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 مقدمه
 یباسمه تعال

 
به اسم آذر که  یدختر ینوشته شده...درباره  یواقع یرمان براساس زندگ نیا

و مهره  شهیکه پدرش در گذشته در حق خواهرش انجام داده م یاشتباه یقربان
 یدرنابود یکه سع شهیم یانتقام سخت خواهر زاده پدرش ،او عاشق پسر یباز

 ینبوده،و با پسر  شیب چهیباز کیکه  شهیراه متوجه م ونیم یخانواده اش داره.ول
اه م کیدونه،یخودش م لیو اونو عزرائ دهیترسیازش م یکه از کوچک کنهینامزد م

 یکوهستان ری...که داخل مسادیم شیپ یسفر خانوادگ کیو گذرهیم شیاز نامزد
 ادیکه خوشتون ب دوارمی..........امشهیم دیناپد....وآذر  دهیتصادف رخ م

 
 کمی درباره نویسنده بدانید

 
 رومندی:طاهره نلینام وفام

 ایمستعار:تات اسم
 )داراب(رازی:شساکن
 ۱۳۷2/۱۰/2۰:متولد
 ....پیپنج تا هست دوتاش کامل و سه تا در حال تا میرمانها تعداد

 
 
 

 



wWw.Roman4u.iR  6 

 

 
 
 
 
 

 زندگی آذر                
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 7 زندگی آذر

 زندگی آذر
 یباسمه تعال

 
درحال سر کشیدن بطری اب بودم،  که صدای مامانم امدگفت: دختر مگه 

صدباربهت نگفتم اینجوری اب سرنکش..!؟ تو اصال این موقع صبح کجارفته 
بودی!؟؟ بطری اب گذاشتم تو یخچال..گفتم:مادر من چرااین همه حرص 

سر کوچه کمی قدم زدم  میخوری قربون اون چشات بشم، رفته بودم پارک
..دوتا نون بربری هم گرفتم بفرماید اینم نون تازه....هنوز داشتم برای مامانم 

توضیح میدادم که بابام وارد اشپزخونه شد گفت: سالم قندعسلم خوبی 
دخترم،باز سحر خیز شدی این خونه رو باشیطونیات به صدا دراوردی!؟؟...  

*سه ای بر پیشانیم زد منم گونه اش همین جور که صندلی عقب میکشید ب*و
ب*و*سیدم نشست روی صندلی.. که صدام در امد گفتم: بابا جونم صبحت 

بخیر.. شماها مگه نمیدونستید از امروزبه بعد با زهرا میریم کتابخانه واسه 
کنکور درس بخونیم!!؟.مامانم که درحال چای ریختن بودگفت: اذر 

وباره کنکور شرکت کنی!؟.منم صندلی میدونم..ولی دخترم مطمنی میخوای د
عقب کشیدم نشستم گفتم: اره مامان این دفعه را حتما موفق میشم بابام یه 
دونه لقمه نون پنیر داد دستم گفت بخور عشق بابا میدونم که موفق میشی 
....بالخره صبحونه ام تموم کردم بابام که رفت سرکار.مامان درحال جمع 

رد نکنه ای گفتم رفتم سمت اتاقم تا وسایلم کردن میز بود...یک دست د
کتابخونه ..هنوز پام به پله دوم نرسیده بود که مامانم صدام زد گفت: بردارم برم
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تنقالت یادت نره همراه خودت ببری که یکوقت اونجا ضعف نکنی!؟ 
..چشمی گفتم رفتم سمت اتاقم .البته فقط اسمش اتاق بود اخه همه چیز 

کلی از لباسام ریخته بودم روی تخت،همیشه همینجور درهم نامرتب بود. 
بودم بیخیال شدم ..رفتم سمت کمد لباسی یک مانتو ابی نفتی با یک شلوار 
جین مشکی مقعنه مشکی ام برداشتم پوشیدم .جلوی اینه ایستادم به خودم 

نگاه کردم.یک دختر بیست ساله ی قد بلندم که اندام ظریف ریزه.. با صورت 
 سفید توپر،که از اجزای صورتم چشمامهای توسی تو دید بود کمی کشیده

 ...از دید زدن خودم دست کشیدم موهای بلندمو محکم باالی سرم بستم، 
داشتم با مقنعه ام ور میرفتم که صدای موبایلم در امد ..اه لعنتی تند تند  

مقعنه درست کردم کیف وسایل برداشتم.. گوشی وصل کردم ک صدای جیغ 
هرا تو گوشم پیچید ....گفتم:الو سالم..نذاشت حرف بزنم گفت: جیغی ز

سالم زهرمار تو کجایی؟؟که من یک ساعت سرکوچه منتظرتم . گوشی دوباره 
گذاشتم کنار گوشم گفتم: واای زهرا امدماا گوشی قطع کردم...باعجله از پله 

 های امدم پایین،، مامانم منو دید گفت: مواظب باش دخترم چرا این همه
عجله داری!؟ .. رفتم سمتش صورتش ب*و*سیدم ظرف تنقالت ازش گرفتم 

گذاشتم تو کیفم گفتم:مامانم زهرا منتظرمه... ندونستم چه جوری کفشم 
پوشیدم یک خداحافظی کردم دویدم سمت کوچه ... تند تند راه میرفتم که از 

 صدمتری زهرارو دیدم که داشت به سنگ فرشهای کنار خیوبون ضربه میزد
.بهش رسیدم سالم کردم.. درعوض جواب سالمم یک پس گردنی بهم زد 

گفت: مگه نگفتم دیر نکن؟ ساعت دیدی یک ربع مونده به هشت مگه قرار 
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نبود هفت ونیم کتابخونه باشیم!؟ سرش داد زدم گفتم: چته االغ یک ربع دیرتر 
هرا نگاه امدم.. نگاهی بهم انداخت راه افتادیم سمت کتابخونه.. تو راه به ز

کردم هم قد خودم بود ولی رنگ پوستش سبزه بود با چشم ابروی مشکی درکل 
دختر ناز تو دلبرویی بود..از وقتی یادمه همیشه بهش میگفتم شیرینک اخه 

خیلی صورت مظلوم دوست داشتنی داره..منو زهرا دوستهای ده ساله ایم  مثل 
..زهرا خانواده اش ده سال خواهر برای هم میمونیم...همه رازهامون بهم میگیم

پیش امدن به این محله از وقتی که مامان بزرگ پدریش فوت میکنه از 
شهرشون میان اینجا...همین جور داشتم نگاهش میکردم که زهرا روش 
برگردون سمتم گفت:آذر چته امروز همش منو نگاه میکنی!؟ منم خنده 

ی از پهلوم چشمک گفتم: میخوام بیام خواستگاریت؛!!! که سقلمه ا
گرفت..اخم بلند شد گفتم: بده میخوام کنارم باشی همدمم باشی..خالصه 

همین جوری شوخی میکردیم که رسیدیم به کتاب خونه ..وارد کتابخونه 
شدیم چند نفر بیشتر تو کتابخونه نبودن ..اهسته کتابهامون در اوردیم شروع 

فتم: هوم چیه؟ کردیم خوندن ..بعد چندساعتی شد زهرا گفت: اذری؛!! گ
گفت: گشنمه یاد تنقالت مامانم افتادم اونا رو دادم گفتم بگیر کوفت کن 

..اونم گفت دست خاله نرگس درد نکنه ..خودمم یک خورده کیشمش خوردم 
..بالخره ساعت یازده خورده ای شد خسته کوفته برگشتیم خونه.. کلید 

ز گل درختهای سرو انداختم در بازکردم.. خونمون یک حیاط بزرگ قشنگ پرا
بلند که یکی از  قدیم ترین خونهای این محله بود وقتی که اغاجونم فوت 
کرد.. این خونه به بابام عمه ام به ارث رسید عمه ام سهم خودش به بابام 
فروخت رفت خارج هیچوقت به ایران نیومد .. رسیدم کفشهام در اوردم 
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غش میرفتم نشسته روی  واااااای بوی غذا مامانم امد همین جوری داشتم
صندلی انگاری مامان رفته بود دوش بگیره اخه صدای شور شور اب تو حموم 

می امد البته چیز عجیبی نبود همیشه مامانم بعد از اشپزی میرفت دوش 
میگرفت... چون عقیده دارم خانم خونه وقتی اقاش میاد نباید بوی غذا بده 

 ...بالخره تکونی به خودم دادم
ه باز کردم بوی قورمه سبزی توبینی ام پیچید..اگه از من بود که همین سرقابلم 

االن همشو میخوردم که صدای مامان از پشت سر امد .گفت امدی دخترم 
خسته نباشی چطور بود درسا چیزی متوجه شدی!؟ اول یک سالم کش داری 
گفتمم. بعد سرقابلمه را گذاشتم گفتم: اره مادر من خیلی خوب فهمیدمش.. 

فقط کمی خسته شدم مامانم گفت روز اول همین جوریه عادت میکنی..گفتم 
مامان گشنمه مامانم گفت صبر کن االن اقات میاد ..بعدرفتم سر یخچال ی 

خیار برداشتم گاز زدم ...درحال خوردن بودم مامانم گفت اذری   پیمان زنگ 
ده ه شزد در یخچال محکم بستم گفتم: خوب نگفت میاد؟ دلم براش یک ذر

چرا اینقدر دل بزرگ شده این پسر نمیگه ما هم دل داریم!! مامانم گفت: اروم 
باش ببینم چه میگم قراره اخر هفته بیاد استراحت کنه...ی جیغ کشیدم گفتم: 

 جون من ....
 اره مادر 

خودش گفت: چند روزی میاد خونه واس امتحانهای میانترم امادگی پیدا کنه 
:توهم برو لباست عوض کن بیا که االن اقات ..بعدش نگاهم کرد گفت

میرسه..  از ذوق لپش یک ماچ ابدار کردم رفتم سمت روشویی صورتم 
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شستم. بدو رفتم طبقه باال ی تاپ شلوار نیلی رنگ پوشیدم موهام دم اسبی 
بستم امدم پایین همین جور تو دلم قربون صدقه پیمان میرفتم اخه از وقتی 

.. دوبار بیشتر ندیدیمش..خوب ما یک خانواده دانشگاهش شروع شده بود
پنج نفر هستیم من کوچکه خانواده ام پیمان تک پسر خانواده وهچنین عشقم 

اباجی گلم لیل..ا که از وقتی تو نیرو انتظامی مشغول به کار شده ما سالی 
یکبار بیشتر نمیبینمش اخه کارش شمال هست.. بابام که شغل بابابزرگم ادامه 

دی داره، مامانم که خونه داری میکنه، پیمان عشق من، داداشم گلم داده قنا
دوسال رشته مورد عالقش کشاورزی انتخاب کرده اونم ی استان دیگه .بااینکه 

 بابا خیلی اصرار کرد ولی اون رفت به همون دانشکده .... 
پیمان همیشه میگفت ادم باس به چیزایی که دوست داره عشق بورزه خالصه 

داداش ما خیلی بااحساسه.کنترل تی وی برداشتم شبکه ها رو باال  بگم این
پایین کردم بالخره یه اهنگ شاد از مهرشاد پیدا کردم من دختری با روحیه فوق 

والعاده شاد همین جور داشتم اهنگ همراهی میکردم که صدای چرخیدن 
بی  مکلید توی در امد .خوب انگاری بابام امد باصدای بلند گفتم حاج خانو

زحمت اون غذا هارا بکش که مردم از گشنگی ببین اقام تشریف اوردن .سالم 
عرض شد به بهترین پدر دنیا خسته نباشی.بابام کفشش در اورد کیف پالتوش 

گذاشت روی کمد کفش گفت سالم به روی ماهت دخترم بعد رو کرد به 
 مامانم گفت سالم حاج خانوم بازم دخترم اذیت کردی شماها ناهار

میخوردین.گفتم نه باباجونم مگه بدون شما ناهار میچسپه.تی وی خاموش 
کردم رفتم تو اشپزخونه. مامانم داشت با حاجی گرامیش احوال پرسی 

میکرد.گفتم ای بابا مردم از گشنگی. ی دقیقه دندون به جیگر بذار،شروع کرد 
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 کشیدن غذا تو دیس، بابام دستش شست نشست روی صندلی گفت اذر بابا
امروز درس خوندن چطور بود.منم گفتم عالی ،بعد گفتم بابا جون پیمان داره 

میاد،گفت میدونم عزیزم صبح زنگ زد بهم،مامانم گفت بفرماید بخورید اینم 
ناهار نوش جونتون ..من که از بس گشنم بود نفهمیدم چطوری  ناهار تموم 

دنم، بعد روبه کردم ..بابام که همش خنده ریز میکرد از طرز. ناهار خور
مامانم کرد گفت حاج خانوم دستت درد نکنه مثل همیشه خوشمزه بود،نوش 

جونتون حاجی،منم که مثل همیشه بعد غذا خوردن ساالدو حتما باس 
میخوردم ..الحق که هیچ چیز مثل غذای خونگی اونم دست پخت مادر 

 مشب میاننمیشه،بابام که ناهار تموم کرده بود گفت حاج رضاو خانواده اش ا
خونه. مامان گفت واس شام یا همین جوری ،نه گفتن خیلی وقته دور هم 

نبودیم میایم دور همی ،مامان گفت پس حاجی شب میای میوه هم بگیر بیا 
..باباچشمی گفت رفت روی مبل نشست ،منم گفتم مامان من اصال حوصله 

بشون ر جوااین ندارم چپ برن راست بیان بگن عروس گلم ،گفته باشم این با
میدم،مامانم گفت دختر تو فعال به این چیزا فکر نکن،بلند شدم ظرف غذام 

گذاشتم سینک گفتم دستت درد نکنه مامان من برم کمی استراحت کنم 
،مامانم هیچوقت نمیذاشت کمکش ظرفهارو بشورم،مامان برو دخترم روبه 

وشی قم گبابا گفتم من رفتم استراحت باباهم باشه ای گفت،رفتم تو اتا
برداشتم چک کردم نه اس نه چیز دیگی رفتم قسمت اهنگها اهنگ مورد 

عالقم ترس از شادمهر پلی کردم روی تخت دراز کشیدم،به فکر فرو رفتم یادم 
میاد از وقتی کوچک بودم عمو همون حاج رضا تنها عموم منو عروس خودش 
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ارتا بچه صدا میکرد منم اصال به این چیزا فکر نمیکنم ،عمو رضام چه
داره،بچه بزرگش که امیر هست که صاحب زن بچه هست بعداون مریم که 
اونم ازدواج کرده ولی بچه دار نمیشه بچه سومیشون امین همین که خاطر 

خواه ما هست اییییییییییییی حالم بد شد نه که بگم زشته نه خیلی خوشکل 
 بد اخالقخوش استیل ی شیک پوش به تمام معناست ،ولی همین که مغرور 

به درد هیچی نمیخوره من اصال ازش خوشم نمیاد همسن پیمانه، بیست پنج 
سالشه، اینکه همیشه ی اخم بزرگ روی صورتش هست انگار پدر کشتگی 

باهات داره،خواهر کوچکترش پانزذه سالشه عموم خیلی اونو دوست داره 
از پاشایی عزیز دور دونه اشه، تو همین افکار بودم که اهنگ بعدی شروع شد 

غبار غم گرفته شیشه دلم ،شسکتن عادت همیشه دلم،،،دیدم پلک چشمام 
سنگین شده هدفون از گوشم در اوردم چشمام بستم ،نفهمیدم چقدر خوابیده 

بودم که  دیدمصدای مامانم از پایین می امد که داشت با تلفن حرف میزد 
 گوشی کنار دستم،چشمام با دستم چندبار فشار دادم تا خواب از سرم بپره 

برداشتم اووووووووووو ساعت پنج عصر بود،یعنی من سه ساعت خوابیدم 
دوتا میس کال از زهرا ی دونه اس ک نوشته بود اذر ای دق مرگ بشی که دق 

مرگم دادی معلومه کجایی،شمارش گرفتم پنج ثانیه نشد ج داد سالم کردم 
نال داشتین ،گفتم بگفتم خواب بودم ،سالم بلهه متوجه شدم خواب تشریف 

زهرا سرم درد میکنه ،بنال چیه دختر منو بگو که نگران تو شدم زنگ زدم که بیام 
خونتون جواب ندادی ،خوب االن بیا ،نه دیگه داریم میریم پیش خانم سعیدی 

،اهانی گفتم خانوم سعیدی یکی از اقوام مامانش بود تازگی ها همین دیگر 
فقط خواهشا دیر نکنیا ،باشه ای گفتم قطع  دیده بودن، که زهرا دوباره گفت
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کردم ،رفتم روشویی ابی زدم صورتم ،مامانم گفت بیدار شدی انگاری خیلی 
خسته بودی چون چندبار صدات کردم حواست نشد،بعد گفت زنگ زدم به 

ملیحه خانوم شام گفتم درست میکنم برا شام اینجا باشن،گفتم مامان اخه این 
دخترم این همه حساس نباش برو لباست عوض کن که چکاره ایه،مامان گفت 

االن هاست برسن ،،باصدای بلند گفتم ماااامان من حوصلشون ندارم،اصال 
من از اتاقم بیرون نمیام ،اذر دخترم این چه حرفی که میزنی تو که اینجوری 
نبودی ،حق با مامان بود اصال بیخیال مامان میرم لباس عوض کنم رفتم ی 

لته یقه بسته انتخاب کردم با ی شلوار متناسبش ،طولی نکشید دست لباس دک
ساعت هفت شب شد صدای زنگ خونه به صدا در امد،رفتم در باز کردم  که 

 ملیحه خانوم اول وارد شد منو دید گفت سال م دختر اذر ج
 

دخترم اذر خوبی منو ب*و*سید گفت ماشاال چه نازشدی چشم بد ازت دور 
 زدم گفتم بفرماید داخل،بعداز باشه،منم لبخندی بهش

احوال پرسی باعمو دختر کوچولوشون، که خواستم درو ببندم  امین پشت در 
بود ی اخ کوتاهی کرد انگار رفته بود ماشین پارک کنه، منم گفتم ببخشید 

حواسم نشد،سالم کوتاهی کردم رفتم داخل منتظر نموندم جواب سالمش 
تعارف میکرد ،امین امد داخل مثل  بده،نشستم کنار مامانم که داشت چای

همیشه اسپورت شیک بود،نگاهمو ازش گرفتم مامانم با زن عمو گرم صحبت 
شدن، امین بااخم داشت منو نگاه میکرد،منم بیخیال میوه برداشتم پوست 

گرفتم، درحال خوردن میوه بودم که عمو گفت تو چطوری دخترم انگار 
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ه بودم کی به عمو گفته،درست تو جا میخوای دوباره کنکور شرکت کنی ،موند
نشستم گفته درسته عمو میخوام درسم ادامه بدم،عمو مثل همیشه گفت  
دخترم درس خیلی مهمه تو زندگی، لبخندی پاشیدم بشم صورتش دیگه 

حرفی زده نشده ،زمانموقع شام خوردن بود ،همه در حال خوردن شام 
مون نمکدون بده،اصال خوشمزه مامان بودن،عمو گفت اذر عروس قشنگم ه

خجالت نکشیدم سرخ سفید نشدم نمک دون دادم بهش،چون برام مهم نبود، 
مامان همش نگاه میکرد مبادا چیزی بگم عمو ناراحت بشه، امین که انگار 

بدش نمی امد ار حرص خوردن من اخه همش پوزخند میزد،همه شام خوردن 
خانوم  گفت دیگه بعد ی ساعت صحبت کردن عزم رفتن کردن ،که ملیحه 

فردا شب منتظریم،خداحافظی کردن رفتن منم تا رفتن شب بخیر گفتم رفتم 
باال اصال حوصله اون جو پیش امده را نداشتم،حوصله اینکه مامان بازم بگه 
عموت از روی دوست داشتن بهت میگه عروسم، واقعا کالفه بودم از اینکه 

س شما بشه،بغض گلومو گرفت بابام هیچوقت به عمو نمیگه اذر نمیخواد عرو
نمیدونم چرا ولی دلم هوای گریه کرد ،وقتی ناراحتم میرم زیر دوش خودمو 

رها میکنم از این بغض لعنتی که هیچوقت روش کنترل ندارم،خوبه ی اتاقم 
این سرویس حموم بهداشتی جداگانه داشت، بعد ده مین زیر دوش امدم 

یس  میخوابیدم قبل از اینکه بیرون همیشه عادت کرده بودم با موهای خ
خودمو بسپارم به خواب ساعت گوشی کوک کردم برای فردا...باصدای االرم 

مخم بود بیدار شدم صدا گوشی قطع کردم خواستم بخوابم که یاد گوشی که رو
 قولی که به خودم دادم افتادم ،من باید امسال تو کنکور موفق بشم ..
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و مشکی شلوار لوله تفنگی ابی رفتم سمت روشویی صورتم شستم مانت
پوشیدم کمی خودم تو اینه نگاه کردم مثل همیشه عالی شیک، گرم کن روی 

مانتو طنین انداز کردم کیفم روی کولم انداختم رفتم پایین مامانم مثل همیشه 
سحر خیز داشت چای درست میکرد، سالمی  کردم گفتم مامان من دارم 

اذر بدون صبحانه که نمیشه بری،دوتا  میرم،مامان سرش برگردون صبح بخیر
لقمه بخور بعد برو،میل ندارم گشنم شد تو راه ی چیز میگیرم میخورم،رفتم  

که هر وقت سفارش  زیاد داشت زود میرفت سمت راه رو کفشم پوشیدم،بابام
قنادی تا به کار کنانش بگه چکاره کنن قنادی بابام دوتا شعبه داشت  هر 

یکرد،در باز کردم سوز سرمای زمستون تو صورتم دوتاش خودش مدیریت م
خورد،بااینکه دی ماه بود ولی من سرما زیاد حس نمیکردم ولی امروز عجیب 
هوا سرد بود دستگیره در هنوز تو دستام بود که مامانم ی لقمه داد دستم گفت 

بگیر بخور میدونم تا ظهر چیزی نمیخوری،چرا شال گردنت نپوشیدی،لقمه را 
رفتم گفتم میدونی که بد سرما نیستم صورتش ب*و*سیدم ازدستش گ

خداحافظی کوتاهی کردم پا گذاشتم تو حیاط ،این حیاط پراز خاطراتی قشنگ 
میشه اینجا مثل بهشت میشه ،االن که زمستون هست زندگی منه،بهار که

درختها عریان هستن هنوز غرور منش خودشون دارن، در حیاط بستم به کوچه 
سی نبود خلوت فقط صدای باد می پیچید تو کوچه،یک راست چشم دوختم ک

رفتم سمت کوچه زهرا رو دیدم از خونشون خارج شد لبخند بهش زدم دستم 
باال بردم ،اونم لبخند کنان امد گفت عجب خانوم به موقع رسیدن ،رسید 

سالمی کرد،سرم تکون دادم ، وقتی دید چیزی نمیگم گفت چته کشتیات غرق 
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کردم گفتم هیچی نیست،اونم ول کن نبود مجبور شدم جریان شدن ،ی نچی 
دیشب براش تعریف کنم ،که شب هم خونه عمو دعوتیم،سقلمه ای بهم زد 
حاال چی شده انگار، بیخیال تو که از خودت اطمینان داری بهش عالقه ای 

نداری، ولی خودمون هستیماا امین پسر بدی نیستاا،ی اخم به زهرا کردم گفتم 
ز این حرفا نزن،خوب مگه چی گفتم جوش اوردی عه،تا خود کتابخونه دیگه ا

دیگه حرفی نزدیم ،مثل همیشه خلوت بود به خانوم صالحی که مدیر کتابخونه 
بود سالمی دادیم رفتیم مشغول خوندن شدیم،مباحث ژنتیک زیست خیلی 

سخت خسته کننده بود،تصمیم گرفته بودم معلم خصوصی برای درس فیزیک 
،بااینکه عزم قطعی نبود،امروز هم درس خوندن تموم شد زهرا وسایلش بگیرم

جمع کرد از کتابخونه خارج شدیم، باهم قدم میزدیم گفتم زهرا داداشم داره 
اخر هفته میاد که لپاش گل افتاد میدونستم که حسی به پیمان داره ی خنده 

 شیطونکی زدم گفتم از دست این دل،
ابریه بریم تا بارون گیر نشدیم،همیشه خوب بلد  زهرا به خودش امد گفت هوا 

بود بحث عوض کنه،خنده ام گرفته بود اونم حرص میخورد،،،بهش تعارف 
کردم بیا خونه،اونم گفت سالم خاله نرگس برسون ان شالله دفع بعد دستش 

تکون داد رفت سمت خونه خودشون،کلیدو در اوردم از کیفم  در باز کردم 
در ،با صدای بلند گفتم من امدم ،اما انگار هیچکس  کفشهام گذاشتم کنار

نبود ی یادداشت روی یخچال بود مامان نوشته بود میرم خیاط خونه لباسهای 
سفارش دادم بگیرم توهم غذا گرم کن بخور،بیخیال رفتم باال وسایلم گذاشتم 

روی عسلی، خودمو روی تخت پرتاپ کردم،به سقف خونه خیره شدم به رنگ 
اری اتاقم که به سلیقه خودم بنفش بود،، صدای گوشی در امد دستم کاغذ دیو
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دراز کردم از تو کیفم برداشتم دیدم شماره پیمان هست ،سریع وصلش کردم 
که صدای بم مردونه اش تو گوشم پچید،ی سالاامی از دلتنگی زیاد که شبیه 

 ابغض بود کردم شروع کردم به غر زدن گفتن اینکه مارا فراموش کرده چر
نمیاد،که گفت اذر کمی نفس بکش ،خندم گرفت گفتم باشه،شروع کرده 

احوال پرسی اینکه سوغاتی چی میخوام ،منم گفتم عاشقتم داداشی خودت بیا 
سوغاتی پیشکش،صدای خندش بلند شد،چقدر دلم برای صداش تنگ شده 

بود ،گفت دوروز دیگه میام خالصه با کلی شوخی گوشی قطع کرد،رفتم 
م روشن کردم ،اهنگ شادمهر گذاشتم حس خوبیه،نفهمیدم سمت سیست

چقدر گذشت که مامان امد تو اتاقم داشتم کتاب کار فیزیک میخوندم،گفت 
چرا غذات کم خورده بودی،، خودکار گذاشتم کنار سرم باال گرفتم گفتم 

مامان زیاد گشنم نبود،،بعد نگاهش دوخت به من گفت شب که یادت نرفته 
عموت ،سکوتم که دید گفت میدونم  کمی  ناراحت میشی  باید بریم خونه

ولی زشته نریم باید بریم ،،،باشه ای بلند گفتم ،مامانم رفت پایین،،لعنتی کل 
ذهنم بهم ریخت ،،کتاب بستم  تا کمی استراحت کنم ،،شب شد ما رفتیم 
خونه عمو،خداروشکر بخیر گذشت امیر خانومش مریم دختر بزرگ عمو 

اینکه حواس خودم پرت کنم با دختر کوچولو امیر  اسمش  بود،،من برای
سوگلی سرگرم کردم چقدر این بچه شیرین زبون بود ادم دلش میخواست گاز 

بزنه لپاشو، اونشب برعکس تصورم خیلی خوش،گذشت هیچ کسی بحثی 
نکرد ساعت حدود یازده بود امدیم خونه،من که خسته نفهمیدم کی 

وز با زهرا درس خوندیم چیز خاصی اتفاق خوابیدم،،فرداش که مثل هرر
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نیوفتاد،،اما امروز قراره پیمان بیاد از صبح شوق ذوق دارم که میاد که مامان 
گفت ظهر میرسه ،،خداحفظی کردم رفتم بیرون امروز قرار بود با زهرا بریم  

چندتا سی دی کمک اموزشی بگیریم ،،رفتیم داخل مغازه ی پسر بود تا مارو 
رماید چه کمکی از دستم بر میاد ،زهرا شروع کرد توضیح دادن دید گفت بف

،که اونم چندتا سی دی داد گفت اینا بهترین گزینه هست،ازش گرفتیم پولش 
پرداختیم،،میخواستیم بیام بیرون که یه پسره امد داخل مارو دید گفت سالم 

ه سرخانوم ها ی اخم غلیظی کردم،گفتم زهرا بریم،،راه افتادیم که دیدیم پ
بادوستش دنبالمون هستن خانوم قصد مزاحمت نداریم فقط میشه دوست 

بشیم..ظهر بود نم نم بارون می امد خیابون خلوت بود زهرا ترسیده بود ولی 
من وایستادم برگشتم هرچه بد بیراه بود بهشون گفتم ،،اونا دیدن من کوتاه بیا 

 نیستم راهشون کشیدن رفتن عوضیاا چلغوز،،
  

صبانیت من پقی زد زیر خنده،منم بهش خیر شدم گفتم من بودم که زهرا از ع
از ترس میخواست شلوارش خیس کنه ،،لبخندش محو شد،اونم گفت این 

مرامته که منو کشته ای شجاع ای دلیران،روم کردم بهش گفتم دیگه بسه کوله 
پشتی که موقع داد زدن سر اونا روی زمین پرت کرده بودم برداشتم گفتم بریم 

که بارون داره شدید میشه ،اونم حرفی نزد فقط اداهایی که موقع دعوا با پسرها 
را داشتم انجام میداد که خودم زدم زیرخنده،،بعد بیست مین رسیدیم خونه 

البته چه عرض کنم کل لباسمون خیس شد ،،رفتم داخل خونه کفشام تندی 
 یین گفتم اهالیدر اوردم بدو بدو رفتم طبقه باال،لباس عوض کردم امدم پا

خانه کجایین، ای بابا پس کجایین بوی غذا مامان که همه جای خونه رو گرفته 
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بود غذا مورد عالقه پیمان درست کرده بود فسنجون ،، در یخچال باز کردم 
سیب برداشتم گاز زدم که یهویی ی نفر در یخچال بست زهره ترک 

ز ادم ،اونم گفت هنوشدم،برگشتم ببینم کیه که پیمان دیدم پریدم ب*غ*لش
نشدی دست از سر این یخچال میوه هاش بر نداشتی  شروع کرد خندیدن من 

که  مامان بابا هم از بیرون امدن، مامانم تا که مثل کنه بهش چسپیده بودم
پیمان دید دستاش باز کرد قربون صدقه پسرش میرفت،صدای بابا در امد حاج 

مین جوری داشتم پیمان انالیز میکردم خانوم بذار منم گل پسرمون ببینم منم ه
چه کرده بود با بدنش خیلی خوشکل شده بود ی ته ریش کمی هم داشت که 

جذابش کرده بود.من پریدم وسط گفتم بسه بابا منم هستم رفتم دوباره 
چسپیدم به پیمان اونم ب*و*سه ای روی گونه ام زد گفت:فسقلی چقدر 

دم شما ندیدین،همه زدن زیر خنده خانوم شدی منم خندیدم گفتم خانوم بو
مامان ی ریز قربون صدقه پسرش میرفت ناهار با چه ذوقی میخوردم.همیشه 

پیمان پشتم بود نمیذاشت کسی اذیتم کنه واس خاطر همه حمایتاش ازش 
 ممنونم قوت قلب به ادم میده با حرفاش رفتاراش

رباره پیمان،بابا د بعد ناهار همه رفتبم توی سالن نشستیم منم همچنان در کنار
درس از پیمان سوال میکرد اونم گفت خوب پیش میره قصد داره سال دیگه 

انتقالی بگیره بیاد شهر خودمون ..من که خوشحال شدم بابام لبخندش معنی 
رضایت بود..مامانم باظرف میوه امد کنارمون نشست ..پیمان بیا بشین مادر 

فت اذری برو کیف کولی منو من دلم برات تنگ شده بود ورو کرد بمن  گ
بیار،منم ابروهام انداختم باال اخ جون سوغاتی یاد رفت ..خندیدم بدو رفتم 
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طبقه باال اتاق من پیمان ی اتاق مهمان دیگه اون طبقه بود طبقه پایین هم اتاق 
مامان بابا بود ی اتاق کار کوچولو مال بابا بود اتاق نشیمن اتاق لیال .در اتاق 

ردم  بنر عکسش که گیتار دستشه روی دیوار  امد تو دیدم شبیه پیمان باز ک
مامانم بود چشم قهوه ای ابرهای بلند مشکی موهای نرم پر کالغیش ،،چشمم 

از عکس برداشتم که کوله پشتی روی کمد کتابهاش دیدم بدو امدم پایین 
 م،،نشستم کنار پیمان اولین سوغاتی واس بابام بود ی انگشتر عقیق بود بعدش

مامانم که ی چادر کرمی با گلهای ریز داشت خیلی قشنگ بود،مامان  گفت 
چرا زحمت کشیدی خیلی قشنگه سر پسرش ب*و*سید باباهم تشکر 

کرد،حاال نوبت من بود منم هی سرجام تکون میخوردم ببینم چی اورده که ی 
 دستبند شیک اورد بیرون ،واااااای مرسیییییییی داداشی خیلی قشنگ بود روش

خیلی ظریف کار کرده بودن ،،لپاشو ب*و*سیدم که گفت اینم هست تو 
دستش ی روان نویس بنفشی بود ،،بازم تشکر کردم ،گفتم خیلی قشنگنه بعد 

از سی مین حرف زدن مامان رو کرد به پیمان ،گفت پسرم برو استراحت کن 
خسته ای،که اذر تا خودشب همین جور حرف میزنم،ل*ب*م ورچیدم گفتم 

ان پسر گلت امد مارو کنار زدی،اونقدر بامزه گفتم که همه خندیدن،بابا مام
گفت پشو قند عسلم داداشت خسته هست،پیمان خدا خسته بلند شد رفت تو 

اتاقش منم مجبور شدم برم اتاقم ،،تا رسیدم به اتاقم که گوشی زنگ خورد زهرا 
م گفتم نبود،وصل کردم ،صدای شادش تو گوشم پیچید ،گفت چکار میکنی م

هیچی میخوام بخوابم ،منم میدونستم میخواد بدونه پیمان امده یا نه،گفتم 
داداشم امده از همین جا میتونم شادی احساس کنم،،گفتم عصر میای 
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خونمون ،اونم گفت اره اره، خندم گرفت ،بعدش قطع کرد ،منم که خسته بود 
 گرفتم خوابیدم،

موهام بهم میریزه،چشم هام باز تو خواب بودم که حس کردم یه نفر داره « 
کردم که زهرا باالی سرم بود، متکارو از زیر سرم کشیدو گفت عجبی خانوم 

بالخره چشماشون باز کردن، چشمام با دستام مالش دادم ی خمیازه ای 
کشیدم که زهرا انگشتش کرد تو حلقمو در رفت ،،دادم رفت هوا زهرا اگه 

د کردم خواب از سرت دستم بهت برسه،،هیسی کرد گفت چته ب
پروندم،،شروع کرد غش غش خندیدن منم روی تخت مثل ادمای بی حال به 

بدنم کش قوس میدادم،بالخره بلندشدم رفتم روشویی صورتم شستم امدم 
بیرون درحال خشک کردن صورتم با حوله بودم که دیدم دستبندی که پیمان 

گه کی گرفتی اینو،،منم ی برام اورده نگاه میکنه ،،با ذوق میگه وااای چه قشن
لبخند شیطونی زدم گفتم اقا داشمون برام گرفته،برق شادی تو چشماش دیدم 
گفت،میدونستم که توهمچین سلیقه های نداری،بگو پیمان برات خریده،ی 
لحظه ابرهام رفت باال گفتم پیمان،فهمید که سوتی داده اخه همیشه میگفت 

ی تخت بلند شد امد زد پس گردنم خان داداشت،،پقی زدم زیر خنده، از رو
گفت یواشتر،منم جلوی دهنم گرفتم ولی هنوز داشتم میخندیدم موهام با کش 

میبستم که صدای مامانم امد ،گفت بیاین پایین چای دم کردم تو این سرما 
لذت داره خوردنش، بازهرا امدیم پایین مامانم چهارتا لیوان چای ریخته 

درد نکنه خاله نرگس باهم نشستیم روی مبل دو بود،زهرابه مامانم گفت دست 
نفر، مامانم از شیرینی خانگی درست کرده بود خیلی خوشمزه بود،زهرا 
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داشت با مامانم صحبت میکرد که پیمان سالم کرد هممون سرمون 
برگردوندیم ،جواب سالمش دادیم،منم زهرارو زیر نظر داشتم دهنش اندازه 

مون هنگ کرده بود حقم داشت پیمان تواین غار باز مونده بود،اخه طفلی بچ
شش ماه خیلی شیکتر هیکلی شده بود،سقلمه ی کوچولو زدم پهلویش که به 

خودش امد سرش انداخت پایین،پیمان نشست کنار مامانم،مامانم گفت 
خوب استراحت کردی پسرم ،بله ای گفت،سکوت جمع شکوندم گفتم مامان 

ار،کوهسار یک جای تفریحی بود ازهمه حاال که پیمان امده فردا بریم کوهس
نظر قشنگ بود چندسالی میشه که بهش بودجه اختصاص دادبودن چندتا 

سرویس بهداشتی نماز خونه درست کردن.....پیمان گفت اره موافقم ،که با 
زهرا چشم تو چشم شد من تغیر رنگ صورت زهرا خوب متوجه میشدم ،رو 

یمان که فرصت طال دونست که بازهرا کردم به زهرا گفت توهم با ما میای ،پ
هم کالم بشه گفت زهرا خانم شما هم بیان،زهرا همین جور درحال سرخ 

سفید شدن بود گفت:من نمیتونم بیام ،که یهو پیمان بادش خالی 
شد.اینجابودکه متوجه شدم .پیمان حسهایی به زهرا داره،زهرا  به من اشاره کرد 

ه مامانم گفتم یک ساعت میرم گفت من دیگه باید برم خونه اخه ب
برمیگردم،زهرا رو کرد به مامانم گفت:خاله نرگس بابت شیرینی خوشمزت 

ممنون،بلند شد که بره پالتوش برداره،مامانم گفت کجا دخترم تازه امدی 
که،منم زهرا درحال پوشیدن پالتوش گفت مهمون داریم.منم همراهی 

امانم گفت مواظب خودت کردمش.اونم از پیمان مامان خداحافظی کرد م
باش سالم مامانت برسون دلم براش تنگ شده بگو یک سر به ما بزنه،زهرا در 

جواب چشمی گفت رفت سمت راه رو،منم داشتم غر میزدم چرا میخواد 
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بره،اون گفت شب خانواده خاله اش میان مامانم دست تنهاست صورتم 
 ب*و*سید خداحافظی کرد رفت

پیمان نشستم ،،پیمان گفت: منم میخوام برم بیرون  امدم تو نشیمن پیش مامان
پیش کامران زنگ زدم گفت کاراگاه هست،کامران دوست دوران دبیرستانش 
بود البته  پیمان دوستان زیادی داره ولی بهترین دوستس کامران بود،کامران 

کاراگاه چوب بری داشت کمک دست باباش ساختن در باطرح های قشنگ 
درسیش بود باباش که بازنشسته شد اون مدیریت کاراگاه  که متناسب با رشته

دست گرفت،مامانم گفت برای شام میای ،پیمان پالتوش برداشت گفت نه 
مادر،دیر وقت میام ،منم غر زدم گفتم اول برس ماتورو خوب ببینم بعد برو 

دیدن دوستاات،پیمان لپهای نداشته ام گرفت گفت فردا دیگه میریم کوهسار 
هات باز کن فسقلی، لبخندی زدم ،اونم خداحافظی کرد رفت، منم  دیگه،اخم

کار خاصی نداشتم تصمیم گرفتم برم پارک سر کوچه هوایی عوض کنم،از 
مامانم اجازه گرفتم اونم گفت زود بیایااااا تا هوا روشنه برگرد چشمی گفتم 

ل ارفتم اتاقم پالتو بارونی مشکیم پوشیدم باشلوار نوک مدادی شال توسی ش
گردنم انداختم دور گردنم، زدم بیرون،هوا زمستونی بود کمتر کسی تو 

خیابونها بود شال گردنم تا بینی کشیدم دستام تو جیب پالتو بارونیم کردم 
شروع به قدم زدن کردم ،تو افکار خودم بودم که صدای فریاد یک دختر شنیدم 

ونو روی زمین می ،صدارو دنبال کردم دیدم ته یک کوچه پسری داشت به زور ا
کشید کیف دختره رو میخواست منم به سمت دختره دویدم اول ترس 

اضطراب داشتم ولی با فریاد گفتم داری چه غلطی میکنی پسره که چهره اش 
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پوشنده بود تا منو دید دارم میام به سمتشون کیف رها کرد یک لگد به دختره زد 
د کل لباسش خاکی شده فرار کرد،خودم به دختره رسوندم خیلی گریه میکر

بود،،نشستم کنارش حالش پرسیدم ،سرش باال اورد شروع کرد گریه کردن 
کمکش کردم بلند شده ..همین جور زیر ب*غ*لش گرفتم تا صندلی های 

اونور خیابون مخصوص ایستگاه اتوب*و*س بود بردمش ..از دکه کنار 
اونم وم میشی،ایستگاه یک اب معدنی گرفتم دادم دست دختره گفتم بخور ار

خورد گریه اش بند امد ،،االن بهتر میتونستم چهرش ببینم ی دختر صورت 
گرد بامزه بود،داشتم نگاهش میکردم. که ازم تشکر کرد که اگه بدادش 

نمیرسیدم چه اتفاقی براش می افتاد،گفتم اروم باش نیاز به تشکر 
لش گرفتم داخنیست،تعریف کرد دزد بود کیف تمام دارایی که االن از بانک 

بود ،یهویی اینجوری شد،اشکاش پاک کردم گفتم من اذر هستم،خونمون 
دوتا خیابون باالتر هست اگه حالت خوب نیست ببرمت خونمون،دختره 
گفت:نه نه نیازی نیست خوبم االن،گفت من پریسام،کلی تشکر کرد ،تو 

همین لحظه اتوب*و*س رسید اونم تشکر کرد میخواست بره گفت میتونم 
شمارت داشته باشم،منم تردید داشتم،تردیدم که دید گفت اگه بشه میخوام 

 دوست بشیم،منم تردید کنار گذاشتم شماره دادم..
صدای توقف اتوب*و*س امد پریسا برخواست،تشکری کرد سوار شد 

رفت،منم از روی ادب براش دست تکان دادم،ی لحظه متوجه زمان شدم که 
صمیم گرفتم برگردم خونه،تند تندقدمهایم را نمایان گر غروب خورشید بود،ت

برمیداشتم. سوز سرمایی تو بدنم افتاد به خودم لرزیدم ،دم غروب بود هوا 
سرد،،توی راه به پریسا فکر میکردم دختر بیچاره،خداکنه حالش بد نشده 
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باشه،نمیدونم چرا عذاب وجدان داشتم که گذاشتم برود،،توهمین افکار بودم 
باز کردم وارد شدم،پالتو کنار جا لباسی کنار دیوار گذاشتم  رسیدم خونه ،در

،خونه صوت کور بود فقط المپ از باریکه در اتاق مامان بابا بیرون روشن 
کرده بود المپهای نشیمن. روشن کردم راه افتادم سمت اتاق مامان که دیدم 

زدن  داره نماز میخونه،،مامانم همیشه نمازش به وقت میخوند،بیخیال از صدا
مامان شدم رفتم طبقه باال،عجیب تو فکر پریسا بودم،یادم امد بهش شماره 

دادم ولی خبری از صدای گوشی نبود،.....بعد دوساعت مامانم امد تو اتاقم 
یز جمع کردم ،بابام سر مگفت بیا شام حاضره،گفتم باشه مامان امدم،کتابهارو

ی ،سالم دخترم درسته درس منتظر ما بود بیایم غذا رو شروع کنه،سالم بابای
میخونی به فکر خودت هم باش گلم،نشستم پشت میز وشروع کردیم به 

 خوردن.
  

مامانم گفت:دخترم عصرها کمتر برو بیرون هوا سرد شده خدای نکرده مریض 
میشی،سرم تکون دادم اخه لقمه تو دهنم بود،یهویی یاد اتفاق عصر افتادم 

،اخه حتما منو سرزنش میکردن  ممکن ،خواستم تعریف کنم که پشیمون شدم
بود بالیی سرم بیاد از این حرفا.......صبح با صدای پیمان از خواب بیدار 

شدم ، تنبل خانوم همه منتظر توان زود دیگه میخوایم بریم کوهسار،راست تو 
جام نشستم گفتم برو االن لباس عوض میکنم میام،تو راه همش منو پیمان در 

عد دوساعت رسیدیم کوهسار،بااینکه زمستون بود ولی حال کل کل بودیم ب
مثل همیشه شلوغ بود،از ماشین پیاده شدیم،به تیپ خودم نگاه کردم مانتو 
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قهوه ای تیره باشال توسی تیره با چشمام همخونی میکردالبته بعضی مواقع 
چشمام تغییر رنگ میداد.. شلوار کفش مشکی شیک شده بودم درکل ،پیمان 

از ماشین خارج کرد بابام که سنی ازش گذشته بود به اطراف  وسایل تفریح
نگاه میکرد،مامان درحال درست کردن چادر روی سرش بود،همیشه چادر 

سرمیکرد حتی تو خونه ولی ااگه مهمون غریبه داشتیم،،پیمان صدام زد گفت 
بیا کمک رفتم کمکش ،وسایل بردیم یک جایی نزدیکی چشمه پانزده مین راه 

امان زیر انداز انذاخت دوتا متکا برای اقام گذاشت،خالصه هرچه امدیم،م
اورده بود اورد وسط از شیرینی های خودمونه گرفته تا تخمه چیزای 

دیگه،ساعت حدود ده بود پیمان رفت دنبال چوب برای چای کباب،، منم که 
 مثانه ام درحال انفجار بود اخه پیمان همش صدام میزد بیا که دیر شد،رو کردم
به مامان گفتم من سرویس بهداشتی اون پایین برم دست شویی بیام،میخوای 

بیام همراهت؟ نه نیازی نیست زود برمیگردم،کفشهام پوشیدم اروم از 
سراشیبی امدم پایین،وارد دست شویی به خودم لعنت فرستادم چرا خونه 
ت سدست به اب نرفتم شال جلوی بینیم گرفتم ،،حاال خوبیش این بود مایع د

شویی داشت دستام شستم امدم بیرون،سرم پایین بود درحال خشک کردن 
دستام بودم که یهویی به چیزمحکمی خوردم اخ سرم ،ی لحظه فریاد زدم  

جلومو نگاه کردم یک پسره بود واوووووووووو چه هیکلی داشت عضله هاش 
 پیدا بود اخه زیر گرم کنش ی تیشرت سفید پوشیده بود رنگ پوستش برنزه

انگاری برای این هیکل خیلی زحمت کشیده بود،یک لحظه به خودم امدم 
خاک برسرم دارم پسر مردم دید میزنم،پسره پوزخندی زد که باهاش چشم تو 
عینک شدم،از اون پوزخند مسخره اش حرص گرفت گفتم یابو میگه جلوی 
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چشات نمیبینی،کوری زدی بینیم داغون کردی،من داشتم نطق میکردم اونم 
ط پوزخند میزد عینکش برداشت ،واووووووو چشماش سبز چمنی از اونا که فق

میگن سگ....دهانم باز موند،که گفت فکتو ببنند بچه حشره بالدار زیاده،منم 
درحال عصبانیت بودم اگه زورم بهش میرسید خفش میکردم بهش گفتم بچه 

قدر ،چهم خودتی ...که یک نفر گفت شاهرخ کجایی بیا بریم کارم تموم شد
صدای دختره اشنا بود ،البته هیکل این غول بیابونی نمیذاشت اون دختره 

ببینم،پسره باغرور برگشت منم کمی امدم اینورتر که پریسا رودیدم،حاال که 
اسم پسره میفهمیدم شاهرخ بود به پریسا گفت امدم،شاهرخ کامال رفت کنار 

یی!!!!!!!بدو امد منو تو که پریسا هم منو دید،گفت وااای اذر دخترتوهم اینجا
ب*غ*ل گرفت منم چاره نداشتم ب*غ*لش کردم،ازاینکه پریسا بااون پسره 
نسبتی داره عصبی شدم،روبه پریسا گفتم البته چند دقیقه پیش خوب بودم، 

بااخم روکردم به شاهرخ،،اونم انگاربا تعجب نگاه میکرد،پریسا شاهرخ 
نو نجات داد هست،شاهرخ مخاطب قرار داد،گفت این همین دختری که م

گوش میداد چیزی نمیگفت،بعد بمن گفت شاهرخ داداشمه،منم گفتم 
باهاشون اشنا شدم ،شاهرخ عینکش گذاشت روی چشمام گفت مرسی که به 

خواهرم کمک کردین،بعد راهش گرفت رفت به پریسا گفت زود بیا،،تو دلم 
 گفتم پسره بی ادب  سرتق...

  
،پریسا تازه یادش امد بپرسه با کی امدی،منم حداقل یه تشکر درستی نکرد

جوابش دادم با خانواده ام باالی بید کنار چشمه نشستن،گفت منم با داداشم 
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دوستاش امدیم،گفت دوست داری باهاشون اشنا بشی،گفتم نه گلم من دیگه 
باید برم ،ازش خداحافظی کردم که گفت بهت زنگ میزنم،منم سری تکون 

بودم خواهر به این باادبی برادر به این مغرور افاده ای  دادم،همش تو این فکر
،این افکار از خودم دور کردم که رسیدم جایی که نشسته بودیم،مامان گفت 

کجایی دختر نگرانت شدیم، گفتم کمی شلوغ بود مادر من،بعد نشستم پیش 
بابا داشت ذکر میگفت با تسبیح همیشگیش،پیمان با چند تا کنده چوب از راه 

ید کمی خستگیش در کرد،بعدشم اتیش وسایل برای کباب......رو به رس
پیمان کردم گفتم تا چای اماده میشه بیا بریم باالی چشمه،اونم موافقت کرد 

دستم گرفت رفتیم ،،،باالی چشمه کلی دختر پسر جوان بودن اونایی که نفس 
ثل پسر مداشتن امدن بودن باال،که یک دفعه چشمم به شاهرخ خورد با چندتا 

خودش داشتن عکس می انداختن ،،از دور با چشمام بهش بدو بیرا میگفتم 
،،پیمان گفت اذری بیا خواهری ازت عکس بندازم،منم دیدم شاهرخ نگاه 

میکنه بیخیال پوزخندش شدم چندتا حالت ایستاده نشسته عکس 
 انداختم،گفتم بده ببینم چطور شده،پیمان گفت عالی دختره قشنگ افتادن،با

پیمان چندتا عکس سلفی گرفتم امدیم پایین،نمیدونم شاهرخ چه به دوستاش 
گفت که همه زدن زیر خنده،اییی حرصم گرفته بود،،امدیم پایین بساط کباب 
رو به راه شدم ناهار خوردیم ،که مامان گفت بچه ها وسایل جمع کنید تا هوا 

که سفید بود شدیم ،، سرد نشده برگردیم.......همه سوار ماشین بابا که زانتیا
یک لحظه شاهرخ درحال سوار شدن سانتافای مشکی با ی دختر قد بلند مو 

شرابی جلف که هی عشوه می اورد دیدم ،ولی شاهرخ اصال بهش نگاه 
 نمیکرد ،که ماشین بابا رد شد بقیه صحنه رو ندیدم.......
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فتم واب داد،گتا رسیدیم خونه شماره زهرا رو گرفتم ،،بعد چندتا بوق بالخره ج
شیرینک چطوری ،صدای غمگینش تو گوشم پیچید،خوبم اذری ،توچطوری 

بهت خوش گذشت، گفتم زهرایی من خوبم چیزی شده بنظر میرسه 
ناراحتی،مهم نیست اذری،مطمئن شدم اتفاقی افتاده، مهموناتون ،زهرا یک 
 یاهی کشید،گفت:رفتن بعد شروع کرد تعریف کردن که خالش دوباره اونوبرا

پسرش  محمد خواستگاری کرده واین بار مامان باباش موافقت خودشون برای 
فکر کردن زهرا اعالئم کردن،گریه زهرا بلند شد نتونست بقیه ماجرا تعریف 

کنه،هیسی گفتم ،بعد بهش دلداری دادم که اتفاقی نمی افته،قرار شد فردا برم 
ن وشیدم رفتم پاییخونشون کامال ماجرا روبرام تعریف کنه، لباس راحتی پ

پیش بقیه.مامان چای تازه دم کرده بود،بهترین فرصت بود که از موضوع 
زهرارو بیان کنم،همه درحال چای خوردن بودن که گفتم مامان خاله اسما 

مادر زهرا،باازدواج زهراوخواهر زاده اش موافقت کرده،همین که این حرف زدم 
شت کمر پیمان،چی شد چای تو گلوی پیمان پرید بیرون،مامانم زد پ

پسرم،افرین به خودم زدم به هدف بالخره فهمیدم که اونم زهرا رو دوست 
داره،پیمان گلوش صاف کرد گفت:چیزی نیست مادر من حالم خوبه، مامانم 

رو کرد بمن گفت،مبارکش باشه ولی ...مامانم حرفش خورد که منم میدونستم 
......پیمان تو خودش رفت که که دوست داره زهرا عروسش بشه،گفتم اره مادر

مامانم چندبار صداش کرد اما اون معلوم نبود کجاها سیر میکرد،که گفت من 
خسته ام میرم استراحت کنم..مامانم گفت اما پسرم..پیمان که رفت تو گوش 

مامانم گفت دیدی دست پسرت رو کردم اونم زهرارو دوست داره یک 
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مپیوتر روشن کردم اول زدم ی اهنگ چشمکی حواله مامانم کردم رفتم باال،کا
از خواننده محبوبم مرتضی پاشایی دلخوری از بغض پری میفهمم،ناراحتی 

قصه داری میفهمم،دلواپسه فردای بامن بودنی،دلگیری از من اما درگیر منی، 
همین جور روی صندلی چرخ دار چشمام بسته بودم اهنگ گوش میدادم که 

گوشیم بود،چشمام باز کردم گوشی بر صدای االرم اعالم دریافت پیام 
داشتم،شماره ناشناس بود پی ام باز کردم ،،ی متن بود ،اخر متن اسم پریسا 
درج شده بوده ،یاد حرف صبح پریسا افتادم که بهم گفت پی ام میده،شماره 

رو به اسم پریسا ذخیره کردم،من درجواب براش یک پی ام دادم ،که باز پی ام 
ت خوش گذشت ؟چکار میکنی؟ در جواب گفتم اهنگ داد،سالم امروز به

گوش میدم بعد گفتم اره خیلی خوب  بود،،،نمیدونم چرا دوست داشتم چیز 
جدید یا مثال دوست جدید پیدا کنم،چند پیام دیگه رد بدل کردیم در اخر 

شب بخیر دادم ،گوشی خاموش کردم،،یه حس عجیبی داشتم حس تازه که 
یه،،،بیخیال افکارم شدم ،سیستم خاموش کردم خودم نمیدونستم این حس چ

 رفتم خوابیدم،،
  

داشتم شالم جلوی اینه درست میکردم ،،که پیمان امد داخل اتاقم،بعد از کلی 
من من کردن،گفت چیزه واقعا زهرا میخواد ازدواج کنه،نگاهم از اینه گرفتم 

م فت،بالخره داداش ما بخاری ازش بلند شد ،لبخند خیلی ریلکسی زدم گ
اره....نمیدونم چی شد که کالفه دست کشید تو ماهش هروقت کالفه بود 
اینکارو میکرد،نمیدونم چرا نمیتونست حرفش بزنه که گفت زهرا هم پسر 

خالش دوست داره...منم قصد داشتم پیمان اذیت کنم گفتم شایذ،،همیشه از 



wWw.Roman4u.iR  32 

 

بر تی صخانواده خالش تعریف میکنه..این حرف که زدم پیمان رفت بیرون ،ح
نکرد خنده شیطونم ببینه،، باخودم گفتم الهی باورش شد،،بدو بدو امدم پایین 
ولی دیر رسیده بودم پیمان از خونه زده بود بیرون...مامانم گفت چی شده منم 
براش توضیح دادم،،اولش خوشحال شد که پیمان زهرارو میخواد بعد اخماش 

وست داره،،منم شونه هام رفت توهم گفت چرا گفتی زهرا هم پسرخاله اش د
انداختم باال گفتم بمن چه از دهنم پرید بیرون بعد تند تند کفشم پوشیدم 

کیف دستی برداشتم گفتم من میرم پیش زهرا،مامانم که تو افکار خودش بود 
فکر نکنم حواسش شد من از خونه امدم بیرون،بعدده مین رسیدم خونه 

که طولی نکشید خواهر کوچکه  زهرا،،یک  در ابی کوچک زنگ خونه رو زدم
زهرا درو باز کرد،زهرا بچه اول خانواده بود ی دونه داداش کوچکتر از خودش 

و این فسقلی حنا خانوم ،حنا منو دید گفت اذری ،،خیلی این دختر ناز بود،بیا 
داخل لپاشو ب*و*سیدم رفتم داخل ی حیاط کوچک ولی قشنگ که سمت. 

در انتهای حیاط هم خونه نه چندان بزرگ راست حیاط حموم دست شویی بود 
ولی جمع صمیمانه این خانواده این خونه رو بزرگ نشون میداد،زهرا رو امد دم 

در سالم کردم که دستم گرفت رفتیم داخل،،خاله اسما داشت ناهار درست 
میکرد،که منو دید گفت خوش امدی دخترم اذر،،منم سالم کردم از مامانم 

گفتم سالم رسوند گفت دلتنگتون هستم،،خاله اسما پرسید حالش خوبه که 
...بعد گفت برین هم زنده باشی گفت بعد خیلی گرفتار بودم این مدت ،

بشینن که براتون میوه بیارم،،که زهرا گفت نه مامان میرم تو اتاقم چندتا جزو 
باید برای فردا بخونیم،،ای کلک زهرا..منم حرف زهرا تایید کردم رفتیم اتاق 
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ا..اول زهرا کل ماجرا تعریف کرد اینکه خالش گفته زهرا عروس اول و اخر زهر
خودمه.. خالصه اون گفت ،منم گوش کردم..که گفتم زهرا تو هم محمد 

دوست داری..اخم امد کرد گفت نه من اصال اونو برای ازدواج باخودم 
نمیخوام..خوشحال شدم گفتم اگه یک خبر بهت بدم قول میدی فیزیک باهم 

ر کنی تا جایی بشم مثل خودت،،اول گفت خبرت بگو که توی خنگ چه کا
جوری باس مثل خودم کنم،،من گفتم پس نمیگم ..دیدم مشتاقه بدونه ..اول 
کمی کشش دادم بعد گفتم پیمان هم یک نفر دوست داره...که رنگ رو زهرا 
مثل گچ شد ..اول خواستم اذیتش کنم که دیدم اگه یک چیز دیگه بگم پس 

افته..زهرا لب باز کرد گفت این خبر ب من چه انگار ناراحت شده  می
بود..منم گفتم مخصوصا به تو ربط داره ..گنگ نگام کرد که یعنی چه؟منم 

 ...یک جیغ خفه ای کشید دهنش باز کرد گفتگفتم اون ی نفر میتونه تو باشی
ری نههههههههه..من زدم زیر فکش بستم گفتم اره...اونم گفت اخه چه جو

..منم کل ماجرا دیشب رفتار صبح پیمان تعریف کردم...این دختر انگار تو 
 ابرها بود باورش نمیشد که داداش ما دوستش داره..

بعد یک ساعت برگشتم خونه،،پیمان هنوز برنگشته بود ...مامانم درحال 
مطالعه کتاب راز خلقت بود..نشستم کنارش گفتم مامان مامااااااان مژده 

کتاب برداشت گفت میدونم میخوای بگی  زهرا هم دلش پیش ..سرش از 
پیمان هست..دهنم باز موند گفتم از کجا..دوباره شروع کرد مطالعه کردن 

گفت:رنگ نگاها را خوب میفهمم ..منم ب*و*سه ای به گونه اش زدم گفتم 
پس استین بزنید باال...بعد رفتم اتاقم گوشی که بی صدا بود چک کردم 

تا اس از پریسا بود که باز کردم دوتاش متن بود سومیش هم ...فقط چند 
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نوشته بود میخواد منو ببینه..تعجب کردم ..شمارش گرفتم که ببینم  چرا می 
خواد منو ببینه بعد دوتا بوق صدای بم مردونه ای تو گوشم پیچید..ی لحظه به 

م کنار تشماره نگاه کردم درست گرفته بودم شماره پریسا بود ...دوباره گذاش
گوشم .گفتم سالم با پریسا کار دارم ..دوباره صدای بمش تو گوشم پیچید که  

قل*ب*م به تپش در امد نمیدونم چم شده بود .گفت:پریسا حموم 
هست..چکارش دارین این صدا برام اشنا بود.خودش بود شاهرخ...گفتم به 

د تند بو شما یاد ندادن که جواب باید،بلفرض سالم خوب شما...حرصم گرفته
سریع گفتم هر وقت پریسا امد بهش بگین تماسی با من بگیره..سریع قطعش 

...دوماهی میشد به ایران برگشته بودم وعجیب فکر از زبان شاهرخ---کردم.. 
انتقام بودم  انتقام از خاندان بزرگ مهرستاد ..همون کسایی که منو خانواده ام 

که پدرم ارزوش دیدن دوباره  مجبورن کردن توی غربت زندگی کنیم..وقتی
ایران بود ولی هرگز نتونست بیاد چون مرگ بهش فرصت نداد و مادرم که بعد 

از پدرم  توی غربت همدمی نداشت اونم بعد چندماهی طاقت نیورد 
چشمانش رو به روی دنیا بست من موندم تنها بی کس تو اون کشور لعنتی که 

ن کسانم ازم گرفته بود پدر هیچ دلخوشی ازش نداشتم ...چون عزیزتری
الگوی تموم استقامتهام و مادر که روزهای اخر عمرش همش می  گفت: برو 
پیش دایی ات برگرد ایران حق خودت طلب کن..هه دایی چه نسبت مزخرفی 

کسی که باعث شد اواره این مملکت غریب بشیم کسی که پدرمو به عنوان 
مادرم بهش نداد فقط به .کسی که نود درصد ارث داماد خودش ندونست

خاطراین که بادوست خودش ازدواج نکرد...بخاطر دیدن یک صحنه مادرم 
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قضاوت کرده بود به دوستش بیشتر از خواهر خودش اعتماد داشت ..خواهری 
که هیچ اشتباهی نکرده بود ولی به خاطر دروغ یه دوست یک نامرد ..برای 

میکند وراهی دیار غربت حفظ ابروی خانوادهشون اونو از خودشون تردد 
میکنن...ولی من االن اینجام قسم خوردم انتقام اشکهای مادرم که هیچ کسی 

نداشت بگیرم انتقام مرگ پدر مادر تو غربت سختی هایی که اونا کشیدن 
بگیرمم.....هدف داشتم اونم نابودی خاندان مهرستاد بعد از یک ماه تحقیق 

ی مهرستاد حاجی دست به خیر دست گذاشتم روی هدفم ...اذر دختر عل
محل ...یکی از دخترهایی که برای پول هرکاری انجام میدادن پیدا 

کردم...اسمش پریسا بود..چند روزی بود اطراف خونه حاجی نگهبانی میدادم 
دنبال یک فرصت بودم..اون روز عصر اذر دختر علی مهرستاد امد بیرون از 

فرصت غنیمت شمردم ..پریسا که  خونه داشت کنار خیابون قدم میزد ...منم
این چند روز کنار خودم نگهش داشته بودم یک دختر که به خاطر مریضی 

مادرش مجبور شد باهم همکاری کنه..هوا سرد بود منم گرم کن مشکی 
پوشیده بودم یک کاله داشت..به پریسا گفتم داد بیداد کن اونم نقشش خوب 

م کاله روی سرم بود برای اینکه بازی کرد ..نقشم گرفت اذر امد سمتون من
واقعی برسه صحنه لگدی به پریسا زدم در رفتم و خودمون اونور خیابون پنهان 

کردم ...دیدم اذر داشت به پریسا کمک میکرد..پریسا چون خودش گوشی 
نداشت گوشی خودم دستش دادم وشماره اذر داخل گوشیم سیو کرد 

داشت قدم میزد شنیدم که فردا میرن ....نوبت نقشه دوم بود...وقتی که اذر .
 کوهسار ...زنگ زدم به بچها گفتم فردا بریم کوهسار همه موافقت کردن..
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وقتی اونجا رسیدیم بچه ها وسایل بردن باال نزدیکی های چشمه..منم تو -- 
ماشین بودم خواستم چند تا بطری نوشیدنی ببرم پریسا همراهم بود ...اذر 

ت دست شویی ها بعد پنج مین سرش پایین بود دیدم که داشت می امد سم
داشت می امد بیرون منم خودم عمداا جلوی راهش انداختم..اونم دادش 

رفت هوا از نزدیک چقدر زیبا دوست داشتنی بود چهره معصوم داشت..دیدم 
داره منو انالیز میکنه بعد که دید دارم نگاهش میکنم شروع کرد غر زدن کم 

نده ...پربسا وارد عمل شد  منم خودم زدم به تعجب مونده بود بزنم زیر خ
..خالصه این نقشمم گرفت فقط مونده بود به پریسا اعتماد کنه که کرد...وقتی 

حسی نداشتم فقط حس نفرت که شب به عنوان پریسا بهش اس دادم هیچ
اینکه این دختره علی مهرستاد هست...االن که زنگ زد تعجب کردم ولی دیدم 

بدم گوشی برداشتم اول سکوت بود بعد چند لخظه صدای  بهتره جواب
دلنوازش امد سالم کرد ...منم برای اینکه نفهمه شماره منه گفتم پریسا حموم 

 هست....
 از زبان اذر---

گوشی که قطع کردم ...قل*ب*م عجیب می تپید....نمیدونم 
 چرا!!!؟؟؟؟...باامدن پیمان به اتاقم از فکر شاهرخ خارج شدم..

االن دیگه منو دست می اندازی وروجک؟؟؟؟ هم دلخور بود هم -انپیم
 خوشحال مثل اینکه مامان کل ماجرا براش تعریف کرده بود

 امد کنارم نشست تو چشمام نگاه کرد..منم که همش میخندیدم  .-
 گفت:جان من تعریف کن بگو که زهرا منو دوست داره،؟؟
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افتادم که گفت جان من راست پوقی زدم زیر خنده یاد فک باز مونده زهرا 
میگی پیمان منو دوست داره؟؟گفتم:داداش من باید زود دست به کار شی که 

زهرا پر میزنه ها ..بلند شد خندید رفت سمت در...مثل اینکه مامام باهاش 
حرف زده بود.خالصه همه موافق بودن که زهرا عروسمون بشه.. پیمان فردای 

 نم بهش قول داد که بره با مادر زهرا حرف برنه اون روز رفت دانشگاه..ولی ماما
..منم روال همیشه را در پیش گرفتم کارم شده بود درس خوندن،، مادرم 

فردای اون روز که پیمان رفت دانشگاه..با منزل زهرا تماس گرفت وگفت:سالم 
اسما جون بعد از احوال پرسی مختصر گرم مادرم گفت برای امر خیر تماس 

اسما هم پیمان می شناخت ..بالخره اون شبش ما رفتیم خونه  گرفتم ...خاله
زهرا من بابا مامان ،،خاله اسما عمو محمود بابای زهرا خیلی خوشحال شدن 

...بعد کلی حرف .پدرم رفت سر اصل مطلب منم کنار زهرا نشسته بودم 
 بیچاره زهرا سرش پایین بود خجالت میکشید...

 بعد جواب بدن... قرار شد کمی بهشون زمان بدیم--
 فردای اون روز که منتظر زهرا بودم .--

خیلی خوشحال بود شادی تو چهره اش مشخص بود..امد لپم گرفت 
 گفت:واااای اذری بابام موافقه ولی مامانم 

. 
گفتم بیخیال مامانت بخاطر خواهرش هست ..بعد رو کردم به زهرا گفتم یک 

م انداختم باال...زهرا شیرینک خواهر شوهری بشم که نگو نپرس بعد ابروها
 خجالتی ای جانمممم سرش انداخت پایین



wWw.Roman4u.iR  38 

 

.... پیمان که هرساعت زنگ میزد به من احوال خبرای جدید میگرفت ..بعد 
 کلی اصرار شماره زهرا بهش دادم....

داشتم موهام با حوله خشک میکردم که صدای گوشی امد ،حوله رو روی - 
پریسا بود ..سالاام اذر جون -صل کردم ...میز مطالعه قرار دادم ..گوشی و

خوبی دیگه خبر از ما نمیگیری..این چند مدت با پریسا در ارتباط بودم بیشتر 
اوقات بهم اس میداد ازشاهرخ میگفت منم مشتاق بودم چیزایی از اون 

بدونم..با گفته های پریسا اونا یک خانواده سه نفری هستن که تشکیل شده از 
 خودش.. مامانششاهرخ و

طبق حرفهای پریسا و تا اونجایی که خودم شاهرخ دیدم اون یک موجود 
سخت تودار مغرور هست.... این دو هفته پریسا هرشب اس میداد که چکار 

میکنم .برنامه ام چی هست ..امروز هم تماس گرفته بود گفت: دلش برام تنگ 
ون نرفتیم شده االن نزدیک یک ماه هست همدیگر میشناسیم ولی باهم بیر

 .خودمم به یکم تفریح احتیاج داشتم.
قرار شد ساعت چهار بریم کافی شاپ سهند که خیلی از محله ما دور  

 نبود..به ساعت نگاه کرد م یک ساعت وقت داشه

 از زبان شاهرخ-
به پریسا گفتم:زنگ بزن به اذر نوبت نقشه سومم بود..پریسا کال ازم حساب  

ن نمیدادم..گوشی به سمتش دراز کردم اونم میبرد منم زیاد صمیمیت نشو
گرفت شماره اذر ..بعد چند تا بوق ..بالخره جواب داد...پریسا هم گلگی کرد 

ار اذر که دلش براش تنگ شده ..این چند مدت که به اذر اس میدادم کاری 
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کردم که بهم اعتماد کامل داشته باشه .. چند بار هم رفتم به دیدنش وقتی که 
ه با دوستش بیرون می امدند ..اندام ظریف قدش متوسط بود ولی از کتابخون

چهره گیرای جذابی داشتی ...جوری رفتار نمی کردن که باعث جلب توجه 
بشن مثل بچه های مثبت  خوب درسشون که تموم میشد مستقیم بر میگشتن 
خونه...نقشه ام این بود که دوتا از دخترای لوند جلف با خودم بیارم به کافی 

اپ همراه با دوستم مهران که از اون پسرایی بود که پایه خوش گذرونی بود ش
....اون کافی شاپ انتخاب کردم چون دوست مهران مدیریت اونجا رو به 

 عهده داشت اگه اتفاقی می افتاد مشکلی نبود...
پریسا گفت: اقای شاهرودی ..من باید چکار کنم نقشه ام براش توضیح دادم -

ک پاساژ پیاده کردم کارتم به سمتش دراز کردم گفتم برو یک ..و اونو دم ی
لباس مناسب برای خودت انتخاب کن ساعت چهار منتظرتم دیر نکنی...اونم 

چشمی گفت رفت...منم ماشین راه انداختم ماشیم سانتافای مشکی بود بعد 
کار معامالت از مرگ پدرم کاراگاه پدرم که در امدی نداشت فروختم زدم تو

یل برقی ..کارم به سال نکشید که رونق گرفت..بعد از اونجا یک وکیل وسا
ایرانی پیدا کردم اندازه  یک خونه تو همون محالت نزدیک خونه علی مهرستاد  

بهش پول دادم که اونم ..در طی دوسال کارهای بازگشتم به ایران درست کرد 
...یک خونه  ...وقتی به ایران امدم مستقیم به اون خونه نقل مکان کردم

سیصدمتری با حیاط دویست متری درکل خونه قشنگی بود ..حیاطش که 
همش درخت سرو بود یک استخر کوچک هم داشت..خود خونه دوطبقه بود 

طبقه پایین یک اتاق نشمین بزرگ با اشپزخونه سرویس بهداشتی ..طبقه 
ند باالهم دوتا اتاق داشت یکیش اتاق خوابم کردم دومی اتاق کارم....چ
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روزی استراحت کردم ..کارهای شعبه ام که به زودی تو این شهر زده میشد 
...مشکل مالی نداشتم ولی ....حس انتقام داشتم ..نمیتونم اونا رو ببخشم به 

 خونشون تشنه ام
 ..ماشین توقف کردم گوشی برداشتم به  رها زنگ زدم گفتم:بیا پایین..

لند لوند که موهاش شرابی زده بود ی بعد چند مین رها امد پایین ی دختر قد ب
ارایش غلیظ هم کرده بود نمیشد چهره واقعیش ببینی ...در ماشین باز کرد 

نشست سرش اورد نزدیک گونه ام ب*و*سید گفت :چطوری شاهی 
عشقم..ازاین کارش اصال خوشم نیومد ...بهش گفتم هیچوقت به من حتی 

توهم ..اونم کنه تر از این  نزدیک نشو چه برسه منو لمس کنی..اخمام کردم
حرفا بود رو که نبود سنگ پا قزوین بود...من بخاطر راه اندازی شعبه ام 

مجبور شم بااین دختره دوست بشم ...بذار بگم پدرش شریک کاریم هست 
یعنی بهش احتیاج داشتم وگرنه تا صدسال نمیخواستم با همچین دختری هم 

همون دوست پسرش...شاید خیلی از کالم بشم چه برسه به نسبتی نامزد یا 
پسرا بخوان باهمچین دخترایی باشن ولی من ن..... تیپ رها افتضاح بود ی 

مانتو سفید جلف بسیار کوتاه بگم پیراهن بعد ی شال ابی که فقط همین جور 
دورش بود ی شلوار لوله تفنگی ابی پوشیده بود کفش ده سانتی که قدش تا 

 زیر چونه من میشد ... 
 ز زبان اذرا--

مانتو اب اناری تیره ام پوشیدم باشلوار کفش مشکی اسپورت شال زرشکی 
 ...تیپم عالی بود اهل ارایش که نبودم یعنی نیاز نداشتم ..
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رفتم پایین به مامانم گفتم من میرم دیدن دوستم دوساعت برمیگردم تصمیم  
اس انم لبداشتم برگشتن از پیش پریسا همه ماجرا تعریف کنم براش... مام

 کثیف به دست که میخواست بریزه تو لباس شویی گفت :
 کدوم دوستت تو که غیر از زهرا دوست دیگه ای نداری 

خونه باهاش اشنا شدم دختر خوبیه بعد گفتم:مادر من این دوستم تو کتاب
میخوام برم ازش جزوه بگیرم...ی لحظه به خودم شک کردم من که اهل دروغ 

م براندازم کرد بعد گفت گرم کنت بپوش اینجوری نرو گفتن نبودم ..مامان
بیرون ...چشمی گفتم زدم بیرون ...سر خیابون ایستادم تاکسی های محله 

خودمون میشناختم دست تکون دادم  وایستاد ادرس بهش دادم بیست دقیقه 
بعدش رسیدم اون کافی شاپ ..پیاده شدم کرایه حساب کردم کیف دستی 

جب جای شیکی بود اولین بار بود میامدم اینجا..از پشت گذاشتم تو کولم...ع
 شیشه های کافی شاپ پریسا رو دیدم وارد کافیشاپ شدم ...

دکوراسیونش عالی بود  قسمتهای جداگونه داشت چند نفر بیشتر تو کافیشاپ 
نبودن ...پریسا که متوجه من شد امد سمت سالم کرد منو تو اغوشش کشید 

 ...گفت:
شده بعد دستم کشید گفت بیا بریم اونجا بشینیم ..منم  دلم برات تنگ

صورتش که ب*و*سیدم دستم کشیده سمت جایی که نشسته بود ...به تیپش 
نگاه کردم ی مانتو سبز یشمی با شال شلوار مشکی انگار لباساش نو بود اخه 

بوی نویی میداد...منم که پریسا رو دوست خودم میدونستم گفتم ناقال 
 یای خیلی قشنگه اینجا....جاهای شیک م
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پریسا گفت:خوب این کافیشاپ دوست داداشمه من همیشه با دوستام میایم  
اینجا..منم گفتم :چه خوب جای قشنگیه ...سر صحبت باز کرد شروع کرد 

 حرف زدن ...
تو همین حال حرف زدن دوتا بستنی مخصوص با اب سفارش داد گفت چیز 

 دیگه نمیخوای که گفتم:نه
  

 خدمتکاره سفارشات گرفت رفت پیش 
..پریسا درباره اینکه چقدر تعریف منو پیش مادرش کرده...پریسا ساده دوست 

 داشتنی در نظرم امد...خیلی صادق بود
 سفارشات اوردن درحال خوردنشون بودیم که --  

من شاهرخ جلوی در ورودی کافیشاپ دیدمم...تپش قل*ب*م به صدا درامد 
ش بود چقدر خوش تیپ شده بود ...داشتم انالیزش چشمم به چهره ی اخمو

میکردم ...که صدای دختره که از پشت سرش امد گفت شاهی عشقم چه 
جای قشنگیه..صدای شکستن چیزی تو وجودم شنیدم ولی نفهمیدمم چی 

بود ...این که همون دخترست که روزی که رفته بودیم کوهسار برای شاهرخ 
زده بود...قل*ب*م میخواست از تپش   عشوه می امد....چه تیپ مزخرفی

ایست کنه...صدای پریسا بود که گفت اذری خوبی کجایی تو رد نگاهمم 
 دنبال کرد که چشممش خورد به شاهرخ ..بلندشد رفت سمتش ..

 منم نمیدونم چرا ماتم برده بود چرا اینجوری شدم نمیدونم این چه حسیه... 
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ستش سمت من کرده به شاهرخ نشون سرم باال اورد که پریسا رو ببینم که د
 میداد شاهرخ هم با همون غرورش ی نگاهی ب من انداخت ...

اون دختره که نمیدونم رفت با یک دختر پسر دیگه دست داد چه عادی بود 
 براش دست دادن به یک پسر ....

 نشست کنار اونا ..
 صدای شاهرخ امد که گفت :رها االن میاد تک ننداز...

  

 عجب
دم شاهرخ داره میاد سمت من پریسا پشت سرش ...صدای قل*ب*م ...دی 

 بود بی محابا بلندبه سینه ام میکوبید
..نزدیک من که رسید بلند شدم سالم کردم ..اونم با همون ابهت بهم سالم  

کرد ..گفت خوشحال شدم دوباره شمارو زیارت میکنم...چقدر تن صدای 
 این مرد دوست داشتم...

 ظه منم جوابش دادم گفتم وهمچنین ..بعد از چند لح 
گفت خوشحال میشم به جمع ما بپیوندی ...به دوستاش اون دختره که تازه 

 فهمیدم اسمش رهاست اشاره کرد.. 
 از زبان شاهرخ --

به در ورودی کافیشاپ که رسیدیم ..اذر رو دیدم مثل همیشه مدل خاص  
..تو دلم پوزخند زدم الحق خودش بود بدون ذره ای ارایش با وقار نشسته بود .

این دختر شبیه مادربزرگم هست ..به خاطر همین هم اسمش  اذر گذاشتن 
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چون شباهت زیادی به مادر بزرگم داشت اونم اسمش اذررخ،،بود عکسهایی 
 که مادرم از مادرش بهم نشون داده بود این حقیقت را صدق میکرد...

  

م به اونرا که ندیدمش ...یک لحظه دیدم که. داره بهم نگاه میکنه ...خودم زد 
 رها دستم گرفت گفت:

شاهی عشقم اینجا چقدر قشنگه...بعد بچه ها رو که دید رفت سمتشون 
مهران الله بودن....پریسا بعد چند مین منو دید امد سمتم ... گفت تااالن همه 

چیز اوکی بوده ... بعد دستش سمت اذر گرفت منم نگاه کردم سری برای اذر 
دادم...رفتم سر میزی که نشسته بود ..سالم کردم که جوابم داد ولی  تکون

کوتاه ...ازش خواستم بیاد پیش ما دیدم معذب هس تردید داره...پنهانی به 
 پریسا اشاره کردم که راضیش کنه ..

خالصه راضی شد بلند شد باما امد سمت میز مهران.. به مهران الله سالم  
ران تا اذر دید ی جور هیز نگاه کرد بهش...بعد رها دادم نشستم کنار رها ...مه

 متوجه اذر شد اونم بمن اشاره کرد که کیه!!!؟؟؟
سالم کوتاهی کرد پریسا همین طور.به بچه ها گفته بودم که پریسا -اذر

 خواهرمه اوناهم باور کرده بودن...
همه جواب سالم اذر دادن....مهران گفت:این خانوم خوشگله به ما معرفی  

نمیکنید چشمکی بهم زد...پریسا وارد عمل شد گفت:این دوستم اذر هست 
...الله که دختر نه چندان جلف.. دستش سمت اذر دراز کرد گفت من الله ام 

خوشبختم...نوبت به مهران رسید که دست داد ولی اذر خیره به دست مهران 
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 .رها که اصالبود...که گفتم مهران جان خانم مهرستاد ...اهل این چیزا نیستن.
حرفی هم نزداز نگاهش معلوم بود به زیبایی اذر حسودی میکنه چون همش 

 درحال پوزخند زدن بود .... 
پریسا نشست ولی دیدم دختر حاجی همچنان وایستاده بهش پوزخندی زدم 

که از چشمش پنهان نموند ...رو کرد به پریسا گفت منو ببخش دیگه باید برم 
ها انداخت خداحافظی کرد ..پریسا از بلند شد گفت یک نگاه کوتاه به بچه 

چرا عزیزم ..نمیدونم چه اروم به پریسا گفت...پریسا هم گفت االن ببین 
افتاب غروب کرده نمیذارم تنهایی بری روش گردون سمت من گفت شاهرخ 
داداش اذر تا خونشون میبری ....که دیدم رنگ اذر زرد شد ...که گفت اصال 

ش برمیگرده از این حرفااا ...منم خدا خواسته برخواستم نیازی نیست خود
گفت اشکال نداره میرسونمتون...که با اعتراض رها همراه شد گفت منو اوردی 

اینجا که بعد بشی راننده ی دختره...اذر درحال عصبانیت بود..بدجور جوش 
 اورده بود خون به صورت دونده بود...

  

دختره اسم داره اسمش اذر هست..دومااا  اذر رو کرد به رها گفت:اول این--
من که اصراری ندارم اقا منو برسونن...اذر رفت دیگه منتظر پاسخ رها نشد 

...منم کت تکی از روی صندلی برداشتم  دویدم سمت اذر ..پریسا که داشت 
از اذر معذرت خواهی میکرد...بااخم به اذر نگاه کردم گفتم 

نگفت ..به پریسا گفتم پیش بچه ها باش  میرسونمتون...دید اخم دارم چیزی
 برمیگردم.... 

 از زبان اذر --
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مجبور شدم همراهیشون کنم ...بوی ادوکلن که شاهرخ زده بود استشمام کردم 
..چه بوی تندی داشت ولی از بوش خوشم امد...سر میز که رسیدم نگاه اون 

دیدم دختری نه پسره بدجور رو مخم بود ...ااالن اون دختره رها رو واضع تر 
چندان زشت ولی جوری ارایش کرده بود که شبیه میمون شده بود..خواست 

اوقم بگیر بعداز اشنایی باهمه ...پریسا گفت بشین ..واقعا از اون اوضاع پیش 
امد نگاه هیز پسره داشت حالم بد میکرد تحمل پوز خنده های پی در پی 

 شاهرخ دختره میمون نداشتم...
  

صبی بودم که چرا قبول کردم بیام کنار ایناا ...من این موقعیت از دست خودم ع
ها رودوست نداشتم سریع رو کردم به پریسا گفتم من دیگه باس برم...که 

 روش کرد به شاهرخ گفت اذر برسون ...
اونم بعد پوزخندش گفت باشه..اصال توقع این حرف نداشتم نه نه من 

م نیازی نیست...دختره میمون روش نمیتونستم همراه شاهرخ برم..خواستم بگ
 کرد به شاهرخ گفت:

شاهی منو اوردی اینجا که خودت بری راننده ی دختره بشی بعد ی جور 
غضبناک نگاه من کرد...من توپیدم به دختره ممیون زدم بیرون پریسا دنبال می 

امد معذرت میخواست...که گفتم مقصر تو نیستی ...بعد چند مین شاهرخ 
دم که گفت ....می رسونمتون ...اخم داشت ولی برای اینکه کنارم حس کر

 روی این دختره کم کنم موافقت کردم...
 اولین بار بود با یک پسر تنها بودم ترس داشتم 
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..سوار ماشینش شدم که بوی ادوکلنش  دوباره تو بینیم پر شد..اونم سوار شد 
 ه غروب کرده یعنیماشین و راه انداخت فقط مسیرخونه رو پرسید ..افتاب تاز

هنوز هوا تاریک نبود ....که دست دراز کرد سمت ظبط ماشین یک اهنگ 
فروغی سکوت شکست....انگار دفعه سرد سردم...انگار چشمامم شب تارن 

 ..اسمان سیاه ..اب پاره پاره ..
  

..یک چیز این شاهرخ سخت کرده بود که حتی نمیشد پیش بینی اش 
..شاهرخ لب باز کرد ..تپش قلب باال گرفت کنی...عجیب اهنگ غم داشت .

با صدا زدن اسمم...نمیدونستم چی بگم ...که گفت تا حاال مرگ جلوی 
چشمات دیدی...کمی تعجب کردمم بعد گفتم:نه ندیدمم ..چطور شد این 
سوال پرسیدین!!؟جوابی نداد...که دوباره گفت خانم مهرستاد ..دوباره شاخ 

گاری ی بار اذر ی بار خانم مهرستاد.....در در اوردم ..اینم خول بود ان
جوابش گفتم بله ...گفت میدونستین خیلی زیبا دوست داشتنی هستین....این 

دفهه عصبی جواب دادم ...اقای شاهرخ خواهشا  ماشین نگه دارین..واقعا 
 ترسیده بودم...

 که با پوزخندش گفت..چی در مورد من فکر کردین ... 
ه ها ندارم ......عصبانیتم به نفطه اوج رسیده من هیچوقت کاری با بچ

بود...اما ترجیح دادم سکوت کنم ..اونم گفت قصد ناراحتیت نداشتم 
فقط.....که نذاشتم بقیه حرفش بزنه گفتم میشه ساکت باشین.....اونم زد زیر 
خنده گفت :نه میشه باهات کل انداخت ...خندش روی مخم بود..فقط دعا 

تر برسیم....تا رسیدن سکوت کردم ...وقتی سر کوچه میکردم که هرچه زود
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رسیدیم گفتم نگه دارید..اونم ایستاد پیاده شدم در بستم...که شیشه ماشینش 
پایین داد گفت اصال نیاز به تشکر نبود...منم جوابش ندادم راه افتادم همش 

داشتم به این پسره بیشعور بدبیراه میگفتم ...عصبی بودم ...که اصال نگاه 
نکردم کسی مارا ندیده باشه...خالصه رسیدم خونه که صدای اذان 

بلندشد...مادر که منو دید گفت چرا دیر امدی...من اصال حوصله کل کل 
کردن با مامانم نداشتم...گفتم:مامان کمی هم رفتیم بازار چرخی زدیم دیر 
م لشد...بعد گفتم خسته ام رفتم باال،،،اونم دیگه چیزی نگفت...کیفم از کو

برداشتم انذاختم کف اتاق ...خودم انداختم روی تخت دلم گریه میخواست 
...نمیدونم چم شده بود...ولی از حرفهای شاهرخ ترسیده بودم..اصال این ادم 

 نمیتونستم هضم کنم...
 عجیب همش فکر شاهرخ تو مغزم رژه میرفت ..با همین افکار نفهمیدم 

 نفهمیدم کی خوابم برد ...--
 ای گریه که از پایین می امد از خواب بیدار شدمکه با صد

...با همون لباس بیرون که عوض نکرده بودممم امدم پایین...دیدم مامانم در 
حال گریه کردن نگران بهش خیر شدم گفتم چی شده مامان؟؟؟؟؟؟!!!؟؟ که 

گفت: ..مادر بزرگت حالش بد شده،، دایی مصطفی زنگ زد گفت حالش 
 زیاد خوب نیست..

و همین لحظه بابام رسید سالم کردم ...سالم دخترم اماده شو ببرمت خونه .ت
عموت..این حرف که زد انگار اب یخ ریختن روی تنم ..بعد روکرد به مامانم 

 گفت:
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برو خانم وسایلت جمع کن میریم شمال ...که مامانم فهمید تحمل خانواده  
وز بمونیم دخترم عمو ندارم..گفت: باخودمون میبریمش معلوم نیست چند ر

اونجا معذبه نمیشه بره اونجا....دلم گرفت نه بخاطر مامان بزرگم خیلی 
مهربون دوست داشتنی بود نهههه از حرف بابام دلم گرفت بیخیال شدم 
.......بابا گفت دخترم  تو پس برو وسایل مورد نیازت جمع کن .. تایک 

 ساعت دیگه راه می افتیم ..
ل خودم برداشتم ..به سمت شمال حرکت کردیم شش رفتم طبقه باال..وسای 

 ساعت توراه بودیم که رسیدیم ..باران داشت میبارید..
همه جاده ها لغزنده بود .....خالصه رسیدیم ...مامانم دختر کوچکه مامان  

بزرگم بود...ودایی مصطفی تک دایی بگم بهتره ..بزرگ خانواده بعدش خاله 
اعت تقریبا چهار صبح بود .. اما المپهای محدثه بعد هم مامان من.... س

خونه مامان بزرگم روشن بود ..دلم گرفت ...خدا کنه اتفاقی براش نیوفته ..در 
بزرگ خونه مامان بزرگم رو پسر دوم دایی مصطفی که حسن بود باز کرد 

..داخل شدیم...اسمون هم عجیب  با خیال های باور تهی از خودش پر از 
 بریز شده بود می باریدبغض بود ..اشکانش ل

...ازماشین پیاده شدیم مادرم سریع رفت داخل حسن دررو بست امد سمت   
بابا سالم کرد ...بابام صورتش ب*و*سید گفت چطوری مرد...حسن منو هم 

دید گفت سالم اذری ...حسن یکسال از من کوچکتر بود واس خاطر همین 
زده نمیخورد ...هنگام خیلی باهم صمیمی بودیم..ی پسر ریزه که سنش نو

عبور از حیاط صدای بارش بارون روی شیرونی خونه عجیب دل انگیز. 
بود..مامانم نشسته بود گریه میکرد .. بابا که وارد شد همه به احترامش بر 
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خواستن ...بعد احوال پرسی ..از حال مامان بزرگ پرسیدم که گفتن هنوز 
ه امد جلو باهاش رو ب*و*سی تغیبر نکرده انگار سکته خفیف داشته ...خال

 کردم گفت چقدر دلم برات تنگ شذه عشق خاله ...
  

خانه مامان بزرگم ی خونه نقلی قشنگ ی پذیرایی داشت ی اتاق ی اشپزخونه 
خونه های نقلی قشنگ شمال...دلم گرفت مامان بزرگم همیشه کنار پنجره 

 مینشست 
.. 

 نبودش چه سخته ...
میشدم ...دایی مصطفی پسر دومش حسن با  من که از گشنگی داشتم تلف

 خاله محدثه..
  

 کسی دیگه ای نبود..
توهمین حال تلف شدن بودم ..که خاله صدام زد گفت اذری دخترم بیا سفره  

ببر پهن کن ...منم که گشنه ..رفتم تو اشپزخونه به به میرزا قاسمی ....گفتم 
ا بوده شام نخورده بودن خاله دست طالااا ....سفره پهن کردم دایی منتظر م

...خالصه  همه نشستیم دور سفره ولی مامانم  لب به غذا هم نزد گفت میل 
ندارم ...مامانمو درک میکردم خیلی خان جونمو دوست داشت ...رفتم 

نشستم کنارش گفتم: مادر من بیا دوتا لقمه بخور ... بازم لج کرد گفتم منم 
 وجهی نکردم ...نمیخورم ...بااین حرفم اخم کرد منم ت
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بالخره موفق شدم امد سر سفره ...غذای خوشمزه ای بود ...از خاله تشکر 
کردم ..کمکش وسایل جمع کردم ...خاله ی تشک با پتوهای دست دوز 

شمالی ها رو بهم داد گفت برو بخواب تو ...منم چشمی گفتم ...گوشه اتاق 
 چه خبره ...که هر چیجا انداختم ...رفتم سر کیفم که گوشی بر دارم ببینم 

گشتم ندیده ام ..یادم امد که گذاشتم کنار عسلی تو اتاقم ...حاال من بدون 
گوشی چطور این چنذ روز سر کنم اه لعنتی عصابم بهم ریخت ..... ولی 

 کاریش دیگه نمیشد کرد ...دراز کشیدم ....از خستگی راه خوابم برد...
فت خواهری اذری ...ابجی گلمم فرداش با صدای اشنایی بیدار شدم که میگ 

بیدار شوو ..چشمام باز کردم لیال اباجی گلم دیدم...وااای چقدر دلم براش 
تنگ شده بود منو کشید تو اغوشس گفت ...وروجک کمتر بخواب ..لیال 
چقدر  تغییر کرده بود ...دختری که به خاطر اینکه وارد نیرو انتظامی بشه 

ه االن لیال ما درجه سرگردی داشت بااینکه حاضرشد از خانواده اش دور بمون
سنش بیست هفت بود ولی به خاطر ماموریتهای موفقش ارتقا درجه  گرفته 

بود ...انالیزش کردم ی دختر که بدنش کلش عضله ورزشکاری داشت چهره 
نه چندان مهربون ولی زیاد هم خشن نبود...بابام همیشه میگه لیال شبیه عمه 

وقت من اونو ندیده ام اخه به قول بابا رفتن خارج رخسارت هست ..که هیچ
..هیچوقت تماسی نگرفتن ..لیال چشم ابروی قهوه ای لبهای قلوه ای قشنگ 

چهره اش  سخت غیرقابل نفوذ بود تو همین انالیز کردنا بودم ...که یهویی لیال 
دستش جلوی صورتم تکون داد گفت تموم شد هپروتات ...سه ساعته دارم 

 نم صدات میز
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گفتم اره خواهر من اصال اخالق خشنت تغییر ندادیا ...لیال پیش مادر بزرگم  
زندگی میکرد چون کارش  همین جا بود دیشب هم لیال پیش مامان بزرگم 

 بیمارستان مونده بود
  

..بعد کلی حرکت بروسلی انجام دادن برای لیال که اونم پقی زد زیر 
 کر میکنی همه پلیس ها اینجورین ..خنده..گفت این حرکات چیه دختر ..توف

گفتم:پ ن پ چه جورین دوباره خندید ...واقعا دلم برای خندههای یکی ی 
 دونه ابجیم تنگ شده بود..

..مامان بابا که رفته بودن بیمارستان ...فقط منو لیال بودیم خونه ...یادم گوشی 
ماده میکرد همرام ندارم ...روم کردم سمت لیال که داشت بساط صبحانه رو ا

...گفتم خواهری من گوشی جا گذاشتم ...گوشیتو میدی زنگی به زهرا بزنم 
... روی یخچال هست برش دار فقط زود قطع کن شاید مامان بابا زنگ بزنن 

..چشمی گفتم ...رفتم سراغ گوشی ،،،اول به زهرا زنگ بزنمم ببینم در چه 
 حاله ...خوبه شمارش حفظ بودم ..درحال تماس..

 خره گوشی جواب داد...اما چیزی نمیگفت .بال
 .حق داشت اخه  شماره لیال رو نداشت .

با صدای نه چندان کلفت گفتم .سالم گوشی زهرا خانوم هست ...از همین  
جا دست عرق کرده اش میتونستم حس کنم...بعد صدای خنده منو که شنید 

یت را گوش..گفت:اذر تویی بمیری ...معلوم هست کدوم قبرستونی هستی چ
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جواب نمیدی از اول صبح تااالن ده بار زنگ زدم دوساعت پیش که زنگ زدم 
 خاموش بود..با صدای نه چندان بلند گفتم:

زهراااااا که ساکت شد ..دوباره گفت :زهراو مرگ ...گفتم اجازه میدی حرف 
بزنم ...سکوت کرد ..گفتم امدیم شمال خان جونم حالش بد شده ....اونم 

د گفت االن وضعیتش چطوره..بهتر هست خطر رفع شده ... یک هی کشی
شکرخدایی کرد..گفتم شماره لیال هست گوشیم خونه جا گذاشتم اینکه بابا 
میخواست ببرم خونه عمو رضا مامانم حرف دلم فهمید گفت باهامون میاد 
وگرنه االن باید عروس گلم میشنیدم ......اونم گفت سیوش میکنه ..بعد زد 

...یهویی گفتم از داداش پیمان ما چه خبر دیگه به ما که زنگ نمیزنه زیرخنده 
..زهرا معلوم بود هول شده ...چراازمن میپرسی تو خواهرشی ..پقی زدم زیر 

خنده ...که گفت کی بر میگردین ...گفتم تا ببینم حال خان جون چطور میشه 
 ...بعد گفتم نظر مامانت عوض شد یا نه ...گفت:

اوردی خبر خوب ...اره مامانم موافقت کرده ...محمد پسرخاله خوب که یادم 
ام زنگ میزنه به مامانم میگه یک نفر دیگه رو دوست داره ...و نمیتونه این 

موضوع به خالم بگه ...این حرفش تموم نشده بود که یک جیغ خفه ای کردم 
رو که لیال امد سمتم گفت چی شده ....از زهرا سر سری خداحافظی کردم ...

کردم به لیال گفتم زهرا قراره بشه عروسمون ... لیال گفت جدی ...که تو همین 
شماره پیمان گرفتم..که گوشی برداشت صدای خوشحالم که دید ..گفت اذر 

گوشی لیال دست تو چکار میکنه ...گفتم اونو بیخیال مژده بده ...عروس 
نداد ...چندبار  خانوم بله را داده ....دیدم پیمان هیچ عکس العملی نشون

 پشت گوشی صداش کردم ..که بعد چند لحظه ..
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گفت:اذر داداش فدات بشه این دوست تو که منو کشت ....خودمو کشتم 
جواب پی ام منو نداد ...اینگار شک زده شده بود نمیدونست چی بگه ...من 

زدم زیر خنده ...لیال همین جور کنارم ایستاده بود...پیمان یادش افتاد چرا 
وشی لیال دستمه ...پرسید:مگه کجا هستین!!؟؟؟؟ که گفتم خان جون گ

حالش بد شده دیشب امدیم شمال ....بعد گفتم خداروشکر حالش بهتر شده 
...گوشی دادم به لیال اونم به پیمان تبریک گفت ...خالصه بعد چند مین 

 حرف زدن قطع کرد ...من رفتم صبحانه چیده شده لیال را ......که در حال
خوردن بودم لیال امد نشست شروع کرد به خوردن دومین لقمه اش نخورده 

 بود ....که صدای بم مردونه ای امد ....
  

 از زبان شاهرخ ..--
وقتی قبول کرد که برسونمش خونه...تعجب کردم ولی بیخیال شدم ...یک 

گیم به سود من بود ..بدون هیچ حرفی جلو سوار شد ...تا چند مین 
 ت شکستم صداش زدم به اسمم ..گفتم اذر گذشت..سکو

  

اول دیدم تعجب کرد نگاهم ازش گرفتم ....عجیب ارامشی داشتم درکنار اذر 
...به خودم سرکوفت زدم من فقط باید به فکر نابودی این خانواده باشم...گفت 

 بله ..
 گفتم مرگ تا حاال تجربه کردی؛!!؟
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نگیزش صداش زدم ..اول تعجب نه ندیدم ..بار دوم که با فامیلی نفرت ا--
کرد....بهش گفتم خیلی زیبا دوست داشتنی هستین ..عکس العملش 

میخواستم بدونم که عصبی شد ..درجوابش پوزخند زدم ....این دختر برگ 
برنده من بود فعال الزمش دارم ...از ماشین پیاده شد بدون خداحافظی  

االتر باره سکوت کرد رفت ...ب...شیشه دادم پایین گفتم..تشکر الزم نبود...دو
پارک کردم که بره داخل بعد برم .. نمیدونم ی حس حمایت نسبت بهش 

 داشتم ....
مستقیم رفتم خونه .....گوشی که بی صدا کرده بودم ...برداشتم ده تا میس  

کال سه تا پی ام از رها ...باز کردم نوشته بود ..اون دختره مهمتر از من بود 
حرف ی جور دیگه زده بود ....جوابش دادم نوشتم برام کار ....بازم همین 

 پیش امده ...نمیتونم برگردم بگو مهران الله برسوننت ...
به اذر چند تا پی ام معذرت دادم ..که نمیدونستم شاهرخ اون دختره میان  

اونجا اخرشم نوشتم دوست دار تو پریسا ....مطمئین بود جواب میده ..رفتم 
به حیاط یک نخ سیگار در اوردم شروع کردم به پک زدن سمت بالکن رو 

عمیق حالم بعد از فوت پدر مادرم تغییر نکرد...لبخند فراموش کرده بودم 
...اهل تفریحهای ناسالم نبودم ..اینکه بخوام باهر دختری باشم ..من همسن 

 دختر بزرگ حاج علی مهرستاد بودم ..پک سیگار عمیقتر زدم
افتادم شادی بود اسمش ..از من هشت سال کوچکتر بود ..یاد خواهر کوچکم 

گوشه چشمم قطره اشکی سر خورد افتاد روی زمین...وقتی کسی تو غربت 
باهات دوست نشه...وقتی دستت به جایی بند نباشه به خواهر سیزده ساله ات 
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ت*ج*ا*و*زبشه طاقت نیاره زیردستشون بمیره...وقتی مملکت غربت باشی 
 اب نکنه ...کسی تورا ادم حس

حتی نتونی اون بیشرف ها قتل رو به زندان بندازی ...اینا همش میشه نفرت 
 کینه سنگ شدن..

فریاد به اسمونها رفت وقتی خواهرم اونجوری بی جون مرده دیدم  
..گ*ن*ا*هش چی بود اخه ..همه ی اینهارو من از چشم علی مهرستاد 

 میدونستممم
م سمت گوشی پیامهای رهارو نخونده دلیت ...سیگارم با پا خاموش کردم رفت 

زدم..حوصله چرندیات اونو نداشتم...پی ام به اذر ارسال شده بود ولی خبری 
 از جواب نبود ...دوباره یک اس دیگه دادم ..ولی بازم بی پاسخ من پی امم ...

  

 رفتم دوش بگیرم از این بوی سیگار خالص بشم 
  

اقم که سیاه سفید بود دراز کشیدم.. نقشه ..شب باارامش روی تخت دو نفره ات 
سومم اعتماد اذر به من بودکه با موفقیت انجام شده بود چشمام گرم شد به 

 خواب رفتم....
صبح با صدای جارو برقی از خواب بیدار شدم احتماال  معصومه خانوم امده  

 بود ...چند روز یک بار می امد برای تمیز کاری ..دست دراز کردم گوشی از
عسلی برداشتم به ساعت نگاه کردم ساعت یازده ظهر بود اولین بار بود این 

همه وقت خوابیده بودمم...خودمو کمی باال کشیدم نشستم بازم از اذر خبری 
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نبود تعجب کردم ..یعنی همه نقشه هام نقش براب شد ..شمارش گرفتم 
 خاموش بود ...کالفه از سر جام بلند شدم 

.. ... 
 راز زبان اذ--

لیال برخواست به سمت ایوان رفت..هوا سرد بود بوی چمنزار تو بینی ام  
 پیچید چه حس خوبیه ...به ادم ارامش خاصی میده..

لیال درحال احوال پرسی بود..منم کنجکاو شدم رفتم سمت ایوان ...وااای این 
 که محسن پسردایی مصطفی بود ..پس بگو لیال داشتن دل قلوه میدادن ..

  

سر لیال در امدم ..محسن پایین ایوان سرش انداخته بودپایین حرف  از پشت
 میزد به این حجب حیا ..

 باصدای کمی بلند گفتم ببین کی اینجاست ... 
 محسن که صدای منو شنید:

سرش باال اورد ...گفت:اذری توهم امدی  چشمکی زدم گفتم پس چی 
 اد بهش گفتم اذری...بعد احوال پرسی کوتاهی ...گفت: ایالر میخواست بی

 هم گول زد رو کردم به لیالنیومده ...پوقی زدم زیرخنده گفتم بله باید بچه رو
 که داشت چشم غره میرفت

.. 
محسن پسر بزرگ دایی بود سی سالی سن داشت شغلش پرورش ماهی بود 

یعنی رشته درسیش این بود ...و بگممم خاطرخواه لیال ما....لیال هم رو نمی 
د حس عشق تو وجودش خوند ...دایی لیال رو خواستگاری کرده کرد ولی میش
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بود ولی لیال جواب قطعی نداده بود ..گفته بذار کمی فکر کنه ...خالصه 
بگذریم از اینااا ...گفتم چرا نمیای باال ..محسن جواب داد میخواستم برم 

 شهر بیمارستان امدم ببین شماها چیزی الزم ندارین!!؟؟؟..محسن پسر سر به
زیر بود ولی من باهاش. راحت بودم...چشمم به در ورودی حیاط بود ..که 

دخترهای خاله محدثه نیلوفر نگین امدم ..خاله ام همین دو دختر بیشتر 
نداشت ..یکیش همسن من بود ...نیلوفر هم دختر چهاردع سالش بود...بدو 

بود از ایوان امدم پایین رفتم سمت نگین ..چقدر دلم براشون تنگ شده 
..باهاش رو ب*و*سی کردم..من هروقت می امدم شمال یا نگین خونه خان 

جون بود یا من خونه اونااا ...بگم که دوستهای خیلی خوبی براهم 
هستیمم....ماشاال نیلوفر هم قد نگین شده بود ...به این میگن بلوغ  زودبه 

شد اول که  هنگام ...اخه هم قد منو نگین شده بود خاله محدثه ام دیر حامله
ناامید بود از بچه دار شدن که بعد ده سال خدا اولین بچه اش نگین داد 

بعدشش سال نیلوفر حامله شد واس خاطر همینه هرسال ماه محرم نذری 
دارن  ...از براندازکردنشون دست کشیدم ..نگین نیلوفر با محسن سالم کردن 

ن برای محسن ... م رفتیم باال...چشمکی به لیال زدم گفتم اباجی چای ببر
 خنده های شیطانی ..محسن هم خنده ریز کرد رخصت خواست رفت...

  

لیال امد داخل گفت بچه صبحانه ات بخور میخوام سفره جمع کنم بعد رو 
 کرد به نگین نیلوفر ..گفت شماها صبحانه خوردین .
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ادت ع اونا بله جواب دادن ...لیال با اونا مثل من برخورد میکرد...نگین نیلوفر
 کرده بودن ....منم گفتم:سیر شدم

  

...تا خود شب با نگین حرف زدیم ..از اینکه میخوام کنکور شرکت کنم  
...یادم به پریسا افتاد ...تو این مدت چقدر بهش وابسته شدم دلم براش یه ذره 

 شد اخه هر دوساعت یک بار اس از پریسا داشتم ..
خبر بدم ....حرف نگین منو از فکر شماره پریسا حفظ نبودم که بخوام بهش 

 دراورد ..گفت اذر دارم نامزد میکنم ..
  

دهنم باز شد گفتم:دروغ میگی ..لپاش گل افتاد گفت:پسر عموش ازش 
خواستگاری کرده ..نیشگون پهلوش گرفتم ...چرابمن چیزی نگفتی ..اخه 

ب هرروز با نگین اس ام بازی میکردیم...تعریف کرد که میخواد بهش جوا
مثبت بده ...گفتممم مبارکاااااا ...جلوی دهنم گرفت گفت:هیسسس..وقتی با 

لهجه شمالی حرف میزد دلم براش قنچ میرفت ..نگین درحال صحبت کردن 
 ... 

دوروز از امدنمون به شمال میگذشت خان جونم از بیمارستان مرخص کردن 
 اوردنش خونه ...

ار شصت هفتاد ساله ای که اث بمیرم براش پوست استخون شده بود یک پیرزن
روزگار روی چهره اش نقش بسته بود ...تاامدن رفتم دستش گرفتم ...بااینکه 

حالش زیاد خوب نبود ولی دختر شیرینکش خوب میشناخت ...دستش 
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ب*و*سیدم اونم صورتم ب*و*سید ..خاله محدثه جای استراحت خان جون 
 اماده کرده بود همه اقوام امدن بودن ...

 ت که تموم شد...همسایه ها رفتن ...عیاد
فقط همین اطرافیان خودمون بودن ... ناهار خوردیم ..با جمع خانوادگیمون 

ایالر زن دایی مرضیه امدن بودن ..البته زن دایی خودش مریض احوال بود 
کلیه هاش دیالیز میکرد ...دکتر براش استراحت مطلق تجویز کرده 

د که بابا رو کرد به مامان گفت:ما بود...حدود های ساعت سه عصر بو
برمیگردیم خونه ...شماهم چند روز پیش خان جون باش ...من میخواستم 

بگم نمیام که ...مامانم گفت اره اذر باخودت ببر از درس عقب می افته با زهرا 
 برنامه هاشون بهم میخوره .

ظی احاف..حق با مامانم بود باید به فکر کنکور میبودم ...بعد یک ساعت خد
از جمع خانوادگی ...راه افتادیم ...بابا همه راه بدون توقف رانندگی کرد ..تا 
خود خونه درباره محسن لیال حرف میزدیم ...بابا با ازدواج لیال موافق بود 

....بابا تو راه فقط چند کلمه حرف زد .ساعت حدودهای نه شب بود که 
سرخیابون  واقعا هم گرسنم بود رسیدیم خونه بابا سفارش غذا داد از رستوران 

..رفتم باال وسایل گذاشتم تو اتاقم دست لباسی که نگین برام خرید بود ی 
لباس خوشگل ترنجی رنگ ..باشال محلی که پر از چیزای خوشگل بود ..دلم 
برای اتفاقم تنگ شده بود ...راسته که میگن هیچ جا مثل خونه خود ادم نمیشه 

ی خودش اتاق ادم ...گوشی از روی عسلی ..مخصوصم خلوت تنهایی ها
 برداشتم خاموش بود اخ که چقدر دلم براش تنگ شده بود..
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زدم به شارژ ..خودم انداختم تو حموم یک دوش ده دقیقه ای گرفتم امدم 
بیرون ..حوله رو دور موهام پیچیدم حوصله خشک کردنشون نداشتم ...ی 

کنارش پوشیدم با شلوار  تیشرت سفید مخملی که شکل ی قلب قرمز بود
راحتی ...حوله رو برداشتم شال ابی انداختم روی سرم امدم پایین ...این چند 

روز که خونه نبودیم شوفاژهارو بابا خاموش کرده بود ی کم هوای خونه سرد 
که ظرف غذا دستش بود گذاشت روی میز ناهار خوری بود ....بابا رو دیدم

تا غش نکردی ...خندیدم رفتم ظرف ازش  ....گفت بیا دخترم غذاتو بخور
گرفتم نوشابه که گرفته بود ...خالصه شام که تموم کردیم ...بابا گفت دخترم 
من صبح زود میرم سرکار این چند روز نبودم ..کارا عقب افتاده ..بعدش هم 
گفت برای فردا ناهار خودم از بیرون میگیرم میام ...شب بخیری گفتم رفتم 

 م بدجور بهم ریخته شده بود ...باال ....اتاق
تصمیم گرفتم مرتبش کنم ...ولی خسته بودم بیخیال شدمم ...به فکر خودم  

خندیدم من مرتب بودن ...یاد یکی از هم کالسهای سال سوم دبیرستانم افتادم 
شیرازی بود ...بین تایمر درسی فرقی نمیکرد چه کالسی با چه معلمی دارم 

خسته نباشی خالصه مشهور بود تو خسته نباشی ...خسته که میشد میگفت:
...معلمها هم به حرفش گوش میدادن ...ی تایم استراحت بهمون میدادن 
...بگم  این منش از این هم کالسی شیرینمون به ارث بردمم...االن خسته 

بودم..گوشی از شارژ کشیدم ...سی درصد شارژ شده بود به مین نرسیده بود 
 تماس های از دست رفته ....که پیامها امدن ..
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 همشون باز کردم هشت تماس از زهرا دوتا پی ام ...
 بیست تاتماس از ستاره با ده تا پی ام .. 
  

چند تا اس هم از نگین بود ...پیامهای زهرا رو باز کردم که چند تا بد بیراه گفته 
 ...دختر بیا سرکوچه منتظرم دیر شد کدوم گوری هستی ....

 پیامهای پریسا رو باز کردم ..دوتایی اول عذر خواهی بود.... بیخیال شدم 
سومی هم ی جورایی معذرت ...چهارمی که باز کردم دلخور بود ازم که چرا  

 جوابش نمیدم ...بقیه اش پی ام نوشته بود کجایی تو ...
  

به ساعت نگاه کردم ده شب بود ...پس  بیدار هست تصمیم گرفتم بهش زنگ 
 بزنم ..

 زبان شاهرخ ... از--
از جام بلند شدم یک تی شرت ابی پوشیدم گرم کن مشکی روش با شلوار  

جین مشکی رفتم سمت روشویی صورتم  شستم دستهای خیسم تو موهای 
نرم براقم مشکی کشیدم کمی خودم اراسته کردم همیشه دوست داشتم ته 

 اق .. ...ریش صورتم مرتب باشه  نگاهم از تو اینه گرفتم امدم بیرون ات
معصومه خانوم در حال گرد گیری بود ..منو که دید گفت: صبح بخیراقا 

 ببخشید بیدارتون کردم ...
. 

معصومه خانوم مثل مادر خودم میدونستم...روم کردم بهش گفتم سالم مادر 
من چند بار بهتون بگم منو اقا صدا نکنید ...... راستش اقا دوست داشتم 
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گه اجازه بدین ....به روش خندیدم...چیز دیگه ای همیشه پسرم صداتون کنم ا
 نگفتم ...انگار خودش فهمید دوست دارم پسرش صدام کنه....

 گفت :باشه پسرم... ورفت تو اشپزخونه..  
میز صبحانه رو اماده کنه ...یک تشکری کردم رفتم سمت در تو حیاط  

 ...امروز جمعه بود پس کار خاصی نداشتم ...
گوشه حیاط نگاهی انداختم کلی برگ داخلش ریخته بود  به باغچه بزرگ 

 ..باید به معصومه بگم یک نفر بیاره کل حیاط باغچه ها رو دستی بکشه ....
تو همین فکر بودم که درحیاط با ریموت باز شد ...کسی کلید خونه منو 

 نداشت ..با تعجب به ورودی حیاط نگاه کردم رها بود...
اینجا چی میخواست ....ماشینش پارک کرد گوشه عصبی شدم اخه این دختره 

حیاط کنار ماشین خودم ...امد سمت گفت:صبح بخیر عشقم خوبی ...از 
صداش هم چندشم میشد چه برسه بهم بگه عشقم ..عصبی بهش توپیدم کی 
کلید خونه منو برداشته ...امد دستهاش انداخت دور بازوهام ...گفت:توراخدا 

پیش عشقم بد کاری کردم کلیدها رو اونروز که با بچه امروز زهرم نکن ..امدم 
ها امدیم خودت گفتی کلیدها رو باالی کمد کفشها میذاری منم برای خودم 

 برداشتم...
..دستهاش از دور بازوم هام باز کردم امدم داخل که اونم پشت سرم امد  

...مانتوش شالش در اورد.. یک تاپ زیرمانتوش بود تمام بدنش نمایان 
 ود...معصومه خانوم را دید توقع داشت اون سالمش کن ...ب
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رو کردم به معصومه گفتم دست درد نکنه مادر ...رها هم با پوزخند سالمی  
کرد معصومه کوتاه جوابش داد...گفت پسرم چیز دیگه ای الزم داشتین خبرم 

 کنید میرم طبقه باال رو تمیز کنم ...
 گفتم:نه ممنون .. 
ت کنارم ..من شروع کردم به صبحانه خوردن ...که گفت :از رها هم امد نشس 

کی تا حاال این خدمتکاره شده مادرت...جوابش ندادم ..چرا صبحانه 
 نمیخوری؟؟گفت :خوردم ...

منم بیخیال شدم بعد صبحانه رفتم روی مبلهای تو سالن جلوی تی وی 
 شده بود نشستم ..رها هم مثل کنه بهم چسپید ..معصومه خانوم کارش تموم

امد پایین وقتی مارو اینجوری دید سرش انداخت پایین ...گفت کارم تموم 
شده میرم ...ازش تشکر کردم گفتم:یک نفر بیاره برای کارهای حیاط تا باغچه 

درختها رو تمیز کنه ...اونم چشمی گفت خداحافظی کرد رفت..سه تا تراول 
ج میدونستم بهش احتیاپنجاهی تو پاکت همیشه میذاشتم روی جا کفشی ... 

داره چون دختراش میرن دانشگاه خرج مخارجشون زیاده..دفعه اول اعتراض 
کرد که این پول زیاده برای چندساعت کار..ولی قانعش کردم...رها سرش 

گذاشته بود روی شونه هام ...منم کالفه از این دختر بلند شدم از 
این وضع میکردم  کنارش...گفت شاهی کجا عزیزم ...باید فکری به حال

...ایستادم بهش گفتم...میخوام تنها باشم..میشه از اینجا بری اون کلیدهای 
خونه منو هم بذارسرجاش هیچوقت هم اینجوری تو خونه من نچرخ ...از 

سرجاش بلند شد این چه رفتاری که بامن داری رسما داری منو از خونه ات 
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نها باشم ...اونم که بهش بیرون میکنی...باصدای بلند گفتم که میخوام ت
برخورده بود ..مانتوش پوشید رفت ....اوووووووف عجب دختر کنه ای هست 

 کنم..باید هرچه زودتر شرش کم
چندبار دیگه هم شماره آذر گرفتم خاموش بود...بهش اس دادم که چرا  

خاموشی ..بازم خبری نشد ... لعنتی تو کجایی فرداش رفتم سرکوچه 
دم انگار منتظر بود ولی کسی نیومد ...قدمهاش به سوی شون..زهرا رو دی

خونه آذر برداشت هرچه زنگ زد کسی دربازنکرد...منم کالفه شدم زدم روی 
 فرمون ماشین ..لعنتی من نباید مهره بازیم گم کنم ...

چندبار دیگه تماس گرفتم ..لعنتی خاموش بود نگران شدم ..باید فکری  
زدم گفتم باید بره از آذر خبر بگیره ...فرداش زهرا  میکردم .به خونه پریسا زنگ

تو راه کتابخونه بود پریسا رو فرستادم ..اونم به زهرا گفت:امانتی پیش آذر دارم 
...گوشیش خاموش هست ..زهرا اول نمیخواست چیزی بگه ..ولی بالخره 
پریسا موفق برگشت تو ماشین ...گفت حال خانجونش بد شده چندروزی 

نن..گوشیش نبرده ...پس خیالم راحت شد که مهره ام دارم ... شمال میمو
عجیب دلم این دو روز برای آذر تنگ شده بود..ساعت ده بود ...صدای گوشی 

در امد خودش بود.. نمیدونم چراازش دلخور بودم ...گوشی وصل کردم برام 
مهم نبود که بفهمه من پریسا نیستم ..صداش که داخل گوشی پیچید دلم 

ش پیدا کرد ...اونم فقط الو الو میکرد منم سکوت کرده بودم ..ارامش ارام
قل*ب*م برگشته بود ..وقتی دید جواب نمیدم گوشی قطع کرد...من باید 

 تحمل میکردم نباید بفهمه این شماره من ...
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 از زبان اذر --
  

وقتی صدایی از اونور خط شنیده نشد گوشی قطع کردم ....بیخیال شدم به 
یقه نکشیده بود از پریسا پی ام ..نوشته بود دندونش جراحی کرده یک دق

 نتونسته حرف بزنه ..بعد خیلی از دستم دلخوره ..
جوابش دادم)سالم پریسا ببخش گلم خونه نبودم گوشی همراه نداشتم فقط 

 بدون که بفکرت بودم ..ان شاالله که خوب میشی(..
 ت هم تورا میبینم دلخوری پیشمیشه فردا ببینم»پی ام بعدی امد نوشته بود

جواب دادم) فردا صبح تاظهر درس دارم اگه عصر « امده هم برطرف میشه
 بتونم ببینمت( 

)باشه( ..دراخر شب بخیری گفتم اونم چند « باشه همون کافیشاپ»پی ام بعد
 تا شکلک ب*و*س گل فرستاد...

منتظرم باشه قبل از خواب به زهرا هم اس دادم.نوشتم برگشتم خونه  فردا  
 سرکوچه میام کتابخونه..مطمئن بودم االن خواب هفت خان رستم میبیمه ..

 گوشی دوباره زدم شارژ بشه خودم روی تخت دراز کشیدم خوابیدم... 
از خواب بیدار شدم مانتو شلوار سورمه ای پوشیدمقنعه ام سرکردم امدم پایین 

ه انه سر کنم ..اینجاست ک..بابا که رفته بود ..منم چندروزی باید بدون صبح
 میگن مادر واقعا نعمته...

زهرا رو دیدم درحال صحبت کردن باگوشی بود لبخند میزد تا منو دید دارم 
 میام ..گفت پریناز خداحافظ ...سالم کردم ..
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 گفت:سالم بی معرفت.. 
همدیگر ب*غ*ل کردیم ...گفت:خوش گذشت .گفتم:جای شما خالی 

 عروس خانوم ..
سفر دوروزه تعریف کردم ....به زهرا گفتم وایسا من چندتا کیک اب توراه کل 

میوه از این مغازه بخرم بیام ...داخل شدم کمی شلوغ بود چیزایی که 
میخواستم برداشتم ..نوبت به من رسید تا حساب کردم ..برگشتم که بیام 

 بیرون سرم خورد به جایی چشمام باز کردم شاهرخ دیدم ..شاهرخ که منو دید
 گفت:سالم اذر خانوم اینجا چکار میکنی ......بازم همون حس امد سراغم  

عطرتن تو بامنه وقتی که تو کنارمی..این اهنگ تو ذهنم یادور شد ..چشم ازش 
برداشتم ..گفتم:سالم ببخشید این دفعه مقصر من بودم خریدام نشونش دادم 

کت شلوار ..عجیب تو چشماش نگاه کردم یک جور حس دلتنگی داشتن ..
تنش بود پیراهن اتو شده سفید زیر کتش ...از انالیزش دست کشیدم ..دیدم 

اونم منو نگاه میکنه ...سکوت بینمون بود .. که صدای مشتری مارا خودمون 
اورد ...مشتری گفت:اقا برید کنار میخوام رد شم..شاهرخ رفت کنار 

اهرودی گفت:بفرماید مشتری رفت...منم گفتم: روزتون خوش اقای ش
 ...شاهرخ لبخند زد گفت: خوشحال شدم دیدمت..

 گفتم:
وهمچنین ازش خداحافظی کردم امدم بیرون..لبخند روی ل*ب*ا*م  

 بود..زهرا امد جلو گفت: رفتی بسازی یا بگیری چرا این همه طولش دادی؟؟!
 گفتم:شلوغ بود خب.. 
 ...چیزی نگفت دیگه..بعد از اتمام درس خوندن 
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ه ...بابانیومده بود...گوشی از جیبم برداشتم یک پی ام از ..برگشتم خون 
خندم گرفت منم جوابش ^« -آذر امروز شاهرخ ازت تعریف میکرد..*»پریسا

دادم)شاهرخ نگو که شاهزاده بگو همیشه میره سرکار اینجوری شیک میکنه( 
پس چی فکر »همین جور میخندیدم رفتم بااللباسم عوض کردم ...پی ام امد

ج دادم)اگه خواهرش ازش تعریف « اداش ما خودش شاه هستکردی د
نکنه...هندونه ها رو دونه دونه بزن زیرب*غ*لش(..دیگه اس نداد ...منم 

منتظر بابا بودم تی وی روشن کرده بودم ..برنامه اموزش عروسک نگاه میکردم 
ون ف...زنگ در به صدا در امد یعنی کی میتونه باشه ...بابا که کلید داشت ...ای

زدم گفتم:بفرماید ..سفارش غذا اوردم ..رفتم در حیاط باز کردم ....یکی از 
کارکنان قنادی بابام بود غذاها راداد گفت اقاتون گفتن شب میان خونه 

 ....تشکر کردم اونم رفت..
  

ناهار تنهایی خوردم ..بعدش کمی استراحت کردم...قرار بود ساعت سه برم 
 پیش پریسا ..

 
نی پوشیدم شالی که نگین برام خریده برداشتم ...با شلوار مشکی مانتو زیتو

لوله تفنگی ..همیشه کفش اسپورت میپوشیدم ..نگاهی به خودم انداختم 
 کوچه ... عالی شده بودم ....کیف برداشتم امدم تو
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داشتم در میبستم که ماشین باربری عمو رضا جلوی پام متوقف شد  امین 
دم گفتم این اینجا چکار میکنه لعنت به این شانس راننده اش بود...پیش خو

 ...پیاده شد ...گفت:سالم اذر خانم جایی تشریف میبردین!!؟!؟؟ 
شما اینجا چکار گفتم :سالم میرم دیدن دوستم ..بعد ازش پرسیدم

میکنید!؟؟...که گفت:امده بودم ظرفهای محرم ببرم ..زنگ زدم عمو گفت:اذر 
بگیر .... چندروز دیگه ماه محرم بود عمو رضا از خونه هست کلید انبار ازش 

اول محرم تا روز عاشوار برای هیئت های محلشون نذری میپخت..مجبور 
 شدم  دوباره کلید بندازم تو در باز کردم 

...یک انباری بزرگ گوشه حیاط داشتیم که وسایل وظروف ماه محرم اونجا  
 کلید بیارم .امین گوشه حیاطمیذاشتن...به امین گفتم:چند لحظه وایسا برم 

ایستاد ..کلید اوردم دادم دستش ..نمیدونستم برم یا وایسم کارش تموم شده 
...مطمئن بودم کارش حداقل نیم ساعت طول میکشه ...من نمیدونم تنهایی 
چطور میخواد این ظرفهای بزرگ بلند کنه....کلید از دستم گرفت طوری که 

 یم ... ..هیچ تماس دستی باهم نداشته باش
در انباری باز کرد ...بعد ماشین اورد تو حیاط جلوی انباری گذاشت ...اول 

ظرفهای کوچکتر گذاشت داخل کامیون بعد نوبت چندتا ظرف بزرگ بود 
..یکی دوتاش برد تو ماشین ...سه تای دیگه  خیلی سنگین بودن ..کیفم 

ل ابر امین مثل فیگذاشتم کنار باغچه گل کنار در...بااین که هیکل من در بر
فنجون بود ...ولی باس کمکش میکردم داشت سرش میخوارند که من رفتم 

داخل اون یهویی برگشت سینه به سینه شدیم ...فورا خودش کشید عقب گفت 
اینجا چکار میکنی...گفتم امدم کمک...بهم پوزخند زد به قیافم نگاه کرد 
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ستت بد سرقرار بادو گفت بااین تیپ میای کمک نمیترسی لباست خاکی بشه
نشه برات ...هه چه پیش خودش فکر کرده این ...گفتم:مهم نیست اونور دیگ 

بزرگ گرفتم...اونم گفت:الزم نیس خودم میبرم ..این پسر چقدر غدر 
خودخواه هست ...دیدم وایستاده نگاهم میکنه ...بازم گفت الزم نکرده...من 

 روم بهش برگردونم گفتم:برو به درک ...
  

  

این حرفم که شنید بهم نزدیک شد ...عصبی شده بود یک قدم عقب رفتم اونم 
امد نزدیکتر...چونه ام تو دستش گرفت.گفت:زبونت کوتاه میکنم خیلی دیر 
نیست ...شاید دوماه دیگه بشی زنم ...ببینم اونوقت هم اونوقتم انقدر زبون 

ون انباری ..که داری!!؟؟؟ ترسیده بودم از زیر دستش فرار کردم امدم بیر
 صدای خنده اش بلند شد .. گفت:خیلی بچه ای اذر خیلی..

عصبی بودم کیفم برداشتم رفتم سرکوچه تاکسی گرفتم که برم پیش  
پریسا..دستام کمی میلرزید چطور به خودش جرات داده به من دست بزنه 

 لعنتی...
 نزدیک بود اشکم دربیاد ..

م بغض داشت ...رد تماس زدم ...پنج گوشی به صدا در امد پریسا بود...گلو
 دقیقه بعدش رسیدم به کافیشاپ ...

پریسا رو دیدم جای دنجی نشسته بود ...رفتم نزدیک ...بلند شد ب*غ*لم 
 کرد گفت خوبی اذر ...اشکام امون نداد بی محابا ریخت ...



 71 زندگی آذر

پریسا منو بیشتر به خودش فشرد..گفت:عزیزم گریه نکن بگو ببینم چی شده 
 اقی افتاده!؟؟؟.چه اتف

خودمو کنترل کردم ...پریسا چند تا دستمالی داد گفت اشکات پاک کن ... 
کافیشاپ خلوت بود کسی نبود که منو بااین وضع ببینه ..نشستم روی صندلی 

 ..کل ماجرای یک ساعت پیش براش تعریف کردم...
ن واونم دستام تو دستش گرفت گفت:منو ببین سرت بگیر باال ناراحت نباش ا

 حق نداشته تورا بترسونه....
گفتم پریسا؛! اگه حرفش راست باشه چی اگه بابا عید جواب مثبت بهشون  

 بده چی!؟؟؟؟؟.
پریسا پیش خدمت صدا زد گفت:لطفا دوتا لیوان اب دوتا هم قهوه ..پیش 
خدمتکاره پرسید:قهوه تلخ باشه یا شیرین!؟؟پریسا جواب داد:شیرین باشه 

 چشمی گفت رفت... ....پیش خدمت کاره
پریسا گفت:حاال ناراحت نباش فکری به حالش میکنیم...بهم دلگرمی داد  

 کمی اروم شده بودم..
بعد درباره اونروز کمی حرف زدیم  درباره اون دختره رها که مثل کنه به  

شاهرخ چسپیده ولش نمیکنه...پریسا همین جور درحال صحبت کردن بود که 
 ارت پیدا کردم...باصدای بلند گفت:چاره ک

که تموم خدمتکارهای هتل به ما نگاه کردن..روم کردم به پریسا گفتم:ببین  
 ابرومون بردی ببین االن پیش خودشون فکر میکنن اینا دیونه ان!!٪

 پریسا پوقی زد زیرخنده ...
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ازش پرسیدم نقشه ات چیه!؟؟؟پریسا بشکنی زد گفت:آذر بااین حرفم  شاید 
 دونم که چاره ساز...ناراحت بشی ولی می

 منم با گنگی نگاه کردم که یعنی چی؟!! توهمین حین قهوه ها رو اوردن ...
پریسا گفت:اول قهوهامون بخوریم که سرد میشه ...که گفتم:پریساااااااااااااااا  

پریساگفت:جانممممم...داشت حرصم در می اورد منم قهوه ام برداشتم 
 خوردم ...

ادن...گفت:رها رو که دیدی داداشمم که اونو پریسا شروع کرد توضیح د
من دوست نداره میخواد از شرش راحت بشه...سرم تکون دادم گفتم:این ب

 چه ربطی داره؟؟!؛! 
پریساگفت:االن دقیقا به تو ربط داره  ..بازم منظورشو نگرفتم ..که گفت:تو 

 شاهرخ باید باهم دوست بشین..
 همین که گفت قهوه تو گلوم پرید ...

 پریسا امدجلو زد پشت کمرم گفت چی شد؟؟!!  خوبی؟!! 
 گفتم:خوبم ولی من نمیتونم این کارو انجام بدم اصال حرفشم نزن!!!  

 پریسا بازم گفتو گفتو گفت...
که اگه با شاهرخ دوست بشم امین دست از سرت برمیداره دیگه نمیاد سراغت 

 ..گفت:هم برای من خوبه هم برای شاهرخ ...
هم نبود ولی باید بیشتر فکر میکردم ...دیگه داشت شب میشد رو فکر بدی 

کردم به پریسا گفتم:دیگه باس برم ...پریسا گفت:راستی آذر شماره جدیدم 
 سیو کن اون شمارمو دادم به شاهرخ اخه قبال شماره شاهرخ خودش بوده ...
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منم ازش توضیح نخواستم..گوشی در اوردم ..گفتم 
سیو کردم گفتم خبرت میدم...ازش خداحافظی  ...(شمارش۰۹۱۳۴2۳بگو)

 کردم رفتم خونه ...
  

 کاش 
می رسیدی از راه با یک ب*غ*ل روزهای خوب...!!!#مریم_طراوت**روی 

 تخت نشسته بودم داشتم این شعر زمزمه میکردم ....
االن دقیقا سه روز از پیشنهاد پریسا میگذشت نمیدونستم باید چکارکنم ..از 

ه ترس داشتم ..از یک طرف دیگه میتونستم کاری کنم امین یک طرف دلشور
دیگه نخواد بامن ازدواج کنه ... از بس این چند روز فکر کردم مغزم درحال 

 انفجاربود...تو همین افکار بودم..پیمان به گوشیم زد ...جواب دادم ...گفتم:
 سالم داداشی خوبی .

ما نمیگیریاا...گفتم .اونم گفت:سالم وروجکم چطوری  دیگه احوالی از 
داداش همش به کنکور فکر میکنم )چه دروغ مضحکی(اونم گفت :میدونم 

آذری داری درس میخونی ولی به خودت هم استراحت بده ..گفتم:چشم 
...بهش گفتم داداش برای محرم نمیای!؟؟؟گفت:نه گلم امتحان میانترم 

ا عید میشه دانشگاه هشروع شده بهتره نیام...ولی برای ماه بعد میام که نزدیک 
تعطیل هستن تا پایان تعطیالت... بعد گفت:مامان چکار میکنه!؟؟)مامانم 

دیروز از شمال برگشته بود انگار حال خانجونم خیلی بهتره شده بود که باخیال 
 راحت به خونه برگشته بود( 
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گفتم:نمیدونم از صبح تااالن خونه رو گردگیری میکنه....پیمان صدای خنده 
مد گفت:اره دوروز خونه نبوده......بعدکمی من من کرد گفت:آذر میتونی اش ا

 یک کمکی بهم کنی ...گفتم:ببینم چی باشه!!!!
که گفت:میشه به زهرا بگی حداقل جواب پی ام بده بخدا قصد مزاحمت 

 ندارم فقط میخوام بیشتر باهم اشنا بشیم...
از وقتی مامان زهرا پوقی زدم زیرخنده گفتم:چشم امر دیگه ای باشه،، ) 

بهمون جواب مثبت داده دو روز بیشتر نمیگذره ...مامانم قرار بود امروز بره 
طالفروشی یک انگشتر برای نشون کردن زهرا بگیره......( پیمان دوباره 

صداش مظلوم کرد گفت:همین یک کارو برای داداشت انجام بده ...من 
ش گفت مرسی ابجی گلم،،، گفتم:چشم سعیو میکنم ولی قول نمیدم ....بعد

خداحافظ..گوشی گذاشتم روی عسلی رفتم طبقه پایین ..مامانم تو اشپزخونه 
بود..داشت ناهار اماده میکرد ..گفتم:خسته نباشی مامان...گفت: قربونت 

دخترم ....گفتم مامان ...کی،میری خرید انگشتر ..گفت:عصر با اقاجونت 
ی های محرمت شستم فقط مادر میریم ...بعد گفت:راستی اذر لباس مشک

 خودت زحمت اتوش بکش....فردا میریم خونه عمو رضا واس کمک ....
فردا اولین روز محرم بود .....ماهم هرسال میرفتیم اونجا کمک زن عمو 

ملیحه ...البته بگم نصف مخارج نذری هرسال اقاجونم جدا گونه به عمو رضا 
ری برای پختن داشتن اونجا میداد ...ولی چون خونه عمو رضا جای بیشت

پخت پز انجام میشد .....بااین حرف مامانم که گفت دیگه هرروز میریم خونه 
 عمو رضا انگار اب سردی ریختن روی تنم.....
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 باید میرفتم به پریسا زنگ میزدم ...  

 از زبان شاهرخ ..--
وقتی پریسا بهم گفت:مطمئن هست نقشه اش میگیره ...لبخندی نا چندان  
 حسوس روی صورتم ظاهرشد... م
  

هر لحظه منتظربودم پریسا بهم خبر بده که اذر بهش زنگ زده اما خبری 
 نبود...

روزی که رها رو باخودم بردم کافیشاپ فکر نمیکردم نقشه ام بگیره و آذر   
 دختر مهرستاد باور کنه ..رها دوست دختر کنه من هست...

 ه میکردم..از بالکن داشتم به حیاط مرتب شده نگا
 واقعا معصومه خانوم کسی رو که اورده بود کارش خوب انجام داده بود ... 
رها از وقتی که اونجوری از خونه ام بیرونش کردم دیگه بهم زنگ هم نزد  

 ...ولی از این دختر مطمئن بودم که به همین راحتی دست از سرم برنمیداره....
مد ...پریسا بود ...گوشی وصل توهمین افکارم بود که گوشی به صدا در ا 

کردم ...که صدای شادش تو گوشم پیچید گفت: آذر بهم زنگ زده گفته 
 میخواد منو تورا ببینه ....

 گفتم :چه ساعتی گفت:عصر ساعت سه ... 
 همون کافیشاپ !؟؟؟؟

 گفت:اره...
 بدون هیچ حرفی دیگه گوشی با ی خداحافظ قطع کردم... 

 اره طبق برنامه پیش میره ...خوشحال بودم که نقشه ام د
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همه وقت مالقاتهای عصرم لغو کردم ...االن ساعت یک بود رفتم طبقه پایین 
سفارش ناهار دادم ...عجیب اشتهام باز شده بود ...سفارش اوردن تا اخرش  

 غذا رو خوردم ...
 بعد چند مین رفتم سمت 

تم با ده بود...برداشگیتاری که روز تولد بیست یک سالگی بابام بهم هدیه دا 
تموم وجودم اون لحظه تولدم به خاطر اوردم....مامانم درحال برش کیک 

بود..شادی داشت با دو دوستش حرف میزد ... بابام  باچند تا از دوستاش که 
مشتری کاراگاهش بودن درباره  سفارشات حرف میزد ...شادی خواهرم تو اون 

ا شده بود موهای ل*خ*ته  لباس دکلته عروسکی واقعا شبیه پرنسس ه
مشکیش  روی دوش های ل*خ*تش گرفته بود که بهش گیر دادم گفتم چرا 

لباس به این بازی پوشیدی ...گفت:داداش تو که میدونی من این لباس فقط به 
 خاطر تولد تو گرفتم ....بااینکه سیزده سالش بود تو اون تولد ولی همه 

 که زیبایی وصف نشدنی داشت....چشم ها به شادی خواهر من بود خواهری 
 مامانم که همیشه کت دامن میپوشید شیک پوشیده ...

 ....»اشکم  در امد شروع کردم به نواختن گیتار 
انقدر درد تو دلم دارم ،انقدر غم تو صدام،انقدر حرف نگفته که عمری مرده 
و ت رو ل*ب*ا*م،،انقدر تو فکر تو بودم از خودم جا موندم،،تو اتیش دروغهای

 عمرم سوزندم.......................
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گرفته این دل « من خودم رو خیلی وقته فراموش کردم....*بابک جهانبخش*
 لعنتی ...برای کسایی که ندارمشون ....

کسایی که یکی پس از دیگری ترکم کردن ... از خدایی که نمیدونم وجود داره 
گرفت ....از خدایی که یا نه ...دلگیرم از خدایی که همه عزیزانم از من 

 نذاشت طعم خوشبختی بچشم ....
نمیدونم چقدر فریاد زدم که خسته شدم ...برخواستم گفت:م من نباید ببازم  

من همه ی این نداشتنها نبودنها رو انتقام میگرم ...رفتم طبقه باال  دوش ده 
 دقیقه ای گرفتم یک پیراهن سفید تنم کردم شلوار مشکی تکم پوشیدم موهام

 یک طرف صورتم ریختم ...عطر همیشگیم روی خودم پاشیدم ...
 از زبان اذر ...وقتی مامان رفت که بره قنادی اقاجونم ..--

منم ازش اجازه گرفتم برم بیرون وسایل تحریر بخرم ...اول خودش 
و چی چیزایی میخوای تا برات بگیرم ...بعد من اصرار کردم خودم گفت:بگ

 هم عوض میشه ....دیگه چیزی نگفت رفت،،،، میرم میگیرم حال هوام
لباس هام که اماده کردم پوشیدم یک شال ابی با یک لباس سورمه ای 

....پالتوی سورمه ای ....خودمو تو اینه برانداز کردم امدم بیرون ...اسمان 
ابری بود ...امروز بیستم دی ماه بود ...روز تولد منم نزدیک بود ...دستام کردم 

لتوم ..چند لحظه ایستادم تاکسی جلوی پام متوقف شد ...استرس تو جیب پا
داشتم نمیدونستم کارم درسته یا اشتباه ...ولی دلم زدم به دریا ...گفتم هرچه 

بادا باد .....ساعت سه و ده مین بود ...پریسا رو دیدم همون میز همیشگی 
اشه ب نشسته بود ..وقتی شاهرخ کنارش ندیدم ...گفتم:نکنه پشیمون شده

 ....افکارم ازخودم دور کردم 
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..با پریسا روب*و*سی کردم نشستم ...پریساگفت:عجب خانوم بالخره از ما 
یادی کردی چرا این چند روز حتی یک پی ام ندادی ...انگار دلخور بود ازم 

 ...نگاهم تو چشماش انداختم ..گفتم:میخواستم فکر کنم 
 ردی!؟؟؟؟؟....پریسا اهانی کردگفت:االن فکرات ک 

گفتم اره..گفت:خوب ...گفتم:با نقشه ات موافقم فقط یک شرط اینکه 
شاهرخ پیش از حد ازم انتظاری نداشته باشه ...توهمین بحث بودم که شاهرخ 
از راه رسید..باااا چه شیک کرده بود خودشو.بوی عطرش جلوتر از خودش به 

ر لبته بگم مغرورتمشامم رسید ...عجب جیگری بود این پسر هرروز شیکتر ا
از هر دفعه میشد ...فک باز مونده ام بستم ...شاهرخ سالم کرد ...منو پریسا 

 هم جوابش دادیم ...صندلی عقب کشید نشست روش ...
 معذب شدم کمی ...ولی نباید خودمو سست ترسو نشون میدادم ...

سکوت پیش امده رو پریسا شکست گفت:اول بذارین یک قهوه سفارش بدم 
 براتون توضیح میدم چکار کنید ...بعد 

  

هردو سر تکون دادیم ..ولی چیزی نگفتیم ..بالخره ..پیش خدمتکار 
سفارشات اورد گفت:امر دیگه ای نیست که شاهرخ جوابش داد گفت:نه 

 ممنون ...
پریسا درحال شیرین کردن قهوه اش بود فقط صدای بهم خوردن قاشق به 

 ی...فنجون قهوه بود و دیگر هیچ صدای
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از جو پیش امده راضی نبودم ... پریسا لب باز کرد گفت:هردوتون خوب 
گوش کنید ...اول اینکه باید بهم اعتماد کنید ...بعد ازهمه اینکه همیشه از 

 حال هم خبر داشته باشین ...لب باز کردم گفتم:این یعنی چی!؟؟؟؟
باخبر که گفت:یعنی اینکه شماره های همدیگر داشته باشین از حال هم 

 باشین ...
اول خواستم مخالفت کنم ...ولی وقتی پوزخند شاهرخ دیدم ...حرصم گرفت 

باید به این غول بیابونی که از دماغ فیل افتاده حالی کنم که بچه نیستم میتونم 
 ...منطقی باشم 

گفتم:باشه قبول ...پریسا چیزای دیگه هم توضیح داد ..متوجه شدم شاهرخ 
 ورد قهوه اش بدون شکر خ

.یعنی این چطور قهوه به این تلخی مزه مزه میکنه ...این ادم همه چیزاش با 
بقیه فرق داشت ...تصمیم براین بود که این چند روز که خونه عمو رضا میریم 

..گوشی دستم باشه ...من خودم به شخصا این کارو دوست ندارم همه این 
سا م ...نقشه پریخصلت خوب منو میشناختن .که تو جمع گوشی دست نمیگر

این بود که این چند روز با شاهرخ پی ام بازی کنیم اونم جلوی چشم امین ... 
ساعت پنج خورده ای بود ...گفتم من دیگه باید برم ...شاهرخ رو کرد به 

پریسا گفت:بیان بیرون منتظرتونم ....این جمله رو گفت رفت ...نه به این 
 سکوتش نه به این دستوراتش ..

  
 جلو سوار شد ..منم عقب نشستم ...اینه جلو دقیق روی صورت من بود پریسا

.. 
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توراه پریسا از اینکه کاش میشد بعد محرم برنامه بچینیم بریم پیست اسکی 
...سرم اوردم کنار پنجره به درختهای کنار خیابون فکر میکردم ...چه خوبه که 

غم خوار هم همدیگر رو دارن همشون باهم یکرنگن غم غصه داشته باشن 
میشن یک مدت ل*خ*ت عریان میگردن ..شاد باشن خودشون شکوفه بارون 
میکنن...چشم از خیابون گرفتم ..یک لحظه متوجه اخم شاهرخ تو اینه شدم 

..یاد حرف دفعه قبلش افتادم ..که گفته بود تا حاال مرگ تجربه 
 شته ...!؟؟؟؟ شاهرخ از اونایی بود که نمیشد بفهمی چی بهش گذکردی؛؟ 

 چی اینو اینقدر سخت مغرور کرده .
.خیلی کم میخنده حتی بهتره بگم خنده اش هنوز ندیدم...ماشین متوقف شد 

....ازشون خداحافطی کردم ...لحظه اخر شاهرخ گفت:عجیبه این دفعه رو 
 یادت نرفت خداحافظی کنی ...!!!!!!

شاهرخ  پریسا گنگ نگاه کرد منظور شاهرخ نگرفت ...بازم جواب حرف
سکوت بود...پریسا دست تکون داد...ماشین از جاش کنده شد جوری که دلم 

هری ریخت...پسره بی عقل سرتق ...رفتم خونه مامانم نیومده بود...دست 
گذاشتم روی پیغام گیر خونه که صدای مامانم پیچید گفت :اذر دخترم امدی 

طال فروشی هستیم  حاضرباش ...امدیم بریم خونه زهرا ...منو بابات هنوز تو
...ساعت شش نیم اونجایم....به ساعت نگاه کردم شیش بود ...بدو رفتم باال 

لباس بیرون عوض کردم ..یک لباس مناسب امشب برداشتم ... هنوزشالم 
سرم نکرده بودم که صدای زنگ خونه امد...واای گفتمو..رفتم درو باز کردم  

نداختم روی سرم که امین دیدم فکر کردم مامانم هست ....داشتم شالم می ا
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...شالم تند سریع مرتب کردم ...گفتم:تو چرا همین جوری سرتو انداختی 
امدی تو !؟؟؟؟؟بهت یاد ندادن وارد جایی میشی اعالم حضور 

کنی؛!!!!!؟؟بهم پوزخندی زد گفت:موهات چقدر نازن ...عصبیم شدم گفتم: 
فت:ناپاک نیست فکر نمیکردم چشم ناپاک باشی ...خنده اش گرفت گ

چشمام فقط اینکه موهای خانوممم دیدم ...اینکه اشکالی نداره ازش تعریف 
کنم ...خواستم بگم:گمشو بیرون که صدای عمورضا امد که میگفت صاحب 

خونه هستین؛!!!؟؟؟؟ملیحه خانوم همین لحظه وارد شد...منم خودمو 
ا ..مونده بودم اینخونسرد نشون دادم خشمم فرو بردم ...گفتم:بفرماید داخل .

اینجا چکار میکنن !؛؛؛!!؟؟؟ زن عمو امد صورت ب*و*سید همون تعریفهای 
همیشگی کرد رفت داخل نشیمن نشست...مریم دختر بزرگشون هم امده بود 

به اونم سالم کردم ...گفتم بفرماید داخل ...بعد مریم عمو رضا دختر 
امدن داخل ....من دنبال  کوچکشون وارد شدن ....پشت سر اونا هم مامان بابا

 مامانم رفتم تو اشپزخونه ...عصبی بودم که چرا نگفته اینا هم میان...
مامانم با ارامش خریدها رو میذاشت روی کابینت.. ... نگاه عصبیم رو که  

 دید..
گفت:اقاجونت خبرشون کرده امشب میخوایم بریم زهرا رو نشون کنیم اونا 

اراحت نشن...دوندونهام روی فشار دادم بدون هم باشن که بعد خبردار شدن ن
 توجه به خانواده عموم رفتم اتاقم...

روی تخت نشستم ...قیافه امین امد جلوی چشمام...یک پسر بیست پنج  
شش سالی که ..فقط بلده زور بگه ...و همه چیز رو مال خودش میدونه ..من 

 اصال همچین ادمهایی دوست ندارم ...
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ه بودم ناخنم میکندم ...پاهام مثل حالت هستریکی تکون ..روی تخته نشست
میدادم....االن دلم میخواست فریاد بزنم بگم از همتون متنفرم .....خون 

خونمو میخورد ...بلند شدم رفتم کنار پنجر اتاقم ..کمی باز کردم ...با تمام 
نم  وجودم ریه هام پر از هوای تازه کردم ..یک نفس عمیق کشیدم ...بارون نم

میبارید زیر باریکه نور چه زیبا بودن قطرات بارون...کوچه خلوت بود ...هیچ 
 جنبده ای تو این هوای سرد بیرون نبود ..

تمام دیوارهای کوچه سیاه پوش محرم که از راه رسیده بودشدن.. .....بعد از 
چند دقیقه بالخره تونستم این عصبانیت از خودم دور کنم ...دوباره خودمو تو 

 ینه برانداز کردم دیگه خبری از خشم عصبانیت روی چهرم نبود ...ا
گوشیم دست گرفتم امدم پایین.. دقیقا کنار دختر کوچکه عمورضا نشستم رو  

به روم امین نشسته بود..همه مشغول صحبت کردن بودن...فقط امین بود که 
 ین پی اممثل همیشه منو برانداز میکرد ...پام انداختم روی پای دیگم ...اول

...به شاهرخ دادم ...قبل از اینکه پی ام بدم اضطراب استرس داشتم ...ولی 
عمداا گوشی جلوی چشم « سالم عشقم  خوبی..»همشون کنار زدم نوشتم 

دختر کوچکه عمو گذاشتم که ببینه پی ام...به دقیقه نرسید ..از شاهرخ پی ام 
ای خواهرکوچکه امین امد)  سالم جونم خوبم ..تو خوبی( این دفعه ابروه

خوبم عشقم فقط دلم برات »باال رفت که از دید امین پنهون نبود... نوشتم
شاهرخ در جواب) فدای دلتنگیات بشم .منم دلم برات تنگ ...« تنگ شده 

شده(من داشتم از این بازی لذت میبردم..خنده از روی لباهام محو نمیشد ..و 
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...این بیشتر خوشحالترم اینکه اخم های امین بیشتر تو هم میرفت
میکرد...برای اینکه نزنم زیر خنده همه چیز خراب نکنم رفتم سمت اشپزخونه 
...پشت در یخچال وایستادم ...که امین به خواهر کوچکش الهه اشاره کرد بره 

 پیشش...نمیدونم چی ازش پرسید ..مثل میرغضب امد سمت اشپزخونه ... 
زود در یخچال باز کردم یک بطری اب دستم گرفتم ...خواستم سرش باز    

 کنم که امین مچ دستم گرفت ..
منو کشوند سمت اونور کابینت ها که هیچ دیدی از نشمین نداشت ...داشت 

به مچ دستم فشار می اورد ...گفتم:چته بند پاره کردی!؟؟؟؟ دستمو ول کن 
ورد ...نکنه بخواد .....نه نه این اصال خوردش کردی....سرش نزدیک صورتم ا

امکان نداره...که مسیر صورتش تغیر داد دم گوشم گفت:داشتی با کی دل قلوه 
چشماش نگاه کردم میدادی هان....گوشیت بده میخوام ببینم...عصبی تو

 ..گفتم:به تو چه تو چکاری من هستی که داری سوال پیچم میکنی؛!!!؟؟
یشتر شد..گفت:حرف میزنی یا همینجا دستاتو فشار روی مچ ظریف دستم ب

قلم کنم...نفسهاش که به صورتم میخورد داشت حالم بهم میزد...اون لحظه 
 بگم به غلط کردن افتادم دروغ نگفتم...

دوباره ازم پرسید به کی اس میدادی که نیشت تا بنا گوش باز بود هان؛؟!  
توهم رفت از درد کمرم به کابیت خورد یه اخی ازم بلندشد چهره ام 

...باصدای خفه ای گفتم :ای کمرم..بااین اه ناله کمی ازم جدا شد ولی فشار 
روی مچ دستم کم نکرد...داشت دستم میشکست..نه میتونستم جیغ بزنم نه 

چیز دیگه ای..توهمین حین .الهه وارد اشپزخونه شد ..گفت:داداش داری 
الهه گفت:اینجا چکار  چکار میکنی ..امین دستم ول نکرد ..رو کرد به
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میکنی؛!!؟الهه بدبخت از ترس نمیدونست چه بگه...که لب باز کردگفت:زن 
عمو نرگس گفت:بیام دنبال اذر بگم بیاد میخوایم بریم خونه اقا محمود بابای 

زهرا...امین گفت:برو بگو االن میاد...الهه رفت..امین دستم ول کرد اشکم در 
فتم ...حقیقتش اگه چیزی میگفتم  همین امده بود ازدرد...ولی چیزی نگ

 جامنو قتل عام میکرد
امین ..انگشت اشاره اش تکون داد گفت:وای به حالت اذر اگه بدونم با کسی 

رابطه داری .. از چشماش خون میبارید ...این گفت رفت بیرون از 
 اشپزخونه...مچ دستم نگاه انداختم کبود شده بود....

 Azars-life: 
مین...گفتم:لعنت به تو امین لعنت...اشکام پاک کردم ابی زدم نشستم روی ز

به صورتم ولی هنوز چشمام قرمز بود...همه اماده رفتن به خونه زهرا 
بودن..مامانم رفت..چیزایی که برای نشون کردن زهرا خریده بود بیاره ..زن 

عمو دختر کوچکش الهه مریم دختربزرگش...عمو رفتن سوار ماشین 
...امین انگاربا ماشین خودش که سانتافای سفید بود امده  خودشون شدن

بود..بااینکه خونه زهرا نزدیک بود ولی همه ترجیح دادن با ماشین برن...من 
 که مچ دستم بد جور درد میکرد.

 .توراه پنچ دقیقه ای سکوت کردم.
..  رسیدیم اونجا طبق رسم رسومات همه چیز پیش رفت ..بالخره زهرا چایی 

...خانواده عمو هم اونو تحسین کردن انگار مورد قبولشون بود..زهرا یک اورد 
شال جیگری پوشیده بود بود..درکل ناز شده بود...امد کنارم نشستم ..بااین که 
بغض داشتم ..بهش گفتم عروس ناز شدیاا..که لبخند زد ..ولی متوجه بغضم 
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دم گوش زهرا نشد ..قولی که به پیمان داده بودم باید عمل میکردم ...
گفتم:داداشم گفته جواب پیامش بده...زهرا سرش انداخت پایین ..که یک 

 سقلمه ای به پهلوش زدم ..دادش خواست بره باالکه جلوی دهنش گرفت...
سرش سمتم اورد ...باشه ای گفت...گفتم:این شد یک حرفی دیگه نبینم  

م شیطانی باال داداشم اذیت کنی.!!!!!!من خواهر شوهر خوبی نیستم ابروها
انداختم...زهرا خنده ریزی کرد...صدای مامانم امد که گفت:بااجازه همه این 

انگشتر تو دستای زهرا میکنم..تا دیگه کسی نخواد عروس گلم  ازمون بگیره 
 ..بابای زهرا گفت:شما خودتون صاحب اختیارین..

در را چقزهرا رو دیدم که درحال سرخ سفید شدن بود ..انگشتر توی دستای زه
قشنگ بود ..همه دهنشون شیرین کردن..اما من حتی چیزی از گلوم پایین 

 نمیرفت..امین هنوز داشت با چشماش برام خط نشون میکشید...
من خدا خدا میکردم زودتر این مراسم تموم بشه..که نگاه این لعنتی تحمل 

 نکنم...
اده زهرا هم فردا مراسم بالخره تموم شد ...همه تبریک میگفتن..قرار شد خانو
 همراه ما بیان خونه عمو رضا ..برای کمک در نذری پختن...

... 
تا رسیدم خونه رفتم تو اتاقم ..شروع کردم گریه کردن..االن میدونستم امین 

 دست از سرم برنمیداره...
...از بس گریه کردم نفهمیدم کی خوابم برد ...صبح با صدای مامانم درحالی  

 رف میزد چند تقه ای به در اتاقم زد بیدار شدم....که داشت با تلفن ح
 به ساعت روی عسلی نگاه کردم.
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ساعت ده صبح بود....میخواستم بلند شم از روی تخت که درد شدیدی توی 
 سرم پیچید....دوباره خودمو انداختم روی تخت ...

اال تا حمامانم صدا زدم تا بیاد به دادم برسه...بعد چند دقیقه مامانم امد باال...
منو دید ..گفت:آذر دخترم چت شده ..سرم محکم فشار میدادم ..گفتم:مامان 

سرم درحال انفجار هست ...سریع از جاش بلند که بره به دکتر زنگ بزنه که 
گفتم:الزم نیست مامان فقط قرص سردرد برام بیار...مامانم گفت:اخه اذر 

 ممکنه بدترت بشه..
میوه دوتا قرص برگشت گفت:اینا رو بخور گفتم:نمیشه...رفت با لیوان اب 

 استراحت کن خوب میشی...
منم ازش گرفتم خوردم مامانم گفت:االن تاثیرمیکنه اگه چیزدیگه ای الزم 

 داشتی صدام بزن...بعد چند دقیقه دوباره به خواب رفتم.....
چشمام بازکردم ...دیگه خبری از سردرد نبود ...ولی بدجور گشنم بود ...سرم  

گردونم که بلند شم ..ساعت دیدم!!!!!!ساعت سه عصر بود...وااای چقدر من بر
 خوابیدم...از جام بلند شدم رفتم روشویی صورتم شستم ...امدم بیرون 

 . 
رفتم طبقه پایین خبری از هیچکس نبود..گوشی برداشتم شماره مامانم 

گرفتم..بعد از چند تا بوق بالخره جواب داد..گفتم:سالم مامان 
ایی؛؟!!!گفت:سالم دخترم بهتر شدی گفتم :اره بهترم شماها کج

کجایین!؟؟گفت:خداروشکردخترم... ما هم دوساعت پیش امدیم خونه عمو 
رضا.. ..راستی اذر غذا گذاشتم برات روی اجاق گاز بردارگرم کن 

بخور...دوساعت دیگه حاضر باش امین میاد دنبالت که بیای اینجا....من که 



 87 زندگی آذر

ن حرفای مامانم بود...تا اسم از امین اورد امپرم زد درحال گوش داد
اونجا...گفت:خوب زشته  باال...گفتم:مامان من اصال دوست ندارم بیام

دخترم زهرا خانواده اش هم اینجان...بیا اینا هم  اینجا غریبی میکنن..نذاشت 
حرفم بزنم قطع کرد...با غر زدن ظرف غذا گذاشتم گرم بشه...غذام که تموم 

...رفتم گوشی که پرت کردم روی مبل ها رو برداشتم ...که چندتا میس  شد
کال از پریسا دوتا پیام از شاهرخ  سه تا تماس از زهرا...اول کنجکاو بودم ببینم 

این پیام که مطمئن بودم مال «عشقم کی میای ببینمت»پیامها چین..!؟؟؟
از ..پیام دوم بدیشب هست بااون بازی مسخره که امین میخواست منو بکشه..

..شماره پریسا رو گرفتم...بعد « اذر خوبی چرا دیگه جواب نداد!؟؟؟» کردم
چند تا بوق جواب داد..گفت:سالم دختر معلوم هست کجایی!؟؟گفتم:سالم 

خونه بودم حالم زیاد خوب نبود،،که پرسید:چی شده اذر االن 
ری بهتری؛!!؟؟؟گفتم:اره بهترم حاال برات تعریف میکنم...تو کا

داشتی:؛!!!؟؟؟ که گفت:اره اینکه شاهرخ نگرانت شده بود اخه دیشب موقع 
پیام دادن دیگه جوابش ندادی..یک لحظه قند تو دلم اب شد ...شاهرخ نگران 
من شده ...خالصه ای از اتفاقهای دیشب برای پریسا تعریف کردم...اونم در 

ی واسته اینجوراخر پوقی زد زیر خنده....گفت:پس نقشه ات گرفته که میخ
لت پارت کنه....از خنده اش عصبی شدم گفتم:من داشتم میمردم اونوقت تو 

خوشحالی..!؟؟؟؟ پریسا خنده اش خورد گفت:خوب دیوونه یعنی اینکه 
حس مهم نبودنشو به رخش کشیدی میدونی یعنی چی؛!؟؟؟یعنی اینکه اگه 

 همین جوری پیش بری موفق میشی امین از خودت دور کنی...
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د گفتم:االن دیگه باید چکار کنم...اونم توضیح داد...بعد چند دقیقه حرف بع
 زدن  بالخره راضی شد گوشی قطع کنه

... 
تصمیم گرفتم طبق نقشه پریسا پیش برم...یک دست لباس مشکی برداشتم 

پوشیدم ...رنگ مشکی با پوست سفیدم تضاد داشت...ولی ی جواریی بیشتر 
یلم اوردم پایین ...فقط منتظر زنگ خونه تو دید می امدم....کیف وسا

بودم...االن فرصت داشتم به شاهرخ پیام بدم ...پس یک پیام دادم)سالم 
شاهرخ بابت دیشب باید بگم خیلی ممنون ..بعد هروقت که پیام خالی دادم 

 شما زنگ بزنید(..
 پیام تایید ارسال خورد...

سالم اذر »...پیامش امدمنم منتظر موندم تا جواب بده ...به دقیقه نکشید
خانوم ...خواهش میکنم ...بعد پریسا بهم زنگ زد توضیح داد ..منم منتظر 

 «..شمام فعال
این کلمه فعال که دیدم ...عصبی شدم پسره االغ فکر کرده عاشق چشم  

ابروش هستم که دارم بهش پیام میدم ...گوشی پرت کردم تو کیفم ..همون 
..زهرا زنگ زد گفت:اذر بمیری چرا نیومدی موقع که پریسا گوشی قطع کرد

 ...کلی بهم اصرار کرد که برم ...منم گفتم میام ..اونم قطع کرد...
زنگ در به صدا در امد ...پس بالخره میرغضب تشریف اوردن...کیفم 

انداختم روی دوشم...امدم بیرون ...داخل ماشینش نشسته بود...اول یک 
 اشینش...بسم الله گفتم راه افتادم سمت م

 خواستم در عقب ماشین باز کنم ...که اشاره کرد بیا جلو سوار شو ...
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با پاهای لرزان رفتم جلو نشستم ...اصال دوست نداشتم سالمش کنم ...همه 
لباسهاش مشکی بود...خانواده اونا مثل خانواده ما محرم پوش بودن ....سالم 

 ارومی گفتم....اونم گفت:علیک اذر خانوم ...
 ون بهتره خداروشکر ...حالت

گفتن حالتون ناخوش بوده تشریف نیاوردین ...سکوت کردم میترسیدم چیزی 
 بگم بالیی سرم بیاره.

 . 
 سکوتم رو که دید گفت:وضع دستت چطوره ... 

با یاداوری کار دیشبش ..عصبی شدم ...گفتم:شاهکارتو میگی؛!؟؟؟ امین 
 ؛!؟؟؟؟روشو برگردون بمن گفت:_هنوز کجاهاش دیدی...

 به این میگن نوازش ...
  

بااین حرفش ترس ریخت تو دلم ... دید چیزی نمیگم ..گفت:بعد محرم اقا 
جونم میاد برای حرفهای نهایی...تا میتونی خوش بگذرون وهرکاری میخوای 

 انجام بده تا ماه بعد میشی برده خونه من...
 روم کردم بهش گفتم:

  

خودت فکر کردی؛!؟؟؟؟که من میام  شتر درخواب بیند.......تو چی پیش
 میشم زن تو کور خوندی فهمیدی!؟؟؟؟

از اونا خنده های هستریکی زدم عصبی بودم دلم میخواست همین جا در  
 ماشین باز کنم خودمو بندازم تو جاده...
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خنده امین روی مخم بود که دوباره لب باز کرد گفت:من از ادمهایی که 
نمیاد ولی ادمت میکنم....بااین حرفش حاضر جوابی میکنن اصال خوشم 

کفری شدم گفتم:تو خودت برو ادم کن اصال خودتو چی فرض کردی؛!؟؟تو 
 حتی دستت بمن نمیرسه چه برسه بخوای من زنت بشم....

بااین حرفم ماشین وسط خیابون زد روی ترمز....که این کارش یهویی بود  
د زدم گفتم:چته روانی اینکارا سرم خورد به داشبورد ماشین اخم بلند شد ....دا

چیه میکنی هان؛!؟؟  روشو دوباره برگردونم طرفم ..با صدای فوق العاده 
باالیی که میشه گفت فریاد بود گفت:میخوای بهت ثابت کنم چطوری میتونم 

 بهت دست بزنم :؛!!!!!!؟؟؟؟.
 وحشت کرده بودم خودمو جمع کردم که مبادا بخواد منو بزنه!؟؟؟؟

د میزد منم از وحشت اشکم در امده بود...من چقدر ضعیف بودم که امین فریا
جلوی حرفهاش حتی نمیتونستم مقاومت کنم از خودم بدم امد که اینقدر 

 ضعیف سستم...
امین بار دیگه گفت:خفه شو گریه نکن که بد میبینی اذر...حرفش کامال تهدید 

 امیز بود...برای هزارمین بار خفه خون گرفتم ....
باید حرف پریسا رو  میزدم... ....گفتم :دوست داشتن که زوری نیست ولی 

 بعدشم من خودم یک نفر دیگه ای دوست دارم.....
این حرف از دهنم بیرون امد یا نیومد که با پشت دستی که امین زد تو صورتم 

....گوشه ل*ب*م پاره شد گفت:تو بیجا میکنی کسی دوست داشته 
بخواد اموال منو تصاحب کنه بد میبینه فهمیدی باشی...وهمچین کسی رو که 
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اذر؛!؟؟؟؟؟؟ خیابون خلوت بود....ولی دهنم مزه شوری خون میچشید 
 ...گوشام هم تهدیدهایی که مطمئن بودم عمل میکرد میشنید....

ماشین روشن کرد ...دم یک پارکی وایستاد بهم گفت برو دهنت بشور  
ده!!!!! بدون هیچ حرفی رفتم سمت نمیخوام کسی بفهمه که چه اتفاقی افتا

سرویس بهداشتی دهنم شستم کمی گوشه ل*ب*م پاره شده بود....دلم 
میخواست زجه بزنم...اخه به چه حقی روی من دست بلند کرده..؛!!؟؟ کمی 

اروم شده بودم که دیدم داره بوق میزنه که سریعتر بیام ....تا خود خونشون 
این حرفم خوب تو گوشات فرو  حرفی نزد...فقط لحظه اخر گفت:اذر

کن...تو فقط مال منی....بعد دستمالی دادگفت:بذار روی لبت هرکی هم 
گفت چی شده!؟؟؟ بگو تبخال زده...پیاده شدم رفتم سمت خانوم ها که زهرا 

 منو دید امد سمتم.
 
  

زهرا امد طرفم سالم کرد گفت:چت شده بود..دستی برای زن عمو 
ن زهرا تکون دادم همشون مشغول یک کاری مامانم..خاله اسما ماما

بودن....زهرا رو با خودم کشوندم سمت یکی از اتاقهای خونه عمو رضا...در 
یکیشون بازم کردم...زهرا هی غر میزد که منو کجا میبری؛!؟؟؟دستمال از 

روی دهنم برداشتم ....که هینی از زهرا بلند شد گفت:دختر این چه قیافه ای 
 ردی.؛!!؟؟؟؟برا خودت درست ک

اشکم بی محابا ریخت فقط گفتم:زهرا من دیگه تحمل این وضع  
ندارم....مهم نیست وصیت اقاجونم چی بوده!!!!من ن م ی خ و ا م با امین 
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ازدواج کنم ....زهرا سعی در اروم کردنم داشت ..هی میپرسید چی شده؛:؛!!؟ 
 چرا این همه ترسیدی؛!!!؟؟  

م حق با زهرا بود چرا من ترسیدم من که ترسو به خودم امدم اشکام پاک کرد
نبودم ...میخواستم همه ماجرا رو به زهرا بگم که الهه دختر کوچکه عمو 

امد....گفت:آذر مامانت میگه بیا ببینم بهتر شدی؛!!؟ روم کردم سمت الهه 
گفتم :بگو االن میایم.... الهه رفت ...دیگه پشیمون شدم ازدرمیون گذاشتن 

 ینکه امین چه بالیی سرم اورده...نقشه ام و ا
یک نفس عمیق کشیدم ..روم کردم به زهرا گفتم:رژلب داری که همرنگ 

 ل*ب*ا*م باشه
. 

 زهرا گفت:اره دارم ..ازش گرفتم کشیدم روی پارگی ل*ب*م ....
االن دیگه زیاد تو دید نبود....با زهرا امدیم بیرون از اتاق،،، که امین چند تااز 

رو اون سمت خونه دیدیم ...امین من را که دید از دوستاش  دوستاش تو راه
جدا شد دست تکون داد که وایسا...داشت می امد طرفم ...که دست زهرا تند 

کشیدم گفتم بریم ...پام از در سالن بیرون نیاورده بودم که امین صدام 
کردگفت:آذر یک لحظه بیا کارت دارم....برگشتم دیدم عصبیه....به زهرا 

:وایسا ببینم چه میگه که امین گفت:زهرا خانوم شما برین اخه چندلحظه گفتم
با اذر کار دارم....زهرا بین منو امین نگاهی انداخت ...منم مجبور شدم بگم 

 برو...اونم رفت..
چند قدم به امین نزدیک شدم گفتم:چکارم داری:؛!؟؟؟بازوم کشید منو برد  

.داد زدم گفتم میخوای چه غلطی طبقه باال تو اتاق خودش ..درش هم بست.
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بکنی!؟؛ ؟؟؟ امین عصبی بود ...میدونستم عصبیش کنم حتما بالیی سرم 
میاورد... .بالخره حرف زد گفت:_مگه بهت نگفتم وایسا چرا رفتی:؛!!؟ 

گفتم:خوب کارت بگو میخوام برم .....گفت:_دیگه هیچوقت سعی نکن منو 
هی کنم بابت رفتارم....یک عصبی کنی فهمیدی ...خواستم ازت عذر خوا

لحظه دهنم باز موند..این امین بود که ازم معذرت میخواست اصال باورم 
 نمیشد.....

 یک لحظه هنگ بودم....که دیدم در اتاقش باز کرد رفت.... 
صدای درکه امد یک نیشگون از خودم گرفتم....یعنی چی شد این رفتارش 

دونم چرا خوشحال بودم ..که صد هشتاد درجه عوض شد....امدم پایین نمی
یک دفعه متوجه امین شدم که به دوستاش میگفت:دختر باید مثل موم تو 

دستات بگیری....پس بگو اقا منو خر فرض کرده وگرنه اون همون میرغضب 
هست ..فقط خواسته جلوی دوستاش خودی در کنه...پیش خودم گفتم برات 

سید زنگ زد...نیشم باز کردم دارم..یک پیام خالی دادم به شاهرخ دقیقه نر
..صدای موبایلم امین دوستاش متوجه من کرد...گوشی وصل کردم ..گفتم: 

 سالم عشقم خوبی!؟؛؟؟ 
از همین جا میتونستم چشمای خون نشسته امین ببینم....فقط میخواستم 

همین جمله بشنوه که شنید....سریع امدم تو حیاط ...گوشی هنوز وصل بود 
دنی به شاهرخ گفتم:وااای شاهرخ عالی بود عالی....که ...باذوق وصف نش

گفت:کار خاصی انجام ندادم.. کاری نداری؛!؟؟؟ باید برم...بااین حرفش 
خورد تو ذوقم که از پشت گوشی ادعاش در اوردم...منم مثل خودش گفتم:نه 

 مرسی بای...
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کردم گوشی قطع کردم... بدو رفتم سمت زهرا مامان اینا....به همشون سالم 
گفتم خسته نباشید ....رفتم نشستم پیش زهرا ...خاله اسما ازم پرسید:بهتری 

دخترم مامانت میگفت:سردرد داشتی....گفتم:اره خاله بهترم ...مامانم دید که 
این حرف زدم خیالش راحت شد بازم به کارش ادامه داد....خاله اسما داشت 

 رو با دستمال تمیز خشک سبزی میذاشت پالستیک ... مامانم قاشق چنگالها
میکرد..زهراقاشق چنگالها بسته بندی میکرد منم شروع کردم کمک 

دادن...خانومهای زیادی امده بودن برای کمک ...چند نفر قسمت که دیگهای 
بزرگ گذاشته بودن داشتن اشپزی میکردن...زن عمو ملیحه هم اونجا بود ..که 

رش سبزی برای شب اماده میکردن اگه چیزی الزم داشتن براشون ببره ....خوو
....اماده کردن برنج با اقایون بود....با سوال زهرا از دوربر چشم برداشتم...که 

پرسید:آذر امین چکارت داشت:؛!؟؟؟نمیدونستم چی بهش بگم 
....گفتم:میخواست بگه اگه میخوای اونور بیای چادر بنداز روی سرت....که 

ذر توقع داری حرفت باور ابروهای زهرا پرید باال!!!!گفت:آ
کنم!؟؟؟؟؟!!!گفتم:اره همین گفت...توهمین جواب دادنها بودم که خانواده 

خاله ی امین امدن...به زهرا اشاره کردم گفتم:این خانوم که سنی ازش گذشته 
 خواهر ملیحه خانوم هست اونم دوتا که همراهش هستن دختراشن 

نمیخورد دوتا بچه بزرگ ...زهراگفت:چقدر جووون هست اصال به قیافش 
داشته باشه ...گفتم:دوتا نه سه تا...یک شاهزده پسر هم داره که فرهنگ 

تشریف داره....مثل اینکه فرستادنش تحصیالتش اونجا تموم کنه....زهرا نیش 
خندی زد گفت:دختر کارت بکن ببین همه دارن نگاهمون میکنن....گفتم: 
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کی یه دونه علی خان نگاه من نه نگاه تو میکنن..اخه عروس ی
مهرستادی....دیدم زهرا خجالت کشید .....مامانم با خاله اسما حرف میزد 

که احساس غریبی نکنه ....خالصه تاشب همه کارها تموم شد ....که مامانم 
گفت:آذر دخترم برو یک چایی خوشرنگ برای همه درست کن...ابروهام 

الن من چکار انداختم باال گفتم:مامان همه که پنجاه نفرن ا
کنم؛!؟؟...گفت:مگه چیه دخترم زهرا عروس خوشگلم ببر کمک...مجبور 

شدم بگم چشم....با زهرا بلند شدیم رفتیم داخل ..تو نشیمن مریم دختر بزرگ 
خان عمو بود با خاله نسرینش دختراش،، که متوجه ما شدن..خیلی مغرور 

دم راهم کج کنم برم متکبر بودن ...انگار از دماغ فیل افتادن ...مجبور ش
باهاشون سالم احوال پرسی کنم...دیدم اونا قصد بلند شدن ندارن برای اینکه 
ضایع نشم یک سالم خشک خالی کردم ...اونا هم انگار مایل به جواب دادن 

نبودن به زور سالمی کردن...روم کردم سمت مریم گفتم:مامانم گفت چای 
کجان...مریم دختر مهربونی بود  ببرم براشون خواستم بدونم فنجونهای چای

بااینکه ده سالی از من بزرگتر بود ولی خیلی بامحبت بود....بلند شد گفت:بیا 
تا بهت نشون بدم ....زهرا هم تو اشپزخونه وایستاده بود منتظر ما بود.... مریم 
تموم فنجونها. رو به تعداد گذاشت داخل سینی ...سماور بزرگشون که درحال 

..کمکون کرد چای ها ریخت ...منو زهرا هم برای همه غلیدن بود .
بردیم....وقتی برای زن عمو ملیحه چای بردم  گفت:ان شاالله..چای 

خواستگاریت... دیگه این ها برام عادی شده بود ...بهش لبخندی زدم رفتم 
نشستم کنار مامانم روی تخته کنار باغچه خان عمو.....مامانم گفت:دستتون 

زهرایی....ماهم گفتیم:_نوش جونتون ...زهرا امد نزدیک من  درد نکنه آذر
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نشست گفت:اذر لحظه ای که رفتی احوال پرسی با خاله امین دختراش 
...وقتی برگشتی دختر که سنش کمتر بود اینقدر ادعا اصول برات در 

اورد....باهات مشکلی دارن؛؟؟؟!خودم متوجه این رفتارشون شده بودم ولی 
 ستم...دلیلشون نمیدون

 روم کردم سمت زهراگفتم:نمیدونم حتما  منو دوست ندارن... 
 از زبان شاهرخ..  

از وقتی که آذر نقشه پریسا قبول کرده ...چهار روز میگذره ....امروز دوم محرم 
هست ...تصمیم گرفتم برم دایی به اصطالح محترم مورد قبول همه رو ببینم 

 اونم تو حسینیه محل .
روز بهم پیام میداد...دفعه اخر که ازم خواست بهش زنگ بزنم  ..آذر این چند 

.. 
... 

بعداز چند لحظه احوال پرسی عاشقانه که هردو میدونستیم داریم نقش بازی  
میکنیم....داشت همین جور حرف میزد که منم گوش میدادم...که یهویی 

صدای هوار یک نفر امد که گفت:داری چه غلطی میکنی آذر...صدای بوق 
 اونطرف خط باعث شد که دیگه صدایی از آذر شیرین زبونم نیاد....

هرچی تماس گرفتم گوشیش خاموش بود...نگران بودم ...اونم نگران دختری 
 سعی در نابودیش داشتم...

کالفه ازروی مبل بلند شدم ....لعنتی کی بود که اینجوری سر آذر فریاد کشید 
خاموش بود....یعنی این امین پسر ....عصبی شده بودم از اینکه گوشی آذر 
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دایی ام بود...خدااای یعنی اگه امین همون جور که آذر تعریف کرده بود باشه 
 چی!!!!...اگه اینجوری باشه حتما بالیی سر آذر اورده..

حتی به پریسا زنگ زدم که ببین میتونه ازش خبری بگیره.که اونم نتونسته بود 
 خبری ازش بگیره ....

 میگفتم:کسی حق نداره به مهره بازی من اسیب بزنه .. هی پیش خودم
 وگرنه عواقبش پای خودش هست ..

 آذر مهره اصلی بازی من بود نباید به همین زودی لطمه ببینه ...
ساعت حدود هشت شب بود زنگ زدم به پریسا گفتم:پریسا اماده شو میریم  

 حسینیه...باید از آذر خبری بگیری ...
قت شب مادرم تنهاست میترسم حالش بد بشه ..ولی وقتی که اول گفت این و

 نگرانیم دید گفت: باشه بیا دنیالم ...
 خونه پریسا پایین شهر بود 

 ..از کلی کوچه گذر کردم که رسیدم سرکوچشون.. 
 پیام دادم گفتم بیا منتظرم سرکوچه

...خودم که لباس مشکی پوشیده بودم عینک فورمالیته ام زده بودم روی 
 مچشم

 ...از همه حسینیه ها صدای سینه زدن یا زنجیر زنی می امد....
 دل ادمو به لرزه می انداخت... 
  

 بالخره پریسا امد 
 ...سالم کرد چادر سر کرده بود 
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..خیلی زیبا شده بود....منم سالمش کردم .. ماشین راه انداختم به سمت 
ز پریسا پرسیدم حسینیه ای که آذر درباره اش حرف میزد ...توراه فقط ا

..مادرت حالش بهتر شده ...اونم گفت:به لطف شما ویزیت دکترش به موقع 
 انجام میدم ...خداروشکر بهتر شده ...

 گفتم:بازم شکر ....
یک ساعت تو مسیرراه بودیم تا رسیدیم... ...به پریسا گفتم هرجور شده باید 

 ..از آذر خبری  بگیری...اونم گفت:سعیم میکنم پیداش کنم.
 

پریسا از ماشین پیاده شد رفت ...منم رفتم ماشین جای مناسب پارک کردم 
...وارد حسینیه شدم ...اولین چیزی که توجه ام جلب کرد ...دیدن سینه زدن 
دست جمعی بود وسط حسینه بود ...این اولین بارم بود که می امدم حسینیه 

ارچه های سبز مشکی ....اونم تو ایران... ....حسینیه بزرگی بود کلش با پ
 تزیین کرده بودن 

..مداح میخوند بقیه هم سینه میزدن .. رفتم سمت افرادی که کنار دیوار  
 وایستاده بودن...عجیب حس ارامش داشتم ...ولی هنوزتو فکر آذر بودم 

... 
تو همین حین چند تا از پسرای رو فرم هیکل تراش امدن وسط،شروع کردن 

یب قیافه یکشون برام اشنا بود...نمیدونستم کجا سه ضرب سینه زدن ....عج
دیدمش فقط قیافه اش منو یاد یکی می انداحت...از فشار اوردن به مغزم 

دست کشیدم ...چشم انداختم ببینم میتونم بزرگ خاندان مهرستاد ببینم ..زیاد 
طول نکشید که رو به روم نگاه کردم بله خودشون بودن ..هردو تاشون کنار هم 
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ده بودن سینه میزدن ...با نفرت به علی مهرستاد نگاه کردم ...که متوجه ایستا
نگاهم شد ..سرم انداختم پایین ...دلم میخواست میرفتم فریاد میزدم .. ای 

تویی که دم از مذهب دین میزنی ...میدونی زندگی منو نابود کردی!؟؟ 
ه اش ازش میدونی خواهری که چشم به انتظار این بودکه یک نفر از خانواد

خبری بگیرین!؟؟؟؟ ..ولی نگرفتن ...خواهری که تو سن چهل هفت سالگی 
 چشمش بست از این جهان..ولی هنوز وقت مردنش  نبود.... !؟؟؟؟؟

 داشتم خفه میشدم هوا کم بود برام...
که جواب داد) االن ..«که چکار کردی؟!!؛! »به پریسا پیام دادم .. نوشتم 

 پیام داد .)..نیم ساعت دیگه بیا بیرون حسینیه ...(.. ..پیداش کردم ...( دوباره 
 دل تو دلم نبود که ببینم چه بالیی سر آذر امده... 

توهمین هنگام ...یک نفر امین صدا میکرد ....وقتی باگفتن اسمش کسی 
جوابش نداد گفت:امین مهرستاد بیرون کارتون داره...چشم باز کردم که ببینم 

کیه ....که یک پسر هیکل تراش چهار شونه از جمع امین که صداش میکردن 
سینه زنها امد بیرون به طرف کسی که صداش میزد رفت ... پس بگو چرا تو 

 چشمم اشنا می امد شبیه بابای آذر بود..
 یعنی این امین دست روی آذر بلند کرده!؟؟؟ ...

م تموم خشمم ریختم تو چشمام ...دیگه تحمل اونجا برام سخت بود ...امد
بیرون از حسینیه ...به پریسا پیام دادم گفتم:بیا بیرون ...ده دقیقه طول کشید تا 

پریسا امد...امد نشست تو ماشین..فقط منتظر بودم حرف بزنه ...که 
گفت:آذرحالش خوب بوده اینکه به سختی میان جمعیت پیداش کرده ... 

 نکه گوشیشگفت:اون روز که بهش زنگ زدی ..امین تو اشپزخونه بوده...ای
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زده شکونده ...ولی جرات نکرده روش دست بلند کنه ولی بدجور دنبال شماره 
 تو هست میخواد بفهمه کسی که اذر باهاش رابطه داره کیه؛!؟؟.. 

 از زبان آذر
وقتی که پریسا رو تو حسینیه دیدم تعجب کردم ...وقتی گفت: شاهرخ نگرانم 

گیره ...یک حسی تو دلم قلی ولی بوده و اونو مجبور کرده بیاداز من خبری ب
میرفت خیلی خوشحال بودم که یکی واقعا نگرانم شده حس حمایت تو 

 وجودم فرا گرفت اینکه یکی هست که براش مهم هستم  .. 
خالصه ای از اتفاق اون روز برای پریسا توضیح دادم بااینکه صدای مداحی 

بیرون از اشپزخونه  هم همه زیاد بود...اتفاق اون روز متوجه امین شدم که
هست باید هرجور شده به امین می فهمندم که ما بدرد هم نمیخوریم اون باید 

دست از سرم برداره باید متوجهش میکردم که من یک نفر دیگه رو دوست 
دارم ... وقتی پیام خالی که نشون دهنده یک تماس از شاهرخ بود فرستادم... 

مشبخش بود...که گفتم عشقم شاهرخ زنگ زد سالم کرد صداش برام ارا
خوبم ...این حرف که از دهنم در امد،، امین مثل میرغضب وارد شد گوشیمو 

ازم گرفت شکوند ...وحشت کرده بودم ..فقط هوار میکشید میگفت: آذر تو 
دیگه حق نداری گوشی دست بگیری ...که همون موقع مامانم به دادم رسید 

امین نگاه کرد گفت:این چه وضعشه  امین خفه خون گرفت...مامانم عصبی به
چرا داری سر آذر داد میکشی ...مگه آدر بی کس و کاره که اینجوری خونه رو 
سرت گذاشتی!؟؟؟ ..امین هم خوب بلد بود نقش بازی کنه ..سرش انداخت 
پایین رو به مامانم گفت:زن عمو من فقط از آذر خواستم که گوشیش بهم بده 
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ش بگیرم ..گوشی برداشتم آذر گوشی میخواست به میخواستم یک برنامه ای از
زور از دستم بکشه ..که از دستم افتاد شکست....من اونموقع داشتم شاخ در 

می اوردم ....ظاهراا مامانم حرفهای امین باور کرد چشم غری به من کردو تکه 
تکه های گوشی جمع کرد داد دستم ...داشتم همین جور حرص میخوردم ... 

 ندیده بودم که اونم دیدم ....بازیگریشو 
 امین  یک ببخشیدی به مامانم گفت، از اشپزخونه رفت ...

ولی حرف اخرش که با پوزخند گفت :خودم براش گوشی جدید میگیرم 
 وظیفه ناموسمه..حرصم بیشتر کرد عوضی کودن..

 .. 
امین شده بود کاب*و*س روز شبم ...سعی میکردم بیشتر کنار مامانم باشم  

میدونستم اگه امین یک دفعه دیگه موقعیت پیدا کنه تنهایی گیرم بندازه ...ن
 ..حتما از زیر زبونم اسم و شماره شاهرخ 

 میکشید بیرون ...امروز هفتم محرم هست ....
 قصد داشتم امروز نقشه بریزم نرم خونه خان عمو ...

ن عمو ونه خارفتم پایین گفتم مامان من دلپیچه دارم .....امروز نمیتونم بیام خ
 ...اول گفت بیا برات جوشنده دم کنم حالت بهتر میشه تاموقع رفتن ...

خیلی اصرار کردم گفتم ...مامان امروز نیام چی میشه اخه ....بعدشم چند 
وقته اتاقم مرتب نکردم ...همه وسایلم گم شدن ....مامانم که فهمید ...دارم 

 ی ...بهانه تراشی میکنم ...گفت باشه نمیخواد بیا
 گونه اش ب*و*س زدم رفتم اتاق خودم...
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مامانم فقط موقع رفتن امد اتاقم گفت: مواظب خودت باش ...در روی کسی 
باز نکن ...خودمون شب امدیم کلید داریم ....  اینارو گفت رفت .....یک 

نفس راحت کشیدم که امروز قیافه نحس امین نمیبینم .... ....تی وی روشن 
ا مداحی بود ...اهان بالخره یک فیلم پیدا کردم نشستم کردم همه شبکه ه

 روی مبل تماشا کردن. 
.... 

دلم برای پریسا تنگ شده بود گوشی هم که نداشتم مامانم قول داده بود برای 
تولدم که چند روز بعد عاشورا هست گوشی جدید بخره ...... شماره پریسا 

یدونستم رو داشتم حفظ نبودم ..ولی شماره کسی رو که حامی خودم م
 ...گوشی خونه رو برداشتم شماره گرفتم ..در حال تماس....

--   
هرچی بوق خورد جواب نداد...دلم گرفت ..خواستم دوباره تماس بگیرم 

 پشیمون شدم ...
 بی حوصله تی وی خاموش کردم کار خاصی برای انجام دادن نداشتم...

داییش هفتم محرم نذری داشتن زهرا هم که نبود برم پیشش، اونا هرسال خونه 
 ..میرفتن اونجا...

کالفه بودم از این همه تنهایی ...االن ساعت چهار عصر من تاشب 
 چکارمیکردم اخه....شماره پریسا رو که نداشتم شاهرخ هم که جواب نداد...

رفتم در سالن باز کردم گرمکن پوشیدم ... هوا ابری بود و کمی هم سوز سرما 
سمت تاب گوشه باغچه...از وقتی یادم میاد این تاب همین  می وزید...رفتم

جا بوده ...نشستم روش اولش یخ کردم ...ولی بعد چند لحظه سرما از 
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وجودم رفت...یاد قدیم افتادم عید بود ...من شش سال بیشتر نداشتم ..امین 
پیمان باهم بازی میکردن لیال هم از همون بچگی عشق پلیس شدن 

جمع نمی امد وبیشتر تو اتاقش تمرین رزمی میکرد... امیر داشت...خیلی تو 
پسر بزرگ خان عمو رفته بود سربازی،،،زن عمو ملیحه همش غصه میخورد 

که پسرش االن درچه حالیه همون روزا هم الهه رو حامله بود.... من داشتم با 
عروسک مخملی که خان جونم برام با دستهای خودش درست کرده بود بازی 

...اون عروسک خیلی دوست داشتم طوری که همیشه همراهم میکردم
بود...امین وپیمان وسط حیاط توپ بازی میکردن ...مامانم کمک اقاجونم 
داشت زغالها رو روشن میکرد...خان عمو درحال گوشت به سیخ کشیدن 

بود..مریم دختربزرگ خان عمو اونوقت هفده سالش بیشتر نبود...نور چشمی 
امد خاطرخواه هم زیاد داشت ...اونم مراقب مامانش همه به حساب می 

بچه بودم ولی هنوز که یادم میاد بود..امین توپ شوت کرد خورد تو صورتم..
دردش تو صورتم حس میکنم...شروع کردم گریه کردن ...اونقدر بلند گریه 

کردم که نگو نپرس ..خان عمو بلند شد یک کشیده اورد تو صورت امین 
ز اروم نشده بودم ...بابا امد ب*غ*لم کرد نوازشم کرد تا اروم ...ولی من هنو

شدم ...یادمه مامانم وقتی صورت قرمز شده منو دید با دست زد توصورتش 
...هنوز خان عمو داشت سر امین داد بیداد میکرد ..امین عصبی بود ولی 

 چیزی نمیگفت..فقط با کینه به من نگاه میکرد...بچه بودم متوجه هیچ چیزی
نمیشدم ...ولی وقتی اروم شدم امد سمتم گفت:آذر هیچوقت این روز یادم 

نمیره خورد شدنمو ...عروسک از دستم کشید گفت:این تالفی اون سیلی که 
بابام بهم زد عروسک برداشت انداخت داخل چاه توی باغچه ...اونقدر گریه 
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ته وسکم برداشکردم ولی اصال توجه ای نکرد....مامان بابا نمیدونستن امین عر
انداخته تو چاه...منم که همش گریه میکردم اونا متوجه نمیشدن چی 

میگم...خالصه این شد کینه ای که تو دل امین رشد کرد ..هیچوقت منو 
دوست نداشت همیشه سعی در اذیت کردنم داشت ..از همون کوچکی از 

اقا امین خوف داشتم ...تااینکه بزرگ شدم ...بحث ازدواج پیش امد ...
بزرگم..وصییت کرده بود که باید یک نفر از خانواده ما با خانواده خان عمو 
وصلت کنن...تا اصالتشون باقی بمونه...از اون روز که وصییت خونده شد 

...خان عمو منو عروس خودش خطاب کرد...امین هم دوره گرفت به اذیت 
چیزی ندیدم کردن من که تو واسه همیشه مال منی....منم از امین جز بدی 

برای همین ازش متنفرم..امین تو تصوراتم یک غول بی احساس ساختم که 
فقط فکر غرور خودشه....هنوز داشتم تو قدیم سیر میکردم ..که صدای تلفن 

خونه امد چون در سالن باز گذاشته بودم شنیدم صداشو ...بدو رفتم داخل بی 
س میزدم ...گفتم اینکه به شماره نگاه کنم تلفن وصل کردم...نفس نف

بفرماید...شاهرخ بود که گفت:سالم آذر تویی:؛!!!؟؟چرا نفس نفس میزنی 
کسی دنبالته؟!؛!....کمی بعد نفس کشیدنم اروم شد...گفتم:سالم شاهرخ 

خوبم ..نه تو حیاط بودم ..ترسیدم گوشی قطع بشه بدو امدم داخل ...که 
نه فست جا بیاد...گفتم :شاهرخ دوباره گفت:حاال برو یک لیوان اب بخور تان

خونتون هست؛!!!!؟؟گفتم: اره...دیدم  نیازی نیست ...که گفت:این شماره
سکوت کرد چیزی نگفت...گفتم:چیزه..... تماس گرفتم که شماره پریسا رو 

بگیرم...اخه گوشی که ندارم فعال شمارش حفظ نبودم فقط شماره رو 
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ت داشتین زنگ بزنید..االن داشتم....که اونم گفت:اشکال نداره هروقت دوس
شماره رو بدم؛!؟؟که گفتم:اگه زحمتی نیست...اونم شماره پریسا رو گفت 

روی دفترچه تلفن یادداشت کردم....گفتم:مرسی ببخشید که مزاحم 
شدم...گفت:_نه اشکال نداره ...نمیدونستم چکارکنم خداحافظی کنم یا 

یک مرد بی منطق بازی نه....شاهرخ گفت:آذر!!! دیگه هیچوقت با احساست 
نکن...که گفتم:منظور:؛!؟؟؟گفت :منظورمو خوب میفهمی ...اگه اونروز 

خدای نکرده بالیی سرت می امد چی ...وقتی شاهرخ حرف میزد من ارامش 
عجیبی داشتم...دلم میخواست تاصبح به حرفاش گوش بدم حس خوبی 

!؟؟...از اون بود....با صدای شاهرخ که میگفت:الو اذر الو صدامو داری؛
خیال شیرین بیرون امدم ...گفتم:هستم ...گفت:متوجه شدی چه 

گفتم:!؟؟؟گفتم:ارررررررره.....که گفت فکر نکنم ....خنده ای ریزی که 
معلوم بود زده رو شنیدم...گفت:_کاری نداری آذر؛!!!!؟؟؟گفتم:مرسی 

 .خداحافظ....
ک دنیا بهم گوشی قطع کرپ .ولی همین چند دقیقه حرف زدن انگار ی

 دادن....عجیب دلم برای نگاه پر از ابهتش تنگ شده.بود
  

به پریسا هم زنگ زدم احوال پرسی کردم ...قرار شد فردا شب بیاد همون 
حسینیه ببینمش..تو این مدت دوستهای خوبی شده بودیم..... ساعت حدود 

هفت شب بود ...که زنگ خونه به صدا در امد...زنگ خونمون از این 
یریا نبود که بفهمی کیه... ازاین معمولیها بود..اول خواستم بیخیال بشم تصو

که دیدم دست بردارنیست ...گوشی برداشتم وصل کردم گفتم:کیه؛!؟؟؟؟؟ 
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که صدای عزرائیلم امدکه گفت...آذر در باز کن برات غذا اوردم....یاخداااااا 
میخوام...با کمی این اینجا چکار میکنه؛!؟؟ گفتم:امین من غذا خوردم ببر ن

کن غذاها میذارم میرم...از همین جا خشم عصبانیت گفت:میگم این درو باز
میتونستم عصبانیتش ببینم ...نمیدونستم چکار کنم؟؟؟اگه باز نمیکردم 

میدونستم که دست بردارنیست..اگر هم باز میکردم معلوم نبود چه بالیی 
..پالتو پوشیدم رفتم در سالن بخواد سرم بیاره....اشهدمو خوندم تیک در زدم..

منتظر شدم ....امین دیدم که داشت می امد دوتا پالستیک همراهش 
داشت...رسید بهم..سالم کردم ...تو چشماش نگاه نمیکردم..که با داد 

گفت:سالم زهر..سالم مرگ ..چرا درو باز نمیکردی هان؛!؟؟میدونی چند 
م به خودم که چرا درو باز دقیقس  دارم زنگ میزنم!؟؟تو دلم  کلی فوش داد

 کردم...رسما الل مونی گرفته بودم..نمیدونستم چی بگم
..بالخره زبون باز کردم گفتم:اخه قرار نبود کسی غذا بیاره...بعدش الزم نبود 

خودتو توزحمت بندازی!!!!!!؛؛این حرف که زدم..هل داد داخل خونه...در 
داری چه غلطی سالن هم بست...دستم کشید اوردتم داخل..گفتم: 

میکنی!؟؟؟  که پرتم کرد روی مبلها..ازاین کاراش شوکه شده بودم ...بلند 
فریاد زدم گفتم: امین همین االن از اینجا میری وگرنه زنگ میزنم به بابام.... 
امدی اینجا که چی!؟؟؟؟دل جرات پیدا کرده بودم ...که دیدم پالستیکهای 

درست نشست روی مبلی که منو غذارو گذاشت گوشه ای از سالن ...امد 
پرت کرده بوده ...وحشت کرده بودم ...خودم جمعتر کردم....بالخره به حرف 
امد گفت:چیه ترسیدی رنگت پریده!!!!میدونی االن کسی نمیدونه من اینجام 
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کسی به من نگفته برات غذا بیارم!؟؟ ...میدونی االن میتونم هربالیی سرت 
ه؟؟!!!!؟؟دهنم باز کردم گفتم:_هیچ غلطی دربیارم ولی کسی هم خبردارنش

نمیتونی بکنی ...میخواستم از جام بلند شم..که دستم محکم 
گرفت..گفت:االن بهت ثابت میکنم چکارایی میتونم انجام بدم... 

بافریادگفتم:ولم کن لعنتی..دست به من نزن...مگه میتونستم از دستش 
سابقات پارا المپیک بدن خودمو خالص کنم...کسی که قهرمان چنددوره از م

سازی بود..گفت:_تو فسقلی میخوای از دست من فرار کنی:؛!؟؟همین جور 
درحال تقال کردن بودم که منو محکم تو ب*غ*ل خودش انداخت؛؛دیگه 

واقعا داشت اشکمو در می اورد.. شالم که از سرم کنده شده بود..  دیگه برام 
ز اون فضای لعنتی دور باشم مهم نبود که موهام میبینه فقط میخواستم ا

..گفت:اذر تکون نخور فقط میخوام حرف بزنم باهات..گفتم: داری باهم 
 حرف میزنی یا استخونهام خورد میکنی؛!؟؟

ولم کنم لعنتی..ازت بدم میادمیدونی ازت متنفرم؛!!؟این حرفهام روش اثر  
 زنگنکرد...با عصبانیت تو گوشم فریاد زد آذر..اون اشغال کیه که بهت 

میزنه؛!!؟فقط  بدون اگه جواب سوالم ندی همین جا کاری میکنم که تااخر 
عمرت بردگی خونموبکنی میفهمی چی میگم!؟؟؟؟؟؟؟؟ این دفعه رو کم 
اورده بودم نمیدونستم چکار کنم االن که ساعت هشت بود مامان بابام سه 

 الییساعت دیگه می امدن..بایدسیاست به خرج میدادم وگرنه امین همون ب
سرم می اورد که خودش گفته بود...خودم اروم خونسرد نشون دادم گفتم:امین 
میشه ولم کنی؟؟تورا خدا قول میدم توضیح بدم...انگار امین کمی نرم تر شد 

..منو گذاشت روی مبل...گفت میشنوم...هنوز دستم محکم گرفته 
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:آذر ...گفتبود...نمیدونستم چی بگم ...که دوباره امین شروع کرد نطق کردن
تو قرار بشی زن من ...مطمئن باش باهیچکس دیگه ای نمیتونی ازدواج 
کنی... این جمالت تکراری بدجور روی مخم بود ...ولی نباید دوباره 

عصبیش میکردم ..دستو ازادش کرد تو موهام...فقط نگاهش میکردم...که 
 گفت:_آذر موهات خیلی دوست دارم هیچوقت کوتاهشون نکن... 

 

کم داشت رنگ چشماش عوض میشد....هیچ غلطی نمیتونستم انجام بدم کم
.....حرارات بدنم باال رفته بود...تو همین افکار بودم که همه چیز بهش بگم 

شاید دست از سرم برداره که...ل*ب*ا*ش یهویی گذاشت روی 
ل*ب*م).........( اشکم در امد بااین کارش ...داشتم نفس کم می اورد اما 

نتی داشت کارخودش میکرد....باید کاری میکردم ... با دستم محکم اون لع
زدم تو بازوهاش ..بالخره بعد از چند دقیقه ولم کرد ...بدو از پله ها رفتم باال 

در اتاقم قفل کردم ...نشستم پشت در... اشک ریختم به حال زار خودم .....با 
گفت:آذر اصال صدای بلند گریه میکردم...که امین پشت در حس کردم...

نفهمیدم چی شد..فقط قصدم حرف زدن بود نفهمیدم چه غلطی کردم. ..ولی 
بااین کارش...من لعنتی چرااجازه دادم اخه...اشکام میریخت فریاد زدم گمشو 

از این خونه...اگه نمیتونستم فرار کنم چی اتفاقی می افتاد...صدای در سالن 
 نمیکردم در اتاقم باز کنم....خبر از رفتن امین میداد..ولی هنوز جرات 

اخه من چقدر احمقم...فردا حتما باید با بابا حرف بزنم ...باید بگم امین 
 اونی که شماها فکر میکنید نیست...
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اونقدر گریه کرده بودم که همونجا خوابم برده....هوا هنوز گرگ ومیش،بود  
درحال  میخواستم برم روی تخت بخوابم که کل بدنم به درد امد....سرم

منفجر شدن بود...بزور خودم رسوندم به تخت ....با یاد اوری اتفاق 
 چندساعت پیش  سرم تیر کشید ....

فردا حدود ساعت نه بود از خواب بلند شدم...تصمیم گرفته بودم که همه  
 چیز به بابام بگم....

ه ام بد چشماز روشویی امدم بیرون به اینه نگاه کردم کل صورت بهم ریخته بو
خاطر گریه پوف کرده بود..بیخیال شدم باید میرفتم با اقاجونم حرف میزدم 

..دراتاقم که دیشب قفل کرده بودم باز کردم...داشتم از پلها می امدم 
پایین..هنوز به سرپیچ نرسیده بودم ..که اقاجونم داشت با مامانم  درباره 

داشت ازدواج من وامین حرف میزد..همونجا فال گوش وایستادم...
میگفت:هیچ پسری مثل امین لیاقت آذر نداره وادامه داد....دیشب حاج رضا 

گفت:اگه اجازه بدیم بعد ماه میان برای حرفهای نهایی..منم بهشون 
گفتم:حرفی ندارم...همون لحظه امین امد کنارمون......حاج رضا دست 
ا تا ه گذاشت روی شونه امین گفت:علی جان اگه موافق باشی برای اینکه بچه

مراسم اصلی راحت باشن فردا شب صیغه محرمیت بین آذر وامین خونده 
بشه....این حرفها رو که شنیدم همون جا شکستم خورد شدم ..چطور اقاجونم 

تنوسته بود برای زندگی من تصمیم بگیره...چطور تونسته بود موافقت خودش 
گریه کردم بی  اعالم کنه....االن حرفهای من چه فایده ای داره....هق زدم

صدا.....داشتم تو فریادهای بی صدایم غرق میشدم...که صدای مامانم امد 
که گفت:حاج علی من با محرمیت بچه ها اینم االن موافق نیستم ...روزنه 
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امیدی بود حرفهای مامانم..که گفت:تو که میدونی آذر االن داره درس میخونه 
!؟ ....فکرش مشغول میشه بچم االن محرمیت قبول کنه میدونی چی میشه!

تمرکزش از دست میده...بذار همون موقعی که بخوان ازدواج کنن...اول 
اقاجونم گفت:نرگس خانم شما که میدونی امین عاقل هست این مسائل بیشتر 

درک میکنه...که بازم مامانم گفت:حاجی میدونم ...ولی باید فکر روحیه آذر 
نمیدونستم نشونه خوب در نظر  ...سکوتشباشیم..که اقاجونم سکوت کرد

بگیرم یا بد؛!!!؟ پشیمون شدم از رفتن گفتن اون حرفها.....میدونستم که باور 
نمیکردن...بازم من گریه های بی امونم....اولش کلی گریه کردم...ولی من 

نمیخواستم تااخر عمرم زیر دست پای یک هیوال باشم...باید خودم دست به 
 ذهنم رسید...پریساااااااا ...... کار میشدم ...جرقه ای به

بعد از اینکه اروم شدم چهرهمو مثل همیشه خوشحال  نشون دادم رفتم طبقه 
 پایین

 ..اقاجونم باز رفته بود کمک ....
مامانم تو اشپزخونه بود...سالم کردم بااینکه بغض داشتم ولی نباید میذاشتم 

نبل شدیا میدونی بفهمه حرفاشون شنیدم ...درجوابم گفت:سالم دخترم ت
ساعت چیه بیدار شدی:؛!؟؟ تو چهره ام نگاه کرد...دستمالی که داشت ظرفها 

رو خشک میکرد گذاشت کنار امد سمتم گفت: اذر مادر مریض شدی چرا 
رنگ روت پریده؛!؟؟چرااینقدر زردشدی؛!؟دستم گرفت نشوند روی صندلی 

اقاجونمه.... ....پیش خودم گفتم:ایناها همش بخاطر تصمیم گیری های 
 لبخند زدم گفتم:مامان بخاطر دیشبه که درست شام نخوردم...
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ولی انگار باور نکرد دوباره پرسید:آذر دختر چیزی شده ببین من رنگ غم تو  
چشمات دارم میبینم....حرف دلت بزن مادر بگو چی شده:؛!!!؟ غر زدم 

 گفتم:عههه مامااااااااااااان خوب گشنمه...
لی بلند شد گفت:_ولی میدونم یک چیزی شده....بعد اونم از روی صند

ظرف برنج کشید گذاشت جلوم ..برای اینکه بهش ثابت کنم چیزی نشده 
...تموم برنج بااینکه هیچ میلی نداشتم  بزور خوردم ...ناهارم که خوردم گفتم 

:مامان کی میریم خونه عمو رضا؟؟ ابروهای مامانم ازتعجب پرید باال 
 گفت:مطمئنی 

یزی هم به سرت نخورده ...که با خنده گفتم:نه مادر من خیلی هم هوشم چ
سرجاشه...گفت:ناهارتو بخور بابات یک ساعت دیگه میاد دنبالمون 
 ....گفتم:پس من برم اماده بشم؛!؟؟بازم تعجب زده گفت:اره برو.....

 بدو از اشپزخونه زدم بیرون 
  

نم بیاد کلی وقت ..االن ساعت یک و چهل دقیقه بود...تا اقاجو
 داشتم...گوشی که تو اتاقم بود برداشتم به پریسا زنگ زدم 

...بعد چند تا بوق گوشی برداشت...بعد سالم احوال پرسی گفتم:پریسا شب 
نمیخواد بیای ساعت پنج بیا ادرسی که میدم ....اول ازم توضیح خواست .منم 

میخواست قطع خالصه ای از اتفاقات حرفهای صبح براش توضیح دادم ...
 کنه که گفتم:چادر یادت نره سر کنی...اونم باشه ای گفت:قطع کرد.....

 Azars-life: 
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لباس مناسبم پوشیدم...اقاجونم طولی نکشید امد دنبالمون...دلگیر بودم ازش 
ولی بازم با لبخند جواب سالمش دادم...مامان اقاجونم حرف میزدن باهم 

 ره رسیدیم..ولی من تو افکار خودم بود...بالخ
چشمهام بستم نفس عمیقی کشیدم،در ماشین باز کردم پیاده شدم ... 

باباداشت می گفت: اگر تااخرشب  کارا تموم نشد همین جا میمونیم...دیگه 
ترسی نداشتم دیگه نمیخواستم دنیام جهنم کنم باید برترس خودم غلبه 

قاجونم حرف میزد میکردم فکرم ازاد کردم.منتظر مامان بود که هنوز داشت باا
 ... بالخره پیاده شدباهم رفتیم داخل...

مهمونهای زیادی امده بودن هرسال نهم محرم خونه خان عمو دعا عاشوار 
مداحی صورت میگرفت.....چند نفر داشتن کتابهای دعارو میون جمعیت 
پخش میکردن ...منم که گوشی نداشتم ببینم پریسا امده یا نه!؟ همین جور 

می انداختم که مامانم گفت: بریم یک جا بشینیم که االن دعا داشتم چشم 
شروع میشه . .... داشتیم میرفتیم سمت سالن که ملیحه خانم مارو دید امد 

سمتون ...این بهترین فرصت بود از دست مامانم در برم...رو کردم به مامانم 
بیا  ودیگفتم:مامان من نیاز به سرویس بهداشتی دارم ...اونم گفت:برو ولی ز

که دعا االن شروع میشه....سرم به معنی باشه تکون دادم رفتم....ای خداااا 
االن من پریسا چطوری پیداکنم همه که چادر مشکی لباس مشکی 

هستن....درحال جست وجوی پریسا بودم ...که یک نفر گوشه مانتو مشکیم 
..با ن دیدم.گرفت...روم برگردونم که ببینم کیه!؟؟...که سارا دختر خاله امی

گنگی نگاهش کردم ...دستم کشید بردتم یک گوشه ای گفت:ببین آزی آذر 
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هرکی که هستی باش... فقط دور امین من خط بکش فهمیدی؟؟ منو امین 
ازبچگی همو دوست داشتیم..پس حق نداری اونو ازمن بگیری؟؟دندونهاش 

به  که داشت به هم فشار میداد خونش که به مغزش نمیرسید توچهره اش
وضوع پیدا بود...نمیدونستم عصبی باشم یا اینکه بزنم زیر خنده و 

تم از دس« عجب اینا کال خانوادگی دیوانه روانین»بخندم!؟؟پیش خودم گفتم:
دستش کشیدم...گفتم ببین سارا خانوم ...این بار اخرتون باشه به من دست 

م ندارم...دستبزنید ...بعدشم من هیچ عالقه ای به امین به اصطالح عشقتون 
براش تکون دادم گفتم: این امین شماست که دست از سر من بر 

نمیداره...شماهم اگه راست میگین که اونم دوستتون داره.؟؟..بهش بفهمین 
که فکر ازدواج بامن ازسرش خارج کنه...اون چهره اش بدجور به گوجه 

نم یدوشباهت پیدا کرده بود...دوباره چشماش با نفرت بهم انداخت گفت:م
که مثل کنه دیشب بهش زنگ زدی بیاد پیشت..این حرف زد ازم 

دورشد.....خدای من این چی گفت؟؟؟ االن متوجه نفرت این خانواده به 
خودم شدم پس اینا فکر میکنن من میخوام امین از اینا بگیرم..... عصبی شده 

م مبودم ...توهمین لحظه پریسارا دیدم امد سمتم ...سالمش کردم جواب سال
داد متوجه ناراحتیم شد ..بردمش یک جای خلوت که کسی نبود...نشستم کل 
ماجرای امین این دختره سارا از سیر تا پیازماجراو تعریف کردم....اول نگرانم 

شد گفت:خوبی؟؟سرم تکون دادم گفتم: نه خوب نیستم همه چیز بهم 
 ریخته..بعد پرسید االن میخوای چکار کنی؛!؟  

گفتم توبیایی چاره ای پیدا کنی.. گفت: ببین آذر ساعت حدود گفتم:نمیدونم 
شش دعا تموم میشه درسته؟؟ گفتم:اره ...پریسا پرسید کی مهمونها رو بدرقه 
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میکنه!؟گفتم : هرسال هم امین مهمونها رو بدرقه میکنه ...... پریسا بشکنی 
زد گفت: االن به شاهرخ زنگ میزنم بیاد....بهش میگم بیاد دنبالم 

 ....گفتم:میخوای چکار کنی:!!؟گفت کاریت نباشه..
  

 از زبان شاهرخ
بااینکه همه جا تعطیل بود ولی مجبور بودم بیام شرکت...بعضی از حسابها بد 

 جور مکافات شده بود..
داشتم پروندها رو از توی دفتر برمیداشتم ببرم بدم به حسابدارشرکت که زنگ 

نه...این روزا بابای رها بدجور سنگ زده بودم بیاد یک بار دیگه چکشون ک
جلوی کارام میانداخت ...میدونستم اینا از کجا اب میخوره...باید یک فکری 

میکردم وگرنه نمیتونستم شعبه ام راه اندازی کنم ...هنوز به کمک بابای رها 
فرهاد خان نیاز داشتم ....تصمیم گرفته بودم ...رها رو از دست خودم راضی 

که خانم رحیمی حسابدار شرکتمون تو راه رودیدم بهش سالم نگه دارم ... 
کردم ازش عذرخواهی کردم که این وقت مزاحمش شدم ...اونم جواب سالم 

 داد گفت اشکال نداره...
گفتم:خانم رحیمی اینا رو دوباره چک کن حسابها درست از اب درنمیاد ببین 

فت مشکل کجاست...حلش کن ...چشم گفت و پرونده ها ازم گر
خداحافظی کرد رفت...  خواستم برگردم به دفترم که مش باقر سرایدار شرکت 
نفس نفس از پله ها دیدم داره میاد باال....پرسیدم چرا از پله ها میای باال مگه 

اسانسور کار نمیکنه؛!؟سالم کرد گفت:اقا اسانسور مدیرا کارمندا درسته ..ولی 
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...نگهبان اجازه نداد با  اسانسور رفت امدهای مردمی صبح خراب شده
اسانسور بیام مجبور شدم با پله ها بیام....بهش گفتم:تو برو من خودم مشکل 

حل میکنم...رفتم زنگ زدم نگهبانی گفتم:تا اسانسور مردمی درست 
 میشه..این اسانسور در اختیار همه بذاره...

 شرکتم توطبقه چهارم بود یک شرکت مدرن با دوازده سیزده تا کارمند
...کارمندهای زن تو یک اتاق مردا توی یک اتاق دیگه ...اتاق خانم رحیمی 
جدا بود..اتاق خودم که ته راه رو بود یک منشی داشتم ...اسمش سعید بود 

دانشجو بود، برای گذر دانشگاهش پاروقت کار میکرد .....طراحی اتاقم 
یس فته تا سروخودم انجام داده بودم کلش به رنگ توسی بود...از مبلمانش گر

 بهداشتی توسی رنگ بود.....فقط من و 
مش باقر تو شرکت بودیم... دیگه کارم اینجا تموم شده بود میخواستم کت 

 بردارم.
گوشی توی جیب کت به صدا در امد..دیدم پریساست ...میدونستم که میره  

دیدن آذر...جواب دادم..که بعد از احوال یک چیزایی توضیح داد ولی درست 
 وجه نشدم...فقط گفت: برم دنبالش ..مت

هم خوشحال بودم هم عصبی خوشحالیم بابت دیدن آذر بود ..عصبی بودم 
 چون میخواستم برم دم خونه کسایی که به خونشون تشنه بودم..

از مش باقرخداحافظی کردم..ازشرکت امدم بیرون..به سمت خونه حاج رضا 
دعا داشتن که تموم شده بود...همه راه افتادم ...رسیدم شلوغ بود انگار مجلس 

 داشتن میرفتن.
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پریساو آذر دیدم ...چقدر آذر تو خودش بود..چهره اش گرفته بود..خیلی فرق 
داشت با یک هفته قبلش.. دلم واقعا براش تنگ شده بود...که پریسا اشاره 

کردبهم که از ماشین پیاده شم.. آذر پریسا امدن سمتم ...آذر سالم کرد ..دلم 
ای صداش خودش بدجور تنگ شده بود ولی صداش غم داشت.. قل*ب*م بر

به درد امد مهره بازی من نباید ناراحت باشه ... جواب سالمش دادم ...ولی 
غرورم بهم اجازه نمیداد بهش بگم ..دلم برات یک ذره شده بود...که باصدای 

یز ده رپریسا چشم از آذر گرفتم...پریسا گفت:داداش منم هستماااا...که خن
نامحسوس آذر دیدم ...گفتم:میدونم پریسا تو که خواهرمی اخالق منو 

میشناسی این  لوس بازی ها رو دوست ندارم...اونم سرش تکون داد چیزی 
...فقط با صدای کمی بلند به آذر گفت: آذر جونم روی پیشنهاد داداشم نگفت

 فکر کن اون واقعا دوستت داره...
  

 از زبان آذر
 م منو شنید سرش برگردون ...پریسا زده بود به هدف...امین تااس

چون امین مثل دیونه ها اطراف نگاه میکرد تا فرد گوینده رو ببینه ...پریسا 
باهام روب*و*سی کرد یک چشمکی هم زدگفت: خداحافظ  موفق باشی  . 
...امین متوجه ماها شد...شاهرخ تو ماشین نشسته بود شیشه رو داد پایین با 

خند خداحافظی کرد،خوب متوجه امین بودم که نگاهم میکرد.. برای یک لب
اینکه حرص امین در بیارم..  نیشم برای شاهرخ باز کردم گفتم مواظب 
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خودتون باشید دستم بلند کردم که شاهرخ با یک بوق جواب داد رفتن.. 
 ...امین داشت می امد سمت من ... اما وحشت نکردم

م هم اینکه جرات پیدا کرده بودم  دیگه ازش بعد اون شب هم ازش میترسید
حیاط...امین بهم رسید نترسم ... خودمو زدم به اون راه میخواستم برگردم تو

... میدونستم که جلوی جمع کاری باهم ندارم....صدام زد گفت:آذر ...روم 
 کردم بهش ....با نفرت تو چشماش نگاه کردم گفتم: بله!!!!؟؟؟!!؟؟؟

ودن!؟ خودمو به اونراه زدم گفتم:کیا!!؟ چشماشو خون گرفته پرسید اینا کی ب
بود گفت:اون دختره که با داداش داشتی دل قلوه میدادی اونو میگم؛؛؛؛!!!! 

خودم زدم بیخیالی گفتم: منظورت پریسا اقا شاهرخ بود!؟؟که گفت: پس اقا 
شاهرخ هستن !؟؟ اونوقت میگم اینا با تو چه نسبتی دارن!!؟؟صداش داشت 

میرفت باال ولی دیگه ترس نداشتم ازش...گفتم:االن که نسبتی نداریم ولی تو 
اینده مطمئنا نسبتی باهاشون خواهم داشت بااین حرفم بافریاد گفت:آذر خفه 
شو. توقع این فریادش نداشتم به خاطر همین یک قدم رفتم عقب.....  ولی از 

د می ایستادم حرص خوردنش داشتم بی نهایت لذت میبردم...دیگه نبای
ریسک میکردم...ممکن بود بالیی سرم بیاره...دستاش گذاشت روی صورت 

وچشماش  فشار میداد.. از کالفگیش  استفاده کردم بدو امدم تو حیاط 
.......خوب که رسیدم تو حیاط برگشتم ببینم چکارمیکنه؟؟که دیدم داره با 

فق شده بودم بهش دست ازهمون دور تهدیدم میکنه بیخیالش شدم حاال که مو
 ثابت کنم یک نفر تو زندگیم هست دیگه بقیه چیزا برام مهم نبود....

تواون لحظه متوجه  سارا شدم که مجادله منو امین انگار دیده بود... چند  
قدمی باهم فاصله داشت ...خودشو بهم رسوند گفت:دختر به کنه ای تو 
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ی جلب توجه ندیدم چرا سعی میکنی تحریکش کنی ...چرا دوست دار
کنی!؟؟ من چند بار بهت بگم...من عاشق امینم واجازه نمیدم هیچ دختر 

دیگه ای بخواد اونو از من بگیره....عصبی بودم حرفهای این دختره روی مخم 
بود با داد بلندی گفتم:خفه شو کسی که میخواد جلب توجه کنه تویی بعدشم 

صورتم به صورتش نزدیک به تو هیچ ربطی نداره که رفتار من چه جوریه ...
کردم گفتم:بار اخرت باشه منو ه*ر*ز*ه صدا کنی... صورتم اوردم عقب بهش 

پوزخند زدم ...گفتم:خانوم شما اول بهتره بری خودت تو اینه نگاه کنی ببینی 
کی جلب توجهی میکنه من یا شما!؟؟؟؟کسی که محرم هست رژ صورتی 

مایی که موهاتون رنگ بنفش زده یا منی که چیزی استفاده نکردم!؟؟یا ش
 زدین؛؟؟؟کدوممون جلب توجهی میکنیم؛!؟...

عصبانی شده بود نمیدونست چی بگه ....اخه حقیقت گفته بودم ....که یک 
 سیلی از جانبش امد تو صورتم....

 امین که این صحنه رو دید بدو امد طرفمون...
می .با خشمیخواست سیلی دوم حواله صورتم کنه که امین دستش گرفت... 

 که تو چشماش داشت...رو کرد به ساراگفت:داری چه غلطی میکنی...!؟؟
میخوای همین جا دستات قلم کنم ....به چه حقی دست رو آذر بلند 

کردی!!؟؟؟ بافریاد بلند این حرفش زد...گفت:تو کی هستی روی آذر دست 
 بلند میکنی؛!؟؟.....درد دستش که امین داشت پیچ میداد
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تو صورت جمع شده سارا دید...از شوک سیلی امدم بیرون  به وضع میشد
...برای اولین بار دست امین گرفتم گفتم:امین تو راخدا ولش کن االن دستش 

 میکشه.....
امین که از منم عصبی بود گفت:تو یکی فعال حرف نزن که بعدا به حسابت 

 میرسم.....
د...رو به امین بالخره سارا دیگه نتونست درد تحمل کنه...اشکش در ام

 گفت:تو بخاطر این دختره داری سر من داد میزنی!؟؟دستم ول کن شکوندی..
امین دستش ول کرد ولی دوباره بهش توپید گفت:دستی که روی آذر بلند بشه 

 رو قلم میکنم..فهمیدی؛!؟؟ 
واااااای ملیحه خانوم سارارو درحال گریه دید بدو امد سمتون...با دستش زد 

گفت:چی شده دخترم؟؟ چرا گریه میکنی!؟؟ سارا سکوت  تو صورت خودش
کرده بود.. وهمچین کل ارایشش بهم ریخته بود...امین رو کرد به مامانش 

گفت:نیازی نیست براش دلسوزی کنی....فقط ببرش داخل نمیخوام مهمونها 
فکر بد کنن...ملیحه خانوم بد به امین نگاه کرد...سارا هم بانفرت به من نگاه 

 ا خاله اش رفت داخل ...کرد ب
من موندم امین....ولی امین انگار دیگه نمیخواست دعوام کنه که گفت:توهم 

 برو داخل ...
 محرم امسال هم با کلی ماجراش تموم شد...

امشب قرار بود خانواده زهرا بیان خونمون ...از وقتی که زهرا رو نشون کردیم  
 پیمان دعوتشون نکرده بودیم..برای 
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درحال تکاپو اماده کردن شام برای شب بود ...بابام هم از قنادی زودتر  مامانم
 امده بود باخودش شیرینی اورده بود ...

منم روال قبل درپیش گرفت بودم با زهرا میرفتیم کتابخونه درس میخوندیم بعد 
 میامدیم خونه...  از وقتی دهم محرم تموم شده یک هفته ای میشه...

ن ماجراها امین ندیدم..یعنی  واقعا دیگه نمیخواستم ازهمون روزبعد از او
ببینمش...یادمه دهم محرم خاله ی امین که متوجه دعوای امین سارا شده بود 

 ...کلی به من خانواده ام بد بیراه گفت ....
که مامانم عصبی شده بود گفت:حرمت این روز نگه میدارم چیزی بهتون 

انوم خجالت کشید از ما عذرخواهی نمیگم ....سر اون ماجرا کلی ملیحه خ
کرد...البته بگم مامانم منو هم دعوا کرد که چرا بهش نگفتم...سارا زده تو 

 گوشم امین هم سارا رو دعوا کرده...
االن یک هفته هست ملیحه خانوم هرروز زنگ میزنه خونه عذر خواهی میکنه 

... 
 نید...مامانم بهش گفت:مقصر شما نیستین که خودتون ناراحت میک

خالصه بگذریم ...االن من باس برم یک دوش بگیرم که ساعت هفت هست 
 االن است خانواده زهرا برسن..

جلدی پریدم تو حموم... دوش گرفتم امدم بیرون یک لباس ابی روشن 
....شالم انداختم روی سرم  امدم پایین...بابام منو دید گفت:ببین ماه پوشیدم 

*و*سیدم گفتم:من همیشه میدرخشم... من چه میدرخشه...گونه اش ب
نشستم کنارش روی مبل گفتم:بابا پیمان نگفت واس تولدم میاد یا 
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نه!؟؟راستی بگم که دو روز دیگه تولدم هست سوم اسفند ماه....بابام 
گفت:احتمال زیاد میاد ...خوشحال شدم ...تو این مدت از پریسا خبر 

..فقط خودم بهش زنگ میگرفتم ...البته چون هنوز گوشی نداشتم .
میزدم...ولی از شاهرخ خبری ندارم...این مدت عجیب تو فکر شاهرخ هستم 
هرچیزی که منو به یاد شاهرخ می اندازه شادم میکنه طوری که اگه بخوام شاد 

 باشم اون تو فکر خیال خودم میارم ... 
اقا با صدای زنگ خونه و خبر از امدن خانواده عمو محمود بابای زهرا بود..
جونم ...خودش مرتب کرد رفت در باز کنه مامانم که لباس مرتب شده 

 پوشیده بود از اشپزخونه امد برای استقبال ....
اول اقا محمود امد داخل بابا با خوشرویی دستش فشرد بعدهم خاله 

ورجکشون حنا امدن..منم سالم احوال پرسی کردم حنا را ب*غ*ل کردم 
و ابی پوشیده بود ناز شده بود...مامانم تو این ب*و*سیدمش...زهرا شال مانت

مدت عروسم صداش میزد کلی قربون صدقه عروسش میرفت که منم 
حسودیم میشد...همه رفتن تو نشیمن نشستن مامان ازشون پذیرایی میکرد منو 

زهراهم باهم حرف میزدیم... زهرارو از وقتی نشون کردیم..مطمئن بودم با 
و نمیکرد...منم میدونستم که خجالتی چیزی پیمان در ارتباطه ولی ر

 نمیگفتم...
 میان حرفهام گفتم:زهرا پیمان برای پس فردا میاد خونه... 

برق خوشحالی تو چشماش دیدم ...گفت:جدی پس چرا چیزی به من 
 نگفت....
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ابروهام انداختم باال گفتم:که شما از داش ما خبر نداشتی!؟؟....االن متوجه 
شد....یک نیشگون گرفتم از پهلوش گفتم: دیگه میخوای  سوتی که داده بود
 منو رنگ کنی!!؟

از جمع اجازه گرفتیم با زهرا رفتیم طبقه باال تو اتاقم.....نشست روی 
 تختم...منم شالم در اوردم...

گفتم:زهرا میدونی چیه من یک حسی تو درونمه داره مثل خوره وجودم 
 میخوره..

را...دلتنگ یک نفر...دلتنگ یک نگاه یک یک اهی کشیدم گفتم:دلتنگم زه
صدا... این همه چیز من خواهان یک نفر بود اونم شاهرخ....زهرا خندید 
گفت:آذر عاشق شدی داری چی میگی..!.؟؟  کنار پنجره وایستادم رو به 

 خیابون بود گفتم: نمیدونم از کی این حس پیدا کردم ...
  
  

شدی؟! کی فهمیدی که دوستش  گفتم:زهرا تو از کی به پیمان عالقمند
 داری!؟

 امد کنارم وایستاد گفت: 
وقتی که امدیم به این محل هیچ کسی نمیشناختیم... یادمه روز اول مدرسه -

موقع تعطیل شدن من تنها بودم ...ولی تو پیمان امده بود دنبالت داشتین 
ت شمیرفتین ..منم پشت سرتون بودم ...اون وقتا بهت حسودیم میشد که دادا

امده بود دنبالت ....ولی  وقتی خونمون به یک خیابون ختم میشد 
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...خوشحال شدم که میتونم باهات دوست بشم... روز دوم مدرسه ..من 
 منتظر بودم تو پیمان از اونجا رد بشین از خونه بیام بیرون ....

بین دت دیدی...دست پیمان کشیدی گفتی بوقتی تو منو با لباس فرم شبیه خو 
هم لباس شبیه لباس من داره....شماها وایستادین تا من بهتون  این

برسم....وقتی رسیدم ...تو با ذوق گفتی توهم توی مدرسه ما هستی 
....اونقدر خوشحال شدی که خودم فکرش نمیکردم ...که بتونم باهات 

دوست بشم ...اونروزا پیمان هم ازمن حمایت میکرد یادته نمیذاشت کسی 
..به مرور زمان پیمان شد برام یک ادم خوب تو زندگیم بعد ها که اذیتمون کنه .

 دلباخته و االن هم عاشق .....
 گفتم:زهرا االن خوشحالی که پیمان داری!؟...

 زهرا گفت:باورت نمیشه االن بگم خوشبختترین ادم روی زمینم.....
 رومو از پنجره گرفتم...

یک چیزی در مورد خودم بهت  دستهای زهرا رو گرفتم...گفتم زهرا من میخوام
 بگم....

دهن باز کردم که بگم ....مامانم در اتاقم زد...گفت:بچه ها بیاین میخوایم 
 شام بخوریم ....

 گفتم:مامان االن میایم ....
بیخیال گفتن موضوع شاهرخ شدم ....گفتم بریم پایین....زهراگفت:آذر اگه 

 ا بریم ....حرفت مهمه بگو بعد میریم شام ....گفتم:نه بی
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امدیم پایین همه شام خوردن ...بعد شام هم یک ساعتی درباره مراسم عقد  
زهرا پیمان حرف زدن ...که قرار شد پیمان امتحان این ترمش که تموم شد امد 

 باهم عقد کنن که دو هفته دیگه امتحان های پیمان تموم میشد ....
 خاله اسما رفتن ....

 اتاقم ....منم شب بخیری گفتم رفتم تو 
 ساعت یازده شب بود ...

روی تخت دراز کشیدم ...ولی چشمام قصد خوابیدن نداشتن ....بی هوا فکر 
 خیالم رفت سمت شاهرخ ....شاهرخی که شده بود برام سمبل کوه غرور...

 شاهرخی که روز اول ازش بدم امد امااالن عجیب بهم ارامش میده ...
 بشده ام چون   "قصهء هزار و یک ش»

 «یک "منم هزار "دلتنگی"مریم_طراوت
.. 

 امروز تولدم هست ...
 مامانم زود منو از خواب بیدار کرده ...

 پیمان هم دیشب دیروقت رسیده بود خونه ... 
 هنوز ندیدمش 

 تصمیم گرفتم برم  بیدارش کنم ...
 در اتاقش بدون در زدن باز کردم..

 دیدم با نیم تن ل*خ*ت خوابیده ...
که بدجور قلقلکی هست ....پریدم روی شکمش .. که اخش بلند میدونستم 

 شد ...
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 چشماش باز بسته کرد گفت:دیوووونه روانی لهم کردی ...
 بلندشو از روم ....

 میدونستم که حاال حاالها بیدار نمیشه ..
 شروع کردم قلقلکش دادن ...تا راضی شد بیدار شه ....ولی هنوز می

 سته ام دیشب ساعت چهار رسیدم...گفت:توراخدا بذار بخوابم خ
ای بابا بیدار شو باید بری قنادی کمک بابا «پوووووفی کشیدم گفتم

...سفارشات شب بیاری پشو مامان خسته شده ....دیدم بیدار شو نیست 
 ......گفتم: زهرا میخواد بیاد اینجاها

 که نفهمیدم چطوری نشست روی تخت ....
نه م ...گفتم بسوزه بابای عشق ببین چکار میکخنده ام گرفته بود بلند میخندی

..... 
 از خنده من عصبی نشد بلکه اونم خندش گرفت .... 

 از اتاقش امدم بیرون اونم ده دقیقه بعدش امد ...
 مامانم مثل هرسال داشت وسایل پذیرایی از مهونها رو اماده میکرد....

که همشون شمال  مهمونهای هرسال ما خونه خان عمو بودن اقوام مامان هم
بودن ...چند تا از دوستهای بابام با خانواده هاشون خانواده زهرا دوستهای 

 درجه یک ....
به اصرار پیمان مامانم زنگ زد خونه خاله اسما گفت:اگه اجازه بدین زهرا بیاد  

 کمک ....
 که اونا هم اجازه دادن ..
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 زدم گفتم:شیطونیساعت ده صبح بود زهرا امد خونمون ...چشمکی به پیمان 
 نکنی که حواسم بهتون هست....

رفتم دست زهرا رو گرفتم گفتم:ای خجالتی من بیا داخل ...از وقتی که پیمان 
 رفته بود دانشگاه.

همدیگر ندیده بودن ...نمیدونم چی شد که مامانم صدام زد گفت بیا 
 اشپزخونه کارت دارم....

 پس بگو مامان ماهم اررررررررره ....
 زدم به هردوشون گفتم:من رفتم دنبال درخت نخود سیاه .... چشمکی

 اگه از من باشه این صحنه هارا از دست نمیدم....
دیدم پیمان نزدیک زهرا شد باهم احوال پرسی میکردن ای 

جووووونممممممممم هردو خجالتی نچ از اینا حرکات مثبت چیز نداریم 
ن کجاست درخت نخود سیاه ....سرم بردم تو اشپزخونه ...گفتم:جونم ماما

 ...شروع کردم خندیدن ..
خالصه سر ناهاز خوردن که زهرا کمی از خجالت در امده بیرون ....همش 

پیمان میگفت بخور...این بدبخت زهرا برای اینکه دهن پیمان ببینده همه 
 غذاش خورد...

 اتاعصر این دوتا رو دید میزدم که بالخره صحنه های خوبشو تو چیدن میوه ه
دیدم ...بله اینا از صبح دل قلوه میدادن ...مارو میپچوندن ....سبد میوه رو 

 برداشت ببینم دارن چکار میکنن ......
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سبد میوه رو از روی اپن اشپزخونه برداشتم که ببینم دارن چکار میکنن.که  
زدم به کادون...خبری نبود،بدجور ضایع شده بودم هردوشون پوقی زدن 

 زیرخنده...
از رو نرفتم سیبی برداشتم گاز زدم گفتم: اگه من اذرم اخرش مچتون ولی 

 میگیرم ابروهام براشون شیطونی  انداختم باال .....
که صدای مامان امد گفت:دختر تو چرا نشستی مگه نمیخوای بری دوش 

 بگیری؛!؟؟
این مادر ماهم نمیذاشت حال این پسر سرتقش بگیریم...بیخیالشون شدم 

مامانم گفتم:رفتم مامان این همه حرص نخور شب خواستگاریم  ..رو کردم به
 که نیست !!!!....

 که بازم صداش امد گفت:برو دختر تا دیونه ام نکردی...
 چشمی گفتم:رفتم باال سمت اتاقم ... 

ولی واقعا خونه رو قشنگ تزیین کرده بودن..همه چیز برای امشب اماده 
با دستهای خودش تو قنادی درست بود..کیک تولد که هرسال بابام خودش 

 میکرد...
 واقعا خوشحال بودم .

 به پریسا هم زنگ زده بودم دعوتش کردم... 
ولی گفت نمیتونم بیام ....خودم نمیدونستم اگه می امد میخواستم اونو چه 

کسی معرفی کنم ......حاال بگذریم ولی اصرار داشت برام کادو تولد بفرسته 
 ولی بعد راضیم کرد........اولش موافق نبودم 
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یک دوش ده دقیقه ای گرفتم امدم بیرون ...لباسی که مامانم اماده کرده بود  
برداشتم...تنم کردم جلوی اینه وایستادم ..یک کت بلند نگین کاری شده با 

 تاپ مشکی....
. 

هنوز چشمم به اینه بود که زهرا امد داخل گفت:وااااااای آذر چه جیگری 
 شدی ...
گفتم:درسته باید مخ خواهرشوهر زدولی نه به بزرگی این هندونه ای  خندیدم

 که زیرب*غ*لم زدی ....
 با دستش زد پشت سرم)پشت گردنی(که اخم بلند شد ....

 گفت:بشین روی صندلی این همه حرف نزن ...
گفتم:واسه چی!؟؟که دستش رفت سمت کشوی میز وسایل ارایشی البته بگم 

 اخلشه یک رمیل چیز خاصی نداشتم......فقط چند تا ماتیک د
 بازشون کرد...

 گفت:بمیری آذر که هیچی هم که نداری!!!!؛
  

 گفتم:خوب الزمشون ندارم ...
... ده دقیقه ای میشد با صورت موهام  داشت ور میرفت حسابی کالفه ام  

 کرده بود گفتم:زهرا خسته شدم داری چکار میکنی!؟؟؟
 بذاری تموم میشه...پنج دقیقه دوندون به جیگر  -

 خالصه کارش تموم شد ...گفت:حاال خودت ببین ...
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دهنم باز موند گفتم:وااای یعنی این منم؟؟؟؟!موهام چتری کرده بود  ماتیک 
جیگری هم زده بود برام که خودمم واقعا جیگر شده بودم ....چشم از اینه 

 برداشتم گفتم:مرسی گلم ...
 خونه لباس عوض کنم.. زهرا گفت:دیگه لوس نشو منم میرم

  

 همه مهمونها داشتن کم کم می امدن...
 زهرا هم باخانواده اش امد.. خنده گرفته از رفتارهای

 پیمان که جلوی خانواده زهرا هی خم راست میشد...
واقعا حقیقت داره که میگن عشق غرور بی جا رو از بین میبره .. پیمانی که 

خودش یک جورایی داشت برای همیشه از چاپلوسی بدش می امد االن 
خانواده زهرا عزیز میکرد...زهرا هم لباس شیکی پوشیده بود کمی ارایش هم 

 داشت درکل ناز بود نازتر شده بود....
هنوز پایین نیومده بودم از طبقه باال تماشاگر این صحنه ها بودم ..که صدای 

 . وره گرفتم....بم مردونه خان عمو تو فضای خونه پیچید ....نمیدونم چرا دلش
همه به احترامش بلند شدن..مثل همیشه خان عمو با بچه هاش عروس 

 داماداش امده بود
.... 

ملیحه خانوم امد داخل باهمه احوال پرسی کرد ...بازم بابت رفتار خواهرش 
 از مامانم عذر خواهی کرد....

ود همه اعضای خانواده خان عمو امدن نشستن ...چشم انداختم ولی امین نب
...یک انی  خوشحال شدم..که صدای در سالن امد خودش بود پنچر شدم 
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کل ذوقم از بین رفت  ..با اون هیکل تونمندش وارد شد...تیپش اسپورت مانند 
 بودکه کل عضالتش معلوم بود...جذاب شده بود...

دیدم اونم هنوز وارد نشده کل سالن زیررو کردانگار داشت دنبال کسی 
هی به باال انداخت نگاهش با نگاهم قفل هم شد....داشت میگشت... که نگا

 همین جور نگاهم میکرد .....
 یک لحظه یادم امد که شالم روی سرم نیست بدو رفتم تو اتاقم ....

 نه اینکه ازش خجالت بکشم نه فقط نمیخواستم منو اینجوری ببینه ...
یدم ین بود کمی ترسمیخواستم برم پایین که یک نفر در اتاقم زد وارد شد ...ام

ولی به روی خودم نیاوردم...گفتم اینجا چکار میکنی!؟؟ سالم کرد ...جواب 
سالمش دادم بازم سوالم تکرار کردم ...که گفت چقدر ناز شدی آذر...امد 

نزدیکتر که گفتم:حق نداری یک قدم بیای جلوتر فهمیدی!؟؟دستاس به 
ته لدت بدم انگار یادت رفعالمت تسلیم باال گرفت گفت:فقط امدم کادوی تو

هرسال من اولین نفریم که کادوت میده.....بهش پوزخند زدم گفتم:_منظورت 
خراب کردن خوشحالی من قبل از جشن هست اینو میگی!؟؟اونم نیش 

خندی زد گفت؛خوب خودت اینو اینجوری تعبیر کردی....هرسال امین اولین 
وم شزد میکرد همیشه خاننفری بود که تولدم بهم تبریک میگفت...بعدش گو

کوچولو خودشم....هرسال کادوش ساعت بود که هیچوقت ازش،استفاده 
نکردم ولی امسال انگار فرق میکرد کادوش..بیخیالش شدم ...گفتم:_حاال 

میشه بری!؟؟ بی هوا امد ب*غ*لم کرد ب*و*سه ای زد روی پیشونیم 
 ...زودی از اتاق رفت بیرون ....
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ه بودم ....این احمق چرا دوست داره منو اذیت کنه خیلی از کارش عصبی شد
... 

جشن به قشنگی برگزار شد...ونگاه امین فقط روی من بود که بدجور روی 
 مخم بود...حاال موقع دادن کادو ها شد..

 ... 
مامانم به قولش عمل کرده بود یک گوشی برام گرفته بود....بابا هم مثل 

ل یک دستبند ظریفی بودبهم داد...از هرسال زیوراالت بهم میداد که امسا
 مامان بابام تشکر کردم ....

..پیمان برام یک پالک با اسم آذر گرفته بود ...گونه اش ب*و*سیدم....بعد 
نوبت بقیه کادو ها شد ...تو همین لحظه زنگ خونه به صدا امد پیمان رفت 

کی  زطرفدر باز کرد وقتی بزگشت دوتا کادو دستش بود .....که همه گفتن ا
بوده که پیمان گفت:پست چی بود....روی کادو نوشته از طرف پریسا.ش .. و 

کارت تبریک تولد ...حاال همه نگاه ها سمت من بود که بگم پریسا کیه 
...مجبور شدم بگم:یکی از دوستام هست ...امین دیدم که باز میرغضب شده 

 بود.... 
 کرد ولی بیخیال شد...وقتی گفتم:دوستم بوده ...مامانم باشک نگاه  

که عمو امد جلو پیشونیم ب*و*سید ...گفت :دخترم ان شاالله که عمرت بهار 
بی پایان باشه ...امشب بیست ویک ساله شدی ...سال دیگه تولدت تو خونه 

خودم برات بگیرم....انگشتر زیبایی که نگین یاقوت مانند داشت کرد تو دستام 
 م ....گفت اینم هدیه ناقابل برای دختر
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دیگه از اینکه بهم میگفت:عروسم غصه نمیخوردم یا عصبی نمیشدم ....چون 
 قل*ب*م ارامشی داشت که هیچ بادی نمیتونست این ارامش بهم بزنه ....

از عمو همه تشکر کردم بابت هدیه هاشوت ....زهرا هم امد کنارم یک جعبه  
ساله کوچولو داد دستم ...صورتم ب*و*سید گفت:اباجی صد بیست 

بشی....جعبه رو باز کردم یک زنجیر طال بود...از خانواده زهرا تشکر کردم 
....بعد هم صلوات فرستادن تا اونجایی که یادمه تو جشن تولدم همش 

 صلوات میفرستادن ولی اهنگ شادهم میذاشتن ولی محرم تموم نشده بود....
 همه مشغول خوردن بود...

که منو به سمت راه رو طبقه باال یه لحظه دستم کشیده شد امین بود 
 میبرد....دستم از دستش کشیدم گفتم؛بازم افسار پاره کردی!؟؟؟

با یک حرکت منو چسپوند به دیوار کمرم رگ به رگ شد....خیلی بهم نزدیک 
شده طوری که نفسهاش با نفسهام ادغام شده بود....با عصبانیت گفت:اذر 

تش!؟؟دوباره از میون دندونهاش پریسا کیه!؟؟اون کیه که هیچکس نمیشناس
 غریدگفت:_آذر وای به حالت اگه بخوای منو دور بزنی؟؟؟

 اینم عزارییل من شده بود...
 صدای پا نشونگر از امدن  کسی به طبق باال امد...

امین از من جدا شد...وخودش عادی جلوه داد ...اما گفت:این دفعه رو قصر 
 در رفتی...

 ها نمیاری ..اما دفعه بعد از این شانس
 فرشته نجاتم کسی نبود جز پیمان...



 133 زندگی آذر

 ای وااای حاال بیا پیمان درست کن ...
فردا چپ میره راست میاد ...میگه تو که عجله بیشتر از من داری که باامین 

 امدی باال خلوت ...
 از تصور حرفم خجالت کشیدم ...

 پیمان مارو دید گفت:بچه ها شما ها اینجاین؛!؟
 ه بود...ولی نباید چیزی میگفتم...من رنگم پرید 

 امین لب باز کرد گفت:امدم کادوی آذر بدم 
...که دادم بهش ...پیمان ازاینکه باامین تنها باشم اصال خوشش نمی 

 امد...ولی بازم به حرمت دوستیشون چیزی نمیگفت...اونا رفتن پایین ...
رم در ین دیگه کفمنم رفتم تو اتاقم سمت روشویی ابی زدم به صورتم...این ام

 اورده ...یکی نیست بهش بگه تورو سنن؟
گلوم بغض گرفته بود...ولی االن وقت گریه نبود...خودمو خونسرد نشون دادم 

 رفتم پایین ...
بالخره بعد از کلی تحمل اخم تخم امین ..عروس گفتنهای خان عمو تموم 

 شد جشن...
 همه رفتن ...

 مامان بابای زهرا زودتر رفته بودن 
.زهرا اجازه داده بودن تااخر جشن باشه...کمکم کرد کادوها بردم اتاقم...کادو 
پریسا دستش بود ...گفت:فردا باید دروغت به من توضیح بدی...شب بخیری 

گفت رفت که پیمان برسونتش خونشون....اتاق که بسته شد ...بدو رفتم 
 سمت کادو پریسا ...باز کردم... 
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 کردمکادو اول یک عطربود بوش 
..بااستشمامش ارامش عجیبی بهم تزریق شد...این عطر عجیب بوی 

 عطرهای شاهرخ میداد....
تموم حسهای خوب دنیارو داشتم وقتی که شاهرخ را داشتم....کادو دوم باز 
کردم یک گردنبند قدیمی بود ولی زیبا بود انگار کار دست بود....یک کاغذ 

ن گردنبند یادگار یک عزیز هست ...و تولدت مبارک ای»هم زیر گردنبند بود...
 «االن تقدیم به تو ...شاهرخ

خیلی شیک بود گردنبند محو نگاهش بودم از روی زمین بلندشدم رفتم جلوی 
اینه ایستادم ...دور گردنم انداخت ....چقدر زیبا بود ..یک چرخی زدم دور 

 خودم...
 ه..خیلی خوشحال بودم که شاهرخ هدیه به این زیبایی بهم داد

گوشی که مامانم بهم داده بود زده بودم شارژ بشه... برداشتم سیم کارتم  
انداختم روش...روشن کردم ..از گوشی قبلیم یک مدل باالتر بود ولی خوش 

 دست بود...
 بعد چند لحظه روشن شدن ثبت سیم کارت... 

 سیل عظیمی از پیامها این چندروز ...امد 
گاهی صدایم کن..که این دیوانه ».بازش کردمتازه ترین پیام مال شاهرخ بود.

 «نااگاه..درخواب اغوش تو..جان نسپرده باشد
 خنده نشست روی ل*ب*م ....چند تا پیام تبریک هم داده بود..
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توجهی به ساعت نکردم...جواب پیامش دادم)همه شهرمن انگار به تو 
ها  نیهمعتادند..که فقط پیش خودت منظره هایش شادند..توکه باشی همه ثا

ارسال زدم.. لباس «(ط.نیرومند.»می خندند...توکه باشی چلچله ها ازادند..
راحتیم پوشیدم موهام از کش ازاد کردم...رفتم سمت روشویی صورتم با 

 صابون شستم... امدم بیرون روی تخت دراز کشیدم..
نمیدونم بااینکه خسته بودم خوابم نمیبرد....هدفون برداشتم گذاشتم تو  

ترس، ترسم از دست تو بوده.. برای »اهنگ ترس از شادمهر پلی زدمگوشم 
 «خواستن عشقم...نیادااو.. نیاد اون روزی که دیره...واسه ی داشتن عشقم....
صدای االرم پیام توی گوشم پیچید چشمام باز کردم به صفحه گوشی نگاه 

 کردم ...
م هدیه رو سالم آذر خوبی تولدت مبارک...امیدوار»پیام از شاهرخ بود

 «پسندیده باشی
نیشم باز شد..نوشتم)سالم خوبم .شما خوبی؟ مرسی خیلی زیبا بود برام 

 خیلی باارزش هست که ارزشمندترین یادگاریتون به من دادی(.... 
 از زبان شاهرخ

توی این چند روز موفق شده بودم رها رو راضی کنم...چندبار بردمش بیرون 
قه ای به بودن با رها.رو نداشتم هروقت که شام خوردیم...بااینکه هیچ عال

میرفتیم بیرون الله مهران خبر میکردم که بیان....رها کمی لج میکردمیگفت: 
 چرا تنها نمیایم بیرون!؟؟منم هردفعه بهانه تراشی میکردم...

بالخره فرهادخان بابای رها باهم راه امد قسمت اعظم کارهای شعبه  روتو این 
 ...چند روز انجام دادم
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 فردا تولد آذر بود...
گردنبند زیبایی از میون جواهرتهایی که از مامانم به یادگار مونده بود..یک

بودکه از برادرش علی.. حاج علی مهرستادی که االن لقبشه.. اینو روز تولدش 
 بهش هدیه داده بود برداشتم...

. .. یادمه مامانم  هروقت صندوقچه خاطراتش باز میکرد کلی اشک میریخت 
گردنبند تو دستام گرفتم فشارش دادم گفتم:مامان تالفی اون اشکهایی که تو 

 تنهایی میریختی سرشون در میارم..
گردنبند بردم جواهر سازی کمی دست کاریش کرد ولی تغییر کلی نمیخواستم 

بهش بده ....میخواستم  وقتی حاج علی مهرستاد این گردنبند میبینه واکنش 
 ه قدیمی چیه!!؟ ...در مقابل یک خاطر

میدونستم آذر از این گردنبد خوشش میاد گردنش می اندازه ....با یک عطر 
 اونا رو کادو گرفتم دادم به پستچی ببره  خونه آذر به عنوان هدیه پریسا به آذر...

   

جواب پیامو داد..بعد از یک هفته که نبود دلم چقدر خواهانش شده وقتی آذر 
 ه آذر حسی پیدا کرده بودمبود....تو این مدت ب

.مثل حسی که باباش دارم نیست حس نفرت نیست...این حس فرق 
داره...ولی این حس سرکوپ کردم ...من فقط حسم به این خانواده حس 

 نفرت تنفر باشه ...
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بعد از چند دقیقه دوباره یک پیام از آذر داشتم..)زیبایی بعضی از  
زیباییشون میشه توی چهره دومشون نمیشه با ظاهرشون دید.بلکه ادمهارو

 دید..(
سرم از روی تخت جابه جا کردم ....از پیامهایی که آذر میداد معلوم بود که  

 بدجور بهم وابسته شده ....
 منم همینو میخواستم مهره بازیم تحت کنترلم دراورده بوده....

 وشبا یک شب بخیر عاشقانه به پیام دادن خاتمه دادم)چشماهایت رو به اغ
 دلم گشوده ام بخواب ای ناز پروده دل بی کسم ...شبت پراز آرامش وجود....( 

 از زبان آذر
باورم نمیشد که شاهرخ هم بهم عالقمنده اینو از پیام اخرش که شب بخیر  

 گفت فهمیدم...
 شب با خیال شاهرخ به صبح رسوندم ....

مهای اداوری شب پیاصبح به زور بیدار شدم ...بااینکه خسته بودم ...ولی با ی
 شاهرخ ...یک انرژی مثبت تو وجودم فرا گرفت...

دیشب که وقت نکردم برم حموم ..رفتم داخل حموم شیراب باز کردم کمی 
سرد بود ولی بعد چند لحظه گرم شد...تو حموم واس خودم اواز میخوندم که 

صداپیمان از بیرون حموم امد ....گفت:آذر اول صبحی خفه خون میگیری 
 انه!؟؟ی

اصال حواسم به ساعت نبود ...داداش ما هم سحرخیز نیست...امدم بیرون 
لباسم پوشیدم یک مانتو سفید شلوار ابی تنم کردم ،، تصمیم گرفتم گردنبندی 

 که  شاهرخ بهم هدیه داده رو،، بندازم گردنم...
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 دامروز خیلی جیگر شده بود کتابهام برداشتم امدم پایین...که بابام رفته بو 
... قنادی ..مامانم انگار خستگی دیشب داشت ...که حواسش به من نشد 

سالم کردم  ..گفت:_سالم به روی ماهت فکر نمیکردم امروز بری درس 
بخونی .!؟!!!!!!!گفتم:مامان این چند روز کلی از برنامه درسی عقب افتادم 

فظی ..گفت:صبحانه میخوری!؟؟گفتم؛نه مامان برم که دیرم شد ...خداحا
 کردم کفش تخت صورتی گل گلیم پوشیدم زدم بیرون ....

گوشی از جیبم برداشتم زنگ زدم به زهرا....که دیدم امد سرکوچه گوشی قطع 
 کردم ...

 سالم کرد انگار خیلی خسته بود...
 جواب سالمش دادم..

گفتم:زهرا اگه خسته ای امروز نریم کتابخونه!!؟گفت:نه... داشت خمیازه 
گردنبند دید.خواب از سرش پرید گفت:آذر وااااای این چقدر میکشید که 

قشنگه....اینو کی خریدی!؟؟؟چقدر ظریف نازه ..همین جور داشت لمسش 
 میکرد.گفتم:هدیه پریسا...

که سرش اورد باال گفت:این پریسا کیه!؟؟ که دیشب اینقدر حول 
شدی!؟؟؟کدوم دوستت هست که من نمیشناسم!؟؟واینکه میدونی این 

 ردنبند چقدر قیمتشه؟!؟ واس چی باید به تو همچین هدیه ای بده!؟؟گ
حاال مونده بودم چی به زهرا بگم ...که یاد تفریح کوهسار افتادم.گفتم:پریسا 

 دختریه که نجاتش دادم)چقدر راحت دروغ میگفتم(



 139 زندگی آذر

زهرا ابروهاش داد باالگفت:اونوقت تو چطوری نجاتش دادی!!؟گفتم:زهرا 
ینکه بحث گردنبند پریسا منحرف کنم(دیگه ای کلک بگو اذیت نکن)برای ا

دیشب داداش ما شمارو رسوند خونه شیطونی که نکرد!؟؟خندش گرفت 
 گفت:_خوب بلدیا بحث عوض کنی. !!...

منم گفتم؛توهم خوب بلدیااا مارو بپیچونیا دل داداش مارو که بردی حداقل 
 بذار فیض ببر ازاین دل بری هات...

 دتر شد گفت:آذر جدیداااا فاز منحرفی در پیش گرفتیا..زهرا خندش بلن 
خالصه بعد تموم شدن تایم درس خوندن امدیم خونه...اینقدر گرسنم بود که 

 رفتم تو اشپزخونه
...چشم خورد به غذاهایی که مامانم داشت میچید روی میز ..دلم ضعف 

را دیر رفت ..کیفم انداختم روی اپن ...سالم کردم ..مامانم گفت:سالم چ
امدی!؟...دستام شستم نشستم روی صندلی گفتم:مامان من االن فقط 

گرسنمه همین...که صدای خنده پیمان از نشیمن امد...که گفت:_تو کی 
 گرسنه نبودی؟تاجایی که یادمه همیشه شکمت خالی بوده...

سکوت کردم ...شروع کردم ناخنک زدن غذاها...که صدای ماشین اقاجونم 
 امد.... 

 ره اقاجونم امد ..بالخ
 من که شروع کرده بودم به خوردن...

پیمان امد نشست روی صندلی..گفت:کارد بخوره تو اون شکمت که همیشه 
خالیه..خندیدم یکی از ابروهام انداختم باالو گفتم: شکم شما خیلی اقا 
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تشریف داره... بزرگواری میکنن دیگه؟؟...خوب اخه داش من اگه منم مثل تو 
 ال خوردن بودم شکمم خالی نبود ..انقدر فنچول ریز نبودم..همیشه درح

توهمین بحث کردنا بودیم..که اقاجونم امد تو اشپزخونه .بهش سالم 
کردیم...گفتم:خسته نباشی بابا...سالم کرد گفت:زنده باشی دخترم...مامانم 

که  ظرف اقاجونم گذاشت جلوش..همه مشغول خوردن شدیم...از دیشب 
که اقاجونم گفت:خان عموتون صبح امده بود قنادی برای حرف زدیم ...

نامزدی آذر و امین...این حرف که زد غذا تو گلوم پرید ...که سریع پیمان زد 
پشت کمرم ...به زور اب لقمه رو دادم پایین...که اقاجونم 

گفت:خوبی؟گفتم:اره بابا خوبم...اشتهام رفت به کل ...اقاجونم بقیه حرفش 
عمو گفتم که اول هفته عید نامزدی میگیریم براشون...تمام زدگفت:به خان 

دنیاروی سرم اوار شد بااین حرف اقاجونم...توخودم رفتم میلی به خوردن 
نداشتم..همین جور با غذا بازی میکردم..که باصدای اقاجونم که صدام میزد 

ه ک ساالد بده از توهم بدبختی امدم بیرون...ساالد برداشتم که دستش دراز کرد
برداره ...ساالد گرفت که بی هوا ساالد از دست اقاجونم افتاد دستش بی 

حرکت توهوامونده بود...فقط چشم به یک چیزبود .....همه مون چند بار 
اقاجونم صدا زدیم ولی انگار اینجا نبود ...بعد چند لحظه از جاش بلند شد 

ال..یک لحظه امد طرف من...من خودم که تو شوک بودم ...که دستش رفت با
ترسیدم..با یک حرکت گردنبد از گردنم در اورد...فقط نگاهش 

پیش خودش زمزمه میکرد که اشکش در امد...همه میکرد...نمیدونم چی 
مات نگران... اقا جونم نگاه میکردیم...که روشو برگردون سمت من گفت:اینو 
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ده بودم از کجا اوردی!؟؟ ..همه نگاه ها به سمت من برگشت...خودمم ترسی
که چه بگم..بعد چند لحظه من من کردن...گفتم:این هدیه دوستم هست ... 

 بازم پرسید..کدوم دوستت!؟؟ 
خدا اینجاشو چکار کنم؛!؟چه بگم اخه...که مامانم مداخله کردگفت:حاج 

 علی چی شده چرا بچه رو سوال پیچ میکنی!؟
 فتادم ...که اقاجونم به خودش امد گفت:چیزی نیست فقط یاد یک نفر ا

 همه منتظر بودیم که توضیح بده..
 ولی چیزی نگفت رفت تو اتاق کارش..

مامانم پشت سرش رفت...من موندم پیمان..اونم گفت:چی شد یهویی؟؟ 
چرا اقاجون بهم ریخت!؟قضیه این دوستت چیه که هیچکس اونو 

 نمیشناسه!؟!
 تصمیم گرفتم قضیه پریسا رو به همه بگم ...

رفتیم تو اتاق اقاجونم ...دفترکار اقاجونم همش قفسه کتاب  دست پیمان گرفتم
بود با یک میز بزرگ چوبی به صندلی چرخدار ...که روی میز پر از برگ بود 
یک چراغ مطالعه قدیمی گوشه ی میز بود...کمی تاریک بود فضا ولی پرده 

 هارو که کنار میزدی همه جا روشن میشد .... با یک قالیچه قشنگ وسط اتاق
...ی کاناپه هم گوشه راست میز بود ...اقاجونم پشت میز روی صندلی 

چراخدار نشسته بود به گردنبند نگاه میکرد مامانم کنارش وایستاده بود ...من 
پیمان رفتم نشستم روی کاناپه...شروع کردم تعریف کردن.. ..گفتم:بابا 

ه م بیرون کیادتونه ماه قبل پیمان برای مرخصی امده بود ...من عصرش رفت
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یک دختره رو دیدم داشتن کیفش میزدن ...رفتم کمکش که کیف قاپه فرار کرد 
 ... کل ماجرای اون روز براشون تعریف کردم... 

 که صدای اقاجونم امد گفت؛پس چرا تااالن چیزی نگفتی!؟
گفتم:اخه اقاجون خودت گفتی هیچوقت کار خطرناک نکنم...ترسیدم بگم  

 دعوام کنید..
انم اینبار گفت: اصال ازت توقع نداشتم این ماجرارو ازمون پنهون کنید که مام

 اگه بالیی سرت می امد چی!؟ ...
 پیمان زبون باز کردگفت:مامان حاال که کار بدی نکرده اتفاقی نیافتده ...

بغض گلوم داشت فشار میداد...میدونستم اگه اونوقت هم میگفتم مثل االن 
 دعوا میکردن..

قاجونم پرسید این گردنبند اون بهت هدیه داده!؟ ...)پیش خودم که اینبار ا
گفتم کمی دروغ که اشکال نداره بعد اگه میگفتم شاهرخ داده که قوز باالقوز 

 میشد(
 گفتم:اره اولش قبول نکردم ...ولی بعد گفت: برای تشکر اینو ازم قبول کن ....

 اقاجونم پرسید نگفت این ازکجا خریده!؟؟
 گفتم:فکر کنم از یک عتیقه فروش خریده..... )بازم دروغ(

دیگه تحمل این همه سوال پیچ شدن هارو نداشتم ..گفتم:همه ماجرا همین 
بود میتونم برم باال...که اقاجونم گفت:بیا گردنبند هم ببر...خودمو رسوندم به 
اتاقم..بغض داشتم اما گریه ای در کار نبود...روی تخت خودمو رها کردم به 
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ره شدم ...گفتم:چرا من این همه بدبختم!؟...چراهرچی سعی میکنم سقف خی
 از این سرنوشت کوفتی فرار کنم بیشتر دوچارش میشم.!؟..

االن من چکار میتونم بکنم ..قول قرار نامزدی که گذشته شد یعنی من بیست 
روز دیگه باامین نامزد میکنم...نهههههه من اینو نمیخوام نباید اینجوری بشه 

 نقدر خودگویی کردم تااخرش سردرد گرفتم خوابم برد......ای
با سردرد از خواب بیدار شدم ..به ساعت نگاه کردم چهار عصر بود ..دنبال 

 گوشیم گشتم ولی ندیدمش ..یادم امد کیفم روی اپن جا گذاشتم... 

شالم انداختم روی سرم امدم پایین ...مامانم تنها تو »« قسمت سی ودوم&&
بود البوم عکس قدیمیش جلوش بود....اول رفتم گوشی از  نشیمن نشسته

 داخل کیفم برداشتم ..
.صفحه اش روشن کردم ..چند تماس داشتم چند تاهم پیام ....به مامانم 

سالم کوتاهی کردم نشستم روی مبل تک نفره ....مامانم گفت:بیا بشین کنارم 
البوم نار مامانم.......بیخیال باز کردن گزارشات تلفن شدم ...رفتم نشستم ک

قدیمی بود هیچوقت اینو ندیده بودم ... لب باز کردم گفتم:مامان این البوم از 
کجا اوردی؛!!؟ مامانم گفت:بیا این عکس ببین...عکس نگاه کردم ..یک 
دختر هجده نوزده سالی بود عجیب شبیه پدرم بود داشتم نگاه میکردم که 

که پریسا بهم داده بود گردنش  دهنم باز موند...دقیقا همون گردنبندی
بود...مامانم توضیح داد گفت:این دختر که تو عکس میبینی عمه ات هست 

..چشمام داشت از حدقه بیرون میزد ...مامانم باز ادامه داد...بابات یک 
اشتباهی کرد وقتی دوستش بهش خبر میده که خواهرت با یکی از بچه های 

فاعی خواهرش متهم میکنه به ه*ر*ز*ه محل میره بیرون...بابات هم بدون د
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بودن و اون پسره رو درحد مرگ میزنه  ...برای اینکه کسی ازاین بی ابروریزی 
خبر دار نشه اونا رو میفرسته خارج با مقدار کمی پول ...وهیچوقت اونا رو 
ندید ...بعد از چندسال دوستش میاد اعتراف میکنه که دروغ گفته و طلب 

بابات متوجه اشتباهش میشه... هرچه دنبال خواهرش  ببخشش ...اون موقع
گشت پیداش نکرد...از همون روز به بعد از خدا طلب ببخش کرد وعذاب 

 وجدان ولش نکرد....
 االن دیگه کل ماجرارو فهمیدم ..باید میرفتم با شاهرخ حرف میزدم .

 گوشی برداشتم امدم توی اتاقم ..
شاهرخ چند تا پیام ازش داشتم ..سریع گزارشات باز کردم ...سه تا تماس از 

دست گذاشتم روی شماره شاهرخ ....داشت بوق میخورد ...کنار پنجره 
ایستادم ...استرس داشتم همه افکارم مشغول بود ...بالخره جواب داد ... 

 گفتم:
 سالم شاهرخ خوبی... 

صدای غمگینش تو گوشم پیچید گفت:سالم آذری من خوبم ...تو 
غض داشت هم از سرگذشت عمه ام ...هم از این سرنوشت خوبی؛!؟گلوم ب

 کوفتیم ....با بغض گفتم:میتونم ببیمنت....
 گفت:آذر حالت خوبه اتفاقی افتاده!؟

گفتم:نه فقط میخوام ببینمت ...گفت:باشه اما کجا..گفتم:_مهم نیست هرجا 
 گفتی...گفت:پس فردا صبح بیا به این آدرس
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 از زبان شاهرخ..
اه خوب پیش رفته بودم ....رها دختر فرهاد خان که خودش به لجن تو این دوم

کشیده بود....منم که رهارو همین جوری انتخاب نکردم از قبل تو لیست بازی 
 هام بود رهایی که با گند کاری هاش کار منو اسونتر کرده بود، 

ه از هم امشب با رها قرار دارم ....میخواد منو ببره پارتی .. پارتی های رها میره
لحاظ کثیف لجن هست  بااینکه دوست ندارم اینجور جاها رو ولی،برای 

 خوردن کردن الزم هست که برم...
رها چند وقت پیش تو همین پارتی ها دخترانگی خودش از دست داده بود 

...با یک پسری که فکر میکرد عاشقش هست میاد خواستگاریش روی یک 
 رو ترک میکنه میره ...تخت خوابیده بود ....ولی پسره رها 

منم خوب میدونستم رها منو واسه پوشندن این گند کاریش،میخواد تا جلوی 
خانواده اش ابروش نره ...تو این مدت خوب خانواده فرهاد خان شناختم 

پوزخندی امد روی ل*ب*م ....فرهاد خانی که برای چند روز دیگه به خاک 
 سیاه میشینه....

ش کنم تا ابدهم نمیتونه نودصد ملیاردش به دست طوری تونسته بودم بدهکار
 بیاره.....

 داشتم یکی یکی کسایی که این خوشبختی ازم گرفتن زمین گیر میکردم ...
میخواستم مرگ تدریجیشون ببینم ..با پوزخند دیگه ای گفتم:فرهاد خان 

...کسی که مادر منو میخواست کسی که خودش،مجنون می دونست اما 
ادرم کرد ....فقط گ*ن*ا*ه مادرم این بود که نمیخواست نامردی در حق م
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باهاش ازدواج کنه .......اما اون نامرد نقشه کشید که مادرم ه*ر*ز*ه نشون بده 
 ... واما االن

تقاصش،پس میدی فرهاد خان ....تو که دم از پاکی میزنی بیا ببین دخترت 
یک ه*ر*ز*ه بیش نیست ...وهرشب روزش توی ب*غ*ل یک نفر 

میگذرونه....کجایی فرهاد خان که ببینی این لکه ننگی که خودت درستش 
 کردی االن فقط دستمال دستی یک سری از مردم شده ....

خنده هستیرکی سر دادم امشب برای رها یک خاطره به یاد موندی میسازم 
...داشتم میرفتم دوش،بگیرم ..که  گوشیم زنگ خورد....آذر بود گوشی جواب 

گار گریه کرده بود صداش،مثل همیشه نبود بغض داشت...گفت که دادم ...ان
 میخواد منو ببینه ...

 منم موافقت کردم ادرس اینجا رو بهش دادم ...
 گوشی که قطع کردم ....

عجیب دلم سوخت براش داشت با پای خودش می امد توی دامی که براش 
 پهن کرده بودم....

 پیش میرفت ...خوشحال بودم که نقشه هام بی نقص داشت 
 لباسهام پوشیده بودم منتظر رها بودم که بهم زنگ بزنه ...

 که طولی نکشید زنگ زد با کلی عشوه ناز گفت بیا دنبالم....
 ادرس،یک ارایشگاه برام پیام کرد ...

 حتما این پارتی اینقدر براش مهم بوده که رفته ارایشگاه...
 ابروی نداشته فرهاد خان ببرم...برام مهم نبود چکار کرده من فقط میخواستم 
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 رسیدم دم ارایشگاه تک زدم امد پایین ...
باعشوه در ماشین باز کرد صورتم ب*و*سید ...گفت: وااای عشقم ممنون که 
امشب با بوگاتی امدی ....بهش پوز خند زدم چیزی نگفتم ...رسیدیم به یک 

 لز رویزویالی بزرگی که کلی ماشینهای گرون پارک شده بود...از رو
 بوگاتی 
 آلفارومئو.... 
 لیموزین 
  

ماشین یک جا پارک کردم .... پیاده شدم ...رها امد چسپید بهم ...چند تا 
نگهبان اطراف ویال بود ...نمیدونم رها چی به نگهبان گفت: که مارو به سمت 

....داخل شدیم نیمی از سالن بزرگ یکی از درهای ورودی ویال راهنمایی کرد
تو خاموشی بود ...همه توهم بودن دختر پسرهایی بودن که وضعیت  ویال

پوششون اصال خوب نبود..... رفتیم سمت یک میز ...چند نفر با کت شلوار 
شیک وایستاده بودن..یکیشون همسن فرهاد خان بود ..رها رو که دید امد 

سمتش،رها هم با عشوهای خرکیش تو ب*غ*لش رفت.....من که چندشم 
ندی زدم رفتم سر یک میز نشستم .... رها بعد از چند دقیقه بعد از شد پوز خ

اون مردک جدا شد امد طرفم... باید نقشه ام اجرا میکردم با عصبانیت بهش 
گفتم:نیاز نیست جلوی من فیلم بازی کنی ...من تموم گند کاریهات 

 ممیدونم..اینم توی کله پوکت جا کن که من خر بشم بیام خواستگاریت...اون
خواستگاری یک دختر ه*ر*ز*ه..... رها تو شوک حرفهام بود باورش نمیشد 

 من همون شاهرخ باشم که این مدت براش نقش بازی میمردم...االن 
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...طوری که تموم ارایش خوش رها از عصبانیت درحال انفجار شدن بود
 فرمش بهم ریخت...

یقه ش تو چند دقفکرش نمیکرد که بازیش دادم.. وتموم  حقیقت زندگیش برا
 تعریف کنم... اطرافیانمون

متوجه بحث ماشدن ....رها از خشم نمیدونست چی بگه ....که همون مردک 
امد رها رو تو اغوش گرفت و دستور داد منو از مهمونی مضحکشون بندازه 

 بیرون....
برام مهم نبود توی ب*غ*ل کی خودش میندازه تازشم برای نقشه بعدی من 

 ..پیش خودم گفتمبهتر هم بود..
پس این فرهاد خان کجاست.... قبل از اینکه نگهبانها بیان از اون پارتی 

مضحک امدم بیرون،،، سوار بوگاتی مشکی ام شدم....که دیدم ماشین فرهاد 
خان جلوی ویال متوقف شد.... بشکنی زدم گفتم: فرهاد خان به موقع رسیدی 

ویال ....منم ماشینم جای که  ...نفس راحتی کشیدم ...فرهاد خان رفت داخل
داخل دید نباشه پارک کردم ....طولی نکشید که فرهاد خان با هوار کشیدن از 

ویال خارج شد ....موهای رها رو تو دست گرفته بود میکشید همه سعی در 
 اروم کردنش داشتن ولی اون دم از ابروی اعتبارش میزد .......

نابودی پولی،،، که طی سالها به دست  اینم از تیر اخرم فقط مونده بود خبر 
 اورده بودبشنوه ...

از شادی بیش از اندازه تو خیابونها ویراژ میرفتم .....تصمیم داشتم با شنیدن 
 برشکستگیش به دیدنش برم واحوالش از نزدیک ببینم ...
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بعد از چرخ زدن تو خیابونها برگشتم خونه....انقدر ازاین پیروزی خوشحال 
 میدم چطوری روی مبلهای سالن خوابم برد......بودم که نفه

 
 از زبان آذر..

نمیدونستم چه جوری با شاهرخ حرف بزنم فقط از یک چیز باید مطمئن 
 میشدم اینکه این گردنبد رازش چیه؟ چرا دادتش بمن!؟ ...

شاهرخ کیه و نسبتش بااون گردنبند چیه!؟همه اینها رو باید میفهمیدم ...با 
رو روز کردم....به زهرا پیام دادم که امروز نمیتونم بیام  همین افکار شبم

 کتابخونه....
رفتم سمت روشویی صورتم شستم .... صورتم خشک کردم رفتم سمت میز 
ارایش موهام بلندمو شونه زدم..که  متوجه یک جعبه کادو شده روی میز شدم 

.... 
میز برداشتمش بازش  یادم امد این کادویی بود که امین بهم داده بود....از روی

 کردم ....یک سیم کارت  یک گوشی داخلش بود....
 روش نوشته بود تقدیم به خانوم کوچولوی خودم... 

عصبی شدم اخه این چی پیش خودش فکر کرده ....اگه همون شب تولد باز 
کرده بودم حتما میدامش پس ....گذاشتمش کنار...باید بعد بهش زنگ بزنم 

فش ببره  ای خداااا یعنی روزی میشه بیاد که حرفی از امین بیاد این هدیه مزخر
 نباشههه...

ساعت هشت بود منتظر تاکسی بودم ...به مامانم گفته بودم میرم برای خودم  
 مانتو بخرم  اونم اصراری نکرد گفت:مواظب خودم باشم...
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خیلی استرس داشتم ...از اینکه میخوام برم خونه ی یک پسر جوون اونم 
ه تازگی ها حسی عجیبی بهش پیدا کرده بود،، شاهرخ شاهرودی پس کسی ک

 غد مغروری که از فکرم خارج نمیشه.
.. 

کمی ترس داشتم ولی ترسم کنار زدم تاکسی جلوی پام ایستاد...ادرس بهش 
 دادم ...توراه چند بار پشیمون شدم....تا بالخره 

 م  بعد از نیم ساعت رسیدم خونه شاهرخ... خونه رو که دید
 دهنم باز موند..این خونه بود یا کاخ!!!!! ...

خیلی قشنگ بود بیرونش،دیوارش از سنگ فرشهای طرح سلطنتی استفاده 
 شده بود .... بیخیال نگاه کردن شدم

 با اضطراب زنگ خونه رو زدم...
 بعد از چند لحظه صدای خواب الود شاهرخ امد...که گفت:کیه؛!!؟

  
 ادم گفتم:منم آذر...استرس کنار زدم ...جواب د

که صداش صافتر کرد گفت:ببخشید آذر بیا داخل...اف اف زد ...وارد حیاط 
شدم ...کال چشمام داشت از حدقه میزد بیرون یک حیاط قدیمی قشنگ با 
خونه بزرگ مدرن ...خونه رو شیک سلطنتی درست کرده بودن....چشم از 

شدت به سینه ام اطراف گرفتم رفتم به سمت خونه بزرگ  قل*ب*م به 
میکوبید گویی هیجان داشت.....که دیدم شاهرخ با چشم های خواب الود 

امد دم در چه مظلوم دوست داشتنی بود  ..سالم کردم بهش...که گفت:سالم 
بااینکه اولین بارم بود به خونه یک پسری که تنها  آذر خوش امدی....بیا داخل.
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شتم ...همه ترسم ازبین رفته زندگی،میکرد میرفتم  ولی ارامش عجیبی دا
 بود... 

رفتم داخل منو به سمت نشیمن راهنمایی کرد ..خودش هم بایک ببخشید 
 ...رفت طبقه باال

...به خونه یزرگ خیره شدم نمیدونستم چکار باید .روی مبلها نشستم
میکردم.....توهمین افکارم بود که شاهرخ امد لباسش عوض کرده بود یک 

با شلوار مشکی تنش شد ...وااای چه جیگری بود این پسر...با  تیشرت سفید
چشمام داشتم قورتش میدادم که رفت سمت اشپزخونه گفت:آذر صبحانه که 

 نخوردی؛!؟؟ 
از دید زدنش دست کشیدم...به خودم امدم گفتم:مرسی من خوردم، شاهرخ 

 امدم باهات درباره گردنبد حرف بزنم....
  

ل چیدن میز صبحانه بود....که دوباره صداش شاهرخ ریلکس بود ودرحا
 درامد گفت:آذر بیا اول یک چیز بخور در موردش حرف میزنیم.....

وقتی اسمم صدا میزد قل*ب*م دیگه اروم نبود همش در حال ر*ق*صیدن 
 بندری بود میترسیدم برم نزدیکش 

 ....دلم با بودنش کنارم هم اشوب بود هم اروم بود ...وخودمو لو بدم
به خودم مسلط شدم...از روی مبل بلند شدم رفت سمت اشپزخونه اش 

....اشپزخونه بزرگ شیک بود....صندلی به رسم ادب برام عقب کشید 
....مجبور شدم بشینم ...خودش هم روبه روی من نشست چه میزی چیده 

بود...همه چیز روی میز بود از عسل گرفته تا مربای خونگی که گردوهای 
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ن بود واقعا سلیقه چیدن میزش عالی بود... من فقط چشمم به داخلش نمایا
شاهرخ بود شاهرخی که حس های قشنگی بهش داشتم....خودمم 

نمیدونستم این اعتماد کی به وجود امده بود که جرات پیدا کرده بودم بیام 
 خونه ی مجردی یک پسر تنها....

 گفت:آذر چای بریزم برات!؟؟
که نذاشت بقیه حرفم بزنم گفت:راحت باش  گفتم:مرسی من صبحانه خوردم

 پریسا هم تا دوساعت دیگه میاد خواهشا معذب نباش...
که نفس حبس شده ام دادم بیرون که متوجه اسودگیم شد....خنده ریزی 

 کرد... سکوت به وجود امده رو شکستم با پرویی تمام 
 گفتم:چرا تنها زندگی میکنید؛!؟ شاهرخ بدون هیچ معتلی

تنهایی دوست دارم...وتنها بودنم بنا بر سرگذشت که گذروندم  گفت:چون
 ولی طولی نمیکشه که تنهایم بوی،خوشی میده...

 این حرفش پراز غم بود والبته با یک حس نفرت ...
داشت لقمه ها کوچک میذاشت توی دهنش...ولی انگار دیگه میلی به 

 خوردن نداشت... بهم خندید گفت:بیا بریم تو نشیمن ....
 گفتم:ببخشید اگه ناراحتتون کردم ...

گفت:مهم نیست ..کمکش میز جمع کردم که دستش خورد به دستم ...ولی  
سریع دستم عقب کشیدم .. وااای خداا من چقدر بی حیا شدم...کنارش بودن 

 برام یک ارامش به همراه می اورد که جان دوباره به وجودم تزریق میکرد...
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حبت باز کردم گفتم:شاهرخ اون گردنبند مال توی نشیمن نشستیم...سر ص
کیه!؟؟چه جوری بگم بهت که اون گردنبند اشک عزیزترین فرد زندگیم در 

اورد....شاهرخ دستای قفل شده اش باز کرد گفت:چیزی شده از گردنبند 
 خوشت نیومده؟!!

گفتم:نه اصال این طور نیس فقط اینکه این گردنبند یک رازی داره... که من 
 م بدونم...میخوا

  
 

 زبان شاهرخ ...
این دختر عجیب بود نگاهش  خواستنی بود برام همه چیزش برام قشنگ بود 

حرف زدناش اون دید زدنهای یواشکیش........ میدونستم که امده ازم درباره 
گردنبند بپرسه ...ولی وقتی گفت:عکس العمل حاج علی مهرستاد فقط اشک 

مهرستاد بزرگ با یاد اوری یک خاطره  پشیمونی بود کمی جا خوردم علی
اشکش در امده بود!!؟برام عجیب بود خیلی هم عجیب .....ولی من بااین 
جمالت این چند قطره اشک نرم نمیشدم ...تصمیم گرفتم واقعیت زندگیم 

 جوری دیگه برای آذر توضیح بدم ...
وستم که د..بهش گفتم:که این گردنبند متعلق به مادر یکی از  دوستام بوده 

بعد از مرگ خواهرش دیگه امیدی به زندگی نداشت و خودش با مرگ 
 عزیزانش  دفن کرد...واین گردنبند یادگاری از یک اون هست...

آذر اول متاسف شد گفت:متاسفم که خاطرات تلخ یاداوری کردم  ...ولی بازم 
 پرسید:چرا اینو به من دادی؛!؟ 
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یه خواهر دوستم هستی ....دوستم که جوابش دادم گفتم:_چون تو عجیب شب
 ارزو داشت این همیشه گردن خواهرش میبود..

خودم به اون راه زدم پرسیدم ....آذر چرا درباره این گردنبند اقاجونت ناراحت 
 شده!!؟

....یک اتفاقی تو گذشته افتاده که پدرم که گفت:مربوط به خواهر پدرم میشه 
 ردنبند هم یاد خواهرش افتاد....هنوز خودش مقصر میدونه با دیدن این گ

پوزخند نشست روی ل*ب*م ...خواستم بگم این بابای نامردت مامان منو  
.. خواهری که دلتنگ خانواده اش وحسرت دیدار دوباره .روانه غربت کرد 

.. با یاداوری لحظه های تنهایی مادرم واشکهایی که تو خانوادش به گور برد...
 ک چیزی توی گلوم جمع شد..خلوتش میریخت یهویی ی

 سر آذر داد زدم گفتم:حقشه باید بیشتر عذاب بکشه....
 دیدم آذر رنگش عوض شد ترسیده بود...خودم متوجه گندم که زدم شدم ....

توی همین لحظه پریسا رسید.... متوجه عصبانیت من و رنگ پریدگی صورت 
 آذر شد.... 

ی به صورت خودم زدم اگه میخواستم فورااا خودم به طبقه باال رسوندم ....اب
میتونستم همین االن بالیی سر آذر بیارم ...ولی من اینجور انتقامی نمیخواستم 

 ...بعد از اروم شدنم امدم پایین ....
پریسا داشت با آذر حرف میزد ...دست توی موهام کشیدم گفتم:آذر ببخش 

 متوجه نشدم که چی شد یاد یک چیزی افتادم....
 سرش اورد باال گفت: اشکال نداره پریسا برام توضیح داد.. دیدم آذر
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خوشحال بودم که پریسا سوتی که دادم جمع کرده ... آذر بعد از یک ساعتی 
که گذشت گفت:دیگه باید بره خونشون....هرچی پریسا اصرار کرد فایده 

 نداشت....روم بهش کردم گفتم خودم میبرمت....
 از زبان آذر ...

ودم میبرمت خونه االن که ظهر هست خیابونها شاهرخ گفت:خ 
 خلوت.....بااون اخمش مجبورم کرد قبول کنم...

توی راه درباره ...اینده ازم پرسید ... یک سوالش منو شوکه کرد گفت:آذر چرا 
 با امین ازدواج نمیکنی!!؟....

 قل*ب*م برای ثانیه ای از تپش ایستاد...
ب*م صاحب خودش پیدا کرده چه اخه من چه جوری بهش بفهمونم که قل*

 ..جوری بهت بفهمونم که من عاشق تو شدم 
که گفت:آذر اینجایی !؟؟به خودم امدم گفتم:منو امین هیچ وج اشتراکی باهم 
نداریم...وفقط یک وصیت مسخره که اقا بزرگ خدابیامرزم که گفته باید باهم 

بزرگ بااندیشه ازدواج کنیم....که شاهرخ ابروهاش داد باالگفت:عجب آقا 
 ای...

شاهرخ داشت حرصم میداد همش درباره امین حرف میزد ...دلم میخواست 
 با دودستم خفش کنم تا اسمی از امین نیاره...

بالخره رسیدیم سرکوچه ...ماشین نگه داشت...سریع گفتم:مرسی که زحمت 
کشیدین...پیاده شدم...شاهرخ هم گفت:کار خاصی انجام ندادم 

 رد رفت.....خداحافظی،ک
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نفس حبس شده ام بیرون دادم .....از سرجام میخواستم  حرکت کنم به سمت 
خونه که ماشینی با صدای وحشتناکی جلو پام متوقف شد ... ازترس 

 قل*ب*م امد توی دهنم  جیغ خفه ای کشیدم...تو شوک بودم که
  

جا چکار چشمم خورد به امین که از مازارتی پیاده شد...وااااای خدااا این این
میکنه!! نکنه منو با شاهرخ دیده؟... داشت میامد سمتم...این چرا ابروهاش 

توهمه!؟ دلم میخواست پا به فرار بذارم ولی جونی تو پاهام نبود....با کشیدی 
که به صورت زده شد پخش زمین شدممم...امین فریاد میزد منو متهم به 

بوده اون منو باشاهرخ ه*ر*ز*ه بودن میکرد...واای خدا نهه حدسم درست 
 دیده...

..بالخره زبون باز کردم منو از روی زمین کشون کشون به سمت ماشینش برد.
گفتم:امین داری اشتباه میکنی...باور کن اون چیزی که فکر میکنی 

نیست....با دادی که زد گفت:خفه شوووووووووووووووو ....خفه خون 
دش هم سوار شد ولی همین گرفتم...منو پرت کرد روی صندلی جلو ..خو

 جور سرم فریاد میزد....
باسرعت باالیی رانندگی میکرد...خون جلوی چشماش گرفته بود ...در حد 

مرگ ترسیده بودم ...ازش خواهش میکردم یواش تر بره ...که با پشت دستی زد 
 تو دهنم .... 

ه ولی نگریه ام به هق هق تبدیل شده بود....التماسش میکردم که حرفم باور ک
گوشش بدهکار نبود....نمیدونستم داره منو کجا میبره...دیگه جرات 
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پرسیدنش نداشتم ...مزه شوری خون که توی دهنم حس میکردم ولی برام 
مهم نبود...امین دوباره فریاد کشید گفت:تو که رفته بودی مانتو بخری..االن 

د نکجاست اون خریداتتتتتتتتتتت!؟؟آذر عشقی که بهت داشتم به گ
 کشیدی....فکر میکردم تو فرق داری باهمه

 ...داخه لعنتی چرا این کارو کردی!!؟
فقط فریادهای امین تو گوشم میشنیدم ....که منو به ه*ر*ز*ه بودن متهم 

میکرد....توگوشام شبیه صدای لرزش زنگ امد چشمام به سیاهی رفت متوجه 
 چیز دیگه نشدم....  

 ز حالت بیهوشی بیرون امدم ...با برخورد قطرات اب به صورتم ا
دستای امین زیر سرم بود گفت:آذر بلند شو نمیخواد فیلم بازی کنی..نفس کم 

داشتم درست نمیتونستم نفس بکشم .. این بشر بوی از انسانیت نبرده 
 بود...اصال حالیش نبود که حالم بده ...

 چشمام برای بار دوم بسته شد ...
وش امدم ...امین دیدم که داشت تنفس با گرمی چیزی روی ل*ب*ا*م به

..بااینکه حالم بد بود ولی کنارش زدم ...اما تکون نخورد .مصنوعی بهم میداد
که نخورد ...ولی ل*ب*ا*ش از روی ل*ب*ا*م برداشت گفت: پس دوست 
داری غش کنی تا......حرفش نصفه زد ولی هنوز از چشماش خون میبارید 

ون از شهر بودیم...هوا بارانی بود نم نم بارون روی ...به اطرافم نگاه کردم بیر
 شیشه های ماشین نمایان بود....
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از فریادهای امین خبری نبود فقط یک پوزخندی روی ل*ب*ا*ش 
....نمیدونستم چی بگم هم عصبی بودم ازش هم  میترسیدم زبون باز داشت

 کنم ...بالیی سرم بیاره...
زخندی زد گفت:البته چرا که نه!! خانوم از گفتم:میشه منو ببری خونه ....پو

صبح تو ب*غ*ل این اون ه*ر*ز*گ*ی میکرده االن خسته هست میخواد بره 
استراحت کنه ...اون عمو و زن عموی ساده من هم فکر میکنن خانوم رفته 

خرید لباس .....عصبانیتم به اوج رسیده بود از اینکه منو به ه*ر*ز*ه خطاب 
 امد بود میکرد خونم به جوش 

...با دست بی جونم سیلی حواله ی صورتش کردم ..گفتم:این بار اخرت باشه 
 از شوک .در مورد من اینطور حرف میزنی..

سیلی بهش زدم امد بیرون... برگشت گردنم توی دستاش گرفت گفت:پس  
چی در موردت فکر کنم هان!!!؟اینکه عشقم زن اینده ام از ماشین یک غریبه 

ه...گردنم بیشتر فشار داد طوری که داشت میشکوند..گفت:آذر بگو پیاده میش
 چه فکری کنم در موردت جوابم بده؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دستام دور دستای حلقه شده به گردنم بود ...داشتم التماسش میکردم که ولم 
کنه...نمیدونم چی تو صورتم دید که دستاش ول کرد شایدمرگم دید .....به 

شروع کردم به داد بیداد کردن که تو احمق چرا خس خس کردن افتادم ...
 اجازه نمیدی حرف بزنم .....
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دیونه روانی به چه حقی داری یک طرفه قضاوت میکنی هان!؟؟؟ )مجبور به 
دروغ شدم( گفتم:پسری که دیدی برادر دوستم بود..حالم خوب نبود که بتونم 

 نه؛؛  اینا رو تند تندبا تاکسی بیام خونه ...اونم زحمت کشید منو اورد تا خو
 گفتم

از ماشین پیاده شدم امدم بیرون ...نیاز به هوای تازه داشتم .... هوا سردبود 
 اشکام توی قطرات بارون گم شد بود ...

سوز سرما توی بدنم پیچید....ولی اهمیت نداشت ....دیدم امین امد کنارم 
 ایستاد گفت:آذر میدونم زیاد روی کردم ....

 ه اشتباه کرده باشم.... خیالم راحت شد که حرف باور کرده ....و امیدوارم ک
اگه باور نمیکرد حتما همین جا چالم میکرد ...غیرت خانواده خودم خوب 

 میشناختم....
 اینها رو بهم گفت بعد پالتوش انداخت روی دوشم ...

 گفت:_بهتره بریم همه منتظرمون هستن....
 ..با گنگی چشم دوختم به چشمای امین .

 که ادامه داد...عمو زن عمو خونه ما هستن ....
اصال حواسم نبود امین که قضیه خرید مانتوی منو از کجا فهمیده!؟؟و خانواده 

 ام خونه خان عمو چکار میکنن.!؟؟
 که امین گفت:امشب قرار نامزدی هست ...

یک ان اشکام بی محابا فرو ریخت دست خودم نبود ...با دست های ظریف 
 سینه خیس بارونی امین میزدم  سردم به
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...فریاد زدم گفتم؛لعنتی من دوست ندارم نمیخوام باهات ازدواج کنم ...چرا 
 نمیفهمی!؟؟؟

 که امین خنده هستریکی زد گفت:
خانوم کوچولو من چقدر بزرگ شده که بتونه روی حرف بزرگتراش حرف 

 بزنه...
برگشته خونه  بازم خندید گفت:اگه خان عمووووو بفهمه دخترش با کی

 چی!؟چی میخوای بگی!؟؟
اشکام پاک کردم تو چشماش نگاه کردم گفتم:خیلی پستی امین 

بدون هیچ حرفی سوار ماشین شدم یک لحظه چهره خونی خیلیییییییییی..
خودم توی اینه دیدم ...زخمام درد نداشت ولی قل*ب*م درد داشت ...درد 

بخاطر اینکه اقاجونم چرا حتی بی کسی درد تنهایی.... درد داشت قل*ب*م 
 از من درباره اینده ام سوالی نپرسیده بود...

من مجبور بودم عروسک بازی امین بشم ...میترسیدم به اقاجونم درباره 
شاهرخ چیزی بگه...خالصه امین زنگ زد به بابام گفت:منو آذر ناهار بیرون 

 میخوریم نگران نباشن...
ر راحت دروغ میگفت...ماشین حرکت چقدپوزخند نشست روی ل*ب*م.. 

داد سمت شهر منو اورد خونمون ...اما خودش داخل نیومد فقط گفت:آذر 
 حاضر باش برای شب میام دنبالت...

بدو خودم رسوندم تو خونه نفهمیدم چطوری کفشام در اوردم رفتم تو اتاقم 
 ... ...زار زار گریه کردم .
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 بود ....چشمام به زور باز کردم همه جا سفید 
 پلکهام سنگینی میکردن نمیتونستم چشمام باز کنم ...

 که صدای های نامفهومی به گوشم میرسید ..
ه گفت:مادر بصدای اخم بلند شد که دستهای مامانم رو پیشونیم حس کردم ..

هوش امدی دخترم تو که مارو نصف عمر کردی:؛ ...بدو دستم ول کرد بعد 
 مفهومی به گوشم رسید.... چند لحظه دوباره صداهای نا

 این دفعه قیافه مامانم بهتر میدیم ....منو اورده بودن بیمارستان!!!!
یک اقای پیراهن سفید که انگار دکتر بود امد باالی سرم گفت:خوبی دخترم 

اخه دختر گلم چرا بیرون ..!؟میدونی یک بیست و چهارساعته که بیهوشی...
 دید بگیری تشنج کنی؛!؟؟رفتی زیر بارون که سرما خوردگی ش

 این چی میگفت:تشنج چیه بیهوشی چی!!!
 چشمام درست باز کردم که کل اعضای خانواده خان عمو بابا مامانم دیدم ....

 یعنی واقعا من بیهوش بودم ....
 مامانم همش قربون صدقم میرفت غر میزد سرم که چرا رفتم زیر بارون....

وردگیم اینطور شدم ...هرچه چشم پس اینا فکر میکنن که بابت سرما خ
 انداختم امین ندیدم ...ولی یک نفس راحتی کشیدم...نامزدی در کار نیست...

زن عمو ملیحه امد نزدیکم گفت:اگه امین یک ساعت زودتر نیومده دنبالت 
تورا نمی اورد بیمارستان معلوم نبود چه بالیی به سرت می امد دخترم.....بعد 

 ان شالله زود خوب بشی...پیشونیم ب*و*سید گفت:
 بعد از چند ساعت ..دکتر امد مرخصم کرد... 
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مامانم پتو انداخت روی پام گفت:خوب استراحت کن سر جات تکون 
 نخور...چیزی الزم داشتی فقط صدام بزن میام ...

پس امین منو برده بود بیمارستان پس لباسهای خیس بارونم اون عوض کرده 
 م حرص میخوردم ...بود...نههههههه ....داشت

 لعنت به تو امین...لعنتتتتتتتتتتتت
 

 دوروز مونده به عید پیمان چند روزه از دانشگاه امده خونه ....
امشب مراسم عقد پیمان زهراهست ....زهرا که رفته ارایشگاه ...جشن خونه 

 ما برگزار میشه همه درحال تکاپو هستیم ....
ار تو عید حرفی از درس خوندن نباشه منم درحال جمع کردن کتابهام هستم قر

... 
 توی این مدت کسی دیگه بحث نامزدی پیش نکشید ....

همه چیز خوب پیش میرفت...اون روز که امین منو برده بود بیمارستان دو 
 هفته میگذره وهنوز امین ندیدم ...

نمیدونم چی شده بود که هروقت خانواده خان عمو می امدن خونمون اون 
 ..نمی امد..

داشتم لباسم برای شب اماده میکردم که پیمان امد تو اتاقم ....واااای این 
پسررر چه خودشو شیک کرده بوده ..کت شلوار مشکی پوشیده بود کل 

عضالتش از زیر کت تک اسپورتش معلوم بود....پیمان دستاش جلوی چشام 
د بلن تکون داد گفت:آذر منو که خوردی بابا....خنده ام گرفت از روی تخت
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شدم لپاش کشیدم...با دست زدم به کمد لباسیم گفتم:ماشاال داداشم چه ماه 
شده ....پیمان لب لوچشو انداخت پایین گفت:یعنی من ماه نبودم ....بااین 

قیافش چقدر خنده دار شده بود پوقی زدم زیر خنده گفتم:داداش ما همیشه ماه 
 تشریف داشته...

ضر نشدی مامان گفت:ببرمت ارایشگاهی که پیمان جدی شد گفت :تو که حا
که زهرا رو بردم ....راست میگفت دوساعت دیگه مراسم شروع میشد من هیچ 
کاری نکرده بودم ....لباس مجلسی شبم داخل کاور گذاشتم ....مانتو انداختم 

 روی لباسم گفتم:_بریم من حاضرم ....
محلمون که مشهور  بعد از ربع ساعت رانندگی پیمان ....منو اورد ارایشگاه

بود....انگار زهرا رو هم اورده بودن اینجا....پیاده شدم که پیمان 
 گفت:دوساعت دیگه میام دنبالتون ...

رفتم داخل ارایشگاه شلوغ بود،، دوتا عروس داشت چند تا هم همراه 
عروس...چشم انداختم ببینم زهرا رو میتونم پیدا کنم یانه!!!؟ هرچی چشم 

..که شاگرد ارایشگر دست گذاشت پشت کمرم گفت:گلم  انداختم ندیدمش
برو بشین روی صندلی ...که دهن باز کردم  ازش پرسیدم زهرا عروس حاجی 

علی کجاست؛؟؟؟! شاگرد ارایشگر خندید گفت:االن میکاپش تموم میشه 
میبنیش ...بعد ازم پرسید که مدل مو میخوام که گفتم: برام کمی فر کنه ...و 

 ی انجام بده ...اینها رو که گفتم ..شروع کردن به ارایش کردنم...ارایش ساده ا
اصال از ارایش غلیظ خوشم نمی امد....به پریسا زنگ زده بودم که برای عقد  

بیاد ولی گفت:کار داره نمیتونه بیاد...من عادت داشتم وقتی یک نفر توی 
خیال  موهام دست میکشید به خواب عمیق میرفتم ....ولی االن خواب به
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تبدیل شده بود خیال بودن شاهرخ در کنار خودم ...یادمه که دو روز از 
بیمارستان امده بودم خونه  این مدت گوشی دست نگرفته بودم...وقتی رفتم 
سروقت گوشیم..... از شاهرخ کلی پیام داشتم ...همش از نگران بودن من 

 حرف زده بود...که کجام چرا جوابش نمیدم ... 
قربون صدقش رفتم ...خوشحال بودم که شاهرخ نگرانم  کلی در دلم

 ..االن دیگه اعتراف میکنم که عاشق شاهرخ شدم....بوده 
به خودم نمیتونم دروغ بگم...عاشق که میشوی دلت بی هوا پر میکشد به 

 سوی   عشقت ...
  

 این رمان در دو جلد نوشته میشود ... 
 

 طاهره نیرومند

 عزیز بابت نوشتن این رمان زیباند طاهره نیرومبا تشکر از 


