم با دو نتیجه ای نر
 خرید و اونم این گردنبند پبتین و انتخاب کرد! 
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یدن اینکه  با شتتن نداختن متنفر بود  ند گردن ا که همیشتتته از گردنب و حامینی 

دنبندو عشتتقن واستتن انتخاب کرده پرذوق گردنبند الله و گردنن انداخته گر
 بود! 

 
بعد از دزدیده شدن ماشینن  یکی از مریضاش حالن بد شد و وقت نکرد بره 
دزدیده شدن ماشین شو گزارش بده بعدم که اون کسی که ماشین و دزدیده بود 

شین رفته بود ته دره و به جای حامین خاکن کرده ب  ودن همه فکر میکردنبا ما
تابلو  تدفین خودش رو  یه  یدن اعبم با د حامین  ته  یه هف عد از  اون مرده و ب
اعبنات اولن شوکه شد و بعدم که رفت خونه که بگه نمرده ولی تنها کسی که 
اونو دید باباش بود و بابا وقتی اونو دیده بود ستتکته کرده بود اونم تنها کاری که 

سته بود انجام بده ای ن بود که پدرشو برسونه بیمارستان و بعد از اطمینان از تون
خوب بودن حالن شماره ی حامی رو به مسئول بخن بده و از بیمارستان بیاد 

 بیرون!
بدونن حا  از این  اگه قبب از این میترستتید که ممکنه خانواده ش اونو مرده 

سر پدر و مادرش بیاد، پدر و مادری  سید که به خاطرش ببیی  شه که همیمیتر
چه از  یه ب حامین  که  قت بهن نگفتن  چه یتیم لطف داشتتتن هیچو به این ب
سند قبول سرپرستی خودشو دیده بود ولی تاریخ  پرورشگاه ست ولی خودش 
نداشتتتت و حا  داشتتتت میرفت که پدر و مادرش آستتیب نبینن تنها عذاب 
وجدانن این بود که میدونستتت حامی بدون حمایت خودش ممکنه بدجوری 

 ین بخوره! زم
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شد و حامی بارنگ پریده درحالیکه تیدا بی حال  با دیدن در خونه ی حامی باز 
تو ب*غ*ل*ش بود از خونه اومد بیرون، بی توجه به اینکه واستتته ی حامی و 
 طاها و تیدا مرده بانگرانی از پله ها پایین رفت و روبروی حامی ایستاد و گفت:

 
 ! تیدا زن شده؟! زرا بیهوشه؟ -حامین 

 
و بعدم نگاه شتتوک زده ی حامی و طاها،  اونوقت بود که فهمید زیکار کرده و 

 تو دلن به خودش لعنت فرستاد واسه ی اینکه خودشو بهشون نشون داده! 
 

شو  شو  ستا ستن میفتاد که حامین د شت تیدا از د شد و دا شل  ستای حامی  د
ن مانخ افتادطوری که به بدن تیدا برخورد نکنه زیر دستتتای حامی گذاشتتت و 

 تیدا شد! 
 

حامی با قرار گرفتن دستای حامین زیر دستاش انگار بهن یه تلنگر وارد شد و 
 تیدارو محکم ب*غ*ل کرد و خواست از حامین بپرسه که... 

 
 توزنده ای؟!( )
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ولی وقتی زشتتمن به تیدا افتاد دوباره نگران شتتد و بی توجه به حامین راه، راه 
ریخ از پله ها رفت پایین اونقد نگران بود که یادش پله رو در پین گرفت و ستت

 رفته بود ساختمون آسانسور داره! 
 

 آپارتمان جدیدش تو طبقه ی هشتم بود! 
 

همینطور داشتتت از پله ها پایین میرفت که توی طبقه ی هفتم حامین و طاها 
 جلوشو گرفتن و طاها نگران گفت:

 
 زرا تیدا بی هوشه؟ زیکارش کردی؟! -طاها 

 
 اخمی رو پیشونی حامی جون گرفت و عصبی به طاها نگاه کرد و گفت:

 
 آقا کی باشن؟!  -حامی 

 
 طاها درحالیکه نگاه نگران شو به تیدا دوخته بود گفت:

 
 من طاهاام داداش تیدا!  -طاها 

 
شرمزده به طاها نگاه کرد و به این فکر کرد که زی  سم طاها  شنیدن ا حامی با 

 به طاها بگه؟! 
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ین که متوجه نگاه شتترمزده ی داداش کوزولوش شتتده بود و همچنین می حام

شمن به  شاره یه نگاه به اطراف انداخت که ز ست که حامی ا ن تحت ف دون
 آسانسور که تو طبقه متوقف شده بود افتاد و روبه حامی گفت:

 
 باید هرزه سریخ تر تیدارو ببریم بیمارستان!  -
 

سور هل داد  سان سمت آ سوار و حامی رو  ست طاهارو گرفت و باهم رفتن  و د
 آسانسور شدن! 

 
 یه دقیقه طول کشید تا آسانسور تو پارکینگ متوقف بشه! 

 
این یه دقیقه عجیب برای این ستته تا مرد طو نی شتتده بود و هر کدوم توی یه 

 فکر بودن!
 

حامی تو فکر این بود که ممکنه تیدا به خاطر اون کتکایی که اصتتب دستتتت 
د و بهن زده بود ازش ترس کرده باشتته و اون بیماری که استتمن و خودش نبو

 یادش نیست ولی حامین بهن گفته بود و گرفته باشه؟! 
 



 193 یپناه یطعم گس ب

حامی با یادآوری حامین برای یه لح ه خوشتتحال شتتد آخه تنها برادرش یعنی 
برادر خونده ش زنده بود ولی با یادآوری حال بد تیدا شتادین طولی نکشتید و 

 بغض کرد! 
 

شو کرده حام سعی  شن بود و تمام  ین که نگران تیدا بود تیدایی که حا  زندا
 بود که دیگه به عنوان عشقن بهن نگاه نکنه و تا حدودی هم موفق شده بود! 

 
سه ی حامین خیلی عجیب بود اونم این بود که از وقتی  سو یه زیزی وا این و

ی حال بد طاها و حامی زنده دیده بودنن عجیب احستتتاس آرامن میکرد ول
 تیدا، زنداداشن خو میکشید روی این آرامن! 

 
طاهایی که نگران زشتتم دوخته بود به خواهری که همیشتته ادعاش میشتتد که  

سخت ترین دوران زندگی خواهرش نبود و ا نم معلوم  شه ولی تو  شت شه پ همی
نیستتت این پستتره که زهره ش براش آشتتناستتت زیکارش کرده که بی هوش 

 شده؟! 
 

 ه اصتتب به زنده بودن حامین دوستتت صتتمیمین فکر نمیکرد یعنی تو این لح
شنا حامی  سر آ شد که این پ ست فکر کنه که اگه فکر میکرد متوجه می نمیخوا

 برادرکوزیک حامینه!
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سمت  شد و رفت  سور خارج  سان شد و حامی اولین نفر از آ سور باز  سان در آ
شو از جیبن درآورد که طاها ا سوییچ  سخت  شینن و خیلی  ومد روبروش ما

 وایساد و گفت:
 

 تیدارو بده به من تو رانندگی کن!  -طاها 
 

که سوییچ از دست حامی افتاد و پرترس به طاها نگاه کرد و به این فکر کرد که 
 نکنه تیدارو ازش بگیره؟! 

 
با این فکر تیدارو محکم ب*غ*ل کرد و طاها هم خم شد و سوییچ و برداشت 

 رترس گفت:و سمت حامی گرفت که حامی پ
 

 ن... نه تیدا تو ب*غ*ل من باشه تو رانندگی کن!  -حامی 
 

 و رفت کنار ماشین! 
 

سوار  شین و زد و رفت که  طاها هم زند ثانیه ای مکث کرد و بعدم ریموت ما
 ماشین بشه! 

بدون هیچ حرفی  ها بهتره  طا حامی و  حالن از  که مطمئن بود ا ن  حامین 
 سوییچ و ازش گرفت و سوار ماشین شد! 
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طاها هم با دیدن اینکه اون پسره که تیدا ب*غ*ل*ش بود سوار ماشین شده بود 

 سریخ رفت و در سمت کمک راننده رو باز کرد و سوار ماشین شد! 
 

 و حامین بی حرف راه افتاد! 
 

تو راه اینقد حامی و طاها گفتن تندتر برو که مستتیری که حامین همیشتته تو نیم 
 ساعت طی میکرد ا ن تو ده دقیقه طی کرد! 

 
شد  و تیدا به ب*غ*ل  شین پیاده  شین و پارک نکرده بود که حامی از ما هنوز ما
دوید و رفت تو بیمارستان، طاهاهم پشت سرش از ماشین پیاده شد و حامینم 

شین با سریخ  شد و بعد از زدن ریموت ما شین پیاده  شین و پارک کرد و از ما ما
دو رفت تو بیمارستتتان و حامی و طاها رو دید که حامی داشتتت تیدارو روی یه 

 برانکارد دراز میکرد، سریخ رفت سمت شون!
 

 حامی تیدارو رو برانکارد گذاشت و کنارش راه افتاد. 
 

 کتکن زد و اون حرفو بهن زد! تو دلن خودشو لعنت کرد که اونجوری
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شقی که  شقن بود، ع شت یه درد طاقت فرسا و دلیلن هم درد ع حامی درد دا
از وقتی اون عکستتارو ازش دید دیوونه شتتد و رفت که هم خودشتتو بکشتته هم 

 تیدارو! 
 

مد و  نداختن بیرون دردش او نه ا باش اونجوری از خو با ید  فت و د وقتی ر
و از زیر نگاه های تحقیرآمیز دیگران  دوستتتت داشتتتت بره و ب*غ*ل*ش کنه

نجاتن بده ولی با شتتنیدن حرف دوتا پستتر دیوونه شتتد و از ذهنن گذشتتت 
 زطور جرات کردن به عشقن زشم داشته باشن؟! 

 
با یادآوری عکستتا زشتتماشتتو پردرد بستتت، تیدا خودش باعثن شتتده بود و  

 دور شد! عصبی از اونجا دور شد حتی ماشین شو هم نبرد، فقو از اونجا 
 

شو بیاره و  شین  شت و حال حامی خیلی بد بود حتی نرفته بود ما زند روز گذ
 بدجوری دلتنگ و نگران تیدا بود تصمیم گرفت بره ماشین شو بیاره! 

 
خوب میدونستتت که آوردن ماشتتین فقو بهانه ای واستته دیدن تیداستتت رفت 

 سرکوزه ی تیدا اینا جایی که ماشین شو پارک کرده بود! 
 

 دارو دید که باباش اونطوری درو روش بست! تی
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 و بعدم  با شنیدن حرفای اون پسر عصبی شد! 
 

رفت و اون پستترو زیر مشتتت و لگد گرفت و از پاکی عشتتقی که خودشتتم 
 نمیدونست پاکه یا نه دفاع کرد! 

 
 بعدم پیشنهاد اون پسر! 

 
ست تیدا مال خودش ب شن اومد، اون میخوا شنهاد خو شه زه واقعا از اون پی ا

 پاک باشه زه ناپاک!
 

واستته یه لح ه از اینکه تیدا ناپاک باشتته ترستتید و پرترس نگاهن کرد و بعدم 
 سعی کرد نگاهن بی تفاوت بشه که موفقم شد و گفت:

 
 باشه!  -
 

 زشماشو پردرد بست زقد یادآوری اون روزا دردناکه!
 

 ود! شده بحامی درد میکشید وقتی به دردایی فکر میکرد که خودش باعثن 
 

ضی که به گلوش  شه ولی فریادش با بغ شت فریاد بک ست دا شدت درد دو از 
 زنگ زده بود، خفه شد! 
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 حامی با خودش فکر کرد که... 

 
شمای گریون  سفره ی عقد اونقدر تیدارو رنجوند که با ز سر  زرا روز عقدش 

 بله رو داد؟! 
 

 پرستته کیه ستتر تیدا دادزرا با شتتنیدن استتم هر مردی از زبون تیدا بدون اینکه ب
 میزد و کتکن میزد؟! 

 
 زرا با حرفاش به تیدا زخم میزد؟! 

 
 زرا بی دلیل تیدارو کتک زد؟ 

 
زرا وقتی که تیدا تازه به زندگی برگشته بود و تونسته بود به تیدا از عشقن بگه، 

یدا گفت بی  هوقتی ت که گ*ن*ا* یه ستتیلی  خاطر  به  عدم  ه اون حرفو زد و ب
 ارو به وحشیانه ترین شکل ممکن کتک زد؟ حقن بود تید

 
 مگه عاشقن نبود پس زرا باهاش اون کارارو کرد؟ 

 
 زرا مامور عذاب تیدا شده بود؟! 
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 اصب زرا اینقدر نسبت به تیدا بی رحم بود؟! 

 
 و کلی زرای دیگه که واسشون هیچ جوابی نداشت! 

 
 حامی درد کشید از این همه عذابی که عشقن کشیده بود! 

 
عذابن بیشتتتر میشتتتد وقتی به این فکر میکرد که باعث اون دردایی که تیدا 

 کشیده خودشه! 
 

حامی  بی صدا تو دلن از درد داد زد و خودشو لعنت کرد که زرا اون کارارو با 
 تیدا کرده بود؟؟ 

 
غافل از طاهایی که پردرد به خواهرش که روی برانکارد خوابیده بود نگاه میکرد 

 ه ولی... گ*ن*ا*هبود تیدا بی  طاها مطمئن
 

  ه ؟!گ*ن*ا*هزی باعث شده بود که طاها تا این اندازه مطمئن باشه تیدا بی 
 

 یعنی اون زیزی میدونه که بقیه نمیدونن؟!
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حامین خودشتتو رستتوند به حامی و طاها و کنار برانکارد راه افتاد و به تیدا نگاه 
 کرد و تو دلن گفت:

 
بی کستتم کردی، بعد من مردم و  از زندگی همه  بچه جون عاشتتقم کردی، -

شتم، فقو یه هفته... یه هفته نبودم و تو نبودن من  شدم و دورادور هواتو دا محو 
با حامی ازدواج کردی و حا  از عشقم رسیدی به زنداداشم، قسم میخورم اگه 
شم، ولی ا ن با دیدنت لبخند  ست بک ستم ازت د ناموس حامی نبودی نمیتون

 یاد جلو زشمم و سعی میکنم فقو به عنوان زنداداشم ببینمت... حامی م
 

ست بیانن کنه، بغض  شت که هیچوقت نمیتون ست از تیدا دا حامین یه درخوا
 کرد! 

 تو دلن پربغض به تیدا گفت: 
 

میشتته به خدا بگی یه کاری کنه که یه روز برستته که بدون ستتعی کردن تورو  -
 زنداداشم ببینم؟ ! 

 
 رد بست! و زشماشو پرد

 
 تیدارو بردن اورژانس و سه تا مرد موندن و یه دنیا نگرانی! 
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آه که زقد دلم واسه ی حامین میسوزه که کسی از زنده بودنن ابراز خوشحالی 
نکرد و خودشتتم اصتتب به این موضتتوع فکر نکرد زه برستته که انت اری داشتتته 

 باشه؟! 
 

 راستی زرا این پسر اینقدر م لومه؟! 
 

 از حق خودش به نفخ حامی میگذره؟! زرا همیشه
 

 یک ساعت بعد.... 
 

دکتر بعد از معاینه ی تیدا بی تفاوت راه افتاد ستتمت اتاقن که حامی جلوشتتو 
 گرفت و نگران گفت:

 
 دکتر حالن خوبه؟ زن شده بود؟!  -حامی 

 
 دکتر اخم وحشتناکی کرد و گفت :

 
 شما زه نسبتی با ایشون دارید؟!  -دکتر 

 
 ان گفت:حامی نگر
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 همسرشونم!  -حامی 
 

و ندید که برادری زطور با این کلمه ی همسرشونم شکست که وقتی خواهرش 
مجبور بود با این مرد ازدواج کنه، کاری نکرد و بهانه شم جدایین از اون مریم 

 ع*و*ض*ی بود! 
 

سبزی بپزه و به  سین براش قرمه  شه که به تیدا قول داده بود روز عرد خوب یاد
 شام عروس واسن ببره ولی هیچ کاری واسن نکرد، هیچ کاری!  عنوان

 
 تو دلن گفت:

 
مطمئنا تیدا هم به قولن عمل نکرده آخه یه ازدواج اجباری که نمیتونه  -طاها 

 اونقد رمانتیک باشه که شوهرش واسن زلو کباب لقمه بگیره! 
 

شه و تیدا به قو سی که بدقولی کرده فقو خود شت که ک عمل  لنطاها خبر ندا
 کرده! 
 این کبودی های وحشتناک روی بدن خانم زیه؟!  -دکتر 

 
 نفس طاها و حامین باهم رفت! 
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تو این لح ه دوتاشون یه حس داشتن زون حامین همیشه میگفت زنداداشن 
خواهرشتته و ا ن با کلمه ی همستترشتتونم از زبون حامی احستتاس کرد تیدا 

 خواهرشه!
 

ولی با نگاه غمزده ی حامین و طاهم مواجه  حامی شتترمزده به طاها نگاه کرد
شد و زندین برابر شرم کرد، حامین و فراموش کرده بود و اصب یادش رفته بود 
شن باید  ست با دیدن نامردی داد ست و حا  هم که زنده  شن زنده  که دادا

 غمگین بشه! 
 

 حامی سرشو انداخت پایین که دکتر واقعاکه ای گفت و رفت! 
 

فتار اون پسره ی به اصطبح همسر تیدا اعصابن داغون شده بود، طاها که از ر
بدون اینکه بخواد خشم شو کنترل کنه رفت و زهارتا سیلی بهن زد و برای بار 

 پنجمم دست شو با  آورد  که یه نفر دستشو گرفت و عصبی گفت:
 

 بس کن طاها بهت اجازه نمیدم داداش مو بزنی!  -حامین 
 

 ن نگاه کرد! طاها متعجب به حامی
 

 داداشن؟! 
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یادش اومد اون عکستتی رو که ستته ستتال پین نشتتون داده بود و گفته بود این 
 داداش کوزیکمه، همین پسر بود! 

 
 تو دلن گفت:

 
 پس بگو واسه ی همین قیافه ش اینقد آشنا بود!  -طاها 

 
 ولی حرف حامین سنگین بود گفت:

 
 بهت اجازه نمیدم داداش مو بزنی!  -حامین 

 
هه عصبی دست شو از دست حامین کشید بیرون و باصدایی که سعی میکرد 

 با  نره گفت:
 

حقشتته! زطور اون میتونه رو خواهرمن، رو یه ضتتعیف تر از خودش  -طاها 
 دست بلند کنه ولی من نتونم به خاطر دفاع از خواهرم بزنمن؟! 

 
 حامین از حرفی که زده بود شرمنده شد و سرشو انداخت پایین! 

 
 شاید اگه کس دیگه ای جای حامین بود میگفت:
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 زون خواهرت حقشه به خاطر اینکه اون کارارو کرده(  )
 

گه فکرم میکرد زنین  به این موضتتوع فکرهم نکرد، ولی حتی ا حامین  ولی 
یدا  یا بگن ت که اگه همه ی دن یل شتتم این بود  کاره گ*ن*ا*هحرفی نمیزد دل

 حامین جلوشون می ایسته و میگه:
 
 ه(!گ*ن*ا*هتیدا بی  )
 

 حامین شرمزده گفت:
 

که خیلی م لوم بود و  -حامین  تادم  یاش اف یاد بچگ یه لح ه  ببخن داداش 
مه اذیتن میکردن واستتته ی همین اون حرف و زدم حق داری بزنین ا ن  ه

 حتی حق داری که بکشین! 
 

صد نداشت حامی رو بزنه هم به حرمت حامین هم به خاطر  ولی طاها دیگه ق
 اینکه میخواست بدون دردسر طبق تیدارو از حامی بگیره! 

 
شتر به  سه نزدیکی به تیدا انتقالی بگیره و بیاد تهران تا بتونه بی شت وا صمیم دا ت
سر بزنه و حا  میتونه به بهونه ی کارش بیاد تهران و یه خونه بگیره و  خواهرش 

 با خواهرش زندگی کنه! 
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 مین گفت:بی تفاوت رو به حامی، داداش حا

 
وقتی خواهرم مرخت بشه ازت شکایت میکنم و بعد از گرفتن حکمی  -طاها 

که تایید کنه تو تیدارو کتک زدی، حکم و میبرم دادگاه خانواده و طبق شتتو 
 ازت میگیرم! 

 
طاها پنج ترم حقوق خونده بود و این زیزارو میدونستتتت ولی خب وقتی دید 

 دانشگاه آزاد و روانشناسی خوند! عبقه نداره انصراف داد و بعدم رفت 
 

راست میگن که از هرزی که بترسی به سرت میاد حامی پرترس ب طاها نگاه 
 کرد!

 
 میخواست تیدارو ازش جدا کنه؟! 

 
 مگه میتوته بدون تیدا زندگی کنه؟! 

 
 اصب اون حق نداره واسه زندگی اون و تیدا تصمیم بگیره! 

 
 ی طاها وایساد و گفت:با این فکر عصبی شد و اومد روبرو
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تو حق نداری واستته ی زندگی من و تیدا تصتتمیم بگیری بهت زنین  -حامی 

 اجازه ای نمیدم و.... 
 

 با صدای نسبتا بلندی ادامه داد:
 

 من تیدارو طبق نمیدم!  -حامی 
 

 که طاها پوزخندی زد و عصبی گفت:
 

 طبق دادن تو مهم نیست، من طبق شو ازت میگیرم! -طاها 
 

یان نشتتته، خوب  ما ظاهرش ن که ستتعی میکرد تو  حامی غوغایی بود  تو دل 
کاری شتتو بده و حکم و ببرن دادگاه گ*ن*ا*همیدونستتتت اگه دادگاه حکم 

خانواده بی هیچ مانعی حکم طبق صادر میشه، همسایه شون همین مشکل و 
داشت و حکم داداگاه قضایی رو برد دادگاه خانواده و خیلی راحت از شوهرش 

 بق گرفت! ط
 

 یه جرقه تو ذهنن زده شد پس خودشو نباخت و پوزخندی زد و گفت:
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باهاش ازدواج کنم نبودی حا  که زن منه  -حامی  وقتی که نباید میزاشتتتی 
 میخوای طبق شو بگیری؟! زه داداش خوش غیرتی! 

 
حامی اینو گفت و شتتکستتت یه برادر و ندید، زانوهای برادری که داشتتت خم 

 ! میشد ندید
 برادر سخت رو پاهاش ایستاد تا نزاره بیشتر از این خواهرش عذاب بکشه! 

 
 طاها پرغم ولی مصمم گفت:

 
آره نبودم ولی حا  من بی غیرت هستم و میخوام طبق خواهرمو ازت  -طاها 

 بگیرم! 
 

 حامی پرترس به طاها نگاه کرد!
 

 واقعا میخواد تیدارو ازش جداکنه؟! 
 

 تو دلن داد زد:
 
 نمیزارم! نمیزارم(  )
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ولی زبونا هیچی نگفت و فقو به طاها پوزخندی زد و رفت پین تیدا و روی 
ست که نزاره  ست تیدارو گرفت و از خدا خوا ست و د ش صندلی کنار تخت ن

 تیداشو ازش بگیرن! 
 

شه و  صبی ب شد ع سا هم باعث نمی ساعت دیگه حتی فکر به اون عک تو این دو
  کار بدونه!گ*ن*ا*هتیدارو 

 
 ه! گ*ن*ا*هتیدا بی 

 
شت که تیدا بی  ست بی گ*ن*ا*هاون حا  باور دا ی شو گ*ن*ا*هه و میخوا

 ی تیدارو ثابت کنه! گ*ن*ا*هثابت کنه یعنی باید بی 
 

ست که  شنید یه دختری ه سال پین وقتی  شت  تیداش همون دختر پاکیه که ه
ا کنجکاوی ب تا حا  خیلیا بهن پیشتتنهاد دوستتتی دادن و قبول نکرده از روی

 دوستن شهاب رفت و یه گل رز قرمز خرید و جلوی راه شو گرفت و گفت:
 
 دوست دارم و میخوام باهم آشنا بشیم( )
 

 ولی تیدا حتی نگاهن هم نکرد و از کنارش رد شد و رفت!
 



wWw.Roman4u.iR  210 

 

صبانی بود و همن پین  سته و ازش ع شک شو  اون اوایل فکر میکرد تیدا غرور
 شهاب غر میزد که... 

 
 دختره زطوری غرورمو شکست؟! دیدی 

 
 دیدی زطوری خردم کرد؟!! 

 
وحستتاب شتتو میرستتم و هربار شتتهاب گفته بود اون که کاری نکرد و فقو 

 خجالت کشید و رفت و هربار با این حرف آروم شده بود! 
 

ست و  شد و حامی بی ساله فکر کرد که بهن عبقمند  شونزده  اونقد به تیدای 
س خوندن و زده بود و به اصرار حامین اومده بود شن ساله که یه مدت قید در

دانشتتگاه و تا اون لح ه زهار ترم مشتتروط شتتده بود و با کلی پارتی بازی از 
شو کرد تا  سعی  سر درس خون و تمام  شد یه پ شگاه اخراجن نکرده بودن  دان

 اونقد پیشرفت کنه که لیاقت تیدارو داشته باشه! 
 

شته نمون سال درس خوند و تو ر شت  شو گرفت ه شگاه دکتری  ه برداری آزمای
ولی وقتی که  تو یه آزمایشگاه مشغول به کار شد و مسئول فنی آزمایشگاه شد 
و همه زی آماده شتتد که بره خاستتتگاری، با زندتا عکس تمام امید و آرزوش 

 کاره! گ*ن*ا*هنابود شده بود و باور کرده بود که تیدا 
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احت با تیدا ازدواج کنه ولی تو این البته همین عکستتا باعث شتتدن که خیلی ر

مدت که با تیدا ازدواج کرده بود واستته ی تیدا زیکار کرده بود جز عذاب دادن 
 تیدا؟! 

 
ستانه، دیگه زه فرقی داره که ا ن باور  حا  هم که به خاطر اون روتخت بیمار

 ه یا نه؟! گ*ن*ا*هکنه تیدا بی 
 

 با خودش گفت:
پاکی و بی فرق داره، خیلی فرق داره م) بت گ*ن*ا*هن  ثا مه  به ه یدا  ی ت

 میکنم!( 
 

شون  سه ی بار اول بعد از ازدواج  ستن تکون خورد و حامی وا ست تیدا تو د د
 پرعشق و بدون فکرای بی خود به تیداش نگاه کرد! 

 
***** 

 
 تیدا:

 
با احساس سر درد و بدن درد شدیدی زشمامو باز کردم و دستامو تکون دادم 

 می نفسم قطخ شد! که با صدای حا



wWw.Roman4u.iR  212 

 

 
 خداروشکر به هوش اومدی؟!  -حامی 

 
 دست مو گرفته بود! 

 
با یادآوری کاری که کرده بود دلخور خواستم دست مو از تو دستن دربیارم که 

 محکم تر دست مو گرفت و با لحن خاصی گفت:
 

 خانمم خوبی؟!  -حامی 
 

 نفسام تند شده بود! 
 

آوردم که حامی اخم وحشتناکی کرد حرصم گرفت و دست مو از تو دستن در
 و دوباره دست مو گرفت! 

 
یه لح ه ترسیدم و پرترس نگاهن کردم، حتی جرات اینو نداشتم که دست مو 
از دستتتن دربیارم بدنم لرز خفیفی گرفته بود و احستتاس ستترمای شتتدیدی 

 میکردم! 
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حامی خودش گفت منو میکشتته، بعدم طوری کتکم زد که مرگ مو به زشتتم 
 ! دیدم

 
 نکنه دوباره بخواد کتکم بزنه؟! 

 
 بی هوا دستم و از تو دستن درآوردم! 

 
 من واقعا دلم نمیخواد الکی کتکم بزنه! 

 
 حامی عصبی نگام کرد و دست شو آورد با ! 

 
نگاهم به دستن افتاد که داشت فرود میومد رو صورتم ولی خیلی آروم داشت 

صورت مو نواز ست  سمتم انگار میخوا شد میومد  ش کنه ولی  نمیدونم زی 
کهخودمو کشتتیدم عقب و درهمون حال دستتتامو حایل صتتورتم کردم و جیغ 

 خفیفی کشیدم و اشکام رو گونه م جاری شد! 
 

شکل ممکن بگیرتم زیر زک و لگد  هر لح ه منت ر بودم که حامی به بدترین 
 ولی هرزقد منت ر موندم هیچی نشد! 

 
شمامو با ستامو آوردم پایین و ز ستن تو د ز کردم که نگاهم افتاد به حامی که د

 هوا خشک شده و ناباورانه نگام میکرد! 
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حامی به خودش اومد و دستشو مشت کرد و آوردش پایین و نفس شو عصبی 

 فوت کرد و پردرد نگام کرد و پردرد گفت:
 

 تیدا زیزی نیست آروم باش! -حامی 
 

شکم  نگاه مو از حامی گرفتم و به اطرافم نگاه کردم شخت خ که با دیدن اون 
 زد! 

 
 حامین!!!!  
 

 زطور ممکنه اینجا باشه؟! 
 

 نکنه من مردم و اونم اومده دیدنم؟ 
 

 زه فکر مسخره ای هه اگه مرده بودم پس این حامی اون دنیا زه غلطی میکنه؟! 
 

 با فکر به اینکه زنده م یه لح ه زشمام گرد شد! 
 

 پس یعنی حامین زنده ست؟! 



 215 یپناه یطعم گس ب

 
ردم که پرترس داشت نگام میکرد، این یه خوابه نه؟! یه نیشگون محکم نگاش ک

سه نفر بلند  صدای نگران  شد و همزمان  صدای آخم بلند  ستم گرفتم که  از د
 شد! 

 
 زی شد؟!  -حامی و حامین و یه نفر دیگه 

 
 با فکر به صدای شخت سوم زشمام گرد شد! 

 
 طاها!!! 

 
م به طاها که نگران داشتتتت نگاهم میکرد، یه نگاه به اطرافم انداختم که نگاه

افتاد ولی با یادآوری اینکه بعد از یه ماه و خرده ای اومده بود منو بینه دلخور 
 نگاه مو ازش گرفتم و دوباره به حامین نگاه کردم! 

 
گاه لبخند پهنی زدم و پرذوق گفتم:  ناخودآ

 
 داداش حامین!  -
 

 لبخندی زد و گفت: این دفعه که بهن گفتم داداش اخم نکرد و
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 جونم!  -حامین 
 

شکمم رو گونه م جاری  شده بود خندیدم و ا صداش تنگ  سه ی  زقد دلم وا
 شد ولی این دفعه اشکم از سر شوق بود نه از درد بی کسیم! 

 
 در حالیکه می خندیدم گفتم:

 
 تو زنده ای؟!  -
 

ید یه لح ه نگاه حامین غمگین شد ولی سریخ رنگ نگاهن عوض شد و خند
 و گفت:

 
 آره!  -حامین 

 
 باورم نمیشه! 

 
 

گاه دستتتام رفت روی دهنم و از شتتدت ذوق یه جیغ شتتادی کشتتیدم و  ناخودآ
 گفتم:
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باورم - تدفین،  مدیم مراستتم  که او مه  یاد زطوری زنده موندی؟! من خودم 
 نمیشه! 

 
 حامین لبخند زد و با صدای نسبتا بلندی گفت 

 
 ! بعدا واست تعریف می کنم –حامین 

 
 که یه پرستار اومد و گفت:

 
 هیس اینجا بیمارستانه سکوت و رعایت کنید!  -پرستار 

 
شدم خونه  شوک زده به اطرافم نگاه کردم، تازه  متوجه  شدم و  ساکت  یه لح ه 

 نیستم و بیمارستانم، از این همه دقتم خنده م گرفت که حامین گفت:
 

 زیه زرا میخندی؟!  -حامین 
 

گاه صدای خ  نده م با  رفت و در همون حال بریده بریده گفتم:ناخودآ
 

یدم... تو...  - مد...نفهم تاره...نیو تا... وقتی... ای... این... پرستت زون.. 
 بیمارستانم!
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 حامین خنده ش گرفت! 
 

 زقد دلم واسه ی این خنده ها تنگ شده با دلتنگی به حامین نگاه کردم! 
 

 حامین میرفتیم گردش!  یادش بخیر زقدر من و طاها و امیرطاها و
 

خیلی خوب یادمه که اولین باری که دیدمن بارون بود و دم در خونه مون بود 
خواست خودشو معرفی کنه که یه ماشین با سرعت زیاد رد شد و اونم واسه ی 
شد و من زقدر  ساش گلی  ساد و تمام لبا شم اومد جلوم وای اینکه من خیس ن

 جالت من گفت:خجالت کشیدم ولی اون بی توجه به خ
 

 من حامینم حامین راسخ و....  -حامین 
 

 از یادآوری اون خاطره ازشدت تعجب زشمام گرد شد! 
 

 زی؟! 
 

 حامین راسخ؟! 
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به خودش   به حامین نگاه کردم که حامین نگاهی  باز  با دهن نیمه  همونطور 
 انداخت و بعد سوالی نگاهم کرد و گفت:

 
 زیه؟!  -حامین 

 
 دم! به حامی نگاه کر

 
 زرا اصب شبیه هم نیستن؟! 

 
 رو کردم سمت حامین و ناباورانه گفتم:

 
 تو... حا... حامین... داداش... حامی... هستی؟!  -
 

 که حامین لبخندی زد و پرذوق گفت:
 

 آره!  -حامین 
 

 متعجب گفتم:
 

 زیییی؟!!  -
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 که  حامین خندید و گفت :
 

  نخودزی،  خب حامی داداشمه دیگه! -حامین 
 

 با دهن باز نگاهن کردم! 
 

زیه مثل منگب داری نگام میکنی؟!( ستتریخ )بایادآوری اینکه ا ن بهم میگه 
 دهن مو بستم و سرمو انداختم پایین و بی تفاوت گفتم:

 
 به سبمتی حا  زیکار کنم که داداشته؟!  -
 

 حامین یه ابروشو با  انداخت و زیزی نگفت! 
 

 ر کسی قصد نداشت این سکوت و بشکنه! کمی به سکوت گذشت و انگا
 

با یادآوری اینکه از زنده بودن حامین ابراز خوشحالی نکردم یکی زدم تو سرم و 
 یه لبخند مسخره زدم و گفتم:

 
 آهان ا ن یادم افتاد، داداش حامین خوشحالم که نمردی و زنده ای! -
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 با این حرفم حامی و طاها و حامین با صدای بلند خندیدن! 
 

 بمیری تیدا، این زی بود گفتی؟! اه! 
 

 لبخند مسخره ای تحویل هرسه تاشون دادم و گفتم:
 

 خو زیه یادم رفته بود!  -
 

که اونا به خندیدن شون ادامه دادن، زقد دلم میخواست بهشون بگم م*ر*ض 
به زی میخندید؟! ولی خب مطمئنا بازم بهم میخندن ولی این دفعه به حرص 

 نگفتم! خوردنم پس زیزی 
 

 حامین درحالیکه میخندید گفت:
 

 مرسی!  -حامین 
 

 پرذوق نگاش کردم و گفتم:
 

 خوا...  -
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یادآوری اینکه با  خواهن میکنم خواهن نکن!( ادامه ش ) ا ن بهم میگه که 
 ندادم و گفتم:

 
 فدا!  -
 

حامین و طاها به خندیدن شتتون ادامه دادن ولی حامی اخم کرد که ترستتیدم و 
 لبام ماسید! خنده رو 

 
 پرترس به حامی نگاه کردم که گفت:

 
 دیگه حق نداری این کلمه رو به کسی بگی، فهمیدی؟!  -حامی 

 
 متعجب نگاش کردم و گفتم:

 
 زرا؟!  -
 

 که عصبی نگام کرد و گفت:
 

 زرا نداره، گفتم حق نداری یعنی حق نداری!  -حامی 
 



 223 یپناه یطعم گس ب

 بغ کرده نگاهن کردم و زیزی نگفتم!
 

 ن زیزی نمیگه؟! زرا کسی به
 

خیر سرشون داداش خودم و داداش خودش که مثل طاها میبینمن اینجان پس 
 زرا زیزی به این گوریل نمیگن؟! 

 
 عصبی به طاها و حامین نگاه کردم که طاها لبخندی زد و گفت:

 
 به حرفن گوش نده به هرکسی که خواستی بگو!  -طاها 

 
 لبخند زدم که خندید و گفت:

 
 واست تنگ شده!  دلم -طاها 

 
 سریخ اومد پیشم و بی هوا ب*غ*لم کرد و در همون حال گفت:

 
اومدم که ببرمت پین خودم و دیگه نزارم عذاب بکشتتی و نزارم کستتی  -طاها 

 اذیتت کنه! 
 

 نمیدونم زرا ولی با این حرفن ترسیدم! 
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 از زی؟! نمیدونم! 

خب اون منو کتک  یعنی میدونم من نمیتونم دوری حامی رو تحمل کنم ولی 
 زد! 

 
طاهارو از هم جدا کرد و محکم  که حامی منو  به حامی نگاه کردم  ناراحت 

 ب*غ*ل*م کرد که خشکم زد! 
 

 عصبی رو به طاها گفت:
 

 تیدا با تو هیچ جا نمیاد!  -حامی 
 

شی زدم، ولی با فکر  سینه ش قایم کردم و لبخند پر از آرام سرمو تو  گاه  ناخودآ
 دوباره بزنتم غم دنیا تو دلم نشست! به اینکه ممکنه 

 
 نترسیدم، فقو غمگین شدم و به این فکر کردم که زرا حامی الکی منو میزنه؟! 
گه منو ببره پین خودش و پنهونی هوامو  که ا ها فکر کردم  طا به  و همچنین 
شه و اگه یه روزی بابا و امیرطاها بفهمن اونم مثل من از خانواده طرد  شته با دا

 میشه! 
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سر ک شه باعث درد شم اگرم جایی با شته با ب من هیچ جایی ندارم که آرامن دا
 دیگران میشه! 

 
شمم زکید و از حامی جدا  شک از گوشه ی ز با فکر به این موضوع یه قطره ا

 شدم و غمگین سرمو انداختم پایین!
 

طاها عصبی یقه ی حامی رو گرفت و عصبی با صدایی که سعی میکرد با  نره 
 گفت:

 
خفه شتتو فکر کردی میزارم خواهرم برگرده تو خونه ای که تو توشتتی،  -ها طا

 تویی که این ببهارو سرش آوردی! 
 

کمی مکث کرد که حامی شتترمزده نگام کرد و طاها عصتتبی با صتتدای نستتبتا 
 بلندی ادامه داد:

 
 هان؟!  -طاها 

 
ستای طاهارو از یقه شد و د جدا  ش یه دفعه نگاه حامی تغییر کرد و بی تفاوت 

 کرد و بی تفاوت گفت:
 

 دلم خواست زدمن شاید بخوام بدتر از اینم سرش بیارم...  -حامی 
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 کمی مکث کرد پردرد زشماشو بست و پر درد ادامه داد:

 
 زنمه اختیارشو دارم تورو صننه؟!  -حامی 

 
 شکستم! 

 
 نابود شدم! 

 
 یعنی حامی دوباره میخواد منو بزنه؟! 

 
 م نیست؟! حتی از کارش پشیمون

 
 اشکام بی اجازه رو گونه م جاری شدن! 

 
 طاها یه مشت تو صورت حامی زد و همزمان داد زد:

 
 خفه شووووو! -طاها 
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و بعدم مشتتتایی که اون و حامی به صتتورت هم میزدن و پرستتتارایی که ستتعی 
 داشتن آروم شون کنن ولی نتونستن و زند نفر اومدن و بردن شون بیرون! 

 
 ح ه هیچی برام مهم نبود حتی دعوای حامی و طاها! هه تو این ل

 
 فقو بی صدا اشک میریختم!

 
 خدایا من زرا اینقد بدبخت شدم؟! 

 
شیمونم  شت بزنتم و بعدش پ صد ک شوهرم به ق شدم که  خدایا زرا اینقد خار 

 نشده باشه و به داداش بزرگم بگه شاید بدتر از اینم سرم بیاره؟! 
 

 همه بب سرم میاد؟! مگه زیکار کردم که این 
 

 هنونطور داشتم گریه می کردم که صدای عصبی حامین بلند شد:
 

 گریه نکن!  -حامین 
 

 یه لح ه گریه م قطخ شد و متعجب نگاش کردم! 
 

 پس زرا نرفته پین حامی و طاها؟! 
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 با دیدنن تو اون فاصله متوجه شدم که داشته میرفته ولی مونده و نرفته! 

 
 سه ی یه نفر مهم بود! زه عجب حالم وا

 
 با یادآوری حرف حامی پربغض نگاش کردم و هق هق خفه ای کردم! 

 
 این دومین حرفی بود که امروز زد و دل مو شکست! 

 
 دختر بودنت دلیل به پاک بودنت نیستتت( ) یکین پاکی مو باور نکرد و گفت:

 بابت این حرف هیچوقت نمیبخشمن! 
شتتاید بخوام بدتر از اینم ستترش بیارم( زرا  ) و یه حرف دیگه هم اینکه گفت:

 اینو گفت؟! 
 

باره اشتتکام رو گونه م جاری شتتتده بود که حامین زنگ زد تو موهاش و  دو
 درمونده گفت:

 
 تورو خدا گریه نکن...  -حامین 

 
 کمی مکث کرد و با صدای گرفته ای ادامه داد:
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 دیگه نمیزارم اذیتت کنه، نمیزارم!  -حامین 

 
شکام و ناراحت  شد و این دفعه ا شو انداخت پایین ولی گریه ی من قطخ ن سر

 پرشدت تر رو گونه م جاری شد!
 

احساس سوزش شدیدی تو سینه م میکردم دست مو گذاشتم رو سینه م و فشار 
 دادم و کمی به جلو خم شدم، پردرد ولی بی صدا گریه کردم! 

 
با دیدن من تو اون  با  و  حال رنگن پرید و حامین یه لح ه ستترشتتو آورد 

 پرترس گفت:
 

 تیدا خوبی؟! -حامین 
 

 زه اشکالی داره به یکی بگم که درد دارم؟! 
 

 زه اشکالی داره به یه نفر بگم خوب نیستم؟! 
 

 پردرد به حامین نگاه کردم و بریده بریده گفتم:
 

 نه... خوب... نیستم... خیلی... درد... دارم!  -
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حامین حلقه بست و سرشو انداخت پایین به وضوح دیدم که اشک تو زشمای 

 و خیلی آروم طوری که من نشنوم گفت:
 

 همن تقصیر منه نباید اون مسافرت و میرفتم، نباید!  -حامین 
 

 ولی من شنیدم و متعجب نگاش کردم! 
 

 یعنی زی که تقصیر اونه؟! 
 

 زه مسافرتی رو نباید میرفته؟! 
 

شتم نگاش میکردم که بد شو انداخت همونطور متعجب دا سر ون نگاه به من 
 پایین و با لحنی که ناامیدی توش موج میزد گفت:

 
 من برم ببینم این حامی و طاها هنوزم دارن باهم دعوا میکنن یا نه!  -حامین 

 
 و از اورژانس خارج شد! 

 
 فکر کنم تو اورژانسم آخه خیلی شلوغه! 
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 منم دوباره گریه رو از سر گرفتم! 

 
 ی! حامی خیلی نامرد

 
 مگه زیکارت کردم که کتکم زدی؟! 

 
 من که بهت وابسته شده بودم زرا باورم نکردی و کتکم زدی؟! 

 
 حامی گفت شاید بخواد بدتر از اینم سرم بیاره یعنی دوباره منو میزنه؟!

 
 آخه مگه زیکارش کردم که میخواد منو بزنه؟! 

 
 آهی کشیدم! 

 
 دلم روشن شد و لبخند زدم!  که با یادآوری حرف طاها کورسوی امیدی تو

 
اومدم که ببرمت پین خودم و دیگه نزارم عذاب بکشتتی و نزارم کستتی اذیتت )

 کنه!( 
 



wWw.Roman4u.iR  232 

 

ولی با یادآوری دوریم از حامی و اینکه اگه با طاها برم ممکنه اونم مثل من از 
 خانواده طرد بشه ، ناراحت سرمو انداختم پایین! 

 
شدن  حامی به خاطر کارایی که باهام کرده شه اگه باهاش نمونم، ولی طرد  حق

 طاها حقن نیست! 
 

 من محکومم به درد کشیدن و دم نزدن! 
 

 آهی کشیدم! 
 

دیگه گریه نمی کردم و فقو به این ستترنوشتتت شتتومم فکر می کردم و تو دلم 
 اونایی که این ببرو سرم آورده بودن و نفرین می کردم!

 
 ی و حامین و طاها پیدا شد! حدودا یه ساعتی گذشت که سر و کله ی حام

 
نگاهم میخ حامی شد، حامی زیرزشمن کبود شده بود و گوشه ی لبشم پاره 

 شده بود! 
 

احستاس درد شتدیدی کردم و زشتمامو بستتم ولی اصتب نمیدونم کجام درد 
 میکرد فقو میدونم که درد داشتم! 
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 با صدای عصبی طاها زشمامو باز کردم! 

 
ه دکتر گفت وقتی تموم بشه مرخصی، تموم شد با سرمت دیگه آخراش -طاها 

 خودم میبرمت و... 
 

با تو دهنی که حامی بهن زد حرفن نصفه موند و من که حا  آروم شده بودم، 
صدایی  صبی رو به طاها با  شیدم ولی حامی بی توجه به من، ع جیغ خفه ای ک

 که سعی میکرد با  نره گفت:
 

 ا نمیاد! خفه شو زن من با تو هیچ ج -حامی 
 

ستم جدا کرد و  سرممو از د شده اومد  سرمم هنوز تموم ن و بی توجه به اینکه 
دستتت انداخت زیرپام و ب*غ*ل*م کرد و بی توجه به طاها راه افتاد، نمیخوام 
باهاش برم، دهن مو باز کردم که بگم بزارتم زمین ولی هیچ صتتتدایی از گلوم 

 فعه پرترس با صدای لرزونی گفتم:خارج نشد، دوباره دهن مو باز کردم و این د
 

 بزارم... ز... زمین...من....من باهات هیچ جا نمیام... من... من...  -
 

به حامی نگاه کردم که  با تو دهنی که حامی بهم زد حرفم نصتتفه موند،  که 
شته بود و فکر کنم با اون  ستن محکم تو ب*غ*ل*ش نگه دا حامی منو با یه د
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ه بود، بغض کردم و پردرد نگاهن کردم ولی این یکی دستتتن بهم تو دهنی زد
 بار گریه نکردم اشک تو زشمام جمخ شده بود ولی نباید گریه کنم نباید! 

 
 سخت بغض مو پس زدم و گفتم:

 
 ولم کن من نمی...  -
 
 نمیدونم زی شد که محکم خوردم زمین و از شدت درد جیغ کشیدم!  
 

 حامی عصبی گفت:
 

 ا  زه غلطی میخوای بکنی؟ هان؟! بیا ولت کردم ح -حامی 
 

 بازم این اشکای لعنتی رو گونه م جاری شد و صدای هق هقم بلند شد! 
 

در همون حالیکه گریه میکردم به حامی نگاه کردم و با صتتتدای بغضتتتدار و 
 لرزونی گفتم:

 
باور نمیکنم که تو هشتتت ستتال منو دوستتت داشتتتی من مطمئنم که تو منو  -

 واسه ی آزار دادنم باهام ازدواج کردی! دوست نداشتی و فقو 



 235 یپناه یطعم گس ب

 
ید نگاهن کردم، اشتتتک تو  ناام و در حالیکه اشتتکام رو گونه م جاری بود 
سرمو انداختم پایین یه زند  سته بود و ناراحت نگام میکرد،  شماش حلقه ب ز
به اینکه حامی  با فکر  که احستتتاس کردم رو هوا معلقم،  یه ای گذشتتتت  ثان

آوردم با  و نگاهن کردم که با دیدن طاها پردرد ب*غ*ل*م کرده پرذوق سرمو 
 به قلبم زنگ زدم و نگاه مو از نگاه طاها دزدیدم! 

 
سته که به حامی گفتم نمیخوام باهاش برم ولی خودمو که نمیتونم گول بزنم  در
من فقو میخواستتتم حامی ازم معذرت خواهی کنه و کمی منت کشتتی کنه و 

 ی خیال! منم باهاش برگردم خونه ولی... ب
 

 سرمو روی سینه ی طاها فشار دادم و پردرد گفتم:
 

 توروخدا منو از اینجا ببر! -
 

شد و در  ستان خارج  سمت در خروجی و از بیمار طاها هم بی حرف راه افتاد 
ست  سی د سه ی اولین تاک سختی وا همون حالیکه من تو ب*غ*لن بودم به 

 کرد و منو نشوند تو ماشین وتکون داد و تاکسی هم نگه داشت در تاکسی و باز 
خودشم داشت سوار می شد که صدای داد پرالتماس حامی باعث شد ضربان 

 قلبم با  بره! 
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 تیدا تورو خدا نرو تیدااااا!  -حامی 
 
 

 طاها مکث کرد و برگشت به حامی نگاه کرد و پوزخندی زد! 
 

طاها  حامی در حالیکه مرتب اسم مو صدا میکرد داشت میومد سمت مون که
 سوار ماشین شد و درو بست و روبه راننده گفت:

 
 آقا حرکت کن!  -طاها 

 
سی راه افتاد ولی نگاه من خیره به مردی بود که با تمام وجودش می دوید  و تاک

 و سعی داشت خودشو به ماشین برسونه! 
 

با پیچیدن ماشتتین تو خیابون اصتتلی دیگه حامی رو ندیدم و پربغض ستترمو 
 ! انداختم پایین

 
 یه پنج دقیقه ای گذشت که طاها رو به راننده گفت:

 
 آقا برو هتل...  -طاها 
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 راننده سری تکون داد و حواسشو به رانندگین داد! 
 

 خیلی ناراحتم!
 

 ای کاش به طاها میگفتم بمونه ا ن حتما حامی ناراحت شده! 
 

داشتتت  پربغض به طاها نگاه کردم که اونم داشتتت نگام میکرد، طاها شتترمزده
 نگاهم میکرد و گفت:

 
 ببخن که نبودم!  -طاها 

 
 اصب ازت ناراحت نشدم ولی... 

 
گاه پوزخندی زدم!   ناخودآ

 
 هه این نبودنت واسه ی من خیلی گرون تموم شد! 

 
 کل مردم محل مسخره م کردن، بهم طعنه زدن، نبودی! 

 
 

 بابا منو زد، نبودی! 
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 بابا بهم گفت ه*ر*ز*ه، نبودی! 

 
 ان با سکوتن عذابم داد، نبودی! مام

 
 امیرطاها کتکم زد، نبودی! 

 
 بابا مثل یه آشغال از زندگین پرتم کرد بیرون، نبودی! 

 
 مجبور شدم با حامی ازدواج کنم، نبودی! 

 
 وقتی صیغه ی عقدم خونده شد من نخندیدم و گریه کردم، نبودی! 

 
 ، نبودی! پدر و مادر حامی هرزی از دهن شون درومد بهم گفتن

 
 حامی اذیتم کرد، نبودی! 

 
ولی حامی با وجود تمام بدی هاش خوب بود یعنی میدونم که ستتعی می کرد 
خوب باشه، اون با زندتا عکس تمام ارزوهاش نابود شده بود ولی بازم نزاشت 

 کسی تحقیرم کنه حتی بابام! 
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شاید اگه منم جای اون بو سته خودش با حرفاش اذیتم میکرد ولی   دم همیندر

 کارو میکردم، مطمئن نیستم پس میگم شاید! 
 

 اما... 
 

 با فکر به ادامه ی این اما یه قطره اشک از گوشه ی زشمم زکید! 
 

اما امروز باهام بدکرد، نامردی بود که یه بار الکی کتکم زد و به جای اینکه بیاد 
واستتم ازم عذرخواهی کنه باهام بحث کرد و اون اعتراف به عشتتقن که خیلی 

ن م با اون حرفگ*ن*ا*هشیرین بود ولی وقتی از خودم دفاع کردم و گفتم بی 
شیرینی اعتراف شو تلخ کرد و دنیا جلوی زشمام سیاه شد و بی اراده بهن یه 

 سیلی زدم و دوباره وحشیانه کتکم زد! 
 

هه خنده داره از شتتدت کتکایی هایی که بهم زد بی هوش نشتتدم و بعد از زند 
 اومد پیشم ترسیدم و از ترس غن کردم! ساعت وقتی 

 
 هه واقعا مسخره ست! 

 
اگه بتونم حامی رو واسه ی اون حرفا و ببهایی که سرم آورده ببخشم واسه ی 

 اون حرف نمیتونم ببخشمن و نمی بخشمن!
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 یه لح ه صبر کن!

 
 طاها و حامین زطور اومدن؟! 

 
 زشماشو بسته بود! با فکر به این موضوع رو کردم سمت طاها که پردرد 

 
 سریخ گفتم:

 
طاها تو و حامین زطوری اومدین؟! اصتتب زطوری پیدام کردی و حامین  -

تدفینن پس  باهم رفتیم مراستتم  که  مه  یاد زطوری زنده بود؟! خیلی خوب 
 زطوری هنوز زنده ست؟! 

 
 طاها زشماشو باز کرد و تلخندی زد و گفت:

 
 آدرس خونه قبلی این پسره...  زند وقتی بود که دنبالت میگشتم، -طاها 

 
گاه اخمام رفت تو هم و نزاشتم بقیه ی حرف شو بزنه و گفتم:  ناخودآ

 
 حامی!  -
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 طاها سوالی نگام کرد که گفتم:

 
 اسمن حامیه!  -
 

 طاها اخم وحشتناکی کرد و گفت:
 

ستته روز پین آدرس خونه شتتو تو کرج پیدا کردم و دو روز پین رفتم و  -طاها 
شدم شو با اون خونه ای که  متوجه  نقل مکان کردید تهران و انگار حامی خونه 

توشید عوض کرده و آدرس و از صاحب خونه گرفتم و امروز اومدم  که ببینمت 
شون از خونه  ضخ پری ستم در بزنم که حامی با و دم در خونه تون بودم و میخوا

از کجا اومد بیرون و تو هم بی هوش تو ب*غ*ل،*ش بودی و بعدم نمیدونم 
حامین اومد و اولن تعجب کردم ولی زون نگرانت بودم بی خیال شتتتدم و 
سم و  وقتی  شد از حامین زیزی بپر شم که وقت ن ستان و بعد آوردیمت بیمار

 ازش پرسیدی گفت بهت میگه، بعدا ازش بپرس! 
 حامی(، بی خیال! ) خخخخ زه پرغیض می گفت

 
که زطوری حامین زنده مونده؟! پس اینطوری بوده! اه حا  من از کجا بفهمم 

سم؟! مهم اینکه زنده  سوال بپر صب کی میخواد منو ببره پین حامین که ازش  ا
 ست حا  بعدا یه فکری درموردش میکنم! 
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سرمو گذاشتم رو شونه ی طاها، طاها هم دست شو دور کمرم طوری که سرم 
که  فکر کردماز روی شتتونه ش نیفته حلقه کرد، یه لح ه فقو یه لح ه به این 

ای کاش ا ن جای طاها ستترمو رو شتتونه ی حامی میزاشتتتم ولی با یادآوری 
گاه به فکرم پوزخند زدم!   کارش ناخودآ

 
 حامی نباید اون کارو میکرد، هیچوقت نمیبخشمن! 

 
 

 دوست داشتم به حامی بگم... 
 

سایی که  سته از همه ی ک ستی، در شک حامی خیلی بدی، حرمتای بین مونو 
یل کتکم زدی  اطرافم تار کردی ولی بی دل هام رف با خانواده م بهتر  بودن حتی 

 طوری که مرگ مو جلوی زشمم دیدم و بعدم باهام بحث کردی و... 
 

 اشکم رو گونه م جاری شد!
 

لعنتی حداقل به خاطر اون حرفت ازم معذرت خواهی میکردی نه اینکه حتی 
داش خودت غرورمو ابراز پشتتیمونی هم نکنی و جلوی داداش خودم و دا

 بشکنی و بگی شاید بدتر از اینم سرم بیاری! 
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 آهی کشیدم و اشکام پر شدت تر رو گونه م جاری شد! 
 

 نمیدونم زقد گذشت که ماشین نگه داشت! 
 

ستتریخ طوری که طاها نفهمه اشتتکامو پاک کردم و ستترمو از روی شتتونه ش 
د از کرد از ماشین پیاده شبرداشتم و سرمو انداختم پایین که طاها در ماشین و ب

منم از ماشین پیاده شدم و طاها هم کرایه رو حساب کرد و اومد روبروم وایساد 
 و پرغم گفت:

 
 گریه هات تموم شد؟! سبک شدی؟!  -طاها 

 
 متعجب به طاها نگاه کردم که تلخندی زد و گفت:

 
صدای گریه ت با  -طاها  سه ی اینکه  شم گریه میکنی وا شه وقتی پی ره ن همی

 گوشه ی پیراهن مو تو دستت فشار میدی! 
 

 و غمزده نگام کرد و اومد جلو و پیشونی مو ب*و*سید که لبخند زدم! 
 

 اصب یادم نبود که طاها منو از خودمم بهتر میشناسه! 
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طاها دستتت مو گرفت و راه افتاد ستتمت هتل... منم راه افتادم و باهم رفتیم تو 
گیریم که گفتن زون شتتناستتنامه همراه مون نیستتت هتل و بعدم رفتیم یه اتاق ب

بهمون اتاق نمیدن، دیگه طاها اینقد رو انداخت و گفت شتتهرستتتانیم و اینا که 
دو تا سوییت جدا از هم بهمون دادن و زون هیچ ساکی همراه مون نبود کسی 
همراه مون نیومد، ستتوییت طبقه ی دوم بود پس رفتیم طبقه ی دوم و من رفتم 

دویست و یک که طاها اومد درشو باز کرد و کلیدشو بهم داد و  سمت سوییت
 گفت:

 
 بعد از اینکه واسه سرویس اومدن و رفتن میام پیشت باشه؟!  -طاها 

 
 لبخندی زدم و گفتم:

 
 باشه! -
 

که اونم لبخندی زد و در ستتوییت دویستتت و دو رو باز کرد و قبل از اینکه بره 
 داخل رو کرد سمت من و گفت:

 
 برو داخل!  - طاها

 
 لبخند زدم!
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 رفتم داخل و درو بستم!  
 

 با ورود به سوییت درد شدیدی تو تمام بدنم احساس کردم و نشستم رو زمین! 
 

 تند تند نفس عمیق کشیدم هم درد داشتم هم حرصم گرفته بود! 
 

 زیرلب حرصی گفتم:
 

 حامی روانی زرا الکی منو زدی؟!  -
 
از جام بلند شدم و رفتم اتاق خواب و رو تخت  دست به دیوار گرفتم و سخت 

 دراز کشیدم ! 
 

خیلی درد داشتتتم ولی خستتته هم بودم و دوستتت داشتتتم بخوابم ولی دردم 
 نمیزاشت بخوابم! 

 
به حامی فکر کردم به کسی که تو سخت ترین روزای زندگیم جایی که خانواده 

ونم ولن کردم، البته ا م ولم کردم تنها پشتتتیبانم بود و حا  با بی رحمی تمام
بی رحمی کرد و بی رحمی میبینه با حرفن زخم زد دردی که حرفن داشتتت 

 کتکایی که بهم زد نداشت فکر کنم بی رحمی من حقشه! 
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همینطور داشتم به حامی فکر میکردم به کسی که زند هفته ای هست که تمام 

ولی نباید اون  فکرمو مشغول کرده، درسته که به خاطر همه زیز و ازش ممنونم
 حرف و میزد نباید! 

 
 صداش تو سرم اکو شد!

 
 دختر بودنت دلیل به پاک بودنت نمیشه... 

 
 دختر بودنت دلیل به پاک بودنت نمیشه... 

 
 دختر بودنت دلیل به پام بودنت نمیشه.... 

 
 عصبی دست مو گذاشتم رو گوشم و با صدای نسبتا بلندی گفتم:

 
 مت، با اون حرفت نابودم کردی!نمیبخشمت حامی، نمیبخش -
 

صدای یه زن  شتم گریه می کردم که  شد همونطور دا شکم رو گونه م جاری  و ا
 بلند شد!
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 مردم دیوونه شدن با خودشون حرف میزنن!  -زن 
 

گریه م قطخ شد سریخ رو تخت نشستم و برگشتم سمت صدا که یه زن با لباس 
 خدمه ی هتل و دیدم! 

 
 زطور اومده داخل؟!  آهان خدمات هتله ولی

 
 متعجب نگاش کردم که زن هول شد و پرترس گفت:

 
ببخشید تورو خدا هرجقد در زدم درو بلز نمردید دیگه خودم کلید داشتم  -زن 

 اومدم واسه ی... 
 

 نزاشتم بقیه ی حرف شو بزنه و با لحن مهربونی گفتم:
 

 مرسی!  -
 

 د وا ! خب اگه زیزی نمیگفتم بیچاره از ترس سکته می کر
 

 زن لبخند زد و گفت:
 

 خواهن میکنم!  -زن 
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 و بعدم بقیه ی ماراشو انجام داد و بی حرف رفت! 

 
 دوباره رو تخن دراز کشیدم و زشمامو بستم که صدای در بلند شد! 

 
 دوباره اون خانمه اومد؟!!! 

 
 رفتم درد باز کردم که طاها سریخ اومد تو اتاق و درو بست! 

 
 د و گفت:نفس عمیقی کشی

 
 سبم!  -طاها 

 
 متعجب نگاش کردم! 

 
 این اینجا زیکار میکنه؟! 

 
 متعجب گفتم:

 
 سبم!  -
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 که خندید و گفت:

 
 گفتم بعد از خدمات میام!  -طاها 

 
 ا وا راست میگه! 

 
 لبخند مسخره ای تحویلن دادم و گفتم:

 
 آهان!  -
 

 طاها لبخند زد ولی نمیدونم زی شد که ناراحت شد! 
 

 رمزده گفت:ش
 

 درد که نداری؟!  -طاها 
 

 با حرف طاها دوباره تمام بدنم درد گرفت! 
 

اهه من نمیدونم زرا دردای من دقیقا وقتی که یه نفر درموردشتتون ازم ستتوال 
 میپرسه درد میگیرن؟!
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 یادش بخیر حامی هم وقتی ازم پرسید:

 
 پات درد نمیکنه؟!()
 

 پام درد گرفت و بعدم که گفتم:
 
 ( اره )
 

 خندید و گفت:
 
شتی باهاش راه میرفتی دردت نگرفت ا ن که من گفتم  ) طبیعیه فقو تا ا ن دا

 دردت گرفت؟!(
 

 و کلی بهم خندید و یه جورایی قهوه ایم کرد! 
 

 اه نباید به حامی فکر کنم! 
 

 اون منو باور نداره! 
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 نباید ببخشمن! 
 

 با صدای نگران طاها رشته افکارم پاره شد! 
 
 

 تیدا خوبی؟ -طاها 
 

 تلخندی زدم و گفتم:
 

 آره! -
 و بی حرف سمت اتاق خواب راه افتادم! 

 
حرف طاها که انگار داشت با خودش حرف میزد باعث شد دنیا جلوی زشمم 

 تیره و تار بشه!
 

ها  یدا زن اون  -طا بارو نگرفتم و ت با که جلوی  به من بی غیرت  نت  لع
به من که دیر  نامرد که آ*ش*غ*ا*ل شتتتد،لعنت  به اون  یداش کردم، لعنت  پ

 معلوم نیست زه ببهایی که به سرش نیاورده!
 

 بغض کردم زرا خودتو لعنت میکنی؟!
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 زرا حامی رو لعنت میکنی؟!
 

 حق نداری به خاطر من خودتو حامی رو لعنت کنی!
 

تو داداشتتمی و حامی هم کستتیه که خیلی دوستتن دارم درستتته که نمیخوام 
 م نمیخواد حامی رو لعنت کنی!ببخشمن ولی دلم ه

 
نتونستتتم به طاها زیزی بگم و ستتریخ رفتم تو اتاق و رو تخت دراز کشتتیدم و 
سرمو زیر مبفه  بردم و اولین قطره ی اشکم زکید و بعدم قطرات اشکم سیل 

 وار رو گونه م جاری شد! 
 

شد و این یعنی طاها  شدن در بلند  سته  صدای باز و ب شت که  زند دقیقه گذ
 ت، صدای هق هقم بلند شد! رف

 
 اونقدر گریه کردم که پلکام سنگین شد خوابم برد! 

 
***** 

 
از اون روز نحس یه هفته گذشتتته و من هر روز نستتبت به روز قبل از حامی 

 دلگیرتر میشم و مدام اون حرفن یادم میاد و بی اراده اشکم درمیاد! 
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کرد و انگار از آستتتایشتتگاه طاها هم که دو روز پین تو تهران یه خونه اجاره 

 روانی شهر خودمون واسه یکی از آسایشگاه های روانی تهران انتقالی گرفته! 
 

 دیروزم طاها ساک و شناسنامه مو آورد و وقتی ازش پرسیدم:
 
 زطوری اینارو آوردی؟!( )
 

 بی خیال شونه ای با  انداخت و گفت:
 
 ت خیلی جاگیره!( حامی خودش زنگ زد که برم وسایل تو بیارم میگف )
 

 طاها تا حا  هیچوقت بهم دروغ نگفته بود! 
 

 و من زقدر بعد از این حرفن دلم گرفت! 
 

 یعنی حامی حتی تحمل نگه داشتن لباسامو نداشت؟! 
 

 اون دوست داشتن هشت ساله ای که می گفت، همن دروغ بود؟! 
 

 با صدای آ رم گوشیم رشته افکارم پاره شد! 
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 م نگاه کردم! پرذوق به گوشی

 
 طاها شن روز پین گوشی مو بهم داد و گفت:

 
 بیا اینم گوشیت فقو خو شو عوض کردم ببخشید!( )
 

ساس آرامن کردم و  و من زقدر از دیدن اعتمادی که تو نگاهن موج میزد اح
 نمیتونم بگم و اینو فقو خدا میدونه! 

 
فتم آشپز خونه و ا ن برنجم می سوزه سریخ آ رم گوشی رو خاموش کردم و ر

 زیر برنج و خاموش کردم! 
 

به قیمه هم یه نگاه انداختم که جا افتاده بود پس زیر قیمه رو هم خاموش کردم 
 و رفتم ظرفارو واسه ی ناهار آماده کردم!

 
وقتی کارم تموم شد به ساعت نگاه کردم، ساعت دو و نیمه، ا ناست که طاها 

 از سرکار بیاد! 
 

 میخوام به طاها بگم ببرتم بیرون، لبخند عمیقی زدم! با فکر به اینکه 
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 امیدوارم خسته نباشه و قبول کنه! 

 
 صدای اف اف بلند شد! 

 
ستتریخ بدون نگاه درو زدم و بعدم درو باز کردم و دم در منت ر موندم تا طاها 

 بیاد! 
 

یه دو ستته دقیقه ای گذشتتت که با دیدن اون دو نفری که داشتتتن از پله ها با  
 میومدن زشمام از شدت تعجب گرد شد! 

 
 حامی و حامین! 

 
همونطور متعجب داشتم نگاه شون می کردم که رسیدن دم در و حامین لبخند 

 زد و گفت:
 

 سبم!  -حامین 
 

 سریخ خودمو جمخ و جور کردم! 
 

 حامین که کاری نکرده پس لبخند زدم و گفتم:
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 سبم!  -
 

 که کبفه شدم و گفتم:حامین زند ثانیه منت ر نگام کرد 
 

 زیه؟!  -
 

 حامین با صدای بلند خندید و گفت:
 

 تعارف نمیکنی بیام تو؟!  -حامین 
 

هجوم آوردن خون به صتتورت مو احستتاس کردم و واستته ی اینکه نگاهم به 
 نگاهن نیفته سرمو سمت دیگه ای زرخوندم که نگاهم به حامی افتاد! 

 
گاه اخمام رفت توهم که حامی شتت رمزده نگام کرد و ستترشتتو انداخت ناخودآ

 پایین و گفت:
 

 سبم!  -حامی 
 

 بدون اینکه جواب سبم شو بدم رو کردم سمت حامین و عصبی گفتم:
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 میتونی بیای داخل!  -
 

 و از جلوی در کنار رفتم! 
 

حامین لبخند زد و اومد تو خونه، حامی هم خواستتت پشتتت ستترش بیاد که 
 جلوشو گرفتم و عصبی گفتم:

 
 و نه! ت -
 

سرمو انداختم پایین و  شتم پس  شو ندا که حامی غمزده نگام کرد طاقت نگاه 
 درو بستم!

 
 به در تکیه دادم و زشمامو پر درد بستم! 

 
 ای کاش هیچوقت اون حرف و نمیزدی! 

 
 ای کاش حرمتایی که بین مون بود و نمیشکستی و روم دست بلند نمی کردی! 

 
 آهی کشیدم! 
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 امین بلند شد! که صدای معترض ح
 

 عه زرا درو روی حامی بستی؟!   -حامین 
 

 عصبی نگاش کردم که ریز خندید و گفت:
 

 این گربه رو باید دم هجله میکشتی نه ا ن!  -حامین 
 

 پوزخندی زدم و گفتم:
 

 این گربه رو یه هفته ی پین تو دلم کشتم و حا  هم میخوام ازش جدا شم!  -
 

 با صدای نسبتا بلندی گفت:حامین متعجب نگام کرد و 
 

 زی؟!  -حامین 
 

 دهن باز کردم که بهن زیزی بگم ولی زی بگم؟! 
 

 یعنی واقعا میخوام از حامی جدا بشم؟! 
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 خودمم جواب سوال مو نمیدونم! 
 

 ناراحت سرمو انداختم پایین که حامین عصبی گفت:
 

 زی گفتی؟!  -حامین 
 

شمم زکید و خوا شه ی ز شک از گو صدای یه قطره ا ستم بگم هیچی که با 
 نعره ی طاها دهن مو بستم و پرترس سمت در رفتم و درو باز کردم! 

 
 تو اینجا زه غلطی میکنی؟! -طاها 

 
حامی  حامی رو تکون می داد و  ته بود و عصتتبی  حامی رو گرف قه ی  ها ی طا

 سرشو انداخته بود پایین و زیزی نمیگفت! 
 

 مرد من زقدر م لوم شده! 
 

ن موقخ هم که روح مو با اون حرفت نابود کردی یه لح ه فکر می ای کاش او
کردی که بعدش من زه حالی میشتتم و وقتی کتکم می زدی یه لح ه فکر می 

 کردی که زقدر حرفت درد داشت و تو با کتکات دردشو بدتر نکنی! 
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شتم و  ست مو رو  دهنم گذا صورت حامی زد، پرترس د سیلی که طاها تو  با 
 شیدم که طاها عصبی برگشت سمت مو داد زد:جیغ خفیفی ک

 
 برو تو و درو ببند!  -طاها 

 
 با حرفن یه قدم از ترس عقب اومدم ولی درو نبستم که دوباره داد زد:

 
 د لعنتی مگه با تو نیستم؟! برو تو!  -طاها 

 
 همسایه ها جمخ شده بودن ولی هیچکس جلو نمیومد، زرا؟!!! 

 
 عصبی میشه ولی تخس گفتم: با اینکه میدونستم با حرفم

 
 نمی خوام!  -
 

که طاها حامی رو ول کرد و عصبی اومد سمت من و روبروم وایساد و منو هل 
 داد عقب که اگه حامین نگرفته بودم حتما می خوردم زمین و درو بست! 

 
 سریخ رفتم سمت در که حامین دست مو کشید و گفت:
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 ارم شون! زنداداش تو، تو خونه بمون من می -حامین 
 

 بعدم دست مو ول کرد و درو باز کرد و رفت بیرون و درو بست! 
 

 صدای داد حامی بلند شد:
 

 به زه حقی سر زنم داد زدی؟! -حامی 
 

 و بعدم صدای آخ طاها و جیغ یه زن باعث شد سریخ درو باز کنم و برم بیرون! 
 

عی داشتتتت زند نفر حامی رو گرفته بودن که نره طاهارو بزنه ولی حامی ستت
 خودشو از دست اونا خبص کنه و بره طاهارو بزنه! 

 
 پس طاها کو؟! 

 
تاده بود و از دماغن  با دیدن طاهایی که رو زمین اف اطراف مو نگاه کردم که 
شو گرفتم و  ست  ستم و د ش سریخ رفتم کنارش ن شیدم و  خون میومد، جیغ ک

 نگران گفتم:
 

 طاها زی شدی؟!  -
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شد شکم رو گونه م جاری  شکامو  ا شو آورد با  و ا ستا که طاها لبخند زد و د
 پاک کرد و پردرد گفت:

 
 گریه نکن آبجی کوزیکه!  -طاها 

 
و دستتت به دیوار گرفت و از جاش بلند شتتد و عصتتبی به حامی نگاه کرد و 

 پوزخندی زد و عصبی گفت:
 

 به تو ربطی نداره که زرا سر خواهرم داد زدم...  -طاها 
 

 تمسخر ادامه داد:کمی مکث کرد و پر
 

 وقتی که گرفتین زیر مشت و لگد...  -طاها 
 

 و زشماشو پردرد بست و عصبی غرید:
 

 یادت نبود که زنته بی غیرت؟!  -طاها 
 

 بی غیرت و پرغیض گفت! 
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شیده می  سرش ک شت  سمت خونه و منم پ ست منو گرفت و راه افتاد  و بعدم د
که حامی وایساده بود نگاه می شدم، با دیدن حامینی که مات داشت به سمتی 

کرد نگران شتتدم و ستترجام وایستتادم و به حامی نگاه کردم که با دیدنن تو اون 
 وضعیت قلبم تیر کشید! 

 
صورتن از  ستن رو قلبن بود و  سته بود و د ش حامی روی دوتا زانو رو زمین ن

 درد جمخ شده بود و بی صدا اشک می ریخت! 
 

شدم شید و پرت  ست مو ک ست درو ببنده ولی لح ه  که طاها د تو خونه، خوا
 ی آخر انگار زیزی یادش افتاده باشه درو باز کرد و عصبی رو به حامین گفت:

 
 اینو از اینجا ببر ولی..  -طاها 

 
 

حامین منت ر نگاش کرد که تلخندی زد و با لحنی خستتته ولی مهربون ادامه 
 داد:

 
به برگرد و بدون  وقتی بردین خونه ش و مطمئن شتتدی که حالن -طاها  خو

 که حساب تو از این بی غیرت... 
 

 و به حامی اشاره کرد که قلبم درد گرفت و زشمامو پردرد بستم! 
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 طاها نگو، تورو خدا به حامی اینو نگو! 

 
 طاها ادامه داد:

 
 جداست!  –طاها 

 
حامین تلخندی زد و زیزی نگفت و طاها هم با یه خداحافظ درو بستتتت و 

 ه من افتاد پردرد نگام کرد! وقتی نگاهن ب
 

که با دیدن صتتورتن یادم افتاد که از دماغن داشتتت خون میومد نگران رفتم 
دست شو گرفتم و بردمن تو دستشویی و صورت شو شستم ولی هنوزم خون 

 میومد! 
 

جرات نداشتتتم بهن بگم بیا بریم دکتر آخه هر وقت بهن اینو میگم عصتتبانی 
 میشه! 

 
 حا  زیکار کنم؟! 

 



 265 یپناه یطعم گس ب

شویی  ست سریخ از د شه،  سرش می شکی زیزی  با یادآوری اینکه حامی از پز
ستم درو باز کنم که با فکر به اینکه اگه به  سمت درو خوا شدم و رفتم و  خارج 

 حامی بگم بیاد بیشتر عصبی میشه از کارم منصرف شدم! 
 

غمزده برگشتتم تو دستتشتویی و زند بار صتورت طاها رو با آب شتستتم ولی 
 قطخ نمیشد!  خونریزین

 
 اشکام رو گونه م جاری شد! 

 
 خدایا حا  زیکار کنم؟! 

 
در حالیکه گریه می کردم زند بار دیگه صورت شو شستم ولی بازم خونریزین 

 قطخ نشد پربغض گفتم:
 
 خونریزین قطخ نمیشه زیکار کنم؟!  -
 

 و به طاها نگاه کردم که رنگن پریده بود! 
 

ماغ شو گرفت و سرشو با  گرفت و با صدای تو برگشت نگام کرد و با دستن د
 دماغی گفت:
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 ا ن خونریزین قطخ بیشه قطعب نشد...  -طاها 
 

 اخمی کرد و ادامه داد:
 

 بیریم بیبارستان... -طاها 
 

 کمی مکث کرد و ادامه داد:
 

 دیگه گریه کردن نداره خواهر بن!  -طاها 
 

 رد و گفت:و لبخندی زد و با اون یکی دستن اشکامو پاک ک
 

 گریه نکن! -طاها 
 

شو گرفته بود که  ستن دماغ  یه پنج دقیقه ای طاها تو همون حالت موند و با د
 دست شو برداشت ولی هنوزم خونریزین قطخ نشده بود! 

 
 نگران گفتم:

 
 زرا خونریزین قطخ نمیشه؟ !  -
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 و دوباره خواستم گریه کنم که طاها عصبی گفت:

 
 یا! گریه کردی نکرد -طاها 

 
 منم بغض مو قورت دادم و ناراحت نگاش کردم که گفت:

 
 رانندگی کردن که یادت نرفته؟!  -طاها 

 
 سرمو به نشونه ی منفی تکون دادم که لبخندی زد و گفت:

 
 خوبه پس برو لباس بپوش تا باهم بریم بیمارستان!  -طاها 

 
 متعجب نگاش کردم که لبخند ژکوندی تحویلم داد و گفت:

 
 حوصله ی آب غوره گرفتنای تورو ندارم وگرنه نمیرفتم!  -طاها 

 
گاه اخمی کردم که گفت:  ناخودآ

 
 تا پشیمون نشدم برو آماده شو!  -طاها 
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سریخ رفتم مانتو مشکی مو رو لباسام پوشیدم و شالمم که یه شال سفید بود و 
 مروسرم مرتب کردم و از اتاق خارج شدم و رفتم پین طاها که سوییچ و سمت

 گرفت، سوییچ و ازش گرفتم! 
 

طاها درحالیکه زند دستتتمال و رو دماغن فشتتار میداد درو باز کرد و از خونه 
 رفت بیرون منم کلیدارو برداشتم، از خونه رفتم بیرون و درو بستم! 

 
ستتریخ خودمو به طاها رستتوندم و دستتت شتتو گرفتم که لبخندی زد ولی با 

یکی زدم تو ستترم که طاها متعجب نگام یادآوری اینکه کیف پول مو نیاوردم 
 کرد و با صدای تو دماغی گفت:

 
 زت شد؟! -طاها 

 
 لب پایین مو مو جلو دادم و گفتم:

 
 کیف پول مو نیاوردم!  -
 

 که طاها اخم وحشتناکی کرد و دست مو محکم گرفت و عصبی گفت:
 

 پول همراهم هست!  -طاها 
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 لبخندی زدم و پررو گفتم:

 
 بهتر!  -
 

 ها با صدای بلند خندید که صدای آخن بلند شد! طا
 

 نگران گفتم:
 
 زی شد؟!  -
 

 طاها که از درد صورتن جمخ شده بود پردرد گفت:
 

 زیزی نیست!  -طاها 
 

 بعد شیطون نگام کرد و گفت:
 

 تیدا واقعا خسیسی!  -طاها 
 

 و این یعنی دردمو به روم نیار پس لبخند زدم و زیزی نگفتم! 
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مان طبقه ی دوم بود خیلی زود رستتیدیم پارکینگ کمی نفس نفس زون آپارت
شد  سام من م  شیدم که نف سادم و زندتا نفس عمیق ک سه ی همین وای میزدم وا

 به طاها نگاه کردم که نگران داشت نگاهم می کرد! 
 

 لبخندی زدم و گفتم:
 
 خوبم!  -
 

مت پژو  باهم ستت ندی زد و زیزی نگفت  ها تلخ که ۴۰۵طا ها رفتیم  با  طا
 صدای آشنایی سرجام وایسادم:

 
 نمیام!  -حامی 

 
شت می  ست حامی رو گرفته بود و دا صدا، حامین د سمت  شتم  سریخ برگ

 کشید و درهمون حال گفت:
 

 حامی بیا بریم خونه حرف میزنیم باهم!  -حامین 
 

 حامی تخس گفت:
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 نمیخوام تا با تیدام حرف نزنم نمیام!  -حامی 
 

لکیت آخر اسمم یه لح ه خوشحال شدم ولی با یادآوری با شنیدن اون میم ما
 اون حرف حامی اخمام توهم رفت!

 
 حامین عصبی شد و عصبی گفت:

 
د لعنتی با اون کاری که با داداشتتن کردی توفم تو صتتورتت نمیندازه  -حامین 

 زه برسه به اینکه بخواد باهات حرف بزنه! 
 

 که حامی پوزخند زد و گفت:
 

 می خواست سر تیدا داد نزنه تا اون جوری نزنمن! حقن بود  -حامی 
 

 اخمم وحشتناک شد! 
 

 دلم می خواد تا میخوره بزنمن! 
 

 حامین عصبی یقه شو گرفت و گفت:
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باید میزاشت خواهرش برگرده پین تو تا دوباره به جای کیسه بوکست  -حامین 
 ازش استفاده کنی؟! 

 
شد که عصبی شد و زند زد حامی نگاهن رنگ غم گرفت، ولی نمیدونم زی 

 تو موهاش و عصبی خندید و گفت:
 

اون موقخ که عالم و آدم خواهرشتتو تحقیر می کردن و من نزاشتتتم که  -حامی 
 بیشتر از این تحقیر بشه کجا بود که حا  پیداش شده؟! هان؟! 

 
 و پردرد زشماشو بست! 

 
شت نگاهم می کرد وقت شرمزده دا  ی نگاه مو دیدپرترس به طاها نگاه کردم که 

 سریخ نگاه شو دزدید و همزمان یه قطره اشک از گوشه ی زشمن زکید! 
 

 عصبی شدم و عصبی گفتم:
 
 لعنت بهت حامی!  -
 

شین و زدم و  شین و ریموت ما سمت ما شوندمن  ست طاهارو گرفتم و ک و د
طاها هم رفت ستتوار ماشتتین شتتد که صتتدای تیدا گفتنای حامی بلند شتتد بی 
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ین شتتدم و خواستتتم در ماشتتین و ببندم که با حرف حامی تفاوت ستتوار ماشتت
 خشکم زد! 

 
 تیدا به خدا اگه تو زندگیم نباشی؛ نمیتونم، کم میارم، میمیرم!  -حامی 

 
 سریخ خودمو جمخ و جور کردم و پرترس نگاهن کردم! 

 
 اون نباید بمیره! 

 
 حامی لبخند بدجنسی زد و گفت:

 
ی حرف مردن مو زدم اینجوری شدی؟! پس تو هم دوسم داری که وقت -حامی 
 هوم؟! 

 
 و لبخندش پهن تر شد! 

 
 عصبی شدم! 

 
 یعنی می خواست ببینه دوسن دارم یا نه؟!

 
 اخمامو کشیدم تو هم و حرصی گفتم:



wWw.Roman4u.iR  274 

 

 
 شتر در خواب بیند پنبه دانه! -
 

در ماشین و بستم و ماشین و روشن کردم، در پارکینگ باز بود پس پرسرعت از 
 رج شدم و روندم سمت بیمارستانی که دو روز پین با طاها رفتیم! پارکینگ خا

 
بعد از نیم ساعت رسیدیم از ماشین پیاده شدم و طاها هم از ماشین پیاده شد 
دفترزه بیمه شتتم دستتتن بود لبخند زدم، هنوزم دفترزه بیمه ش تو داشتتبورد 

 ماشینشه! 
 

طاها رفتیم تو بی با  ماشتتین و زدم و  تان بریموت  پذیرش و مارستت عدم رفتیم 
نمیشتته بریم اورژانس( پس یه شتتماره گرفتیم و یه ستتاعتی هم منت ر  )گفت:

موندیم تا نوبت مون شتتد بعدم رفتیم و دکتر یه ستتی تی استتکن و واستته طاها 
نوشتتت و بعدم که باهم رفتیم و از طاها ستتی تی استتکن گرفتن و دوباره رفتیم 

 گفت:پین دکتر و دکتر بعد از دیدن سی تی اسکن 
 

 مشکلی نداره دماغن یه موی کوزیک برداشته و خودش جوش میاره!  -دکتر 
 

 و یه قطره تو دماغن ریخت که اشک طاها درومد ولی خونریزین قطخ شد! 
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 دکتر میمردی زودتر این قطره رو تو دماغن بریزی؟! 
 

بعدم یه ستتری دارو واستتن نوشتتت ماهم ازش تشتتکر کردیم و بعد از گرفتن 
شن داروهاش  شین و رو شدیم و ما شین  سوار ما از بیمارستان اومدیم بیرون و 

کردم و راه افتادم سمت خونه بعد از نیم ساعت رسیدیم از ماشین پیاده شدم و 
در پارکینگ و باز کردم و ماشین و تو پارکینگ پارک کردم و از ماشین پیاده شدم 

م برم در پارکینگ و طاها هم از ماشین پیاده شد  ریموت ماشین و زدم و خواست
ببندم که با دیدن حامی که داشتت در پارکینگ و می بستت زشتمام از تعجب 

 گرد شد! 
 

 حامی در پارکینگ و بست و برگشت بهم لبخند زد! 
 

سریخ خودمو جمخ و جور کردم و بی توجه به حامی با طاها رفتم سمت راه پله 
از کردم و اول من و بعدم طاها و از پله ها رفتیم با  و رفتیم طبقه ی دوم و دروب

 رفتیم تو خونه و طاها درو بست! 
 

طاها رفت تو اتاق خودش منم رفتم اتاق خودم و لباستتتامو عوض کردم و رو 
 تخت دراز کشیدم! 

 
 یه ده دقیقه ای بی هدف به در و دیوار نگاه کردم که صدای در بلند شد! 
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 میشه بیام تو؟!  -طاها 
 

 واقعا حامی بی ادبه! 
 

 ادب فقو طاها! 
 

 اصب حال می کنم وقتی میگه:
 
 میشه بیام تو؟!(  )
 

 دوباره صدای در بلند شد! 
 

 تیدا!  -طاها 
  

 آخ داشت یادم می رفت طاها پشت دره! 
 

 سریخ از جام بلند شدم و لبخند زدم و گفتم:
 
 بیا تو!  -
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  لوم گفت:طاها درو باز کرد و اومد روبروم وایساد و م لوم نگام کرد و م
 

 تیدا گشنمه، کی می خوای بهم غذا بدی؟!  -طاها 
 

 سریخ به ساعت گوشیم نگاه کردم، ساعت پنجه! 
 

 همن تقصیر این حامیه اه! 
 

 لبخند مسخره ای تحویلن دادم و گفتم:
 
 یادم رفت ببخشید، ا ن غذارو گرم می کنم!  -
 

و قیمه رو روشن کردم  و سریخ از اتاق خارج شدم و رفتم آشپزخونه و زیر برنج
و تا میزو زیدم غذاهم گرم شتتد، ستتریخ غذارو کشتتیدم و گذاشتتتم رو میز که 
طاها اومد تو آشتتپزخونه و با دیدن قیمه زشتتماش برق زد ولی زیزی نگفت و 

 پشت میز نشست! 
 

 منت ر بودم که طاها واسه ی خودش غذا بکشه که طاها گفت:
 

 بشقاب تو بده به من! -طاها 
 



wWw.Roman4u.iR  278 

 

 خواد واسه ی من غذا بکشه!  اول می
 

لبخند پرذوقی زدم و بشقاب مو بهن دادم که واسم برنج کشید و بشقاب و بهم 
 داد منم بشقاب و گرفتم و درحالیکه پرذوق به طاها نگاه کردم و پرذوق گفتم:

 
 مرسی!  -
 

 که طاها لبخندی زد و گفت:
 

 خواهن میکنم!  -طاها 
 

 کمی مکث کرد و ادامه داد:
 

ست زیزی می خریدم نگاهمم  -ا طاه تیدا قبب اینجوری نبودی حتی وقتی وا
 نمی کردی حا  هرزی میشه میگی مرسی، جریان زیه؟! 

 
 تلخندی زدم و زیزی نگفتم! 

 
اون موقخ همه زیز داشتم و همه هوامو داشتن و قدرشو نمی دونستم ولی حا  

 هیچی ندارم! 
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ندارم و حا  قدر  من جز تو و حامی که بعضتتی وقتا اذیتم میکنه کستتی رو 

 زیزایی که دارم و میدونم! 
 

به طاها نگاه کردم که اخم وحشتتتناکی کرد و مشتتغول غذا خوردن شتتد، منم 
 پرذوق شروع به غذا خوردن کردم!

 
 وقتی غذا خوردن مون تموم شد، طاها گفت:

 
 تیدا دستت درد نکنه خوشمزه بود!  -طاها 

 
 لبخندی زدم و گفتم:

 
 ش جان! نو -
 

 و خواستم میزو جمخ کنم که طاها گفت:
 

 غذارو تو پختی، منم میزو جمخ می کنم و ظرفارو هم می شورم!  -طاها 
 

 عصبی نگاش کردم و گفتم:
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 نه نمی خواد!  -
 

 و میزو جمخ کردم! 
 

 اصب مردو زه به کار کردن تو خونه؟! 
 

د عقب و پراخم خ.استتم ظرفارو بشتورم که طاها دستت مو گرفت و منو کشتی
 نگام کرد و گفت:

 
 برو من ظرفارو می شورم!  -طاها 

 
 بعد طوری که من نشنوم زیر لب غر غر کرد! 

 
شیده که این دختره  -طاها  ست زقد ازش کار ک مرتیکه ی بی غیرت معلوم نی

 ی تنبل که به زور لیوانی که باهاش آب خورده بود و می شست، 
 می ده! حا  همه ی کارارو خودش انجام 

 
 نمی دونم زی شد که حرصم گرفت و حرصی با صدای جیغ جیغویی گفتم:

 
 حامی اصب هم منو اذیت نکرد فقو نمی دونم زرا اون روز اینجوری شد!  -
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که طاها لیوانی که دستتتن بود و محکم پرت کرد تو ظرفشتتویی که صتتدای 

 مهیبی بلند شد، همه ی ظرفا شکستن! 
 

 که از عصبانیت صورتن سرخ شده بود، غرید:عصبی نگاش کردم که اون 
 

ها  مه ببرو ستترت آورده نمی خوای ازش طبق  -طا که این ه با این نه  نک
 بگیری؟! 

 
 با اومدن اسم طبق خون تو رگام یخ بست ! 

 
 من بدون حامی نمی تونم!

 
 زیزی نگفتم و فقو ناراحت به طاها نگاه کردم که طاها داد زد:

 
علی اگه نخوای ازش طبق بگیری دورتو یه خو قرمز می  تیدا به و ی -طاها 

 کشم و سمتت نمیام! 
 

 پرترس نگاش کردم که با صدای آروم تری ادامه داد:
 

 دیگه خود دانی!  -طاها 
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و ظرفای شکسته ی توی سینک و انداخت تو سطل آشغال و بی توجه به من از 

 آشپزخونه خارج شد! 
 

 حا  زیکار کنم؟! 
 

 خاب کنم؟! کی رو انت
 

 طاها یا حامی؟! 
 

 عصبی تو آشپزخونه قدم زدم و به این فکر کردم که، کدوم و انتخاب کنم؟! 
 

نابود کرد،  که روح مو  حامی بهم زد و اون حرفن  که  کایی  یادآوری کت با 
 عصبی شدم و به این فکر کردم که حتی از کارش پشیمونم نبود و گفت:

 
 ( شاید بدتر از اینم سرم بیاره! )

تصمیم مو گرفتم پین داداشم باشم و تو آرامن باشم خیلی بهتر از اینکه پین 
 حامی باشم و همن تحقیر و اذیتم کنه! 

 
 ای کاش حامی کتکم نمی زد و اون حرف و بهم نمی زد! 



 283 یپناه یطعم گس ب

 
 قلبم درد گرفته بود! 

 
 یعنی باید از حامی جدا شم؟! 

 
 آخه زطوری؟!

 
شو تحمل کنم، وقتی که دیگه تو این یه هفته ازش دلگیر بودم و  ستم دوری  تون

ازش دلگیر نباشم منی که یه روز دورین دیوونه م می کنه زطوری ازش طبق 
 بگیرم؟! 

 
خب... خب... ا ن تو یه جایگاهی ام که بین و بد و بدتر باید بد و انتخاب 

 کنم و اون میشه طاها! 
 

نم ی رو همیشه حس میکدرسته که دیگه نمی تونم تیدای سابق بشم و نبود حام
 ولی طاهارو دارم و حداقل پین طاها احساس آرامن می کنم! 

 
شه پس  سرم بیاره زندگیم جهنم می اگه حامی به حرفن عمل کنه و از اون بدتر 

 بهتره پین طاها باشم! 
 

 اشکام بی اجازه رو گونه م جاری شدن!
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 درد داشتم، داشتم از کسی که دوسن داشتم دل می کندم! 

 
شاید کمتر ق شار دادم تا  شید، پردرد زنگ زدم به قلبم و قلب مو ف لبم تیر می ک

 بی قراری کنه ولی، نه قلبم آروم نمیشه! 
 

درحالیکه گریه می کردم زانوهام خم شد و نشستم رو زمین دیگه نمی تونم بی 
 صدا گریه کنم، با صدای بلند زار زدم! 

 
 حامی ببخن اگه نمی تونم باهات بمونم! 

 
 ببخن که نمی تونم ببخشمت و می خوام ازت دل بکنم! 

 
 احساس می کردم قلبم پر از خالی شده! 

 
 آهی کشیدم و سرمو انداختم پایین و با صدای نسبتا بلندی گفتم:

 
 خدااا خداااا خداااااا!  -
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و بعدم صدای هق هقم بود که سکوت خونه رو می شکست که یه دفعه کشیده 
  شدم تو یه آغوش امن!

 
سید و با  شونی مو ب*و* سینه ی طاها تکیه دادم و هق زدم، طاها پی سرمو به 

 صدای گرفته ای گفت:
 

 آروم باش! آروم باش!  -طاها 
 

 ولی مگه می تونستم آروم باشم؟! 
 

شه و  شه حامی نبا صمیم گرفته بودم حامی رو از زندگیم حذف کنم، مگه می ت
 من آروم باشم؟! نمیشه! 

 
 گریه می کردم زشمامو بستم و بریده بریده گفتم: در همون حالیکه

 
 طاها از حامی طبق می گیرم!  -
 

 صدای خودم تو سرم اکو شد! 
 

 از حامی طبق می گیرم... 
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 از حامی طبق می گیرم... 
 

 از حامی طبق می گیرم... 
 

 عصبی دست گذاشتم رو گوشام و گفتم:
 
 یگه زرا عذابم می دید؟! خفه شید، آره می خوام ازش طبق بگیرم د -
 

 و با صدای بلند زار زدم! 
 

 نمیدونم زقد گریه کردم و زقد با مشتم به سینه ی طاها کوبیدم و پردرد گفتم:
 
 ازش طبق می گیرم!  -
 

 که پلکام سنگین شد و خوابم برد! 
 

***** 
 

 دانای کل:
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 یک ماه بعد... 
 

 حامی عصبی از نصیحتای حامین غرید:
 

 مین بس کن! حا -حامی 
 

 حامین درمونده به حامی نگاه کرد، آخه زرا این پسر اینجوری شده بود؟! 
 

 زرا اینقدر نسبت به سبمتین بی توجهه؟! 
 

تو این سه روز هرکاری کرده بود حامی زیزی نخورده بود و از همکارای حامی 
صی گرفته و تو این ی ست که مرخ شنیده بود که یه هفته ای ه شگاه   هتو آزمای

هفته حال حامی هر روز نسبت به روز قبل بدتر میشه، انگار یه زیزی عبوه بر 
 درخواست طبق تیدا اذیتن میکنه ولی زی؟! اینو نمیدونه! 

 
حامین خیلی نگران حامی بود ولی این موضتتوع اصتتب واستته ی حامی  مهم 

 بود؟! 
 

 حامین درمونده به حامی نگاه کرد و گفت:
 

 ارو می کنی؟! هان؟! زرا این کار -حامین 
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و یه قطرا اشک از گوشه ی زشمن زکید، درد می کشید  وقتی می دید حامی 

 داره خودشو نابود می کنه! 
 

 حامی عصبی به حامین نگاه کرد و گفت:
 

 نمی دونی زرا؟!  -حامی 
 

ست  شده، از وقتی دادخوا ست که زرا حامی اینجوری  حامین خوب می دون
بود، حامی دیگه حامی نبود فقو یه مرده ی  طبق به دستتتت حامی رستتیده

 متحرک بود! 
 

ولی نباید جلوش کم میاورد، باید به حرفن میاورد وگرنه بدتر می شتتتد، پس 
 سوالی به حامی نگاه کرد و گفت:

 
 نه نمی دونم، میشه بگی؟!  -حامین 

 
 حامی عصبی با دوتا دستن زنگ زد تو موهاش و داد زد:

 
 ده، میفهمی؟! دلم واسن تنگ ش -حامی 
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 اشک تو زشمای حامی حلقه بست و سرشو انداخت پایین! 

 
حامین از درد داداشتتن دردش گرفت و طاقت دیدن دردشتتو نداشتتتت پس 

 زشماشو بست که نبینه داداشن داره درد می کشه! 
 

تو این ستته هفته تیدا به خاطر حال خرابن نتونستتت تو دادگاه حاضتتر بشتته و 
ز دادگاه واستتن وقت گرفته بود و همزمان داشتتت وکیلن با مدارک پزشتتکی ا

 کارای محکومیت حامی رو به جرم ضرب و شتم و انجام می داد! 
 

 حامین سخت گفت:
 

 دلت واسه ی کی تنگ شده؟!  -حامین 
 

 یه قطره اشک از گوشه ی زشم حامی زکید و حامی پردرد گفت:
 

 دلم واسه ی تیدام تنگ شده !  -حامی 
 

که فقو  یدا و حامینی  عد از استتم ت مالکیت ب یه لح ه  میم  یه لح ه...فقو 
شو منحرف  شه، فکر شه، خواهر ش اذیتن کرد ولی با یادآوری اینکه اون زندادا

 کرد! 
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 حا  باید به حامی زی می گفت؟! 

 
به حامی که دلن واسه ی زنن تنگ شده، زنی که دو هفته ی پین درخواست 

 طبق داد و دیگه حامی رو نمی خواست!
 

یاد ستته هفته ی پین افتاد که بعد از دیدن دادخواستتت طبق دستتت حامی 
عصتتبی شتتد و رفت خونه ی طاهااینا که هرزی از دهنن درمیاد به تیدا بزنه 
ولی با دیدن حال خرابن پشتتیمون شتتده بود و زون دلن نمیخواستتت تیدا 

فته گ ناراحت باشه جریان زطور زنده موندن شو به تیدا گفته بود که تیدا پرذوق
 بود:

 
 زه باحال زنده موندی!(  )
 

 بعدم از زنده موندنن ابراز خوشحالی کرده بود و بهن گفته بود:
 
 داداشی ببخشید که درمورد این موضوع باهات حرف نزدم!(  )
 

و این داداشتتی یعنی تیدا حامین و مثل داداشتتن میدید پس حامینم اون روز 
 واسه ی اولین بار گفت:
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 آبجی(  )
 

شته و تی شد خواهرش و داره تبش می کنه که دیگه هیچ عبقه ای بهن ندا دا 
باشه و تا حدودی موفقم شده ولی حال خراب حامی اجازه نمیداد روش تمرکز 
 کنه واسه ی همین بعضی وقتا از مالکیت حامی نسبت به تیدا ناراحت می شد! 

 
ه حامی کنه ک حامین بی خیال فکر به گذشتتته شتتد و به این فکر کرد که زیکار

 کمی به زندگی امیدوار بشه؟! 
 

کمی فکر کرد تنها زیزی که به ذهنن رستتید این بود که حامی رو ببره تیدارو 
ببینه، ولی زطوری؟! تیدا که از خونه بیرون نمیاد و تنها راهن اینکه برن خونه 

 شون! 
 

 یعنی حامی رو راه میدن؟! 
 

 رو کرد سمت حامی و گفت:
 

 ریم خونه ی طاها اینا؟! حامی ب -حامین 
 

 که حامی پرذوق به حامین نگاه کرد و گفت:
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 آره بریم! -حامی 

ممکنه راهت ندن!( که حامی ستتریخ رفت ستتوییچ  ) حامین خواستتت بگه:
شد،  شکین از خونه خارج  شی م ست ورز شت و با همون  شو بردا شین  ما

بود پشتتت ستتر حامینم که تازه از ستترکار اومده بود و نیازی به آماده شتتدنن ن
 حامی راه افتاد و باهم رفتن پارکینگ و حرکت کردن سمت خونه ی تیدا اینا! 

 
 تو راه حامی همن از حامین می پرسید:

 
 ببین تیپم خوبه؟!( )
 
 قیافه م که با این ریشای بلند زشت نشده؟!(  )

 و در آخر رو کرد سمت حامین و گفت:
 

شامو ک -حامی  سلمونی موها و ری صب بریم  ست ا وتاه کنم و بعدم بریم یه د
 لباس شیک بخریم و بریم خونه شون، ن رت زیه؟! اصب... 

 
حاظ  حامی هم از ل حامین خوب می دونستتتت ا ن  مه داد،  و همینطور ادا
ظاهری هم از لحاظ باطنی خیلی داغونه ولی با فکر به اینکه شاید تیدا با دیدن 

 گفت: حال حامی پشیمون بشه حرف حامی رو قطخ کرد و
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 همه زیزت خوبه و نیازی به این کارا نیست!  -حامین 

 
حامی لبخند زد و حامین فکر کرد زقد بی رحم شتتتده که نمی خواد حامی 

 جلوی عشقن خوب باشه! 
 

شه ولی حامی  صرف ب صدش این بود که تیدا با دیدن حال حامی من سته ق در
بهترین باشتته و حامین دوستتت داره تو هر زمانی و هرحالی که داره از نگاه تیدا 

از اینکه اینو می دونست و به حامی دروغ گفته عصبی بود و خودشو لعنت می 
 کرد ولی تنها راه همینه!

 
شد و  شین پیاده  شین و پارک کرد و از ما سیدن و حامی ما ساعت ر بعد از نیم 

ی که نسبت به حامی داشت از ماشین پیاده شد و به گ*ن*ا*هحامینم با حس 
 کرد و رفت اف اف و زد و بعد از زند ثانیه صدای تیدا بلند شد!  حامی نگاه

 
 کیه؟!  -تیدا 

 
حامی که با شنیدن صدای  تیدا بی قرار تر شده بود، بی اراده ولی پرذوق گفت  
: 

 
 تیدام دلم واست تنگ شده!  -حامی 



wWw.Roman4u.iR  294 

 

 
تیدا که انت ار نداشت حامی اومده باشه با شنیدن صداش ترسید و هینی کشید 

ی سریخ حس ترسن جاشو به حس دلتنگی ای داد که تو این یه ماه امون شو ول
 بریده بود و به خاطر اون نرفته بود دادگاه و اصب دلن نمی خواست بره دادگاه! 

 
ضتتربان قلبن با  رفت و بی اراده درو زد و رفت درو باز کرد و دم در منت ر 

 موند! 
 

 حامی با باز شدن در لبخند زد! 
 

 م میخواد اونو ببینه! تیدا ه
 

ولی با فکر به این ستتوال که ممکنه تیدا اونو به خاطر کارایی کرده ببخشتته؟! 
 لبخندش جمخ شد! 

 
 اگه نبخشتن حق داره ولی ای کاش ببخشتن! 

 
 حامی پشیمون بود از کارایی که با تیدا کرده بود! 
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ستایی که یه روزی  ستاش نگاه می کرد د شید وقتی به د سهعذاب می ک ی  وا
عشقن حکم شبق داشتن، وقتی حرف می زد دردش میومد که زرا اون همه 

 زخم زبون به تیدای پاکن زده بود! 
 

یاد ستتیلی که تیدا بهن زد افتاد و از ذهنن گذشتتت تیدا حق داشتتت منو بزنه 
عذرت  بت اون حرفم ازش م با ید  با یدونم زطوری  ید اون حرفو میزدم نم با ن

 خواهی کنم؟! 
 

و رفت داخل ساختمون و از پله ها با  رفت و خیلی سریخ خودشو  آهی کشید
رستتوند طبقه ی دوم و با دیدن تیدایی که منت ر دم در وایستتاده بود لبخند زد و 
شده، لعنت به من که  شت زقد  غر  دلتنگ به تیداش نگاه کرد، از ذهنن گذ

 همیشه باعث آزارشم! 
 

س نگاش کرد و یه قدم عقب حامی عصتتبی زنگ زد تو موهاش که تیدا پرتر
 رفت، حامی با دیدن عکس العمل تیدا عصبی تر شد و گفت:

 
 تیدام از من نترس، باشه؟!  -حامی 

 
تیدا با اینکه کمی از عصبانیت حامی ترسیده بود لبخندی زد و سرشو به نشونه 
ی مثبت تکون داد که حامی لبخند زد و تیدا محو صتتورت مردش شتتتد و از 
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شت که  شته افکار تیدا ذهنن گذ صدای حامین ر زقد لبخند بهن میاد... با 
 پاره شد! 

 
 سبم آبجی! -حامین 

 
 تیدا و حامی با لبخند به حامین نگاه کردن! 

 
طپن قلب حامین با  رفت ولی نه به خاطر حسی که تقریبا از بین رفته بود  به 

 خاطر اینکه لبخند از روی شادی خواهر و برادرشو دیده بود! 
 
امین داشت به خودش تلقین می کرد که تیدا خواهرشه ولی واقعا تیدارو مثل ح

 خواهرش می دید؟! 
 

 سبم داداشی!  -تیدا 
 

 و از جلوی در کنار رفت و گفت:
 

 بفرمایید داخل!  -تیدا 
 



 297 یپناه یطعم گس ب

ست  ست و خوا شد و تیدا درو ب شد و بعدم حامی وارد خونه  اول حامین وارد 
یدن لباستتای تنگ و بدن نمای تیدا اخم غلی ی بره تو آشتتپزخونه که حامی با د

سوالی  شت و  ست تیدارو آروم گرفت که تیدا برگ ست و د شونین نقن ب رو پی
 نگاش کرد! 

 
 حامی آروم طوری که حامین نشنوه گفت:

 
 برو لباساتو عوض کن اگرم عوض نمیکنی یه زادر بپوش!  -حامی 

 
اداشن رو تیدا خوشحال ولی حامین شنید و نمی دونست زرا از غیرتی شدن د

 شده! 
 

تیدا نگاهی به لباستتاش انداخت و با دیدن لباستتا متوجه حرف حامی شتتد و 
 شرمزده به حامی نگاه کرد و گفت:

 
 باشه!  -تیدا 

 
 و سریخ رفت تو  اتاقن و درشو بست! 
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نار هم  بل ک یه م بدون حرف رفتن تو نشتتیمن و روی  حامینم هم  حامی و 
ستن، یه ده دقیقه ای ش شید راه  ن شد و با یه ببخ شت که تیدا از اتاق خارج  گذ

 افتاد سمت آشپزخونه که حامین گفت:
 

 زیزی نمی خوریم، بیا بشین!  -حامین 
 

 حامی قدردان به حامین نگاه کرد که حامین لبخند زد! 
 

تیدا الکی تعارف کرد و بعدم اومد روی یه مبل تک نفره نشتتستتت که حامین 
 پرسید:

 
 کجاست؟! طاها  -حامین 

 
حامی اخم کرد و عصتتبی به حامین نگاه کرد ولی حامین بی توجه به حامی 

 منت ر به تیدا زشم دوخته بود! 
 

 رفته خرید!  -تیدا 
 

 حامین آهانی گفت و سکوت حاکم شد! 
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 یه پنج دقیقه ای به سکوت گذشت که حامین بی مقدمه گفت :
 

 تیدا زرا می خوای طبق بگیری؟!  -حامین 
 

 تیدا پرید!  رنگ
 

 واقعا زرا می خواست طبق بگیره؟!
 

فقو به خاطر یه حرف؟! درستتته حرف بدی بود ولی یه تنبیه ستتخت کافی بود 
 پس زرا تیدا طبق و انتخاب کرده بود؟! 

 
 کمی فکر کرد و در آخر فقو دوتا کلمه به ذهنن رسید:

 
 طاهاو غرورش! 

 
ست طاه صلی ترین دلیلن این بود که نمی خوا ست بده و بعدم فکر ا ارو از د

 می کرد اگه برگرده پین حامی، غرورش شکسته میشه!
 

 تیدا خواست زیزی بگه که حامی عصبی گفت:
 

 اون هرزقدرم بگه طبق می خواد من طبقن نمی دم!  -حامی 
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 و عصبی به حامین که این سوال مسخره رو پرسیده بود نگاه کرد! 

 
 حامین هم عصبی شد و گفت:

 
 خب تو زرا طبقن نمی دی؟!  -ن حامی

 
شنوه، هم به خاطر خودش که باور کنه  شق حامی به تیدا ب شت از ع ست دا دو
تنها مالک تیدا حامیه و هم به خاطر تیدا که بدونه حامی زقد دوسن داره ولی 

 حامی سکوت کرد! 
 

 حامین عصبی بود، عصبی تر شد و صداشو کمی با  برد و عصبی گفت:
 
 

 اب بده! جو -حامین 
 

 حامی پردرد به حامین نگاه کرد و زیزی نگفت! 
 

 می ترسید حقیقت و بگه و حامین دیگه باهاش کاری نداشته باشه! 
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پس دوباره ستتکوت کرد، حامین وقتی دید حامی جواب نمیده عصتتبانیتن به 
صدای  شد و یقه ی حامی رو گرفت و با  سته از جاش بلند  سید و ناخوا اوج ر

 فت:نسبتا بلندی گ
 

 د جواب بده لعنتی!  -حامین 
 

 حامی پر شک به حامین نگاه کرد، یعنی بهن بگه؟! 
 

 بعدش برخورد حامین باهاش زطوری میشه؟! 
 

همینطور داشتتت به عواقب حرف زدنن فکر می کرد که یه ستتمت صتتورتن 
 سوخت و بعدم صدای جیغ تیدا با صدای داد حامین مخلوط شد!

 
 ی طبقن بدی؟! هان؟! میگم زرا نمی خوا -حامین 

 
 حامی دیگه بریده بود باید می گفت، باید! 

 
 کبفه زنگ زد تو موهاش و با صدای نسبتا بلندی گفت:

 
 زون تیدا تنها کسیه که من دارم! -حامی 
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 حامین متعجب نگاش کرد! 
 

 پس خودش و پدر و مادرشون زی بودن؟! 
 

 عصبی گفت:
 

 ابا و مامان مون زی هستیم؟! ما.... زی داری می گی؟! پس من و ب -حامین 
 

که اشتتکای حامی رو گونه ش جاری شتتد و نزاشتتت حامین بقیه ی حرف شتو 
 بزنه و پربغض گفت:

 
 شما خانواده ای هستید که بهم لطف کردید و بزرگم کردید...  -حامی 

 
 تیدا و حامین متعجب به حامی نگاه کردن! 

 
 ی؟! تیدا به این فکر کرد که این حرف یعنی ز

 
 :و حامین هم یه سوال تو ذهنن به وجود آومد

 
 یعنی ممکنه حامی از یتیم بودنم با خبر باشه؟! 
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 حامی پردرد ادامه داد:

 
شو  -حامی  ستی  سرپر من یه بچه یتیمم که پدر و مادرت بهن لطف کردن و 

 قبول کردن و پدر و مادر منم شدن... 
 

 شوک بدی به تیدا و حامین وارد شد! 
 

 ا ناباورانه به حامی نگاه کرد، یعنی حامی تو پرورشگاه بوده؟! تید
 

 یعنی بچه پرورشگاهیه؟! 
 

 و حامین که شوک زده به حامی نگاه کرد! 
 

 زه شوخی مسخره ای! 
 

 کسی که سرپرستی شو قبول کردن اونه نه حامی ! 
 

 حامین عصبی خندید و گفت:
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سخره ای، اونی که بچه پرور -حامین  شوخی م شگاهیه منم نه تو، خودم زه 
برگه ی قبول سرپرستی رو دیدم من حامین ذاکری ام کسی که پدر و مادرت به 

 فرزندخوندگی قبولن کردن! 
 

 شوک دوم به تیدا وارد شد و این دفعه ناباورانه به حامین نگاه کرد! 
 

 یعنی حامین بچه پرورشگاهیه؟!
 

 حامی شرمزده به حامین نگاه کرد و گفت:
 

وقتی که ماشین تو از ته دره درآوردن و اون جسد سوخته رو به جای تو  -حامی 
خاکن کردیم همه داغون شتتدیم، زهل روز تو حال خودم نبودم تا یه روز بعد 
از زهلم بابا منو کشید کنار و یه برگه بهم داد، یه برگه ی قبول سرپرستی یه پسر 

سم حامین ذاکری، اولن فکر کردم اون حامین تویی شدم زون  به ا صبی  و ع
سم  فکر کردم که بابا فکر کرده با نشتون دادن این تیکه کاغذ میتونه داغ تورو وا

 آسون تر کنه ولی بابا زیزی گفت که دنیارو رو سرم خراب کرد... 
 

حامی نفس عمیقی کشید و زشماشو پردرد بست و حامین و تیدا هم منت ر به 
 حامی زشم دوختن، اما اون زیزی نگفت! 
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 دا پرترس گفت:تی
 

 بابات زی گفت؟!  -تیدا 
 

 آره پرترس اون می ترسید درد عشق شو بشنوه! 
 

 تیدا امیدوار بود حامی اون دردو نکشیده باشه! 
 

 حامی زشماشو باز کرد و پردرد به تیدا نگاه کرد و گفت:
 

بابا گفت دو ستتال بعد از اینکه حامین به دنیا اومده، یه ستتری وستتیله  -حامی 
ی پرورشگاه... خریدن و رفتن که تحویل شون بدن ولی وقتی رفتن اونجا واسه 

سته، درموردش تحقیق  ش شون ن سر و دیدن و بدجوری مهرش به دل  یه نوزاد پ
کردن و متوجه شدن اسمن حامین ذاکریه و پدرش سه ماه قبل از تولدش فوت 

سرپرس شته که  شده و فقو یه عمو دا سر زایمانن فوت   تیشده و مادرش هم 
شو قبول نکرده و بچه رو منتقل کردن پرورشگاه، اونا هم برای قبول سرپرستیم 
شون نمیدن و اونا  سرپرستی مو به شتن  شون بچه دا اقدام کردن ولی زون خود
هم با کلی تبش و اصرار و رو زدن به این و اون سرپرستی مو بعد از شن ماه، 

م پسر خودشون حامین بوده یعنی زمانیکه نه ماهم بود قبول کردن ولی زون اس
شناسنامه ی منو با اسم حامی گرفتن، حامین نمی دونی که اون موقخ زه حالی 

 شدم و دم نزدم! 
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 و اشکاش پر شدت تر رو گونه ش جاری شد! 

 
 اشکای تیدا هم رو گونه ش جاری شد! 

 
 تیدا تو دلن گفت:

 
 بمیرم برات، حتما  خیلی درد کشیدی!(  )
 

 ین بعد از زهارسال خوشحال بود! ولی این وسو حام
 

ست و پدر و مادرش، پدر و مادر واقعی  شگاهی نی شحال بود که بچه پرور خو
 خودشن و دیگه تنها نیست! 

 
حامین تصتتمیم گرفت که بعد از زند ستتال خودشتتو به خانواده ش نشتتون بده 

 ولی به عنوان پسر واقعی شون نه یه بچه پرورشگاهی! 
 

ت بود که حامی زندسال این دردو کشیده و دم نزده و واسه ی تیدا باورش سخ
ها و غرورش از  طا به دوری  با فکر  بازم  حامی، ولی  خواستتتت برگرده پین 

 تصمیمن منصرف شد! 
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دلیل اینکه حامین همیشتته به خاطر حامی فداکاری می کرد لطفی بود که فکر 

 دشن!می کرد پدر و مادر حامی بهن کردن ولی حا  اونا پدر و مادر خو
 

 حا  اینجا یه سوال مطرحه... 
 
 

 آیا حامین دوباره برای حامی فداکاری می کنه؟! 
 

**** 
 

 تیدا:
 

صمیم گرفتم از حامی طبق بگیرم می گذره و تو  سی که ت دوماه از اون روز نح
سه ی اثبات اینکه حامی کتکم  ست طبق دادم و همزمان وا این دو ماه دادخوا

شکایت کردم و در شد زده ازش  شم وقتی حامین متوجه  گیرش بودم، یه ماه پی
که بچه پرورشگاهی نیست رفت کرج و بعد از یه هفته برگشت و می گفت پدر 
و مادرش اجازه نمی دادن برگرده تهران واستتته این یه هفته مونده، یه هفته ی 
پیشم حکم دادگاه و مبنی بر مجرم بودن حامی رو گرفتیم و دو روز پیشم حکم 

 ی پرونده ی طبق کردیم و حکم طبق و گرفتم! و ضمیمه 
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تاد و  پام اف به  یادمه که حامی توی دادگاه، جلوی اون همه آدم، زطور  خوب 
 التماس کرد که طبق نگیرم و زقدر توی اون لح ه درد کشیدم وقتی گفتم:

 
 دیگه همه زی تمومه!()
 

***** 
 

 دانای کل:
 

 دو روز پین بعد گرفتن حکم طبق! 
 

 درحالیکه بغض کرده بود اومد روبروی تیدا وایساد و گفت: حامی
 

 تیدا تورو خدا همین یه بارو کوتاه بیا قول می دم دیگه اذیتت نکنم!  -حامی 
 

تیدا زشتتماشتتو پردرد بستتت و درهمون حال تمام ستتعی شتتو کرد و بی تفاوت 
 گفت:

 
 نمیشه!  -تیدا 
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ش ست از دادگاه خارج ب شو به حامی کرد خوا شت  شو و پ ست  ه که حامی د
 گرفت و پرالتماس گفت:

 
 تیدا یه فرصت دیگه بهم بده، فقو یه فرصت کوتاه، خواهن می کنم!  -حامی 

 
تیدا درحالیکه تو دلن خون گریه می کرد، ظاهری پوزخندی زد و دستتت شتتو 
از تو دست حامی درآورد و یه قدم سمت در برداشت که صدای هین جمعیت 

حامی که روی پاهای تیدا قرار گرفت و باعث شد نفس بلند شد و بعدم دستای 
 تیدا قطخ بشه! 

 
حامی مرد مغرورش جلوی این همه آدم به پاش افتاده و غرور مردونه شو زیرپا 

 گذاشته بود تا نزاره تیدا بره! 
 

شد که حامی درحالیکه گریه می کرد، پربغض  شکای تیدا رو گونه ش جاری  ا
 گفت:

 
منو ببخن، التماستتت می کنم برگرد، به خدا بدون تو  تیدا غلو کردم -حامی 

 نمی تونم، نمی کشم!
 

 کمی مکث کرد و پردرد ادامه داد:
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قول میدم دیگه اذیتت نکنم، دیگه ستترت داد نزنم دیگه دستتتم روت  -حامی 
بلند نشتته، همه ی بدی هایی که در حقت کردم و جبران می کنن فقو بمون، 

 نرو! 
 

 شد! و صدای هق هقن بلند 
 

جمعیتی که تو دادگاه بودن با بهت داشتتتن به حامی نگاه می کردن و خیلیا با 
 خودشون می گفتن:

 
 بیچاره ای کاش دختره برگرده!( )
 

 ولی خیلیای دیگه هم تو دل شون بهن پوزخند می زدن و می گفتن:
 
 حقشه تا اون باشه دست رو ضعیف تر از خودش بلند نکنه!( )
 

 ر بودن که عذاب می کشیدن! این وسو دوتا براد
 

 طاها و حامین! 
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طاها غصتته ی خواهرشتتو می خورد که داشتتت طبق می گرفت و از عشتتقن 
جدا می شد، تو این دوماه پا به پای گریه های شبونه ی خواهرش اشک ریخته 
حا   که  ته بود  باشتتو نگرف با که زرا جلوی  نت کرده بود  بود و خودشتتو لع

 !خواهرش اینطوری درد بکشه
 

و پشتتیمون بود از اینکه بهن گفته بود بین خودش و حامی یکی رو انتخاب 
 کنه! 

 
اما اون یکی برادر دردش خیلی بیشتر از برادر دیگه بود، توی این دوماه برادرش 

 زنده نبود فقو یه مرده ی متحرک بود! 
 

حامی که بعد از دیدن دادخواستتت طبق دیگه حامی نبود و فقو از صتتبح می 
سرپا رفت آ شق غذا می داد تا  سه قا شبم میومد و به زور بهن دو  شگاه و  زمای

با درد د ی  بمونه و بعد از اینکه رفت کرج و برگشتتتت هرشتتتب قبل خواب 
 داداشن می خوابید!

 
شق یعنی حامی نه حامینی که  شق نبوده، عا حامین فهمیده بود که هیچوقت عا

گه ت حا  دی یدارو زده بود،  ید ت حت ق قدر را ید، اون ید نداداشتتن م یدارو ز
 زنداداشی که خواهرشم بود! 
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زقدر درد می کشتتید وقتی که حال خراب حامی رو می دید و هربار که میومد 
یدارو بردن  که ت یادآوری اون روزی  یدا و  حال خراب ت یدن  با د گه  یدا ب به ت
سخت بود که ببینه هم خواهرش و  سن  شد و زقدر وا شیمون می ستان پ بیمار

 ناراحتن! هم برادرش 
 

ا ن هم خیلی واسن سخت بود که ببینه حامی؛ یه دونه داداشن به پای تیدا؛ 
 خواهرش افتاده و التماسن می کنه که بمونه!

 
 تیدا اشکاشو پاک کرد و پاشو از دستای حامی جدا کرد و پربغض گفت:

 
 دیگه همه زی تمومه...  -تیدا 

 
 بزنه یا نه؟! کمی مکث کرد، نمی دونست که باید این حرف و 

 
 ولی با اینکه واسن خیلی دردآور بود باید می گفت، پربغض ادامه داد:

 
 امیدوارم هرجا و با هرکسی که هستی.... -تیدا 

 
 زشماشو پردرد بست! 
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سخت بود زه برسه به اینکه  شه براش  صور اینکه حامی با یکی دیگه با حتی ت
 بکنه! بخواد به زبون بیارتن و واسشون آرزوی خوشبختی 

 
 اشکاش رو گونه ش جاری شد  و پربغض بریده بریده ادامه داد:

 
 خو... خوشبخت... با...شی!  -
 

 و بدون نگاه به حامی رفت! 
 

 رفت و ندید که زطور نفس حامی هم رفت! 
 

 رفت و ندید که زطور حامی رو شکست! 
 

  اش رفت!رفت و ندید که زطور دنیا رو سر یه مرد آوار شد وقتی که همه ی دنی
 

و حامینی که خودشم شکسته شده بود ولی بازم باید تکیه گاه میشد پس حفظ 
 ظاهر کرد و رفت پین برادرشو بلندش کرد و باهم رفتن خونه! 

 
 حا  حامی دیگه گریه نمی کرد فقو با خودش می گفت:

 
 اون فقو مال منه، طبقن نمی دم!  -حامی 
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***** 

 
 زمان حال... 

 
 تیدا:

 
تو محضتترخونه نشتتستتتیم و منت ریم که بعد از عقد اونایی که تو اتاق ا ن 

 عقدن، صیغه ی طبق بین مون جاری بشه! 
 

شاد بودن و می  شتم، همه  ساده بودم کامب به اتاق عقد دید دا جایی که من وای
 خندیدن و بابای عروسم داشت می خندید! 

 
 زد! یاد عقد خودم افتادم، بابام حتی یه لبخند کوزیکم ن

 
 صدای عاقد بلند شد! 

 
 دوشیزه ی محترمه ی مکرمه...  -عاقد 

 
 عقد خودمو به یاد آوردم و اون پوزخند پرتمسخر بابا و حامی! 
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 پردرد زشمامو بستم! 

 
 عاقد برای بار اول وکیل شد و صدای ظریف یه دختر بلند شد! 

 
 عروس رفته گل بچینه!  -دختره 

 
 زرا من نرفتم گل بچینم؟! 

 
 زرا هیچکس نبود که بگه عروس رفته گل بچینه؟! 

 
 یه قطره اشک از گوشه ی زشمم زکید! 

 
 عاقد برای بار دوم وکیل شد و دوباره صدای ظریف اون دختر! 

 
 عروس رفته گبب بیاره!  -دختره 

 
 ولی من نرفتم گبب بیارم! 

 
 حرف حامی تو سرم اکو شد! 
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ب بوی گند کثافت کاریات بوی گب هیچکس تورو نمیفرسته گبب بیاری آخه
 و بد می کنه... 

 
هیچکس تورو نمیفرسته گبب بیاری آخه بوی گند کثافت کاریات بوی گبب 

 و بد می کنه... 
 

هیچکس تورو نمیفرسته گبب بیاری آخه بوی گند کثافت کاریات بوی گبب 
 و بد می کنه... 

 
 نگام می کرد! پردرد به حامی نگاه کردم که اونم شرمنده داشت 

 
اشکام بی اجازه رو گونه م جاری شد که حامی زشماشو پردرد بست و  لعنت 

 به منی گفت و من قلبم درد گرفت! 
 

 حامی نگو، عشقم و لعنت نکن حق نداری لعنتن کنی! 
 

 عاقد برای بار سوم وکیل شد!
 

 و سه باره صدای اون دختر بلند شد! 
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 عروس زیرلف ی می خواد! -دختره 
 

ست عروس  شده رو درآورد و تو د و دومادی که از جیبن یه جعبه ی کادوپیچ 
گذاشتتت و بعدم صتتدای بله گفتن عروس و صتتدای دستتت و ستتوت خانواده 

 هاشون! 
 

یاد زیرلف ی خودم افتادم، حامی دستتتت مو محکم فشتتتار داد که حس کردم 
شد و بعدم اون سم قطخ  شدت درد نف شکنه و از  ستم داره می  ستخونای د  ا

 لبخند خاصن 
 و گفتن:

 
 اینم زیرلف یت حا  بله رو بده!  -حامی 

 
زقدر روز عقدم دردناک بود، اشتتکایی که روی گونه م جاری شتتد و پربغض 

 گفتم:
 
 بله!()
 

 بعد از بله دادنم کسی خوشحال نشد و دست نزد! 
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اشکام پرشدت رو گونه م جاری شد و همچنان پردرد داشتم به حامی نگاه می 
که زشماشو باز کرد، زشماش سرخ بود و شرمندگی رو از تو زشماش  کردم

 می خوندم ولی دیگه خیلی دیر بود خیلی دیر! 
 

 بعد از خوندن صیغه ی عقد، اوناهم رفتن و نوبت ما شد! 
 

 محکم به صندلی زسبیدم که دفتردار صدامون زد:
 

 ! آقای حامی راسخ و خانم تیدا پایدار -دفتردار 
 

م از جام بلند بشم ولی با بلند شدن طاها سخت از جام بلند شدم نمی خواست
و با قدمای لرزون سمت دفتردار رفتم، حامی هم حال بهتری نداشت و رنگن 

 پریده بود، حامی اومد کنارم وایساد که دفتردار گفت:
 

 برید پین حاج آقا!  -دفتردار 
 

سرامونو  سریخ   پایین انداختیم و راهمن و حامی پرترس به هم نگاه کردیم ولی 
 افتادیم سمت اتاق عقد!
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هنوز دو قدم نرفته بودیم که صدای گوشی حامی بلند شد و نفسی که حامی از 
 سرآسودگی کشید! 

 
 حامی گوشی شو جواب داد! 

 
 الو سبم!  -حامی 

 
-...... 

 
 حامی مضطرب گفت:

 
 

 عه محسن تویی؟!! زی شد؟!  -حامی 
 

-......  
 

 شادی برق زد و پرذوق گفت: زشمای حامی از
 

 راست میگی؟ پیداش کردی؟!  -حامی 
 

-......  
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 دمت گرم!  -حامی 

 
-......  

 
 باشه، باشه ا ن میام!  -حامی 

 
سبتا بلندی  صدای ن شت پرذوق نگام کرد و پرذوق با  و تماس و قطخ کرد و برگ

 گفت:
 

 من جز تو کسی رو  ندارم پس طبقت نمیدم!  -حامی 
 

ونی مو ب*و*سید و سریخ از محضرخونه خارج شد و من شوکه سرجام و پیش
 وایساده بودم! 

 
ولی کم کم لبخند رو لبم اومد با اینکه خودم خواستتتم ازش جدا بشتتم ولی تو 
این دوماه متوجه شتتده بودم که بدون حامی نمیتونم و اگه می خواستتتم ازش 

ه دلم نمی خواستتتت طبق بگیرم فقو به خاطر طاها و حفظ غرورم بود وگرن
 ازش طبق بگیرم!
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 به اطرافم نگاه کردم هیچکی نبود، رفتن؟! 
 

شت نگاهم می کرد گرفتم  سنامه ها و عقدنامه رو از دفتردار که با لبخند دا شنا
و سریخ از محضر خارج شدم که نگاهم به طاها و حامین افتاد که با اینکه اخم 

 داشتن ولی انگار خوشحالن! 
 

 رفتم پین شون و رو به حامین گفتم: لبخندی زدم و
 
 این داداش دیوونه ت کجا رفت؟!  -
 

 که حامین لبخند زد و پرشیطنت گفت:
 

 نمی دونم ولی هرجا که رفت واسه ی تو بد نشد! -حامین 
 

و خندید، طاها هم خندید انگار طاها هم دیگه دلن نمی خواستتت ما از هم 
 جدا بشیم! 

 
 زیزی نگفتم که طاها گفت:
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حا  که شتتما طبق نگرفتید حداقل بیاید بریم یه غذایی بخوریم، به  -طاها 
خدا از ستترکار که اومدم خونه یه لیوان آب خوردم و با تیدا اومدیم محضتتر، 

 خیلی گشنمه! 
 

 که حامین تک خنده ای کرد و گفت:
 

به آب خوردی من از مطب اومدم خونه وقتی  -حامین  آی گفتی، حا  تو خو
 ن حامی رو دیدم آبم نخوردم و باهاش اومدم محضر... حال داغو

 
 کمی مکث کرد و ادامه داد:

 
 با ماشین حامی اومدم و ماشینم همراهم نیست!  -حامین 

 
 و م لوم به طاها نگاه کرد که طاها خندید و گفت:

 
 اوکی!  -طاها 

 
و ریموت ماشتتین و زد و حامین رفت ستتوار ماشتتین شتتد و رو صتتندلی کمک 

 نشست!  راننده
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شد و  سوار  ستم طاها اومد  ش صندلی عقب ن شدم و  شین  سوار ما منم رفتم 
 ماشین و روشن کرد و راه افتاد! 

 
شدیم و  شین پیاده  شت و از ما ست فود نگه دا بعد از یه ربخ طاها جلوی یه ف
صوص  سه تا پیتزا مخ ستیم، گارسون اومد و ما  ش شت یه میز ن رفتیم داخل و پ

 سفارش دادیم!
 

شروع به بعد  شنه مون بود  از زند دقیقه هم پیتزا هارو آوردن و ماهم که همه گ
خوردن کردیم، وقتی غذا خوردن مون تموم شتتد از جامون بلند شتتدیم و رفتیم 

 صندوق که بحث بین طاها و حامین با  گرفت، طاها می گفت:
 

 من حساب می کنم!  -طاها 
 

 حامین می گفت:
 

  نه من حساب می کنم! -حامین 
 

 منم که خسیس هیچی نگفتم! 
 



wWw.Roman4u.iR  324 

 

شد و  صه بعد از کلی بحث و تعارف تیکه پاره کردن با خره حامین پیروز  خب
پیتزاهارو حستتاب کرد و از فستتت فود اومدیم بیرون که گوشتتی حامین زنگ 

 خورد!
 

 الو سبم!  -حامین 
 

-......  
 

گاهی -حامین   ؟! زی می گی تو؟! یعنی زی که تیدارو بردارم بیارم آ
 

 زی؟!! 
 

 من کجا برم؟! 
 

-.......  
 

 حامی! حامی با توام قطخ نکن، اه قطخ شد!  -حامین 
 

 من و طاها منت ر نگاش کردیم که حامین شرمزده نگاهم کرد و گفت:
 

 حامی بود گفت:...  -حامین 
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 نفس عمیقی کشید و ادامه داد:

 
گاهی! -حامین   گفت هر طور شده تورو ببرم آ

 
گاهی؟!  مگه زی شده  که باید برم آ

 
 نگران به حامین نگاه کردم که طاها با صدای نسبتا بلندی گفت:

 
 زییییییی؟!  -طاها 

 
 

شو باز کرد و  شین و در سمت ما ست مو گرفت و بی حرف رفت  که حامین د
منم سوار ماشین شدم و حامین درو بست، خودشم سوار ماشین شد که طاها 

 وشن کرد و راه افتاد! هم سوار ماشین شد و ماشین و ر
 

 عصبی گفت:
 

 میریم خونه!  -طاها 
 

گاهی پس گفتم:  ولی من نگران حامی بودم و می خواستم برم آ
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گاهی....  -  نخیر میریم آ
 

 طاها عصبی از تو آینه نگاهم کرد و خواست زیزی بگه که حرصی گفتم:
 
 حرفم نباشه!  -
 

شت به فر صبی یه م مون زد و راه افتاد، بعد از که طاها هم زیزی نگفت ولی ع
گاهی و طاها ماشین و پارک کرد و از ماشین پیاده شدیم!  نیم ساعت رسیدیم آ

 
گاهی!   طاها سمت راستم وایساد و حامین هم سمت زپم و باهم رفتیم داخل آ

 
از محوطه ش گذشتیم و وارد ساختمون شدیم یکم تو راهرو راه رفتیم که حامی 

 مد جلو و دستم و گرفت و گفت:رو دیدم لبخندی زد و او
 

 ی؟! گ*ن*ا*هتیدا یادته بهم می گفتی که باور کنم که بی  -حامی 
 

متعجب نگاش کردم و ستترمو نشتتونه ی مثبت تکون دادم که لبخندش پهن تر 
 شد و گفت:
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 میشه یه بار دیگه بگی؟!  -حامی 
 

 فکر کنم تبدیل به عبمت تعجب شدم که حامی گفت:
 

 ی کنم! خواهن م -حامی 
 

 متعجب گفتم:
 
 م! گ*ن*ا*هباور کن بی  -
 

لبخند حامی عمیق تر شتتد با مهربون ترین لحنی که تا حا  ازش شتتنیده بودم 
 گفت:

 
باورت  -حامی  که  باور کنم  باورت کردم فقو نمی خواستتتم  از همون اولم 

 کردم واسه ی همین بهت سخت می گرفتم، تیدام منو ببخن!
 

 گفتم:لبخند زدم و تو دلم 
 
 خیلی وقته که بخشیدمت!( )
 

 حامی وقتی لبخند مو دید، ادامه داد:
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 ا ن می خوام بگم که باورت کردم و...  -حامی 

 
 و تک خنده ای کرد و ادامه داد:

 
 امیدوارم اینم واست جبران کمی از دردایی باشه که من بهت دادم...  -حامی 

 
 با صدای نسبتا بلندی گفت: و بعد دست مو کشید و زند قدم بردم جلوتر و

 
 خانم پایدار تشریف آوردن!  -حامی 

 
که زندتا خبرنگار که کمی جلوتر وایستتاده بودن برگشتتتن و شتتروع به عکس 
گرفتن کردن و یه زیزایی گفتن و زون همه باهم می گفتن واضتتح نبود که زی 

د بو می گن، بعدم اومدن جلو و یه خبرنگار که فکر کنم مال اخبار ستتاعت... 
 اومد جلو و گفت:

 
 سبم خانم پایدار زارعی هستم خبرنگار اخبار ساعت... ! -خبرنگار 

 
 لبخند زدم و گفتم:
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 خوشبختم!  -
 

 زارعی لبخند زد و گفت:
 

پایدار حا  که بی  -زارعی  ثابت شتتتده زه حستتی گ*ن*ا*هخانم  ی تون 
 دارید؟! 

 
 متعجب نگاش کردم و متعجب گفتم:

 
 ! یم؟گ*ن*ا*هبی  -
 

 که زارعی لبخند زد و گفت:
 

ی تون، امروز اون افرادی که عکستتتای شتتمارو به گ*ن*ا*هبله بی  -زارعی 
حرفه ای ترین و به روز ترین روش ها فتوشتاپ کرده بودن و بعدم پخن شتون 

 کرده بودن، با پیگیری های پلیس و کمک همسرتون دستگیر شدن! 
 

 ناباورانه به زارعی نگاه کردم! 
 

 یم ثابت شده؟! گ*ن*ا*هی یعنی ب
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 م؟! گ*ن*ا*هیعنی دیگه همه میفهمن که بی 
 

اشتتکم رو گونه م جاری شتتد و قدردان به حامی نگاه کردم و تنها جمله ای که 
 تونستم بگم این بود!

 
 باورم نمیشه، حامی ازت ممنونم!  -
 

 و صدای هق هقم بلند شد! 
 

 ی ناراحتم هستم! درسته که ا ن باید خوشحال باشم و خوشحالم ول
 

شد فقو  ست ن شد؟! نه هیچی در ست  ستگیرشون کردن و همه زیز در ا ن د
 یم ثابت شد! گ*ن*ا*هبی 

 
 اگه اونا عکسارو پخن نمی کردن هیچوقت من این همه عذاب نمی کشیدم! 

 
 زقدر سخت بود که هیچکس باورم نکرد حتی خانواده م! 

 
 زقدر مردم تحقیرم کردن! 
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 زدن و گفتن خوب شد که منو واسه ی پسرشون نگرفته بودن!  زقدر بهم طعنه
 

 زقدر مسخره م کردن! 
 

 همونطور داشتم گریه می کردم که یکی از خبرنگارا گفت:
 

 آوردنن!  -خبرنگار 
 

و همه ی خبرنگارا رفتن ستتمت یه پستتر که زشتتم و ابرو قهوه ای و لبا و دماغ 
 بودن!  متناسب و پوست سفید داشت و بهن دستبند زده

 
 زقد زهره ش آشناست! 

 
 کجا دیدمن؟! 

 
 برگشتم که از حامی بپرسم:

 
 این کیه؟!() 

 
 که با دیدن اخمای تو همن پشیمون شدم!  
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ولی با نگاه به حامی جرقه ای تو ذهنم زده شد یادم اومد شهاب، دوست حامی 
 بود! 

 
 همون که ازمون آزماین گرفت! 

 
 ردم! گریه م قطخ شد و متعجب نگاش ک

 
 یعنی اون، عکسارو پخن کرده؟! 

 
 صدای یه خبرنگار بلند شد! 

 
انگیزه ی شتتما از این کار زی بود؟! زرا اون کارارو کردید؟! زرا با  -خبرنگار 

؟! جناب ستترهنگ یوستتفی گفتن که عکس زندتا آبروی یه دختر بازی کردید
، زرا دا شدهدختر دیگه که به همون روش فتوشاپ شده بودن توی خونه تون پی

 اون عکسارو فتوشاپ کردید؟! 
 

که شتتهاب خبرنگارو زد کنار و یکم اومد جلوتر و با فاصتتله روبروم وایستتاد و 
 پرنفرت نگام کرد و گفت:

 
 این دخترو می بینید... -شهاب 
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 و به من اشاره کرد و ادامه داد:
 

 هشت سال پین تعریف شو از دوستام شنیدم که با هیچکس دوست -شهاب 
 نمی شه و یه دوست جاه طلب داشتم اسمن حامی بود این آقا... 

 
 و به حامی اشاره کرد و ادامه داد:

 
بود حامی مجبورم کرد که همراهن برم که به این دختر پیشتتنهاد  -شتتهاب 

دوستتتی بده، باهم رفتیم و اون یه شتتاخه گل رز گرفت و رفت بهن پیشتتنهاد 
 اه شو کشید و رفت! دوستی داد ولی  حتی نگاهشم نکرد و ر

 
 متعجب به حامی نگاه کردم یعنی اون پسر حامی بود؟! 

 
 اون پسر که تا مدت ها بهن فکر می کردم حامی بود؟! 

 
 بعدم به خاطر فراموش کردنن سعی کردم علی رو جایگزینن کنم که نشد! 

 
حامی زقد تغییر کرده، اون موقخ خیلی  غر استخونی بود طوری که احساس 

دی فقو یه پوستتته که روی استتتخون صتتورتشتته ولی ا ن میشتته گفت می کر
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سال پین  شت  شباهت کمی با ه شده  سبتا تپلی داره و همین باعث  صورت ن
 داشته باشه! 

 
 پرذوق رو به حامی گفتم:

 
 اون پسره ی  غر مردنی تو بودی؟!  -
 

 که حامین با صدای بلند خندید و حامی حرصی گفت:
 

 آره!  -حامی 
 

م بگم که تا دو ستتال هر شتتب بهت فکر می کردم که صتتدای حرصتی خواستتت
 شهاب باعث شد زیزی نگم و به شهاب نگاه کنم! 

 
ستگارین  -شهاب  شدم و بعد از اینکه درس مو تموم کردم رفتم خا شقن  عا

شنید بابام رقیب کاریشه بهم جواب رد داد و کلی هم تحقیرم  ولی باباش وقتی 
شن کرد، منم کینه به دل گرفت م هم از تیدا، هم از باباش و هم از خانواده ش، 

شن  سارو فتوشاپ کنم و  صورت حرفه ای عک شید تا یاد گرفتم به  ماه طول ک
ماه هم طول کشتتید که عکستتای مختلفی از خانواده ی تیدا بگیرم و بعدم قرعه 
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انداختم که آبروی کدوم شتتونو ببرم و قرعه به استتم تیدا درومد و عکستتاشتتو به 
 ترین شکل ممکن درست کردم و پخن کردم.... واقعی 

 
 که صدای داد حامی بلند:

 
 خفه شو ب*ی *ش*ر*ف، افتخار می کنی که یه نامردی؟!  -حامی 

 
 و عصبی رفت سمت شهاب که حامین و طاها گرفتنن و نزاشتن بره! 

 
شونو  شون از حامی بهتر نبود، فقو خود ضخ  شونم و شون نگاه کردم خود به

 ودن!کنترل کرده ب
 

 شهاب پوزخند زد و پرنفرت ادامه داد:
 

تو کل عمرم اگه یه کار درستتت انجام داده باشتتم همینه و خیلی هم  -شتتهاب 
کارارو هم من مردم مریم و معین فقو بهم می  مه ی  خار می کنم، ه بهن افت
گفتن تیدا و طاها کجا می رن و من می رفتم ازشتتون عکس می گرفتم، البته 

ه کمکم کرد زون از وقتی پسر همسایه ی تیدا به خاطر تیدا مریم فقو زهار ما
تحقیرش کرده بود از تیدا متنفر شتتده بود و می خواستتت نابودش کنه و باهاش 
دوستتت شتتد بعدم که به خاطر انتقامن با طاها نامزد شتتد، معینم که یکی از 
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دوستتتای طاها بود و دل خوشتتی ازش نداشتتت و کمکم کرد، خوشتتحالم که 
 ی رو خودم انجام دادم خیلی خوشحالم! کارای اصل

 
 با صدای بلند خندید!

 
 باورم نمیشه، یعنی مریم با نقشه با من دوست شده بود؟!.

 
 یعنی نامزدین با طاها هم یه نقشه بود؟! 

 
سریخ به طاها نگاه کردم که پوزخند زده بود و پرتمسخر به شهاب نگاه می کرد 

 و گفت: ولی وقتی متوجه نگاهم شد لبخندی زد
 

من می دونستم که مریم تو پخن اون عکسا نقشی داره ولی زه نقشی  -طاها 
ستم، یه هفته بعد از  سابقت  )ازدواجت علی گفت:رو نمی دون ناراحت نامزد 

نباش اون قبب به من پیشتتنهاد دوستتتی داده بود و من به خاطر تیدا بهن گفتم 
شنیدن حرفای ع ست( بعد از  شون نه، اون دختر خوبی نی لی رفتم دم در خونه 

به مریم بگم ازش متنفرم ول فت:تا  ندی زد و گ یدمن پوزخ کر ف) ی وقتی د
کردی کی آبروی تیدا رو برد؟!( ولی ستتریخ بحث و عوض کرد و هرکاری کردم 
شدم ولی زیزی نگفت و من واقعا ازش  شم درگیر  زیزی نگفت حتی با نامزد

 متنفر شدم! 
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 م که لبخند پرآرامشی بهم زد! ناباورانه به طاها نگاه کرد

 
 با یادآوری حرفای شهاب عصبی به شهاب نگاه کردم! 

 
 یعنی شهاب و مریم و داداشن معین این ببهارو سرمون آوردن؟!

  
 شهاب پوزخند زد و پرتمسخر نگام کرد! 

 
 باورم نمیشه که بهترین دوستم، زنداداشم این ببهارو سرم آورده باشه! 

 
 ربطی به من داره؟!  آخه کار علی زه

 
 اصب زرا معین باهام اون کارو کرد؟! 

 
 من که کب پنج بارم ندیده بودمن! 

 
 شهابم که به خاطر بابام مجازاتم کرد! 

 
 جرم من این وسو زی بود که مجازاتم کردن؟! 
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شد ولی من  صدای فریاد حامی بلند  شد و همزمان  شکام رو گونه م جاری  ا
ک یه می کردم و از خودم می اصتتب متوجه نمی شتتتدم  گه فقو گر ه زی می 

 پرسیدم زرا باهام اون کارارو کردن؟! 
 

 زرا آبرومو بردن؟! 
 

 من که کاری شون نکرده بودم! 
 

نمی دونم زند دقیقه گذشتتتت که یه نفر منو کشتتید تو ب*غ*ل*ش، حامی 
 پربغض گفت:

 
 گریه نکن! -حامی 

 
دلتنگ این صدا و این آغوشی  با شنیدن صداش ضربان قلبم با  رفت، زقدر

 که خیلی کم زشیده بودمن، بودم! 
 

سرم  سیدم برگردم و دوباره اون ببهارو  شیدمن ولی می تر خیلی وقته که بخ
 بیاره ولی با این کارش بهم ثابت کرد که عاشقمه و از کارش پشیمونه! 

 
 دستامو دور کمرش حلقه کردم، پربغض گفتم:
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 ی مو ثابت کردی هم بابت اینکه هستی! گ*ن*ا*همرسی هم بابت اینکه بی  -
 

 ضربان قلب حامی با  رفت و نفسی که حامی از سرآسودگی کشید! 
 

***** 
 

 زهار روز بعد... 
 

 عصبی از جام بلند شدم و گفتم:
 
طاها دستت از سترم بردار نمی خوام ببینم شتون، ا ن باورم کردن ا ن باور  -

 دم می خوره؟! کردن؟! ا ن باورشون به زه در
 

 طاها  پرالتماس گفت:
 

 تورو خدا بیا بریم حال بابا اصب خوب نیست!  -طاها 
 

 اشکام رو گونه م جاری شد! 
 

 نمی خواستم پدر و مادری که باورم نکرده بودن و ببینم! 
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 نمی خواستم امیرطاهایی که باورم نکرد و کتکم زد و ببینم! 

 
 رو به طاها پربغض گفتم:

 
 نمیخوام ببینم شون!  نمیام -
 

 طاها که ناامید شده بود، ناراحت نگام کرد و دلخور گفت:
 

 پس من دیگه میرم، خدافظ!  -طاها 
 
 و بعدم با حامی خداحاف ی کرد و رفت! 

 
 رو زمین نشستم و پاهامو جمخ کردم و سرمو گذاشتم رو پاهام و گریه کردم! 

 
نی رو که مثل یه آشتتغال از زطور روشتتون شتتده بگن می خوان منو ببینن؟! م

 زندگی شون پرت کردن بیرون! 
 

حامی اومد کنارم نشتتستتت و دستتت شتتو دور شتتونه هام حلقه کرد و ستترمو 
 گذاشت رو شونه ش و گفت:
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درسته دلم نمی خواد گریه کنی ولی ا ن بهت نمیگم گریه نکن زون  -حامی 

ماش با وجود غاین دفعه باید گریه کنی تا ستتبک بشتتی و بشتتی همون تیدا که 
 بازم لبخند میزد و بعدش... 

 
 کمی مکث کرد و پر تحکم گفت:

 
 فردا باهم میریم که خانواده تو ببینیم! -
 

شت  ستم اعتراض کنم که انگ شتم و خوا شونه ش بردا سرمو از روی  سریخ 
 اشاره شو گذاشت رو لبم و گفت:

 
 هین! -حامی 

 
 و دوباره سرمو روی شونه ش گذاشت و گفت:

 
 جات اینجاست... -ی حام

 
و همین جمله باعث شتتد که با وجود این همه غم لبخند بزنم که حامی ادامه 

 داد:
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می دونم که دیگه واست مثل قبل نمی شن ولی اونا پشیمونن و سعی  -حامی 
 کن اونارو ببخشی، زطوری منو بخشیدی اونارو هم همونطوری ببخن! 

 
 پربغض گفتم:

 
اونا خانواده ی منن، خیلی وقته که بخشیدم شون مگه میشه نبخشم شون؟!  -

 ولی نمی تونم کارایی که باهام کردن و فراموش کنم! 
 

 حامی منو بیشتر به خودش فشار داد و گفت:
 

شون تا اون موقخ خودتو واسه ی  -حامی  شه، یه هفته ی دیگه میریم میبینیم  با
 دیدن شون آماده کن! 

 
 لبخند زدم! 

 
روز واسم کم نزاشته بود و ا نم که متوجه شد هنوز آمادگی حامی تو این زهار 

 دیدن خانواده مو ندارم بهم اصرار نکرد و گفت هفته ی دیگه میریم ببینیم شون! 
 

 زیرلب طوری که نشنوه گفتم:
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 مرسی که درک می کنی!  -
 

 ولی حامی شنید و پرذوق گفت:
 

 خواهن می کنم خانم کوزولوم!  -حامی 
 

***** 
 

فته فرصتتت حامی تموم شتتد و ما ا ن نزدیکی های خونه ی بابام اینا تو یه ه
 کرجیم و داریم میریم خونه ی بابام اینا! 

 
 خیلی استرس دارم اصب نمی دونم زطوری باهاشون روبرو بشم؟! 

 
شون حرف بزنم ولی به  شده و دلم نمی خواد باها صاف ن شون  هنوز دلم باها

 ! حامی قول دادم و باید برم
 

یه ده دقیقه ای گذشتتت که رستتیدیم، حامی ماشتتین و ستترکوزه پارک کرد و از 
سر در خونه مون  شتن  سیاهی که دا شدیم که نگاهم به پارزه ی  شین پیاده  ما
ست یه متنم  صفر که نی سم داریم؟! نه محرم و  صب می کردن افتاد، یعنی مرا ن

 روش نصب کردن! 
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 می گوییم! ( در گذشت پدر گرامی تان را به شما تسلیت )
 

 دیگه زیزی ندیدم و روی دو زانو محکم خوردم زمین و فقو جیغ کشیدم! 
 

م کرده بود و ستتعی داشتتتت آرومم کنه ولی من فقو جیغ می ب*غ*لحامی 
 کشیدم، باورم نمیشه! 

 
 درگذشت پدر گرامی تان را به شما تسلیت می گوییم یعنی زی؟! 

 
 امکان نداره بابای من زنده ست! 

 
سری که افتاده بود و بلند کردم ولی با دیدن اون متن دوباره از جا شدم و  م بلند 

 محکم خوردم زمین، یعنی بابام مرده؟! 
 

 دیگه نیست؟! 
 

 طاها بهم گفت حالن خوب نیست زرا نیومدم ببینمن؟! 
 

 اشکام رو گونه م جاری شد! 
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 م کرد و گفت:ب*غ*لحامی محکم 
 

 آروم باش تیدا، آروم!  -حامی 
 

 صداش بغض داره! یعنی بابام مرده؟! آره مرده! 
 

 جیغ زدم:
 
 بابا! بابا!  -
 

 جونم دختر بابا!(  )زرا بابام نمیگه:
 

 اشکام پرشدت تر رو گونه م جاری شد! 
 

 نمیدونم زی شد که با تمام توانم به صورتم سیلی می زدم! 
 

 جنون گرفته بودم جیغ می زدم، زار میزدم و خودمو می زدم! 
 
 ه دلم خالی شده بود احساس می کردم دیگه هیچکس و ندارم! ت
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فت ولی من اصتتب متوجه نمی ب*غ*لحامی  یه زیزایی می گ م کرده بود و 
شدم که زی میگه، فقو به اون متن لعنتی فکر می کردم و خودمو میزدم و گریه 

 می کردم! 
 

 جیغ زدم:
 
امام حستتین بهم برش  خدایا من بابامو می خوام! بهم برش گردون تورو به -

 گردون!
 

 لرز گرفته بودم، آره من از نبود بابام می ترسم! 
 

 من می ترسم تو دنیایی باشم که بابام نباشه! 
 

پردرد زار زدم، بابا برگرد پیشم، به خدا نبودت دیگه خیلی واسم زیادیه، نمیتونم 
ه طاقت یگنبودت و تحمل کنم، خدایا اگه بابامو بهم برنمی گردونی منم ببر د

 نبود بابامو ندارم! 
 

 پرالتماس با صدای نسبتا بلندی گفتم:
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بابا بیا ببین تیدا دختر کوزولوت اومده ببینتت، غلو کردم نیومدم پیشت قول  -
 میدم دیگه اذیتت نکنم قول میدم دیگه هرزی گفتی بگم زشم، قول میدم... 

 
د داشتتتت نگاهم می کرد، ستترمو آوردم با  که نگاهم به بابا افتاد که با لبخن

حرفم نصفه موند، بابا نشست رو زمین و دستاشو باز کرد، سریخ از حامی جدا 
شتتدم و خودمو به بابا رستتوندم و خودمو پرت کردم تو ب*غ*ل*ش و پربغض 

 گفتم:
 
 بابایی!  -
 

 بابا هم با صدای گرفته ای گفت:
 
 جان بابایی!  -
 

 م جاری شد!  با فکر به زند لح ه ی پین اشکم رو گونه
 

 پربغض بریده بریده گفتم:
 
 بابا... من... من... فکر... کردم... تو... تو... ُم...مر... -
 

 نتونستم حرف مو ادامه بدم و صدای هق هقم بلند شد! 
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 بابا منو از خودش جدا کرد و گفت:

 
 فکر کردی من مردم؟! هوم؟!  -بابا 

 
 ق هقم اوج گرفت! سرمو به نشونه ی مثبت تکون دادم و صدای ه

 
 بابا اشکامو پاک کرد و دوباره ب*غ*ل*م کرد و گفت:

 
 نترس بابایی حا  که زنده م گریه نکن!  -
 

 محکم بابامو ب*غ*ل کردم و بابامو مو بو کشیدم! 
 

نمی دونم زقدر تو همون حالت بودم که یکی منو از ب*غ*ل بابام جدا کرد و 
 طاها بلند شد! خودش ب*غ*ل*م کرد و بعدم صدای امیر

 
 بسه دیگه نوبت منه! -امیر طاها 

 
دلخور خواستم ازش جدا بشم که محکم تر ب*غ*ل*م کرد و آروم کنار گوشم 

 با صدای گرفته ای گفت :



 349 یپناه یطعم گس ب

 
شت تو خالی می  -امیرطاها  میدونم بد کردم، میدونم بد بودم، میدونم نباید پ

 ببخشیم؟!  کردم، میدونم نباید به پاکیت شک می کردم، ولی میشه
 

 هیچی نگفتم! 
 

 درسته بخشیده بودمن ولی باید تنبیه بشه! 
 

 امیرطاها منو از خودش جدا کرد و پرترس نگام کرد و گفت:
 

 نمیبخشیم؟ !  -امیر طاها 
 

 دستامو گرفت، دستاش خیلی زبر شده بود! 
 

 امیرطاها پربغض گفتم:
 

یدونی تو این زند ماه زه غلو کردم تیدا، تورو خدا منو ببخن، نم -امیر طاها 
ستم؟ زرا  ضیحی نخوا شیدم که زرا ازت تو شتم همن عذاب می ک حالی دا
نزاشتتتم از خودت دفاع کنی؟ تا زند روز پین که تو اخبار خبرش پخن شتتد 
با خودم می گفتم حا   نمی دونی که زه حالی شتتتدم و زیکار کردم همن 
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مامان گفت طاها کجاستتت؟ زیکار میکنه؟ زطوری پیداش کنم؟ ولی وقتی 
 هم تو فیلم بوده با خدا عهد بستم که جبران کنم،  میشه منو ببخشی؟! 

 
 یه قطره ی اشک از گوشه ی زشمن زکید! 

 
بی توجه به حرفی که زده بود دستامو از تو دستای زبرش درآوردم و زیردستاش 
گذاشتتتم و دستتتاشتتو آوردم با  و نگاش کردم زرا این همه نقطه ی ستتیاه و 

 ای نقطه ای رو دستشه؟! زخم
 

 زرا دستاش اینجوری شده؟! 
 

 نگران نگاهن کردم که سرشو انداخت پایین! نگران گفتم:
 
 دستات زرا اینطوری شده؟!  -
 

امیرطاها سرشو آورد با  و پرترس نگاهم کرد ولی سریخ سرشو انداخت پایین 
 و گفت :

 
 زیزی نیست!  -امیرطاها 
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 ه زیزی نیست که با صدای یه زن خشکم زد! خواستم بهن بگم یعنی زی ک
 

 مامانم بود، مامان زهرام! 
 

 تیدا خودتی؟!  -مامان 
 

 سریخ برگشتم سمتن که اومد روبروم و یه سیلی خوابوند بیخ گوشم! 
 

م کرد و ب*غ*لبهت زده نگاش کردم که اشتتکاش رو گونه ش جاری شتتد و 
 گفت:

 
د کرد، داداشتتت باهات بد کرد زرا بابای تیدا( باهات ب) دختر رضتتا  -مامان 

 نیومدی منو ببینی؟! من که بهت زیزی نگفتم! 
 

 و صدای هق هقن بلند شد!
 

مامان تنها کستتی بود که ستتکوت کرده بود و بهم زیزی نمی گفت و همین 
 عذابم می داد! 

 
ه گ*ن*ا*هدوستتت داشتتتم مامانم جلو ی عالم و آدم وایستته و بگه دخترم بی 

 سکوت کرد!  ولی نموند و فقو
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 زقدر دلم واسه ی این آغوش تنگ شده بود! 

 
 دستامو دور کمر مامان حلقه کردم و بو کشیدم! 

 
 اشکام رو گونه م جاری شد! 

 
زقدر این مدت که نبودن ستتخت بود، زقدر درد کشتتیدم، دوستتت داشتتتم 

 بهشون بگم ولی نگفتم و بی صدا اشک ریختم! 
 

دم و گریه می کردم و تو دلم پین مامان نمی دونم زقدر تو ب*غ*ل مامان بو
از خودش و بابا و امیرطاها و حتی طاها گله می کردم که حامی منو از مامان 

 جدا کرد و لبخند ژکوندی تحویل من و مامان داد و گفت:
 

 مادرجون  خانومم و تموم کردید یه ذره شم واسه ی من بزارید!  -حامی 
 

 که گریه م قطخ شد و لبخند زدم. 
 

 حامی ریز خندید، که مامان بی توجه به حرفن با دقت نگاش کرد و گفت:
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 تو شوهر تیدایی؟!  -مامان 
 

 حامی لبخند خجالت زده ای زد و گفت:
 

 بله!  -حامی 
 

مامان یه بار دیگه نگاهن کرد و یه لح ه بهم نگاه کرد که نمی دونم زی شتتد 
شد و یکی خوابوند بیخ گوش حامی که حامی صبی  بهت زده نگاش کرد  که ع

 و همزمان من هین بلندی کشیدم و معترض گفتم:
 
 مامان!  -
 

 مامان عصبی نگام کرد و گفت:
 

فکر کردی خبر ندارم که زه ببهایی ستترت آورده؟ فکر کردی نمی  -مامان 
 دونم زطوری کتکت زده؟ فکر کردی... 

 
 نمی دونم زی شد که تلخ شدم و پرغیض گفتم:

 
 اشه از کار شماها... هرکاری کرده ب -
 



wWw.Roman4u.iR  354 

 

 به مامان و بابا و امیرطاها اشاره کردم و ادامه دادم: 
 
بدتر نیستتت، شتتما باورم نکردید و مثل یه آشتتغال از زندگی تون پرتم کردید  -

بیرون، ولی حامی با تمام بدی هاش باز تو زمانی که خانواده م ولم کرده بودن 
م حقیرم کنن درمورد اذیتاشم باید بگتکیه گاهم شد و پناهم داد و نزاشت بقیه ت

 که... که...
 

 سخت بود که بگم ولی باید می گفتم، پربغض ادامه دادم:
 
اون حق داشت که اذیتم کنه زون من یه دختر... یه دختر خ*ر*ا*ب بودم که  -

وارد زندگین شتتدم و باعث شتتدم خانواده ش طردش کنن و زند وقت پین 
دوستم داشته و اون عکسا تمام آرزوهاشو  متوجه شدم که هشت سال بوده که

 نابود کرده، پس بهن حق میدم که اون موقخ اذیتم می کرد! 
 

به بابا و مامان و امیرطاها نگاه کردم که غمزده و شرمزده داشتن نگام می کردن، 
 نگاه کردم و سرمو انداختم پایین! 

 
 نمی خواستن اینو بهشون بگم نمی خواستم! 

 
 گوشه ی زشمم زکید که کشیده شدم تو یه آغوش امن!  یه قطره اشک از
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 خیلی خوبه که حامی هست! 

 
 حامی با صدای گرفته ای گفت:

 
بودی و من حق نداشتم اذیتت کنم، حا  که فکر می  گ*ن*ا*هتو بی  -حامی 

شق بودم باور می  شقت نبودم زون اگه عا کنم اون موقخ که اذیتت می کردم عا
و اذیتت نمی کردم ولی باورت نکردم و عذابت دادم،  یگ*ن*ا*هکردم که بی 

 ببخن که دیر عاشقت شدم خانومم، ببخشم تیدام!
 

 درحالیکه بغض داشتم لبخند زدم و با صدای گرفته ای گفتم:
 
 خیلی وقته که بخشیدمت!  -
 

 حامی لبخند زد و زیزی نگفت که مامان شرمزده گفت:
 

 بریم خونه!زرا تو کوزه وایسادید بیاید  -مامان 
 

با یادآوری اون پارزه ی سیاه رو سردر خونه مون خواستم بپرسم که اون پارزه 
ی ستتیاه و اون متن روش زی بودن و همزمان به خونه مون نگاه کردم که دیدم 
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پارزه نیستتت، نگاهی به اطرافم انداختم که دیدم دارن پارزه رو، رو ستتردر 
 تباه نصبن کرده بودن! خونه ی علی اینا نصبن میکنن، فکر کنم اش

 
سوزه  سه ی هم بازی بچگیام می سخته! دلم وا سن  بیچاره علی حتما خیلی وا

 خدا بهن صبر بده! 
 

مامان پرترس داشتتتت نگام می کرد که لبخند زدم و اونم لبخند زد، از آغوش 
شدم که  شت نفر  سمتن که متوجه هفت ه ستم برم  حامی بیرون اومدم و خوا

اده بودن و تماشا می کردن علی هم جزو شون بود و معلوم با فاصله از ما وایس
بود خیلی ناراحته، داشتتت شتترمزده نگام می کرد که تلخندی زدم و از همون 

 فاصله گفتم:
 
 تسلیت میگم، غم آخرتون باشه!  -
 

 و علی هم تلخندی زد و زیزی نگفت!
 

ن ورمون میچرخیدبا حامی رفتیم تو خونه و مامان و بابا و امیرطاها مثل پروانه د
شتن اینو وقتی که با حامی حرف میزدم و اخم می  شکل دا ولی یکم با حامی م
 کردن فهمیدم، دو ساعتی گذشت که طاها هم اومد و شادی مون تکمیل شد! 
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اون روز قرار شد که تا یه ماه دیگه حامی عروسی بگیره و من مخالف بودم، من 
جشن عروسی مسخره میومد ولی  خیلی وقت بود که پین حامی بودم به ن رم

 وقتی ن رمو گفتم، حامی پیشونی مو ب*و*س*ی*د و گفت:
 

شی و قراره یه عاقد بیاد و  -حامی  شته با سی رو دا سرت عرو دلم نمی خواد ح
باره صتتیغه ی عقد و بخونه ولی این دفعه با اینکه صتتوریه، هم میری گل  دو

یاری و هم زیرلف ی می گیری و  این میشتتته جبران روز میچینی، هم گبب م
 عقدمون و امیدوارم اون روزو فراموش کنی! 

 
سرتی  ست ح شکر کردم از مردی که دلن نمی خوا و من لبخند زدم و تو دلم ت
به دلم بمونه و اینکه داشتتت تمام بدی هایی که در حقم کرده بود و جبران می 

 کرد! 
 

ر کردن که بمونیم بعد از شتتام هر زقدر بابا و مامان و طاها و امیرطاها اصتترا
 نموندیم و رفتیم خونه ی حامی اینا یعنی خونه ی مامان و باباش! 

 
تو راه استرس داشتم ولی وقتی که رسیدیم و خانواده ش جلوی پامون گوسفند 

 سر بریدن و اونقدر خوب رفتار کردن دیگه استرس نداشتم و خوشحال شدم! 
 

ردن و من و حامی هم به خانواده ی حامی کلی از من و حامی عذرخواهی ک
 خاطر اینکه بدون اجازه ی اونا ازدواج کرده بودیم ازشون عذرخواهی کردیم! 
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راستن ا ن که فکر می کنم خانواده ی حامی حق داشتن که اونطوری باهامون 
پدر و  گه از  تار کردن دی هام رف با خانواده ی خودم اونطوری  تار کنن، وقتی  رف

شتن، فکر می کردن من اون مادر حامی زه انت اری می ر فت؟! اوناهم حق دا
کارارو کردم و پسرشونو گول زدم و باهاش ازدواج کردم و پسرشون با ازدواج با 

 من خودشو بدبخت کرده! 
 

شتم به پدر و مادر حامی بگم پدر خونده و مادر خونده ش زون از  ست ندا دو
 ن ر من اونا واقعا پدر و مادرش بودن! 

 
عارفه با اقوام حامی از جمله:عمه ی حامی عمه فاطمه که اون شتتب بعد از م

سر دوقلو هم به  شده بود و یه دختر و پ سال پین فوت  صادق دو سرش آقا  هم
ساله میزدن و تک عموی حامی فرزام که یه  ست  شت که بی سارا دا سینا و  سم  ا
پستتر شتتوخ طبخ بود و فکر کنم دو ستتالی از حامی کوزیک تر بود و درمورد 

دری و مادرین هم متوجه شتتدم که پدربزرگ پدرین ستته ستتال پین والدین پ
فوت شتتده و مادربزرگ پدریشتتم از غصتته دق میکنه و می میره، پدربزرگ و 
سالن بوده فوت می کنن و مامانن تک  سه  شم وقتی مامانن  مادربزرگ مادر
فرزند بوده و خواهر و برادری نداره، اینا زیزایی بود که روز اول متوجه شتتتدم 

 کنم اطبعات خوبی بود! فکر
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حامی درمورد تصمیمن واسه ی عروسی گفت و خانواده ش استقبال کردن و 
تا آخر شتتتب همه درمورد عروستتی ما حرف می زدن و ن ر می دادن،  دیگه 
سه زهار بار بهن تیکه انداخت  حامینم پرذوق ن ر میدادطوری که عمو فرزام 

ب به حرفای عمو فرزام توجه ولی اون خوشحال بود که عروسی داداششه و اص
نمی کرد خبصتته اونقدر درمورد عروستتی من و حامی حرف زدیم که خستتته 
شدیم و بعدم خانواده ی عمه فاطمه خداحاف ی کردن و رفتن، عمو فرزامم که 
انگار اینجا زندگی می کرد رفت توی یه اتاق و من و حامی هم بعد از شتتتب 

هنم بس شیک و با سلیقه زیده شده بود د بخیر گفتن رفتیم تو اتاق حامی که از
 باز موند! 

 
سورمه ای بود و  شکی با روتختی  شه ی اتاق یه تخت م سورمه ای گو دیوارای 
شته  شنگ کنار هم گذا شکی که خیلی ق روبروش یه کمد لباس و میز تحریر م
شتتده بودن و اما زیبایی اصتتلی اتاق به خاطر پنجره ی بزرگی بود که پرده های 

 سورمه ای مشکی داشت و زیبایی اتاق و زند برابر می کرد! سلطنتی 
 

 پرذوق به حامی که با لبخند داشت نگاهم می کرد نگاه کردم و گفتم:
 
 اینجا زقدر قشنگه!  -
 

 که لبخند حامی پهن تر شد و اومد کنارم وایساد و کنار گوشم گفت:
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 نه به اندازه ی تو!  -حامی 
 

 ی بلند خندید و از اتاق رفت بیرون! خجالت کشیدم که حامی با صدا
 

 زرا رفت؟! 
 

زند دقیقه ای گذشتتت و من ببتکلیف وستتو اتاق حامی وایستتاده بودم که در 
شک و  رو زمین پهن  شک و بالن اومد تو اتاق و ت شد و حامی با یه ت اتاق باز 
کرد و بالن و هم گذاشتتت و از توی کمدش یه پتوی مستتافرتی درآورد و رو 

 شد و پتورو رو خودش کشید و گفت:تشک دراز 
 

 تو رو تخت بخواب، منم رو زمین میخوابم! -حامی 
 

 خواستم اعتراض کنم که با تحکم گفت:
 

 حرفم نباشه!  -حامی 
 

حرصتتم گرفت ولی زیزی نگفتم و رفتم رو تخت دراز شتتدم اون شتتب خیلی 
م ستتخت خوابم برد و زون حامی رو زمین خوابیده بود و عذاب وجدان داشتتت

 نمیتونستم بخوابم ولی با خره خوابم برد! 
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***** 

 
از اون روز یک ماه میگذره و تو این یه ماه دادگاه شهاب و مریم و معین تشکیل 
شد و حکم شون صادر شد، شهاب پنج سال حبس و زهل میلیون جریمه ی 
نقدی البته برای پرونده ی من دوسال حبس و زهل میلیون بود ولی سه سال به 

ست پخن خاط شون کرده بود و میخوا شاپ  شن تا عکس دخترایی که فتو ر 
شون کنه به مجازاتن اضافه شد، مریم یک سال حبس و پنج میلیون جریمه ی 

 نقدی و معینم شن ماه حبس و دو میلیون جریمه ی نقدی. 
 

تو این یه ماه منه حواس پرت با خره از حامی پرستتیدم زندستتالشتته و متوجه 
 زهار سالشه دقیقا ده سال از من بزرگتر بود! شدم حامی سی و 

 
 تو این یه ماه دیگه از خانواده م دلگیر نیستم و مثل قبل باهاشون رفتار می کنم! 

 
تو این یه ماه همن درگیر خریدای عروسی و جهیزیه ای بودم که حامی به زور 

باره حامی انتقالی گرفت واستتته ی کرج و ا  ونقبول کرد خانواده م بخرن و دو
خونه رو فروخت و  یه خونه تو کرج خرید و دو روز پیشتتم که جهیزیه ی من و 

 باهم توش زیدیم! 
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امروز وقتی حامی اومد آرایشتتگاه دنبالم، اصتتب مثل این رمانا نشتتد که من از 
با نگاه مون همدیگه رو  بایی من، فقو  بایی اون خشتتکم بزنه و اونم از زی زی

شد و ا نم  قورت دادیم و بعدم اومدیم باغی سی برگزار می شن عرو که توش ج
که سرسفره ی عقد نشستیم و مت ریم عاقد بیاد، درسته که عقد واقعی نیست و 
ما قبب عقد کردیم ولی من اینو عقد اصتتلیم می دونم و میخوام اون روز عقدو 

 فراموش کنم! 
 

 عاقد اومد و دفتردارشم همراهن بود، زرا؟! 
 

 سند بهم داد و به یه جایی اشاره کرد و گفت:اول دفتردارش اومد و یه 
 

 اینجارو امضا کنید!  -دفتردار 
 

منم که تو شوک بودم امضا کردم بعدم دوتا سند دیگه هم بهم داد که امضا کنم 
 منم امضاکردم و یه سند دیگه هم بهم داد و گفت:

 
 اینم زیرلف ی تون!  -دفتر دار 

 
 بعدم سندو امضا کردم! و من که متعجب به حامی نگاه کردم و 
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 و عاقد شروع کرد! 
 

 دوشیزه ی محترمه ی مکرمه...  -عاقد 
 

به حامی نگاه کردم که شرمزده داشت نگاهم می کرد دست شو گرفتم و لبخند 
 زدم که اونم لبخند پرذوقی زد و دوتامون به عاقد نگاه کردیم! 

 
دهید که با مهریه ی یک ستترکار خانم تیدا پایدار آیا به بنده وکالت می  -عاقد 

سکه  شاه داماد و زهارده  شمعدان و نیمی از اموال  جلد کبم الله مجید آینه و 
ی تمام بهار آزادی به عقد دائم و همیشگی جناب آقای حامی راسخ دربیاورم، 

 آیا وکیلم؟! 
 

 که حامی دست مو فشرد و گفت:
 

 عروس رفته گل بچینه!  -حامی 
 

که از خ یت بود  عدم جمع نده منفجر شتتتد ولی من ذوق کردم، خوب می ب
 دونستم این کارش به زه معنیه و همین باعث شد لبخند پر ذوقی بزنم و بگم:

 
 ممنون! -
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 حامی هم آروم گفت:
 

 وظیفمه نیازی به تشکر نیست !  -حامی 
 

 برای بار دوم عرض می کنم دوشیزه ی محترمه ی مکرمه...  -عاقد 
 

ست حامی که شده بود و محکم گرفتم که اونم لبخند زد و  لبخند زدم و د شل 
 دست مو محکم گرفت! 

 
سرکار خانم تیدا پایدار آیا به بنده وکالت می دهید که با مهریه ی معلوم  -عاقد 

 شمارا به عقد دائم و همیشگی جناب آقای حامی راسخ دربیاورم، آیا وکیلم؟! 
 

 و باز حامی دست مو محکم فشار داد و گفت:
 

 عروس رفته گبب بیاره!  -حامی 
 

ند  حامی و اون لبخ به  قدردانم  گاه  بار ن یت و این  نده ی جمع باره خ و دو
 قشنگن! 

 
 برای بار سوم عرض می کنم دوشیزه ی محترمه ی مکرمه...  -عاقد 
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 و من و حامی که محکم دست همدیگه رو گرفتیم و لبخند زدیم! 

 
ده وکالت می دهید که با مهریه ی معلوم سرکار خانم تیدا پایدار آیا به بن -عاقد 

 شمارا به عقد دائم و همیشگی جناب آقای حامی راسخ دربیاورم، آیا وکیلم؟! 
 

 این بار صدای حامی بلند نشد و حامین و طاها باهم گفتن:
 

 عروس زیرلف ی می خواد!  -حامین و طاها 
 

صل ست کرد تو جیبن و یه کلید که به یه پاپیون و یبن بود از ج و حامی که د
 درآورد و گذاشت تو دستم و گفت:

 
 ببخن که نتونستم زیزی در حد تو پیدا کنم!  -حامی 

 
 و منی که لبخند زدم و خواستم زیزی بگم که حامین گفت:

 
 بله رو بده دیگه!  -حامین 

 
 لبخندم پهن تر شد و گفتم:

 



wWw.Roman4u.iR  366 

 

رم و سه تا داداشم با توکل به خدا و با اجازه ی پدر و مادرم و پدر و مادر همس -
 بله! 

 
 صدای دست و سوت و هلهله ی جمعیت بلند شد! 

 
صیغه ی عقد و برای  سید و اونم بله رو داد و عاقد  و بعدم که عاقد از حامی پر
بار دوم بین مون جاری کرد و رفت ولی دفتردارش موند و اون زهارتا ستتندو به 

 حامی داد و گفت:
 

 مبارک باشه!  -دفتر دار 
 

 رو به من گفت:بعدم 
 

 مبارک باشه!  -دفتردار 
 

 و منت ر جواب ما نموند و رفت! 
 

حامی دوباره دستتت شتتو کرد تو جیبین و یه جعبه ی شتتیشتته ای که توش ده 
 پونزده تا سکه بود و گذاشت رو سند و بهم دادشون و گفت:
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 اینم مهریه و زیرلف ی تون بانو! -حامی 
 

شده بودم و بهت زد شوکه  شتم نگاهن می کردم که حامین اومد و منی که  ه دا
 و سندارو از حامی گرفت و گفت:

 
 تا این...  -حامین 

 
و به من اشتتاره کرد که حامی اخم وحشتتتناکی کرد و خواستتت زیزی بگه که 

 حامین نزاشت و ادامه داد:
 

 از شوک درمیاد من ببینم مهریه و زیرلف ین زیه؟!  -حامین 
 

 سکه هارو شمرد و گفت:
 

 زهارده تا سکه...  -ین حام
 

 یکی از سندارو باز کرد و ادامه داد:
 

 سه دونگ خونه ش...  -حامین 
 

 و یه سند دیگه رو باز کرد کمی تعجب کرد و گفت :
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سمند  -حامین  سه ی این یه  شده، پس وا سم تیدا  صفرش که به ا شین  سند ما

 دیگه هم خریدی؟! 
 

امین ستتند آخرو که فکر کنم حامی ستترشتتو به نشتتونه ی مثبت تکون داد و ح
 زیرلف یم بود و برداشت و گفت:

 
 و حا  زیرلف ی!  -حامین 

 
 و سندو باز کرد و زند ثانیه گذشت که شگفت زده به حامی نگاه کرد و گفت:

 
 اون باغچه رو خریدی؟!  -حامین 

 
 که حامی لبخند زد و زیزی نگفت، که حامین گفت:

 
سند یه باغچ -حامین  شهر کرجه تاکید زیر لف یتم  صد و پنجاه متری تو  ه ی 

 میکنم تو شهر کرج نه هومه ی شهر کرج که پر از گبی رز و محمدی و یاسه! 
 

 با این حرف حامین از شوک خارج شدم و پر ذوق به حامی نگاه کردم و گفتم:
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 مرسی!  -
 

 که حامی لبخند زد و گفت :
 

 وظیفه بود!  -حامی 
 

دهنم و من شیرین ترین عسل زندگی مو خوردم اون روز حامی عسل گذاشت 
و  منم عستتل گذاشتتتم دهن حامی و بعدم مثل همه ی عروستتیا گذشتتت فقو 
فرقن این بود که طاها قورمه ستتبزی که بهم قول داده بود واستته شتتام عروس 

 واسم بپزه رو آورد و گفت:
 

 دیدی به قولم عمل کردم تو زی؟!  -طاها 
 

 منم لبخند زدم و گفتم:
 
 خیلی وقته به قولم عمل کردم!  -
 

 و بی توجه به نگاه بهت زده ی طاها به حامی نگاه کردم! 
 

شت و منو به حامی  ست حامی گذا ست منو تو د شبم بعد از اینکه بابام د آخر 
ستتپرد و بدون هیچ گریه ای باهاشتتون خداحاف ی کردم و منو حامی رفتیم تو 
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بود البته یه مقداری هم ازش خونه ی ویبیی دویستتت متری که حامی خریده 
 قسو بندی شده بود و از حقوق حامی کسر میشد! 

 
 و اون شب بود که من با عشق به همسرم از دنیای دخترونه م خداحاف ی کردم! 

 
***** 

 
 دو سال بعد... 

 
ا ن دو ساله که از عروسی من و حامی می گذره و تو این دو سال طاها با سایه 

واج کرد و امیرطاها هم سه ماه پین با یکی از همکاراش دختر همسایه مون ازد
که مثل خودش مهندس کامپیوتر بود نامزد کرد و فقو حامینه که هنوزم اندرخم 
یه کوزه ست و من تو این دوسال اونقدر با حامی خوشبختم که اگه بگم کسی 
سامیار به  سر گل مون آقا  شد که پ شبختی مون وقتی تکمیل  باور نمیکنه و خو

 دنیا اومد و ا ن شن ماه و یک روزشه و دیروز اول گفت:
 
 (ماما)
 

 و بعد از دو ساعتم گفت:
 



 371 یپناه یطعم گس ب

 (بابا)
 

و امروزم به مناسبت حرف زدن آقا سامیار جشن گرفتیم و همه اومدن جز عمو 
 حامین که منت ریم بیاد و جشن و شروع کنیم! 

 
 دانای کل:

 
 کر کرد که خیلی دیر شده! حامین با عجله از مطبن خارج شد و با خودش ف

 
ستتریخ رفت پارکینگ و ستتوار ماشتتین شتتد و با ستترعت هرزه تمام تر راه افتاد 

 سمت خونه ی حامی اینا! 
 

 ناسبمتی امروز جشن عزیز دل عمو سامیاره و نباید دیر برسه! 
 

 دخترک تنها و بی هدف توی خیابونا قدم میزد و با خودش می گفت:
 
 (م، نمی تونم!من نمیتونم قبول کن)  
 

 که با دیدن ماشینی که پرسرعت داشت میومد تصمیم شو گرفت و... 
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حامین دوتا کوزه با خونه ی حامی اینا فاصتتله داشتتت که یه نفر پرید جلوی 
سرعتن زیاد بود با وجود اینکه ترمز کرد ولی با اون  شو حامین هم که  شین ما

 صورت خونی دخترک شخت تصادف کرد و سریخ از ماشین پیاده شد و وقتی
 رو دید که بی هوش شده بود، پرترس گفت:

 
 یا ابالفضل!  -حامین 

 
 ادامه دارد... 

 
 فائزه بهشتی راد

 
 دقیقه ی بامداد  ۳:۱2ساعت  ۱۳۹۵/۰۷/۱۸پایان نگارش یکشنبه 

 
 دقیقه ی بامداد ۳:۰۳ساعت  ۱۳۹۵/۰۷/۳۰پایان تایپ 

 
 

شتی راد سنده ی رمان  سبم به ستم نوی ، خب جلد اول م گس بی پناهیطعه
تموم شد بابت تمام کم و کاستی هایی که رمانم داره  طعم گس بی پناهیرمان 

سایت قرار می گیره،  شن ماه دیگه روی  شید. جلد دوم رمان تا پنج یا  منو ببخ
 اسمن هم هست:
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 . (زندگی حامین) 2طعم گس بی پناهی 
به  مترین دردیه که یه دخترهمونطور که توی پیشتتگفتار رمانم گفتم رمان من ک

 خاطر یه قضاوت نادرست می کشه و بهترین و نایاب ترین حالت ممکنه! 
سری مثل  توی زنین مواردی وقتی خانواده ها دختری مثل تیدارو طرد میکنن پ
شه و باهاش ازدواج کنه، توی زنین مواردی دختر،  شتن ب ست که پ حامی نی

 ه ببهایی  سرش بیاد. دختر فراری میشه و دیگه معلوم نیست ز
شونو طرد نمی کنن و مجبورش می کنن با یه نفر  ضی وقتاهم خانواده دختر بع
صطبح معمول  شون ازدواج کنه و دختر به ا سال پدر یا پدربزرگ  سن و  هم 

 مون بدبخت میشه. 
و بعضی وقتا هم دختر تاب حرفا و طعنه های مردم و نمیاره و خودکشی میکنه 

از اعضتتای خانواده ش به خاطر تعصتتب بی جاش دخترو  یا حتی ممکنه یکی
شونو  شن و خود شته با شایدم برادر یا پدرش تاب بی آبرویی رو ندا شه یا  بک

 بکشن. 
 کار ندونیم... گ*ن*ا*هپس بیاید به استناد زندتا عکس یه نفرو 

 زود قضاوت نکنیم... 
 تهمت نزنیم... 

 بابت نوشتن این رمان عزیز راد یفائزه بهشتبا تشکر از  
 زیبا


